
 
 

ОБАВЈЕШТЕЊЕ 
ВЈЕРНИЦИМА И ПОШТОВАОЦИМА  
ЦРНОГОРСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ 

 
 
Поштовани Црногорци и Црногорке! 
 
Обавјештавамо вас да су рукоположењем свјештеника Црногорске православне 
цркве за Републику Србију, протојереја Војислава Д. Миљанића, формиране двије 
парохије, Ловћенац и Нови Сад, и да је све спремно за формирање нових црквених 
одбора и општина на територији Републике Србије, тамо гдје се за то укаже 
потреба.  
Стога позивамо све Црногорце да приђу у окриље Црногорске православне цркве, 
јер је иста изван сваке политике и бавиће се искључиво вјерских питањима и 
потребама својих вјерника, руковођена својим Уставом.  
 
Својим оснивањем у Републици Србији, ЦПЦ није уперена против ниједне вјерске 
или националне заједнице, те тако ни против српског народа, ни против Српске 
православне цркве, нити ће својим дјеловањем штетити Уставно-правном поретку 
Републике Србије. Оснивање је настало као неминовност и алтернатива за све 
вјернике у Србији који се осјећају припадницима црногорске заједнице, и који желе 
да своја вјерска осјећања испољавају под окриљем  Црногорске православне цркве. 
 
Црногорска православна црква јесте самостална и аутокефална православна црква 
са достојанством Митрополије. Њена улога у држави Црној Гори, а нарочито у 
дијаспори је очување националног и вјерског идентитета њених припадника. 
 
Захваљујемо се Удружењу Црногораца «Крсташ» које је пружило немјерљив 
допринос у промоцији Црногорске православне цркве у Србији али и цијелој 
црногорској дијаспори широм свијета. Дугогодишња принципијелна, храбра и 
достојанствена борба Крсташа је и омогућила да данас имамо активне парохије у 
Србији. 
 
Такође се захваљујемо и Црногорској партији, јединој политичкој странци која се 
статутарно одредила да се бори за слободно дјеловање Црногорске православцне 
цркве у Србији. 
 
Обавјештавамо јавност да ће се ускоро почети са изградњом  храма посвећеном Св. 
Ивану Црнојевићу у парохији Ловћенац. Стога позивамо све вјернике и 
поштоваоце Црногорске православне цркве да се придруже и помогну да се овај 
свети храм што прије изгради и постане стожер вјерског и националног бића 
црногорске заједнице како у Републици Србији, тако и у цијелој дијаспори. 
 
Ловћенац, 12.фебруар, 2011. године. 

протојереј Војислав Д. Миљанић  
lovcenac.cpc@gmail.com 


