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У Кијевској области расколници силом истерали
свештенике и парохијане из храма Украјинске
Православне Цркве

Сектор за информисање ОСЦП-а, 18.07.2022. Дана 14. јула 2022. године, присталице „ПЦУа“, на челу са бившим председником сеоског савета Анатолијем Новиченком, дошле су у цркву
Светог Николе Украјинске Православне Цркве у селу Лубјанка, у Кијевској области Украјине,
наводно ради мирних преговора о преласку заједнице у ову расколничку структуру. Међутим,
нешто касније, под увредљивим и клеветничким повицима, „активисти“ су изгурали свештенство и
парохијане из храма. О томе је Унији православних новинара рекао настојатељ парохије
протојереј Иларион Шмајун.

Агресивно настројене присталице раскола позвале су се на документ кијевског државног
матичара, који је издао пререгистрацију повеље верске заједнице из Украјинске Православне
Цркве у „ПЦУ“. „Незаконита пререгистрација се десила на основу незаконитог прикупљања
потписа“, прокоментарисали су ситуацију у Правном одељењу Кијевске епархије.

Према речима оца Илариона, Николајевска заједница Украјинске Православне Цркве, знајући да

у суседним селима рајдери „ПЦУ-а“ заузимају цркве кријући се иза такве „регистрације“ унапред
је писмено обавестила локалне власти о томе да није и неће прихватити одлуку о њеном преласку
или пререгистрацију. „Међутим, неколико дана пре насилног заузимања храма од стране
присталица „ПЦУ-а“, позвали су ме у сеоско веће Лубјанке и суочен сам са чињеницом да је
повеља поново регистрована и да „храм мора бити предат“, рекао је настојатељ. Истовремено,
локалне власти су се оградиле од ситуације речима: „Ми немамо ништа с тим. Све су то људи.“

Након тога, бивши председник сеоског већа предложио је свештенству да се састане у храму
ради преговора, али на превару и уз манипулацију окупио је у храму поред својих истомишљеника
и део житеља села. Ушавши унутра, „активисти“ су изгурали напоље присутно свештенство и
благочине округа заједно са парохијанима.

У присуству полиције, која није предузела ништа да заштити имовину храма од незаконитог
присвајања, представници расколничке структуре пописали су иконе и црквене утвари и најавили
да ће у будућности овде служити молитву „нови свештеник из ПЦУ-а“.

У близини храма Светог Николе активисти су поставили стражу, чиме су јединој локалној
православној заједници која постоји у реалности, а не на папиру, одузели могућност да се моли у
свом храму.

„Нико у заједници није прешао у „ПЦУ“ и не намерава да пређе“, рекао је отац Иларион Шмајун и
објаснио да Николајевска заједница Украјинске Православне Цркве намерава да брани своја
права на суду.
Извор: https://mospat.ru/sr/news/89466/
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