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ПОМЕНИК НОВОГ КОСОВСКОГ СТРАДАЊА

Митрополит Амфилохије (Радовић)

   

9

39

КОМПЛЕТ ОД 4 КЊИГЕ НА СВИМ КИОСЦИМА У СРБИЈИ
“ПОМЕНИК НОВОГ КОСОВСКОГ СТРАДАЊА”

КОСОВО ЈЕ
ГЛАВА ЛАЗАРЕВА

- дневнички и други записи митрополита
Црногорско-приморског Амфилохија, у
издању Светигоре, из времена почетка
НАТО-окупације Старе Србије - Косова
и Метохије 1999. и 2000. године са
многим, досад непознатим детаљима
о страдању појединаца и читавих
породица , и текстовима о Косовском
завету, у четири књиге (укупно 1400
страна, формата А5,
тврди повез,
шивено).
У продаји на свим
киосцима у Србији,
од 15. октобра
до 15. новембра
2011. г.

У продаји од
05. новембра 2011.

999

ЧАСНИ КРСТ
ХРИСТОВ
И КОСОВСКИ
ЗАВЈЕТ

Данашња
етничка и
свака друга
неравноправност
на просторима Старе
Србије - Косова и
Метохије, као једном
од судбинских простора
У продаји од
Европе, није посљедица
природних процеса
29. октобра 2011.
и здравог историјског
развоја и није независна
од духовних кретања, него
је ишчадије непрекинутог
ланца насиља, изгона,
отимачине и уништавања
српског православног народа и
његових светиња и добара кроз
вјекове.
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Овај Поменик новог косовског
страдања и нововремски споменик
светосавско-косовске завјетности
српског народа на размеђи двају
хиљадугодишта хришћанске историје,
у четири књиге настајао је у јеку
шиптарских погрома и измицања свих
ослонаца које је дотада српска држава
као стожер и бранич пружала своме
народу.

ЉЕТОПИС НОВОГ
КОСОВСКОГ
РАСПЕЋА / 2
У продаји од
22. октобра 2011.
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Основно правило Божије и људске правде
гласи: злочин никада не застаријева. У
свјетлости те историјске истине и трагичне
стварности, НАТО-бомбардовање Србије,
посебно њеног Косова и Метохије као самога
срца српских земаља, 1999. љета Господњег,
не представљају ништа друго него озакоњење и
продужетак старих и нових злочина и насиља.
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Циљ свједочанстава ових спомен-књига јесте да
буду не само поменик и опоменик нама самима, него
и будилник, обијешћу и насилништвом, помрачених
савјести моћника овога свијета, не би ли коначно почели
да суде и пресуђују о Косову и Метохији „ни по бабу ни
по стричевима, већ по правди Бога Истинога!”

ЉЕТОПИС НОВОГ
КОСОВСКОГ
РАСПЕЋА / 1
У продаји од
суботе
15. октобра 2011.
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