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Код нас „горе“, на Северу, пре неки дан је, у три изборне јединице (Србобран, Апатин и
Зрењанин III) одржан други круг избора за покрајинске посланике по већинском
систему. У Србобрану и Зрењанину победили су кандидати СНС, док је у Апатину
већинску подршку задобио кандидат коалиције СПС-ПУПС-ЈС.

  

Противкандидати су били из Демократске странке, која је након изгубљених избора
похитала да саопшти како је задовољна, па нешто мислим да кад су они задовољни док
губе, признајем грешан, да и ја скакућем од среће.

  

  

Но, покрајински избори, и њихов очекивани резултат није тема овог списатељског труда,
али сам пригоду злоупотребио како бих приказао (можда и доказао) пристрасност једне
НВО, и наивност неколико свештеника.

  

Главну улогу у тексту игра др Пајтић Бојан, али њега у овој комедији у два чина нећу
кудити, будући да сам већ навео да имамо исти извор среће – а то је губитак ДС-а на
покрајинским изборима.

  

Време: Среда, 27.02.2013. године. Место: порта (двориште) Саборног храма у
Србобрану. Др Пајтић Бојан се поздравља са радницима (џаба му кад се зна да шљакери
углавном не гласају за његову опцију) и нешто беседи. Потом исто физичко лице у
пратњи локалног свештеника улази у Храм и, како је око камере забележило, води
конструктиван дијалог [1] .

  

Углавном, камера је забележила, а Б. Пајтић поентирао како следи:
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„Важно је задовољити и духовне и културне потребе грађана овог дела Војводине и због
тога смо инвестирали око 2,5 милиона динара у радове на уређењу порте и црквеног
дворишта православне цркве, која је једна од најстаријих и највећих цркава у Војводини
са иконостасом Новака Радоњића. Обезбедићемо подршку и римокатоличкој цркви, јер
је ово средина у којој живи и српска и мађарска заједница, најавио је Пајтић.“

  

Завеса се спушта, и сад би требало да се чује громогласни аплауз, међутим, грађани (и
грађанке, замало да заборавим, па да награбусим због кажњивог дела гледе
непоштовања родне равноправности) Србобрана су изабрали кандидата СНС-а да их
представља у Скупштини АП Војводине, те је тиме и читава представа била излишна и
беспотребна.

  

Будући да се овај приступ лаика (лица без црквеног чина) у Храм одиграо читава четири
дана пред изборе, наиван закључујем да је читава прича и руковање са радницима и
свештеницима имала само предизборни мотив, па су тако и др Бојан и присутна црквена
лица (нарочито ови други) већ у недељу, након избора схватили да један ТВ прилог и
медијско сочињеније неће подебљати изборни салдо ДС-а.

  

Е сад, пошто сам овај прилог гледао у прајм-тајму (хе, хе, мало се поигравам са
новоговором) у дневнику РТВ-а (у 17,00 часова) који гледа и васколика Србија, а не само
грађани Србобрана, у мени се одмах родило радосно осећање да сусрет др Бојана са
свештенством неће остати непримећен ни од стране Удружења грађана „Атеисти
Србије“.

  

Мислим, у једном ранијем тексту [2]  нешто сам их прозивао због њиховог саопштења из
месеца септембра 2012. године, којим су као „средњевековну праксу“ окарактерисали
званичан сусрет (тада још увек) опозиционих лидера у Новом Саду и владике Иринеја
Буловића.

  

Пошто сам прилог на РТВ-у гледао око 17-17,15, стрпљиво причекам 22,00 часа и
посетим сајт „Атеиста Србије“.
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А тамо – ништа. „Сигурно припремају нешто бомбастично“ – сам себе опоменух, и ујутро
чим сам устао поново на њихов портал – и опет – ништа.

  

Сад већ нисам имао оправдања, али ми паде на памет „Можда неће својим саопштењем
да се уплићу у политичку борбу пред саме изборе па чекају недељу увече да пусте хорде
грдњи на рачун др Бојана“.

  

Сачеках недељу, а тамо опет – ништа. И тако сам у недељу увече готово заборавио
(признајем доста разочаран) на ову необјашњиву неактивност Атеиста (ваљда и
Атеисткиња – е ту смо брале – шта ћемо сад?) и до куцања овог текста се питам и
полемишем сам са собом (и предсобљем) који су разлози овакве очигледне неактивности
поменуте групације у њиховој основној делатности.

  

Редакцији НСПМ прилажем садржај претраге по појму „Пајтић“ а верни читалац (и
читатељка) могу посетом у сопственој режији проверити да се др Пајтић на поменутом
веб сајту не помиње баш нити једном.

  

Са друге стране, кад се као појам за претрагу унесе „Свети Сава“, „Иринеј“ „СПЦ“ ту
резултати само искачу, а посетилац (и посетитељка) веб странице Атеиста може са
великим уживањем да се препусти чарима отворене мржње према, пре свега
Православљу.

  

Е, па нећемо тако Атеисти, не може се Иринеј др Буловић, и други епископи у циљу
омаловажавања звати личним крштеним именом (које је својевољно променио приликом
монашења), не можете Светог Саву развлачити сваки дан без икаквог повода, и притом
се залагати са секуларно, а потом не реаговати на горе описани пример злоупотребе
Цркве у предизборне сврхе од стране ДС-а (поштено је рећи и злоупотребе мантије
свештеника са снимка у исте сврхе).
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  Само одмах да вам кажем драги моји неверујући. Себе сматрам убеђеним секуларистом,али знајте и то: нису само атеисти једини секуларисти, као што нису само комунисти илевичари једини антифашисти.  О секуларизму и правој мери односа државе са верским заједницама, немају само оникоји не верују право да говоре. Својим „нејављањем“ поводом канонске посете др ПајтићБојана цЦркви у Србобрану, ја удружење грађана „Атеисти Србије“ од данас крстим са„селективни секуларисти“ – осим наравно ако се поводом раније наведеног игроказа неогласите и тиме заслужите чак и моје симпатије.  Аутор је адвокат и стални сарадник Српског културног клуба      [1] http://www.rtv.rs/sr_ci/vojvodina/novi-sad/srbobranu-720-miliona-dinara-od-pokrajine_374071.html      [2] http://www.nspm.rs/crkva-i-politika/antisrpski-i-antievropski-ateizam.html  
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