
Ало: СПЦ доделила орден Зорани Михајловић, а она ударила на патријарха
понедељак, 18 септембар 2017 16:50

 СПЦ јој доделила орден, а она ударила на патријарха!

  

  Једва да је десет дана прошло откако је Српска православна црква потпредседницу
Владе Зорану Михајловић наградила Орденом Светог Симеона Мироточивог, који та
институција додељује за посебан допринос поспешивању односа између Цркве и
државе, министарка се из чита мира обрушила на патријарха Иринеја, поглавра СПЦ, и
читаву Цркву и тражила од њих да престану да врше притисак на председника
Александра Вучића у вези са дијалогом о Косову!   

Из СПЦ су, како незванично сазнајемо, шокирани и веома разочарани тим њеним
поступком!

  

Наиме, министарка Зорана Михајловић изјавила је јуче да очекује да Српска
православна црква буде партнер током унутрашњег дијалога о Косову, као и да пре
почетка разговора не врши притисак на председника Србије Александра Вучића.

  

- У тим разговорима очекујем да ће Српска православна црква, као вековни чувар нашег
народа и културе на Косову, бити добар партнер и да ће својим утицајем истински
помоћи у успостављању нове врсте дијалога између Срба и Албанаца. Очекујем и да не
врше притисак пре почетка разговора о Косову на председника Србије Александра
Вучића - истиче се у саопштењу.
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Михајловићева је додала да су све досадашње политике довеле до тога да је Косово све
даље од Србије.

  

- Зато нам је потребна нова, мудра и рационална политика коју ће спроводити
председник Србије Александар Вучић и Влада Србије - истакла је она.

  

Наш извор из врха СПЦ каже да су у тој институцији министаркине речи дочекали са
неверицом и да им није јасно о каквом притиску она говори.

  

- Патријарх Иринеј је до сада давао веома обазриве изјаве по питању дијалога, начелно
је подржао иницијативу за покретање, али је све време чекао званичан позив
председника на учешће. Зна се добро какав је став СПЦ по питању Косова, првенствено
због свих наших светиња тамо, али притиска на председника није било, нити ће бити,
само ће му бити изнет добро познат став приликом првог разговора на ту тему.
Изненађени смо, да не кажемо разочарани, таквом изјавом министарке, која је, да
ситуација буде гора, добила орден као захвалност Цркве. Данас смо видели да покушава
да створи раздор, што је нечувено - јасан је наш извор.

  

Епископ шумадијски Јован доделио је пре десетак дана потпредседници Владе и
министарки Зорани Михајловић Орден Светог Симеона Мироточивог, који СПЦ додељује
за посебан допринос поспешивању односа између Цркве и државе. Занимљиво је да је
управо владика шумадијски Јован пре неколико месеци бившег председника Томислава
Николића и његову супругу Драгицу одликовао Орденом Светог Саве првог степена.

  

Министарка грађевинарства је то одликовање, које јој је доделио владика, који је, иначе,
веома добар пријатељ са Томиславом Николићем и коме је Николић недавно доделио и
једну парцелу за изградњу манастирских конака, добила на предлог црквене општине
при Храму Свете Петке у Петки, чију је реконструкцију помогла.

  

Ђеновић: Владике деле ордење као Тома!

  

Верски аналитичар Драшко Ђеновић каже да су епископи СПЦ почели да деле црквено
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ордење као што је Томислав Николић делио државно.

  

- Владике су почеле да деградирају црквено ордење тако што га деле шаком и капом.
Некада се знало ко и зашто добија црквено ордење. Када је реч о Зорани Михајловић,
моје питање је колико она живи по канонима Православне цркве и да ли неко ко не живи
по томе може да добије црквени орден. Колико знам, ово сада њој није први брак,
питање је да ли је венчана у православној цркви. Сада имамо да особа која живи у
ванбрачној заједници добија орден СПЦ, која пропагира брак, јер је све изван брака, по
њеним канонима, грех - објашњава Ђеновић.

  

(Ало)
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