
Ивица Дачић: Представници СПЦ немају право да прете и понашају се као у време инквизиције
петак, 10 мај 2013 18:45

Премијер Србије Ивица Дачић изјавио је, поводом наступа појединих представника
Српске православне цркве на данашњем митингу у Београду, да је то био неуобичајен и
потпуно непримерен гест према држави у којој црква и власт имају потпуно одвојене
задатке.

  

  

"Понекад се заиста запитам чиме је то наш драги Бог заслужио да га овакви
представљају на земљи", рекао је Дачић у телефонској изјави агенцији Бета.

  

Дачић је поручио да нико не оспорава Српској православној цркви да износи своје
мишљење о потезима власти, али да није легитимно да црква упућује отворене претње
државним органима.

  

"Нико не оспорава право СПЦ и било коме другом да истиче своје ставове, али нико
нема права да било коме прети и да се понаша као у време инквизиције", указао је
премијер.

  

Дачић је навео и да је згрожен реториком која се појавила. "То није Србија 21. века.
Желимо да Србија иде напред, бранимо српски народ где год он живи. Овакве поруке су
само враћање назад", оценио је Дачић.

  

Митрополит црногорско-приморски Амфилохије је, на почетку данашњег скупа у
Београду, рекао да се моли за упокојење владе и Скупштине Србије, да им се опрости
сваки грех, вољни и невољни, и помолио се за "васкрс Косова и Метохије, целе Србије и
рода српског".
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Умировљени владика Атанасије (Јевтић) рекао је, говорећи о државном врху Србије, да
су "ова тројица на власти издајници који верују у гаранције НАТО-а".

  

"(Премијер Ивица) Дачић каже да је за реалну и земаљску политику, не интересује га
небеска, тако је говорио и (убијени премијер Србије Зоран) Ђинђић, а како је завршио
нека Бог суди", рекао је Атанасије.

  

(РТС)
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