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 КОСОВСКА МИТРОВИЦА - Српска листа саопштила је данас да је отац Сава Јањића,
игуман манастира Дечани, изјавама против своје државе и настојања да се проблеми на
КиМ реше компромисом и дијалогом, престао да буде духовник и постао учесник
политичког живота.

  Сада, поручују из Српске листе, Драгутин (Сава) Јањић, јадикује и негодује због тога
што се ико усуђује да критикује и оповргава његове политичке ставове.

  

"Он се лукаво крије иза монашке ризе, рачунајући да му је она пред јавношћу
најсигурнији заклон од сваког другачијег мишљења и потврда да он тобоже не иступа у
своје име и за свој интерес, већ да је проносилац некакве више истине која не подлеже
критици", наводи се у саопштењу Српске листе достављеном медијима.

  

Из Српске листе поручују да права Јањићева функција и улога није, међутим, да у
јавности популаризује ставове Српске православне цркве, јер он свакодневно не
проповеда теолошке ставове, већ спроводи пакосну освету против сопствене државе,
заборављајући да је Србија секуларна демократија у којој политичке представнике
бирају грађани на изборима.

  

"Јањићеви напади на државу су позив на анархију, а од тога корист може имати само
Приштина, са којом је он очигледно у веома блиским интересним везама", истичу из
Српске листе.
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Потврда ових ставова је, кажу, и чињеница да свесрдну помоћ у кампањи блаћења
сопствене државе има од антиклерикалних медија и појединаца, који у њему не
препознају свештено лице, већ виде његово право лице, а то је лице човека који из
веома ниских побуда негира и значај демократије и значај воље грађана.

  

Констатују да Јањић и његови савезници из такозване "друге Србије" позивају на
успостављање диктатуре мањине, и то је политичка агенда која их спаја, а не некакве
више истине и љубав према Косову и Метохији, јер у Јањићевим политичким
савезницима, па ни у њему самом, од те љубави нема ни трага.

  

Видети још:

  

Игуман Сава Јањић: Медијско блаћење договорено је на седници Савета за националну
безбедност, како би се припремио терен за референдум и скренула пажња јавности

  

(Агенције)
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