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Српска листа саопштила је, коментаришући изјаву игумана Саве Јањића о КиМ, да је
увек била уз своју цркву. СЛ наводи да није била уз оне који злоупотребљавају ту
институцију за политикантско и разно још деловање уз оцену да су маске коначно пале,
да је заједнички интерес спојио неспојиве и да је таквима циљ да цело Косово буде
независно.

  

  

Српска листа каже да су срамне клетве и претње председнику Вучићу, нарочито јер
долазе од једног монаха и игумана и да је сада јасније за чији интерес Јањић данима "не
преза да, износећи лажи и нападајући председника Вучића и сопствену државу, скрнави
мантију коју носи и иза које се крије".

  

"На истој страни данас су се нашли разни Јањићи, Кандићке, Јеремићи, ДСС-овци,
Обрадовићи, Трајковићи и Трајковићке, свештеници и секуларне невладине
организације, лажни борци за свету српску земљу и прави борци и промотери
независности Косова коју су и награђивани за те активности у Приштини...
Аргументација им је идентична, а не разликује се од оне која се може чути из Приштине
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али и из појединих светских центара моћи, спонзора косовске независности" поручују из
Српске листе.

  

  

Наводе да су маске коначно пале, да никакве разлике нема између њих, да је свима
таквима циљ да цело Косово буде независно, да Србија не добије ништа и да је
заједнички интерес спојио неспојиве.

  

"Поред тога, Сава Јањић се дрзнуо да прозива онога ко је највише учинио за српски
народ и Српску православну цркву на Косову и Метохији. Српска листа је увек била уз
своју цркву, поштовала је и поштоваће, али не и оне који злоупотребљавају ту
институцију за политикантско и разно још деловање, у интересу и за рачун других"
речено је у саопштењу.
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  Истичу да нема тајних решења, исценираних напада и да "све лажи Саве Јањића полакоизлазе на видело".  "Али нема ни извињења Саве Јањића. Уместо тога, добијамо нове лажи да се тобоженеко уплашио његових речи, па је тако он предупредио некакве немиле сцене исценарије. Да није тужно, било би смешно" наводи се.  (Танјуг)  Видети још:  Игуман Сава Јањић: Маске су коначно пале - властодршци у Србији спремни су дапредају косовским Албанцима територију за коју су се по Уставу на Еванђељузаклели да ће чувати као део Србије  Александар Вучић: Залажем се за разграничење са Албанцима на КиМ; СпоразумБеограда и Приштине биће свеобухватан пакет који није упрошћен и једноставан  Ксенија Божовић: За Србе на КиМ није прихватљиво решење поделе Косова;Згрожена сам нападима "Српске листе" на игумана Саву Јањића  Бегунац са Интерполове листе Радомир Лабан, који је као члан „царинске мафије“осуђен у Србији, на предлог „Српске листе“ изабран за судију Уставног суда„Косова“ и положио заклетву код Хашима Тачија  
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