
Владика Никанор: Хоћемо ли дозволити да слушамо ону која је све оскрнавила у нашој земљи, нећу ни име да јој споменем? Она данас да нам проповеда да не постоје отац и мајка. Устаћемо сви против тога. Ја ћу први
петак, 12 август 2022 13:33

 У скландалозној јавној беседи, епископ банатски Никанор пракитчно је проклео
премијерку Ану Брнабић, али и све оне који ће учествовали у ЕуроПрајду у септембру у
Београду. Изјавио је и да би "употребио оружје" на њих.

  

Никанор је такође Ану Брнавић назвао „ћерком и унуком српских кољача“, а позвао је и
свештенство и народ да се побуне против геј параде тврдећи да би он лично подигао и
оружје.

  

Говор мржње владике СПЦ у којем је прекршио и закон – јер је јавно дискриминисао
појединце и групу, а потом и позвао на насиље и линч, доживео је многобројне осуде на
друштвеним мрежама.
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  „Хоћемо ли дозволити да слушамо ону која је све оскрнавила у нашој земљи, нећуни име да јој споменем? Ону која је дозволила да брат буде отац њеног сина?Хоћемо ли то дозволити? Она је нити наше вере, нити нашег порекла, већнепријатељ и она данас да нам проповеда да не постоје отац и мајка. Устаћемо свипротив тога. Ја ћу први. И кунем! Проклећу свакога ко ово проповеда. И оружје бихупотребио да га имам“, рекао је овај епископ.  У потпуној супротности са вером коју проповеда - уместо мира, слоге, јединства ипраштања, што би ваљда требало да буду кључне поруке хришћанства и оних који гаупражњавају, овај владика је држао беседу од које се очекује јасно и недвосмисленодистанцирање патријарха, наводе организатори ЕуроПрајда.  "Ова изјава представља веома отворени говор мржње према ЛГБТ заједници, али ипрема Хрватима и премијерки Србије. Кључно питање је сада да ли ће се патријархдистанцирати и осудити овакву изјаву будући да је дубоко у супротности са важећимзаконима Србије, али и са хришћанским начелима које проповеда СПЦ", рекао је ГоранМилетић, програмски директор Прајда.    Bam. Zatvor za gospodina. preti oružjem https://t.co/MO4J8B5ozA  — Ekstremno ljubazan lik (@popvitez) August 12, 2022    Интересантно је то да је овај владика у Банату познат и као банкар. "Блиц" је писао да јесвојевремено сам себи доделио плату од 170 хиљада динара као председникуепархијског управног одбора. Наводно се бави и послом давања кредита и зајмова сакаматом од 5 одсто, а својевремено је малтретирао попове у СПЦ-у да га бране кодпатријарха Ирнијеа.  Другим речима, он се бавио зеленашењем.  Такође, Виши суд у Панчеву је 2016. године донео прву пресуду за мобинг у СПЦ, услучају злостављања некадашњег омољичког свештеника Томислава Живковића одвладике банатског Никанора.  (Нова.рс)  
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