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Београд - Десетине хиљада грађана, укључујући и родитеље с децом у колицима,
монаштво, свештенство и верници СПЦ учествало је у литији против организовања
''Еуропрајда'' у Београду. Окупљени скандирали "Не дамо Косово", "Не дамо вам децу",
"Не дамо светиње", "Не дамо Србију"...

  

  

Према писању Н1, Удружење "За одбрану породице" организовало је протестну шетњу
против одржавања Европрајда следећег месеца у Београду.

  
  

У медијима… ни словце? Чак ни у овим “ профи” pic.twitter.com/n4h47B1491

  — Владимир М.Гајић (@vladimirgajic1) August 14, 2022    

У поворци, која је кренула испред Патријаршије Српске православне црква и ићи ће до
цркве Светог Марка, налази се више хиљада људи свих животних доби, укључујући и
родитеље с децом у колицима.
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"Ne damo svetinje" se ori Beogradom! pic.twitter.com/PfaNGX9uDo

  — Nemanja Petrović #tvliga (@MenjamoSrbiju) August 14, 2022    

  
  

Река људи у Београду. pic.twitter.com/WHEg8WQZRA

  — alexplat 1244 (@alexplat1244) August 14, 2022    
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  Са разгласа се пуштају духовне песме СПЦ, а носе се заставе Србије и транспаренти сликовима српских светаца.  Шетњу обезбеђује саобраћајна полиција, а поворци се, успут, придружује још грађана.    Све више људи испред Патријаршије на Крсном ходу за одбрану породице https://t.co/kzoQicR0QQ pic.twitter.com/xCwJBPuwI9  — Младен Обрадовић (@MladenObraz) August 14, 2022     Рекох вам да ћемо подићи Србију!  СЛАВА ГОСПОДУ! pic.twitter.com/iDruUzkcvv  — А.П.Инфоратник (@INFORATNIKSRB) August 14, 2022     pic.twitter.com/mcJVaProQf  — stray cats (@milmarxx) August 14, 2022    Владика Никанор благословио данашњу литију: Душу вам не дамо, стоп паради  Најављена је велика литија у Београду у којој ће учествовати монаштво, свештенство иверници Српске православне цркве, на којој ће окупљени исказати свој став оорганизовању ''Еуропрајда'' у главном граду Србије.  ‘’Његово Преосвештенство Епископ банатски Г.Никанор је јуче, 13.8.2022.г.дао својблагослов свом свештенству , монаштву и народу Епархије банатске за учешће уданашњој Литији у Београду у 18 сати испред Патријаршије до храма св. Марка, а заодбрану Србије ,породице, деце, школа и светиња од најављеног содомског понижењакоје нам агресивно најављују и већ  врше ЛГБТ белосветски и наши активисти. Литијом имолитвом као велики црквено-народни сабор устајемо сви у одбрану Србије стојећи изабарјака Светог Саве и Светог Теодора Вршачког!’’, наводи се у позиву на фејсбукстраници Савез православних жена.    Хиљаде људи у Крсном ходу за спас Србије и наше деце pic.twitter.com/6ciCP11uGz  — Младен Обрадовић (@MladenObraz) August 14, 2022     pic.twitter.com/mcJVaProQf  — stray cats (@milmarxx) August 14, 2022    У још једном од позива на литију у Београду се наводи да је један од циљева да сепокаже колико има противника најављене параде.    Otac Aleksandar: "vladika Nikanor"  Verni narod: "Dostojan" pic.twitter.com/CdlLXFHMNp  — Dijana (@Dikicaplavusica) August 14, 2022    Подсећамо, епископ банатски Никанор је проклео организаторе ‘’Еуропрајда’’, а посебноје нагласио улогу одлазеће премијерке Ане Брнабић у томе.    Устала је Србија, маму вам педерску грађанску! pic.twitter.com/j100zln8r9  — Институција Ума (@institucijauma) August 14, 2022    ‘’Хоћемо ли дозволити да слушамо ону која је све оскрнавила у нашој земљи, нећу ни имеда јој споменем? Ону која је дозволила да брат буде отац њеног сина? Хоћемо ли тодозволити?“, рекао је Никанор.  РТС: Одржан протест неформалног удружења "За одбрану породице" противодржавања Европрајда  Протест неформалног удружења "За одбрану породице" против одржавања Европрајдаследећег месеца у Београду завршен је вечерас испред цркве Светог Марка, а следећије заказан за 28. август.  
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  Поворка је кренула испред Патријаршије Српске православне црква, а у њој су билиљуди свих животних доба, укључујући и родитеље с децом у колицима.  Са разгласа су пуштане духовне песме, а ношене су заставе Србије и транспаренти сликовима светаца.  Поворка је ишла улицама Поп Лукином, Бранковом, Призренском, Теразијама, КраљаМилана и Ресавском, а скуп је протекао без иједног инцидента.  На крају скупа учесници су потписивали петицију против одржавања европске Парадепоноса у Београду.  Драган Шутановац: Ово је шетња против против Србије у ЕУ, против санкција Русији ,против западних вредности  Драган Шутановац се огласио на твитеру поводом масовне литије у Београду.  Mnogo ste naivni ukoliko verujete da je ovo šetnja protiv nedelje prajda!! Ovo je šetnja protiv protiv Srbije u EU, protiv sankcija RF, protiv zapadnih vrednosti… ovo ješetnja za čečenizaciju i talibanizaciju Srbije, za Srbiju guberniju, za crnu rupu…! https://t.co/pbXp7lTkrr— Šutanovac Dragan (@SutanovacDragan) August 14, 2022    „Много сте наивни уколико верујете да је ово шетња против недеље прајда!! Ово јешетња против против Србије у ЕУ, против санкција РФ, против западних вредности…ово је шетња за чеченизацију и талибанизацију Србије, за Србију губернију, за црнурупу…!“, написао је Шутановац  (Н1, Србин.инфо, НСПМ, РТС)  
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