
Свештеник Ненад Илић: Звао ме је неки човек, признао своју партијску припадност и питао шта мислим о СНС - да нисам у ромингу причао бих са њим док ми не призна да је ментално болестан
четвртак, 04 јун 2020 20:43

 "Звао ме неки човек, који ми је признао своју партијску припадност, да ме пита шта
мислим о СНС и изборима. Да нисам у ромингу попричао бих са њим, док ми не би
признао да је ментално болестан", написао је на свом Фејсбук профилу свештеник Ненад
Илић.

  

  - Свет се дрма. Још увек се ковитлају последице најсумњивије пандемије. И још увек
ишчекујемо да препознамо трајне последице специјалног светског рата који се иза ње
заклонио. У Америци су ушли у клинч они против ових или ови против оних. У Грчкој
нападају Америчку амбасаду протестујући против оних или ових. У Паризу демонстрирају
да не би изгубили репутацију, шта ли. Ја се бавим вишом математиком не бих ли се поред
свих граница, забрана, правила, ограничења, некако домогао на кратко Србије да видим
децу, а звони ми телефон да ме неки човек, који се уредно представио и признао ми
своју партијску припадност, чије сам име наравно одмах заборавио - да ме пита шта
мислим о СНС-у и изборима - написао је свештеник.   

Свештеник Илић: Чија су ово деца на Косову?

  

Да нисам у ромингу, можда бих и попричао са њим, додао је. 

  

- Причао бих са њим док ми не би признао да је ментално болестан и да кришом зове са
фиксног телефона у холу одговарајуће установе. Позивни 011 - закључио је Илић.
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(Директно)
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