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Нервите на Враченския митрополит Калиник, разкрит като агент на бившата
Държавна сигурност не издържаха и удари с вестник репортер на БНТ, отправил
въпрос кога Светия Синод ще излезе с решение за досиетата на неговите членове.

Това стана днес преди заседанието на ръководството на Българската православна
църква, предаде БНТ.

„Не те удрям, запушвам ти устата”, отвърнал Калиник на репортера на националната
телевизия в отговор на въпроса му защо го удря с вестник.

БНТ публикува диалога на репортера си със слизащите от лимузините си митрополити:
.

БНТ:
Ваше високопреосвещенство, взехте ли решение за досиетата?
Галактион:
Бог да ви благослови и да сте живи и здрави.
Взехте ли решение за досиетата днес?
Кирил:
Моля ви се, няма какво да говорим. Защо трябва да питате?
БНТ:
Няма ли да има такова решение?
Взехте ли решение за досиетата?
Калиник:
Не, не, не.
БНТ:
Взехте ли решение? Няма ли да има решение?
Амвросий:
За какво ви интересува?
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БНТ:
За досиетата, ще има ли решение, както каза патриархът?
Амвросий:
Ма, вие още ги помните, Боже мили.
Калиник:
Недей така бе, по-културно.
Елиана Димитрова, БНТ:
Защо ме удряте?
Калиник:
Не те удрям, запушвам ти устата.

На 17 януари 2012 г. комисията по досиетата обяви, че 11 от 15-те членове на Светия
Синод
са сътрудници на
бившата Държавна сигурност. Оттогава ръководството на БПЦ не е излязло с
официално становище по въпроса.

Неотдавна НЦИОМ разпространи изследване на общественото мнение, което показва,
че след огласяването на агентурното минало на членове на Светия Синод, одобрението
към БПЦ като институция спада от 53% през ноември 2011г. на 36% през февруари
2012г.

Растящо неодобрение към БПЦ регистрираме сред всички възрастови групи от
населението. Най-изразителни обаче са негативните настроения сред хората на
възраст между 50 и 59 години, сред висшистите и сред мъжете, при които спадът на
доверие към църквата е и най-голямо – около 25%.

2/2

