Први јануар 7522. године по србском календару
(видети на: http://groups.yahoo.com/neo/groups/postojbina/info)

Његова Екселенција председник Републике Томислав НИКОЛИЋ
predstavkegradjana@predsednik.rs, kontakt.predsednik@predsednik.rs

Доставља се преко интернета
Средства јавног обавештавања: свим држављанима Републике Србије

Ваша Екселенцијо председниче Републике Томиславе НИКОЛИЋУ,
Прослеђујем Вам јавно, колико одлично толико и потресно, веома благо писмо Србског сабора
ЗАВЕТНИЦИ упућеног председнику и првом подпредседнику Владе. Оно укратко исказује
дубоку патњу којој је Србски народ у својој Србији подвргнут од садашње власти под Вашим
руководством.
Ово чиним, потпуно сагласан с њиховим текстом, јер су, у свом младалаћком неискуству
(већина чланова ЗАВЕТНИКА су у добу између 17 и 25 година старости), поновили пропуст
претходних генерација наше омладине. Последице тих њихових пропуста су трагичне по многе
југословенске народе, али највише по Србски народ.
У току својих пролећних протеста на Новом Београду 1968. године, студенти су били веома
борбени до одређеног степена: до председника СФРЈ Јосипа Броза - Тита. Они нису тражили
његову оставку. Веровали су његовом обећању да он преузима обавезу да се спроведу сви
њихови захтеви. За то његово обећање студенти су њему пред Правним факултетом у Београду
певали "Друже Тито ми ти се кунемо да с твог пута не скренемо...." и играли козарачко коло.
После две недеље је он почео да делује супротно свом обећању. Последице су добро познате.
У току својих мартовских протеста 1991. (и 1992.) године омладина је опет била врло борбена
до исте границе. Није тражила смењивање тадашњег председника СРЈ Слободана
Милошевића. Верујући обећању др Зорана Ђинђића, омладина је прекинула свој протест 1991.
године. За то је на лицу места награђена таблама чоколаде које су јој бацане с трибине. Колико
су те чоколаде биле сласне осетио је цео народ следећих година.
Ви сте данас једини држављанин Републике Србије који је преузео следеће обавезе за овај
председнички мандатни период:
" Заклињем се да ћу све своје снаге посветити очувању суверености и целине територије
Републике Србије, укључујући и Косово и Метохију као њен саставни део, као и остваривању
људских и мањинских права и слобода, поштовању и одбрани Устава и закона, очувању мира и
благостања свих грађана Републике Србије и да ћу савесно и одговорно испуњавати све своје
дужности."
Пропуст ЗАВЕТНИКА је што то своје писмо није упућено, пре свега, Вама. Ово је трећи пут да
омладина чини исти пропуст јер се Вама није обратила тим писмом и захтевом за Вашу
оставку.
Упркос свим молбама и упозорењима да поштујете Устав и закон, и каснијих захтева да
поднесете неопозиву оставку, Ви се још увек о то оглушујете! Данас је тачно годину дана када
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сте били неумољиво обавезни да поднесете неопозиву оставку јер је претходног дана Народна
скупштина спровела до краја државни удар на чијем челу сте били Ви заједно с председником
Владе Ивицом Дачићем и првим подпредседником Владе Александром Вучићем.
С обзиром да су потом, 468 држављана Републике Србије јавно потписали (од 1. до 31. марта
2013. године) Захтев за Вашу оставку и оставку Владе (што је Вама, председнику Владе Ивици
Дачићу и Народној скупштини било поднето 08. 04.2013. године (заведено под бр. 03/0131278/12 у Народној скупштини)), зато није кратак период од недељу дана да без околишења
поднесете неопозиву оставку, а имајући у виду сва Ваша противуставна деловања и извршена
кривична дела. Докази за то су дати у Уставној жалби јавно изложеној на :
http://youtu.be/xGtU6qH8JAA, http://www.youtube.com/watch?v=xGtU6qH8JAA
http://srbinaokup.info/?p=23591
http://facebookreporter.org/2013/12/28/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1
%80-%D1%99%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%98%D0%B8%D1%9B%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B8-%D0%B2%D1%80/

У том обраћању Уставном суду (27. 12.2013. године) се од Суда тражи да Вам забрани да
будете председник Републике и да у будуће будете на било ком руководећем државном
положају. Овај добронамеран захтев Суду је не само потпуно оправдан већ и веома благ. Сва
Ваша јавна иступања, уверавања и обећања до Вашег избора за Председника, и потом Ваша
противуставна деловања и Ваша кривична дела у својству Председника, су створила утисак да,
не само да нисте способни, већ да нисте у стању да схватите своју неспособност да, у складу с
Уставом и законом, извршавате дужности и обавезе, и да користите права, председника
Републике: да водите државу и народ, да чувате независност државе, права људи и слободе
човека и народа, као и да сагледате тежину последица Ваше владавине.
С поштовањем Вас као председника Републике Србије и као човека који својом неопозивом
оставком у току ових недељу дана најзад показује да је свестан одговорности према држави и
народу,
Др Љубомир Т. Грујић
Џона Кенедија 31/15
11070 Београд
------

---------------Прослеђена порука-----------------Од: ANTIC.org-SNN <antic.miroslav@gmail.com>
Датум: 13. јануар 2014. 23.24
Наслов: [Postojbina] Протестно писмо Влади поводом званичног укидања
Српске нове године!
Коме: pravoslavnatribina@pravoslavljedanas.info, Postojbina@yahoogroups.com,
sorabia@yahoogroups.com, srbija_medjusljivama@yahoogroups.com,
SrpskaInformativnaMreza@yahoogroups.com, srpski nomadi
<SRPSKI_NOMADI@yahoogroups.com>, Srpski_rodoljubi@yahoogroups.com,
srpski_svet@yahoogroups.com

Председниче Владе, први потпредседниче, господо министри,
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Одлуком Владе да 14. јануар прогласите за радни дан, званично сте
укинули Српску нову годину, саставни део православног Божића, због
чега се у народу назива Мали Божић. Претходно сте три дана славили
римокатоличку нову годину, која је у народу све до Првог светског рата
била позната као "швапска".
Украсили сте град за католички Божић, доделили званична признања и
награде, организовали скупе концерте и телевизијске програме, трку
Деда Мразева и Баба Мразица, потрошили милионе, лумповали и
гостили се у сред Божићног поста, а сада је Српска православна нова
година обичан радни дан.
Ми разумемо, господо председниче и потпредседниче, ваше право да
у дирљивим преговорима у Бриселу усвојите вредности туђе вере и
обичаја. Вероисповест је личне природе. Али ви сте овим чином
извршили верску и расну дискриминацију нас православних Срба у
рођеној држави, коју са туђинима парате, кројите и ушивате.
Због те дискриминације ми дижемо глас протеста пред целим хуманим
светом и пред свим другим православним народима и државама да
знају за стање наше окупације и вазалне владавине над Србијом.
Посебно се надамо разумевању и помоћи од велике православне
Русије, коју већ велики део света препознаје као истинит олтар
хришћанског друштва.
Са жаљењем овакво понашање Владе разумемо као део плана
недавне изјаве потпредседника Владе, Александра Вучића "да
српском народу треба променити свест."
Како пред том свирепом претњом није реаговао јавни тужилац, прво
захтевом за психијатријски преглед, па кривичном оптужницом, ми
подсећамо да то никада тако јавно и бестидно нису изговорили ни
Хитлер ни Мусолини, ни Павелић, ни Јосип Броз, тзв. Тито.
Уз надање да ће хумани део човечанства спречити тај морбидни
покушај да се Србима укида вера, прекраја свест, потиру и
поништавају све духовне вредности народа, ми Српски сабор
Заветници свим Србима, ма где ноћас били, честитамо Српску нову
годину уз најискреније жеље и надање да ћемо наредну дочекати у
слободи.

Српски сабор Заветници
http://zavetnici.rs/index.php/saopstenja/238-srpska-nova-godina

