
Un preot isi pedepseste enoriasii care i-au aruncat ulei si motorina pe casa. A postat 
mesaje la adresa lor: ,,Lumanarea arde pana in momentul cand veniti sa va cereti 
iertare"

Andreea Mitrache,

Fabian Iovan, preot in localitatea doljeana Cetate, si-a gasit in urma cu o luna peretii casei plini cu ulei si 
motorina. Slujitorul Domnului s-a suparat atat de tare, incat a postat pe zidul imobilului mesaje de apostrofare la 
adresa satenilor care i-au murdarit cladirea.

 

Preotul din localitatea doljeana Cetate a scris mare pe peretii casei mesaje la adresa raufacatorilor. ''Asa vreti sa 
traim ca vecini, facand rau la nesfarsit, sau asta nu este o rusineT Traiti in jungla daca in societate nu 
puteti, redusilor. Oglinda mizeriilor sociale. Asa stiti sa va educati copiii, facandu-i martori la faptele 
voastre. Si copiii vostri vor purta aceasta pata'',  a scris Fabian Iovan .
,,Nu este normal ce a facut"
 
Oamenii din localitate doljeana sustin ca au avut un soc in momentul in care au vazut afisele.''Nu este normal 
ce a facut. Le-am citit si eu si am vazut ce a scris acolo. De ce nu a depus plangere la politie impotriva 
celor care i-au aruncat cu ulei si motorina pe casa. El este preot si trebuie sa ne invete sa iertam. Acum a 
dat dovada de cu totul si cu totul altceva'',a  spus un localnic.

http://adevarul.ro/locale/craiova/un-preot-isi-pedepseste-enoriasii-i-au-aruncat-ulei-motorina-casa-postat-mesaje-adresa-lor-lumanarea-arde-momentul-veniti-cereti-iertare-1_5156a3e700f5182b8566ceb2/index.html


 
Preotul le cere satenilor care i-au murdarit casa  tot prin intermediul mesajelor despagubiri. ''Mucosilor! Va 
astept sa-mi aduceti cinci saci cu ciment si doua remorci cu nisip. Sa indreptam ce ati stricat, plus bani-
mana de lucru. Saptamana viitoare va pun numele aici in caz ca nu luati in considerare. Macar pentru ai 
vostri copii aveti puterea sa recunoasteti. Lumanarea arde pana in momentul cand veniti sa va cereti 
iertare'', a mai scris slujitorul Domnului.
 
Preotul din localitatea doljeana Cetate s-a ales anul trecut cu dosar penal pentru infractiunea de abuz in serviciu. 
Fabian Iovan a ingropat o femeie fara ca rudele acesteia sa prezinte actul medical de constatare a decesului si 
fara adeverinta de inhumare care se elibereaza de la primarie.
 


