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Недељник

  

Сабор Српске православне цркве пратило је и такозвано "цурење" докумената,
филмова, докумената служби безбедности, медијских спинова.

  

И до наше редакције Недељника стигло је доста материјала, али од свих – од чега је
већина таблиодна – одлучили смо да објавимо писма владике Филарета, јер она на
најбољи начин осликавају како функционише Црква. И како су црквени
великодостојници одавно и доушници, и потказивачи, и људи који немају везе с
реалношћу. Уосталом просудите сами.

  

Писмо Александру Вучићу, 17. септембра 2012. 

  

  

Поштовани Господине Потпредседниче,

  

Искрено смо се обрадовали када сте успели да формирате Владу Републике Србије,
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упркос свим перипетијама које су Вас пратиле. Очекивали смо да ће нова Влада колико -
толико раскинути са прошлошћу и ухватити се у ново, чисто коло за добробит Србије и
српскога народа. Међутим, изгледа да су наше радости, наде и очекивања сувише
кратко трајали.

  
  Предходна Влада је много што шта спречавала да радимо и обнављамо, не говоримо о
никаквој финансијској помоћи већ нам нису дали дозволе и поред тога насртали,
пљували, блатили, пензионисали смењивали и нема тог јада којим нису нападали СПЦ
колективно и појединачно, па чак су и раскол у њој направили. Сви смо се обрадовали
доласком на власт нове Владе и очекивали смо да ће се нешто променити али народна
каже: „Ново сито о клину виси“.     

Ми као Црква, Епархија и надлежни Архијереј желели смо добру сарадњу са новом
Владом, јер смо имали горка и тешка искуства са предходном Владом. Међутим, као што
каже народна: „По јутру се дан познаје", изгледа да ћемо имати исте проблеме и
потешкоће и са новом, као што смо имали са старом Владом. Знамо да имате пуне руке
посла и да немате времена за све и за свакога, али знамо да имате и сараднике и
помоћнике, узгред буди речено које сте скупили с брда с дола, а рећи ћу Вам на кога
конкретно и мислим, али идемо редом.

  

Кажем да смо се обрадовали када сте Ви успели да оформите Владу, на срећу или
несрећу свих нас то ћемо тек видети. Боље би било на срећу али као што пословица
каже: „Дај Боже, ћери да те Владика узме, али Владика се не жени", те и ја кажем дај
Боже да ово буде на срећу али видећемо?

  

Бр. 1. тражим и молим да ми Министарство за културу као и Републички Завод за
заштиту споменика културе издају дозволу да могу градити Светосавски дом у
манастиру Милешеви, како би 2019. г. достојно могли обележити 800. година манастира
Милешеве. Без икаквих аргумената, чак се служе и лажима које побија СО Пријепоље
које ми је дозволило градњу, а нажалост ту дозволу су ми дали муслимани а не срби, те
нема никаквог разлога да ми Министарство за културу као и Републички Завод за
заштиту споменика културе не издају дозволе само је у питању људска пакост и злоба. О
свему овоме је информисан у писменој форми часни и поштени човек, добар светосавац
и православац Господин Велимир Илић.

  

Још једном молим, ово није претња али ако не добијем дозволе ја ћу почети на своју руку
да градим па пуцајте колико хоћете ионако нећете још дуго како сте почели.
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Бр. 2. Такође Вас молим да по писму које сам у своје време упутио садашњем Министру
са за собраћај а у то време Министру за инфраструктуру Господину Милутину
Мркоњићу које Вам такође у прилогу достављам, реши проблем пута око Милешеве и
уништавања водовода који доводи воду до манастирске воденице, као и бесправног
одузимања земљишта манастиру Св. Николе у Прибојској Бањи како би се асфалтирао
пут до породичне куће певачице Ане Бекуте.

  

Што каже народна: „Рекох и душу спасох", Милешева је старија и од Вас и од мене и од
Владе Републике Србије. Сликајте се са Миладином Лукићем, нека Вам је Бог на помоћи
и Свети Сава. Много сте обећавали да ћете бити бољи од предходника па би било боље
да пређете са речи на дела.

  

Писмо епископу бачком Иринеју, 23. новембра 2012.

  

  

Ђилас и Петровић купили Трепчу

  

Шаљем Вам нову информацију коју сам добио о Бањи Трепча.

  
  

Драги мој Владико, и овог пута Вас молим да помогнете да се што пре реши проблем
Јове Андана и Далибора Купусовића, јер су неподношљиви. 

    

Наиме, како сазнајем, садашњи власници Трепче су Драган Ђилас, градоначелник
Београда, и Душан Петровић, потдпредседник ДС и бивши Министар за пољопривреду,
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у сарадњи са човеком који припада странци Млађана Динкића. Како сам сазнао они су
потписали неки уговор са манастиром Вујин. Манастир је њима дао хотеле и воду а они
су заузврат требали да манастиру изграде једну зграду где би манастир могао да прима
посетиоце, бањске госте и за себе убира средства. Било је ту и неких других договора,
али до дана данашњег ништа није испоштовано и мананастир нема никаквих прихода од
Бање.

  

Ово је информација за Вас, како бисте могли код Господина Александра Вучића
покренути разговор о повратку Бање Трепче своме правом власнику манастиру Вујин.

  

Писмо Александру Карађорђевићу, 11. септембар 2011.

  

  

„Седи ди си, ни за ди си ниси"

  

Што се тиче доласка Александра Карађорђевића на прославу освећења звона и његове
фамилије, на жалост, морамо Вам саопштити да не желимо да их примимо. Врло смо
погођени и увређени тиме што је неко од Карађорђевића извиждао српску омладину на
Газиместану ове године на Видовдан, и не знам како би тај неко од Карађорђевића ко
би се појавио сада прошао. Мишљења смо да нема шта да тражи у царској лаври
манастиру Милешеви.

  
  

Што се тиче доласка Александра Карађорђевића на прославу освећења звона и његове
фамилије, на жалост, морамо Вам саопштити да не желимо да их примимо. 
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Поштована господо, што се доласка свих Вас тиче, Ви у манастир Милешеву можете
доћи као сви остали верници, поклонити се гробу Светог Саве, Светог Краља
Владислава, Светог Нестора Милешевског, Светој Касијани и Калистрату и осталим
мученицима и подвижницима милешевским. Од нас не можете добити никакво
гостопримство, ни част ни почаст.

  

Знамо да ће тога дана бити много српске омладине, јер омладина српска зна где јој је
место, али нисмо сигурни шта може српска омладина добити од Вас а и Ви од омладине.
Зато треба да се држимо оне народне: „Седи ди си , ни за ди си ниси".

  

Писмо амбасадору Русије, 3. новембар 2011

  

  

Само ви можете да нам платите струју

  

Ваша Екселенцијо,

  

На самом почетку примите наше дубоко извињење због овога дописа, који Вам
упућујемо. Сматрамо да ћете имати разумевања зашто се обраћамо Вама, јер са друге
стране нити имамо помоћи, нити разумевања.

  
  

Вас молимо, ако сте у могућности, да нам помогнете да измиримо ове обавезе, да нам не
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искључују струју. Уколико нисте Ви, као Амбасада, у могућности да нас помогнете,
такође Вас молимо, да ли постоје неки људи, да нам позајме новац који би вратили – 1.
рата 6.јуна 2012. а 2. рата 27. јула 2012. године. 

    

Наиме, ради се о рачуну манастира Милешеве, који има обавезу према
Електродистрибуцији, у прилогу Вам достављамо рачун, па Вас молимо, уколико сте у
могућности, да помогнете манастиру да измири своје обавезе према
Електродистрибуцији, јер прете да ће манастиру бити обустављена електрична енергија.
Као што видите, зима је већ на прагу.

  

Вас молимо, ако сте у могућности, да нам помогнете да измиримо ове обавезе, да нам не
искључују струју. Уколико нисте Ви, као Амбасада, у могућности да нас помогнете,
такође Вас молимо, да ли постоје неки људи, да нам позајме новац који би вратили - 1.
рата 6.јуна 2012. а 2. рата 27. јула 2012. године. Тада имамо два велика Сабора у
Епархији, где можемо сакупити новац и зајмодавцу вратити.

  

У последње време Цркву гурају у руке Муслимана, да са њима водимо борбу и имамо
посла, што се до сада није дешавало, а ево почели су и то да нам приређују. 
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