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(Прес, 16.2.2010)

Ни Косово се не може бранити антикосовском етиком, као што се добро не може
остварити на зао начин, јер по речима Светих отаца „добро чињено не на добар начин –
није добро!“.

Без и трунке људске и хришћанске свести и савести ширене су гнусне неистине о
покушају тобожњег ''атентата'' на владику Артемија, ''избацивању'' сестара из Гориоча, о
коришћењу НАТО војске (која све године боравка владике Артемија обезбеђује овај
манастир). Измишљани су наводи да су на сретењску литургију дошли само следбеници
Хашима Тачија, иако је у цркви Грачаници било око 200 верника са знатним бројем деце,
од којих је двоје крштено, а сва деца и многи други су се причестили.

Оваква нечасна кампања коју спроводе послушници Симеона Виловског само потврђује
да у овој епархији већ годинама постоји духовно болесна и канонски посрнула ситуација.

Садашњи статус владике Артемија

Владика Артемије је, према одлуци Светог архијерејског синода од 13. фебруара 2010.
године, задржао свој епископски чин и остала достојанства, осим права управљања
епархијом. Повратак владике Артемија на своју ранију дужност зависи само од њега
самог и његовог односа према црквеном устројству и поретку.

Наглашавам, епископ Артемије у својим просторијама у владичанском двору у Грачаници
ужива пуну личну слободу и може нормално да богослужи. Инсинуације да је владика
Артемије наводно ''затворен и да га треба ослободити“ потпуно су неистините и то је сам
владика Артемије посведочио јучерашњим насилницима, којима је поручио да се врате
кући и да поштују одлуке Синода, коју је у суботу у Патријаршији у Београду својеручно
потписао.
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Владици су такође на располагању и четири монаха које је тражио да остану уз њега и
свака тврдња о његовом „сужањству“ представља најобичнију клевету која највише
штете наноси самом владици Артемију, у чије се име спроводи насиље и шире позиви са
алармантним садржајем за „ослобађање заточеног архијереја“.

Гашење сајта Епархије рашко-призренске

Због настављеног антицрквеног рада досадашњег интернет сајта Епархије
рашко-призренске, били смо принуђени да исти привремено угасимо док се не постави
нова презентација. Текстови пуни острашћене мржње, неистина и клевета немају место
на сајту на коме стоји светосавски грб наше цркве и име ове епархије. Свака делатност у
име епархије која није са благословом администратора епархије сматраће се
злоупотребом.

Сајт Епархије је годинама коришћен за пласирање разних политикантских и
субверзивних вести које су урушавале углед ове епархије и СПЦ у целом свету.

Симеон Виловски и малверзације са Фондом за народне кухиње

Свети архијерејски сабор два је пута експлицитно упозоравао владику Артемија 2006. и
2009. године на погубно деловање његовог секретара Симеона Виловског и на духовно
нездраву ситуацију у епархији коју води. Сада када је утврђено да је безакоње прешло
сваку меру, Синод је био принуђен да пошаље администратора епархије који би уз помоћ
свештенства и монаштва требало да санира ситуацију и поврати епархију у пуни црквени
поредак.

Приликом прегледа документације, установљено је да је Симеон Виловски самовољно
узимао новац из фонда НВО „Мајка Југовића“, намењеног за четири народне кухиње у
којима се храни 1.200 најугроженијих Срба, а за које се средства прикупљају преко СМС
сервиса. Тај новац је користио за потребе личног луксуза, куповину и опремање
пословног простора у Београду и друге сврхе противно ставу госпође Светлане Стевић,
која води НВО и која је уложила велике напоре да спречи одливање средстава за
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гладне.

Управо су ове чињенице о којима постоји детаљна документација показале докле је
отишао морални пад Виловског, коме је епископ Артемије дао пуну власт и контролу над
финансијама и чак кадровским питањима у епархији, иако је више пута од Св. синода и
Сабора упозораван да истог човека разреши свих црквених дужности због раније
утврђених финансијских малверзација.
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