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Најзападнији фрушкогорски манастир Привина глава могао би да буде нова трајна
адреса умировљеном епископу рашко-призренском Артемију.

  

Како „Политика” незванично сазнаје, епископ сремски Василије и званично је понудио
владици Артемију управу над овим манастиром којег су у 15. веку подигли деспоти Вук
Гргуревић и Ђорђе и Јован Бранковић.

  

Како се очекује владика Артемије би ових дана требало да обиђе овај манастир у
близини Шида, посвећен Светим архангелима Михаилу и Гаврилу, и донесе коначну
одлуку да ли прихвата понуду да се пресели на обронке Фрушке горе.

  

Свети архијерејски сабор СПЦ је већином гласова 4. маја утврдио канонску одговорност
епископа Артемија и трајно га разрешио дужности епархијског архијереја. Иако је
прошле недеље 9. маја служио Свету архијерејску литургију у Грачаници, Артемију
саборском одлуком није допуштено да остане у неком од косовскометохијских
манастира.

  

Кренула су нагађања да ће владика Артемије тражити да му допусте да оде у родни
Лелић или да буде у манастиру Ћелије где се налази гроб његовог духовног оца, на
последњем сабору канонизованог Светог Јустина Ћелијског.

  

У интервјуу за недељник „Печат”, првом обраћању за јавност после пролетњег сабора
владика Артемије о тим пунудама каже: „Видим да неки помињу Ћелије и манастир
Фенек и то пре него што сам и сам стигао да о свему размислим. Зато морам да кажем
да одговор на то питање немам. Размишљам не само о месту где могу да се сместим,
пристојно са својом братијом која ће бити уз мене, већ и да нађем брата који ће ме
примити. Има понуда од појединих владика, али не бих сада то да откривам.”

  

Иначе, манастир Привина Глава у жижу јавности дошао је када је 2005. године у Хашком
трибуналу пуштен видео снимак о ликвидацији шест муслимана заробљених у
Сребреници. На касети се види како пред одлазак у борбу припаднике „Шкорпиона”
благосиља отац Гаврило (Марић), старешина манастира Привина Глава.
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Отац Гаврило је тим поводом објашњавао да српска црква ником не жели зло и да он
благосиљајући војнике није благословио и злочин.

  

Како се, незванично сазнаје, епископ Василије ће преместити оца Гаврила у други
манастир, уколико владика Артемије одлучи да дође са монасима у Привину Главу.

  

(Политика)
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