
 
ИНФОРМАТИВНА СЛУЖБА 

СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ 
 

 

Саопштење за јавност  

поводом такозваног апела или петиције  

Светом Архијерејском Сабору Српске Православне Цркве,  

са уличним прикупљањем потписâ, под изговором „ одбране владике Артемија”  

 

Већ данима група монаха Епархије рашко-призренске који 

не признају црквени поредак и одлуке Светог Архијерејског 

Синода Српске Православне Цркве од 13. фебруара 2010. 

године и који су стављени под канонске забране, заједно са 

појединим истомишљеницима, а на челу са црноречким 

монахом Антонијем Давидовићем, против кога је покренут 

црквено-правни процес, проносе градовима Србије и по неким 

манастирима текст под називом Апел свештенства, монаштва 

и верног народа Свештеном Сабору СПЦ и прикупљају 

потписе подршке.   

Реч је о тексту објављеном на више антицрквених 

интернет-сајтова 19. марта ове године који, под видом тобожње 

подршке привремено разрешеном од дужности управљања 

Епархијом Епископу рашко-призренском г. Артемију, грубо 

подрива црквено јединство и канонски поредак Српске 

Православне Цркве. У том „Апелу“, који највише личи на 

секташке памфлете, директно се удара на институцију Светог 



Архијерејског Синода, којим председава Његова Светост 

Патријарх српски, и омаловажава се Устав Српске Православне 

Цркве. Састављачи овог крајње недобронамерног и 

антицкрвеног текста немају поштене намере јер решење за 

своју забринутост, код неких искрену, а код неких фингирану, 

не траже у послушности саборном црквеном поретку већ још 

више компликују и вишеструко отежавају положај 

Преосвећеног епископа Артемија тиме што његово име доводе 

у везу са својим нецрквеним и разбијачким ставовима. Наводно 

тражећи правду, састављачи и поборници овог памфлета устају 

против сваког права и реда, отказујући послушност не само 

канонски постављеном администратору Епархије рашко- 

-призренске већ и Његовој Светости Патријарху српском и 

Светом Архијерејском Синоду, који су Његово Прео-

свештенство епископа Атанасија умолили да се прими ове 

тешке и одговорне дужности, дајући му, за време његове 

администратуре, сва права епархијског архијереја ради 

успостављања реда и поретка у Епархији рашко-призренској, 

тешко нарушеног нарочито од онога часа када је Симеон 

Виловски био произведен за архијерејског заменика и 

практично контролисао сав живот Епархије.   

Позивамо верни народ Српске Православне Цркве да не 

наседа на лажне и непроверене приче које воде смутњи и 

неслози, да се не одваја од евхаристијске заједнице са својим 

епископима, да избегава „парасинагоге“, што ће рећи нецрквена 

групашења, па макар на то позивали и извесни духовници, 

односно „духовници“, већ да, поштујући црквени поредак, 

молитвено проводи ове најсветлије дане свете Педесетнице у 



пасхалној радости Христа Васкрслога. Црква Христова почива 

на вековном канонском поретку, заснованом на светој 

Евхаристији. Према томе, уношење савременог менталитета 

петицијâ и политикантски срочених памфлета у црквени живот 

не може бити прихватљив начин изражавања мишљења 

православних хришћана. То посебно важи за монахе, за оне 

хришћане који су се добровољно заветовали на смирени живот 

у послушности, молитви и тиховању. Они треба да буду пример 

другима својом кротошћу и љубављу, а не повод за саблазни и 

смутње. Свети канони Православне Цркве предвиђају строге 

епитимије – канонске санкције – за монахе који се оглуше и 

огреше о природу монашког сведочења у Цркви, за Цркву и о 

Цркви. 

 Као што је до сада више пута речено, о питањима везаним 

за привремено разрешење од административних дужности 

Епископа рашко-призренског г. Артемија и за степен његове 

канонске одговорности за стање које је у међувремену било 

створено у Епархији рашко-призренској биће расправљано на 

овогодишњем пролећном заседању Светог Архијерејског 

Сабора у духу саборности, канонског поретка, црквене 

одговорности и уједно искрене и истинске помоћи самом 

владици Артемију, а не на основу клеветничких памфлета као 

што је горепоменути „Апел“ или пак „протестних скупова“ и 

других начина нецрквеног и неправославног начина понашања. 
 

Информативна служба Српске Православне Цркве 
 

Београд, 16. априла 2010. 
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