
Данас: Због непоштовања одредби о забрани окупљања током ванредног стања полиција у Барајеву привела старешину „Епархије рашко-призренске у егзилу“, рашчињеног владике Артемија
недеља, 05 април 2020 14:07

 Припадници МУП-а Србије ухапсили су данас хорепископа Епархије рашко-призренске у
егзилу Наума (Мирковића), старешину катакомбалног манастира преподобног Јустина
Ћелијског у Барајеву.

  

Како Данас незванично сазнаје, против владике Наума поднета је кривична пријава због
кршења мера заштите у борби против корона вируса у условима ванредног стања и
изречена му је мера притвора. 

  

  

Владика Наум би сутра требало да се појави пред Тужилаштвом у Младеновцу.

  

Према незваничним најавама, пријаве ће бити поднете и против осталих свештеномонаха
који су служили литургију, али против њих ће се, наводно,  водити „редован поступак“. 
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На литургији у манастиру у Барајеву било је, како наводе извори нашег листа, знатно
више верника него што је дозвољено прописаним државним мерама, али је поштовано
правило о држању размака.  

  

Припадници МУП-а појавили су се испред манастира током литургије, али нису улазили у
цркву. Извори Данаса твде да су  владици Науму оставили поруку да се јави у
полицијску станицу где су га касније и ухапсили.

  

Више полицијских патрола сачекало је вернике на изласку из манастира и легитимисало
их.

  

Део верника избегао је полицију, јер је после литургије манастир напустио преко
околних ливада и њива, кажу извори нашег листа.

  

ЕРП у егзилу настао је пре десет година кад је део монаштва напустио Епархију
рашко-призренску заједно са сада рашчињеним и из СПЦ искљученим епископом
рашко-призренским Артемијем (Радосављевићем).

  

Владици Артемију, који Саборске одлуке о свом уклањању из ЕРП, рашчињењу и друге
казне сматра неканонским, 2010. изречена је и црквена забрана боравка на Косово и
Метохији, са ког је протеран уз помоћ КПС. ЕРП у егзилу има више од 30 „катакомби“ у
Србији и широм света. 

  

(Данас)
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