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На Сабору Српске православне цркве, већином гласова усвојена одлука о пензионисању
епископа рашко-призренског Артемија, сазнаје РТС.

  

Свети архијерејски Сабор Српске православне цркве одлучио је данас већином гласова
да пензионише епископа рашко-призренског Артемија, сазнаје РТС из поузданих извора.

  

Синод СПЦ суспендовао је у фебруару владику Артемија због финансијских
малверзација унутар Епархије, а коначну одлуку о његовој судбини требало је да донесе
Сабор, највише тело СПЦ.

  

Синод је тада закључио да је у финансијско-материјалном пословању Рашко-призренске
епархије било пропуста и проблематичних трансакција за које је владика Артемије
посредно одговоран јер је пропустио да провери одлуке својих сарадника. 
  Епископ бачки Иринеј рекао је након те седнице да је Синод, мимо свог обичаја и
невољно, био приморан да, поред канонских одлука, упути и кривичну пријаву и затражи
кривичну одговорност најодговорнијих личности из окружења епископа Артемија, због
наводних злоупотреба у финансијском и материјалном пословању у епархији.

  

Приликом прегледа епархијске документације установљено је да је Симеон Виловски,
секретар владике Артемија, самовољно узимао новац из фонда НВО "Мајка Југовића",
намењеног за четири народне кухиње и да је тај новац Виловски користио за потребе
личног луксуза.

  

Виловски је ухапшен 11. марта у околини Солуна, у Грчкој, по потерници српског
Интерпола и налази се у екстрадиционом притвору.

  

Виши суд у Београду води истрагу против власника грађевинског предузећа "Раде
Неимар" Предрага Суботичког и архимандрита Виловског, због сумње да су незаконито
присвојили 350.000 евра намењених реконструкцији манастира.
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У свом првом јавном обраћању након што га је Синод разрешио дужности управитеља
епархијом, владика Артемије је рекао да прихвата одлуке Синода иако се са њима не
слаже, очекујући да ће Сабор донети најцелисходније решење око његовог разрешења и
евентуалних злоупотреба у пословању Епархије рашко-призренске.

  

За привременог администратора Епархије рашко-призренске именован је пензинисани
епископ Атанасије (Јевтић).
  

  

Епископ Артемије (Радосављевић) рођен је 15. јануара 1935. године у селу Лелић код
Ваљева. Замонашио се након завршетка богословије 20.новембра 1960. године у
манастиру Ћелије. По завршетку Теолошког факултета у Београду уписао је
постдипломске студије у Атини где је одбранио са успехом докторску дисертацију са
темом Тајна спасења по Светом Максиму Исповеднику. Затим се повукао у манастир
Црна Река где проводи 13 година. Изабран је за Епископа рашко-призренског у мају
1991. године.

  

(РТС)
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