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2. марта, 2010. 
 
Светом Архијерејском Синоду и Светом Архијерејском Сабору 
Српске Православне Цркве 
Српска Патријаршија 
Краља Петра 5 
11000 Београд – Србија 
 
 
Ваша Светости, уважени Виоскопреосвећени и Преосвећени Господо архијереји, 

Великаши грдне кукавице 
Постадоше рода издајице! 

 
Предмет: Протест Срба Аустралије поводом смењивања са дужности епископа Рашко-призренског и Косово-метохиског 
 Др Артемија (Радосављевића) 
 
Доле побројане српске организације, са својим целокупним чланством у Аустралији улажу најоштрији ПРОТЕСТ 
против очито злонамерно измишљених “преступа” епископа Рашко-Призренског и Косово-Метохиског Др Артемија 
(Радосављевића), на основу чега га je Синод СПЦ разрешиo дужности а на Епархију поставиo умировљеног владику 
Атанасија (Јевтића) за Администратора. 
 
Да су то најгнусније подвале говоре нам чињенице да Синод СПЦ данас окупирају самопризнати папини измећари и 
“еврослинавци” (омиљени израз новоименованог Администратора бившег владике Атанасија Јевтића). 
  
Ми помно пратимо жалосно стање у које је доведен српски народ након протеривања са древних огњишта западних и 
јужних српских земаља а поготово са светог српског Косова, чији је симбол страдања оличен у личности великог 
родољуба и заточника владике Др. Артемија, комe папини Синодалци пилатски сплетоше трнов венац. 
 
Нема тих речи које могу да опишу све изливе исконске мржње васколиких српских непријатеља и нема те мудрости да 
потпуно објасни да непријатељи најефикасније спроводе своје паклене планове уништења Српства помоћу српских 
издајица које србомрсци подкупљују и постављају за државне и верске вође. 
 
Свргавањем владике Др. Артемија (Радосављевића) падају све маске са лажних Православаца који се продају за 
епископе Српске православне цркве и који за рачуне страних сила и латинске Ватиканске јереси направише зло и поделу 
у српском народу и Српској Цркви.  Они су ти који са предuмишљајем у народу стварају апатију и незаинтересованост за 
праву веру, како би га лакше могли водити као овце на заклање.  За то бискуп Иринеј (Буловић) може без последица да 
сe хвали са папским бискупским прстеном.  Они су одговорни што су цркве махом празне али су им зато луксузни дворци 
“репрезентативно” намештени.  Њих не брине чињеница што у СПЦ стварају раскол гори од онога из 1963. године.  
Заправо Устав који је наметнут Србима Америке је срочен, не да мири “завађену браћу” већ да их још дубље завађа.  
Такав исти Устав владика Иринеј (Добријевић) спрема Србима Аустралије. 
 
Питамо се; коме су потребни непријатељи код оваквих народних и верских “вођа”? 
 
Потпуно смо уверени да су то изгубљени српски синови, који су прадедовску веру продали за папско прстење, новац и 
друга пролазна земаљска блага. 
 
Поздрављамо и подржавамо све српске архијереје који стадоше у одбрану владике Артемија и у знак протеста осудише 
чланове Синода за њихово, у српској историји незапамћено понашање према своме брату у Христу. 
 
Повереништво Слободног Српског Манастира “Свети Сава” - Нови Каленић код Канбере у Аустралији радо уступа 
владики Артемију и његовом монаштву Манастир, са светим храмом и са свим објектима, уколико желе да из њега 
наставе борбу и одбрану за ослобођење Српске Цркве и српског народа на Косову и Метохији од тираније. 
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ОСУЂУЈЕМО све оне који, јавно и тајно сарађују са гробним непријатељима и противницима владике Артемија и српског 
народа на Косову и Метохији.  На првом месту епископа Аустралиско – новозеландског Иринеја (Добијевића), који још од 
2004. године покушава да владику Артемија представи као ментално болесног и неспособног да управља својом 
Епархијом, да би га са тим прљавим малверзацијама склонили и одвојили од преосталог верног народа на Косову и 
Метохији, и тиме се ставио у службу да се спроведе план Владе Сједињених Америчких Држава да Косово и Метохију 
очисте од Срба и етнички почишћено предају Шиптарима. 
 
ОСУЂУЈЕМО епископа Иринеја (Добријевића) што је испоручујући новчану помоћ, коју су Срби Аустралије приложили, 
заобишао владику Артемија као надлежног епископа Рашко – Призренске и Косовско – Метохијске Епархије и новац 
предао његовом непослушном викарном епископу Теодосију (Шибалићу), којега је српски народ на Косову и Метохији 
окарактерисао као албанско-шиптарског владику, и да је тако више од те помоћи отишло албанцима него србима. 
 
ОСУЂУЈЕМО епископа Иринеја (Добријевића) што је 2008. године, преко својих новотараца у Синоду забранио долазак 
владики Артемију у Аустралију, на позив Српске Народне Одбране за прославу Стогодишњице свога постојања. 
 
ОСУЂУЈЕМО епископа Иринеја (Добријевића) да је као политички сарадник САД имао учешћа у одлучивању да 
Подпредседник Џозеф Бајден посети Теодосија (Шибалића), у Високим Дечанима који је својим антисрпским 
отпадништвом постао симбол отпора праведној борби владике Артемија. 
 
ПОЗИВАМО ЦЕО РОДОЉУБИВИ СРПСКИ НАРОД У АУСТРАЛИЈИ да нам се придружи и да заједнички продужимо отпор 
и борбу против најновијих српских издајника и изрода; који настоје да нам веру и нацију обезвреде разноразним 
новачењима, ниподаштавањем, сарадњом и угађањем заклетим српским непријатељима и да тиме затру памћење на 
славну српску прошлост; како на прадедовском огњишту, тако и овде у Аустралији. То од нас траже: Свети великомученик 
Лазар Косовски, Равногорски мученик Дража Михаиловић, као и живи Косовско – Метохијски мученик владика Артемије 
(Радосављевић) са плејадом бораца који су пали борећи се “За Крст Часни и Слободу Златну”. 
 
На основу свега горе изнетог, од данас наша досадашња уздржаност престаје, јер смо изгубили и последњу наду да ће 
врхушка СПЦ са избором новог Патријарха сићи са широке стазе додворавања србомрсцима и вратити се на уску и добро 
утабану стазу Светосавља. 
 
А паписти нека лажу и масирају уши “фолклорним верницима”, које су, прекрајајући и бришући историју већ одучили да се 
сећају старе српске царске Славе Немањића, Косова и Лазара, турских зулума и набијања на колце, Карађорђа и 
Милоша, Краља Петра Првог и ослобођења Косова и Јужне Србије, Јасеновца и Јадовна и свих других зала које лансира 
Ватикан и којима је свеједно кад им усташким благосиљачем “блаженим” Лојзом Степинцем замењују Светога Саву. 
 
Поручујемо Косовском мученику владики Артемију да нас урачуна у своје ближње! 
 
 
Забринути Мирјани Аустралијe Inc. 
Слободнa Српскa Православнa Црквa Епархијa за Аустралију и Нови Зеланд Property Trust Limited 
Слободнa Српскa Православнa ЦШО Свети Краљ Стефан Дечански – Карум Даунс, Викторија Inc. 
Слободнa Српскa Православнa ЦШО Свети Великомученик Георгије – Форест, Канбера Inc. 
Слободнa Српскa Православнa ЦШО Свети Никола – Јужни Бризбан, Квинслад Inc. 
Српска Православна Црквена Општина “Свети Николај Жички” – Сиднеј Inc. 
Удружење Бораца Kpaљeвcкe Bojcкe “Драгoљуб Дража Михаиловић” Inc. 
Централна Управа Организације Српских Четника Равна Гора за Аустралију Inc. 
Организација Српских Четника Равна Гора, Oдбор за Викторију Inc. 
Организација Српских Четника 'Равна Гора' ACT Inc. 
Организација Српских Четника 'Равна Гора' Limited 
Прва Српска Подружница Ратника и Четника (RSL) – Викторија 
Српски Културни Клуб “Свети Сава” – Одбор за Викторију 
Српски Центар “Дража Михаиловић” – Мелбурн 
Српски Центар “Дража Михаиловић” – Канбера 
Српски Национални Савез за Бикторију Inc. 


