
 
КАНЦЕЛАРИЈА ЕПИСКОПА БАЧКОГ 

28. септембар 2020. 

У Новом Саду 

 

Војиславу Милованчевићу, 

Новинару портала Nova.rs 

 

Поштовани, 

 

Дозволите да Вас најпре упознам са чињеницом да ми је јасно да 

своја питања постављате на основу објављеног текста на једном од 

локалних портала, а не, како тврдите,  на основу добијених 

фотографија Владичанског двора, јер се подаци које наводите не могу 

видети са фотографије, осим ако имате неке натприродне моћи. Текст 

о којем говорите и на основу којег постављате питања је неистинит у 

свему, осим у оном делу недовољно успешне кратке историјске 

ретроспективе Владичанског двора преписане из Википедије и са 

сличних портала.  

Пројекат обнове спољашње фасаде Владичанског двора у Новом 

Саду је на молбу Епархије бачке израдио Покрајински завод за 

заштиту споменика културе који је, као што Вам је познато, 

реномирана стручна институција, а све у складу са мерама и условима 

заштите које је прописао Завод за заштиту споменика културе Града 

Новог Сада. Епархија бачка је веома благодарна на том пројекту, који је 

омогућио да се девастирана фасада овог најважнијег објекта у Новом 

Саду коначно обнови и тако спречи даље пропадање и сачува 

безбедност пролазникâ. Обнова фасаде Владичанског двора је 



заједничко дело Покрајинског и Градског завода за заштиту споменика 

културе, што је за сваку похвалу. 

 Жалосна је чињеница што живимо у времену када се и најбољи 

резултати које као народ остварујемо у тешким условима, стављају на 

стуб јавне осуде, без икакве аргументације, а уз помоћ појединих 

,,независних“ медија и њихове карактеристичне замене тезâ. Довољно 

је навести чињеницу да је неименовани аутор текста на једва познатом 

интернет-порталу објавио текст  без икакве провере информација о 

којима пише. Пре објављивања текста није контактирао ни надлежне у 

државним органима, нити извођача радова, нити Епархију бачку.  

За сваког мислећег човека то је довољан доказ да се ради о 

нарученом тексту који треба да покрене лавину других медија, а све у 

циљу компромитовања Преосвећеног Епископа бачког господина др 

Иринеја и Српске Православне Цркве у целини. Епископ бачки 

господин Иринеј је један од најугледнијих архијереја наше Цркве и зато 

нас не чуди да је, уз Свети Архијерејски Синод и Његову Светост 

Патријарха српског господина Иринеја, стална мета напада. Искуство 

нашег народа нас учи да громови ударају врхове, а Спаситељ света нас 

храбри: У свету ћете имати невољу; али не бојте се, јер ја надвладах свет 

(Јов. 16, 33). 

 

 

Са поштовањем 

Секретар Епархије бачке 

Протојереј Владан Симић 


