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Preotul Iulian Mates din Cerneteaz a fost implicat intr-un mare scandal in urma cu zece ani, cand Mitropolia 
Banatului l-a suspendat din functie.

Necazurile in satul Cerneteaz au inceput in 2003, cand o parte din enoriasi l-au acuzat pe Iulian Mates ca isi 
acuza nevasta de vrajitorie. Problemele din familia preotului Mates, care a intentat divort sotiei, s-au revarsat 
asupra intregii comunitati.   
"Pana la o vreme a fost bine pana cand s-o certat cu nevasta-sa. Dupa aia o spus ca de cate ori n-o luat boli 
venerice de la nevasta lui, o spus sa mearga toata lumea sa o scoata din casa parohiala pe preoteasa. O spus ca-i 
vrajitoare, ca a umblat cu vrajitorii", a spus unul dintre localnici. 
In timp ce unii preoti sunt acuzati ca fac vraji, deschid Cartea (Evanghelia) si prezic viitorul, preotul din judetul 
Timis s-a plans ca i s-au facut chiar lui vraji. Iulian Mates si-a blamat sotia chiar si in timpul slujbelor, acuzand-
o de lucruri necurate.
"Inainte de Pastele din anul 2003, parintele Mates a intrat in biserica si a inceput sa le spuna enoriasilor ca 
nevasta lui i-a facut vraji si ca aceasta ar fi intretinut relatii amoroase cu un protopop", a povestit un alt satean. 
Nu a vrut sa mai intre in locul blestemat
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Oamenii din sat au povestiti cum Iulian Mates i-a convocat pe toti la biserica, incercand sa porneasca o 
vanatoare impotriva sotiei sale. Preotul le-a cerut satenilor sa stranga bani pentru a construi o noua casa 
parohiala, declarand ca nu va mai intra nici mort in cea veche, pe motiv ca a fost vrajita de nevasta-sa. 
Preotul nu a vrut sa slujeasca nici de Rusalii, refuzand sa imbrace sutana, pentru ca aceasta se gasea in casa 
vrajita. Slujba, la care au participat si reprezentanti ai Mitropoliei, a fost oficiata de un alt preot, dar Iulian 
Mates nu a pierdut prilejul sa o acuze inca o data pe nevasta de vrajitorie.
Satenii au povestit ca Iulian Mates s-a retras o vreme la o manastire, pentru a fi dezlegat de vraji.
La Mitropolia Banatului au ajuns atat plangeri, cat si memorii de sustinere din partea locuitorilor din Cerneteaz, 
numerosi sateni fiind hotarati sa il apere pe preot. In urma anchetei, conducerea Mitropolia l-a suspendat pe 
preotul Iulian Mates, pe care l-au acuzat de nebunie, masura putand fi ridicata dupa ce preotul va dovedi ca s-a 
insanatosit. 
Comunitatea a ramas insa impartita intre cei care il aparau pe preot si cei care nu il mai doreau la biserica.
Preotul s-a prezentat la Centrul de Sanatate Mintala din Timisoara, unde, conform presei de acum un deceniu, 
medicii i-au pus diagnosticul tulburare deliranta persistenta, recomandandu-i sa se interneze intr-un spital de 
specialitate. Astazi, preotul Iulian Mates, la zece ani de la acele probleme, slujeste in biserica din Cerneteaz.


