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заштите од даљег ширења вируса Ковид-19, и које ће важити до објављивања
нових мера које се тичу ових, обавештавам вас о следећем:
1. Све богомоље и пратећи објекти било које религијске организације се
затварају за јавна окупљања. За нашу Цркву, изузетак су окупљања која се не
могу одложити због своје специфичности (према мерилима Владе):
• Света Божанствена Литургија и остала богослужења на којима је, поред
свештеника, дозвољено присуство само још двоје појаца, што је минимум
потребан за обављање црквених служби у ванредним околностима.
• Венчања и крштења на којима је дозвољено присуство до 5 особа
(укључујући свештеника);
• Опела, на којима је дозвољено присуство до 10 особа.
Сва богослужења и чинодејства се морају обављати у затвореној Цркви, са
затвореном портом. Растојање измећу присутних мора одговарати већ
постављеном правилу о једној особи на 4m2.
Напомињемо да НИЈЕ ДОЗВОЉЕНО присуство верника који би у црквеној
порти или парохијском дому чекали на Св. Причешће, Исповест, молитве,
приношење свећа, или било које друге потребе. Казне за преступ ове одлуке
Владе су значајне и за Цркву и за вас, и молимо вас да то имате у виду.
2. Ради задовољења насушне потребе за Причешћем Светим Телом и Крвљу
Господа Бога и Спаса нашег Исуса Христа, потребно је да ми се јавите како

бисмо могли доћи и донети Св. Причешће код вас лично. Није препоручљиво
груписање и преношење црквеног сабрања из храма у приватне домове.
3. Исто важи и за све остале духовне потребе, Св. тајну Исповести, освећење
славских знамења (жита и колача), молитве и духовно саветовање.
4. Према вашем нахођењу можете ми доставити имена за вађење честица на
Проскомидији и помињање на Великом входу. Ово можете учинити било
мејлом, телефонском поруком, или пак у поштанско сандуче.
Молимо вас да имате у виду да је одлука о затварању Цркве за присуство
вас верника, који је поред самог Господа и његових свештенослужитеља и чините
Црквом за нас веома болно искуство. Већ вам је познато да је, барем у западном
свету овакав корак власти без преседана, што је још једно сведочанство о
озбиљности ситуације у којој се налазимо. Због елементарне људске
солидарности са онима који не деле нашу веру у свемогућег Бога и његову
заштиту, молимо вас да будете стрпљиви и сниходљиви према широј заједници.
Остаје нам да заједно будемо у нашим молитвама Господу, Пресветој
Богородици, Светом нашем оцу Сави Српском и свим светима, да нам помогну да
превазиђемо ово искушење и дочекамо у радости Свето Васкрсење Христа Спаса.
За сва појашњења вам стојим на располагању преко мејла или телефона.
Ваш молитвеник пред Господом.
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