
 

 

СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ПАРОХИЈА 

И ЦРКВЕНА ОПШТИНА 

СВЕТИ САВА 

ФЛЕМИНГТОН - СИДНЕЈ 

 

SAINT SAVA 

SERBIAN ORTHODOX PARISH 

AND CHURCH COMMUNITY 

FLEMINGTON - SYDNEY 

 

 

 Драги парохијани цркве Светог Саве, 

 

Част ми је поздравити вас у навечерје светлог празника Христовог Рођења 

надајући се да вас затичем у добром здрављу, као што је и у мојим скромним 

молитвама.  

Обзиром на опште-обавезујуће наредбе надлежних цивилних власти ради 

предупређења евентуалног ширења вируса Ковид-19, обавештавам вас о начину 

на који ћемо покушати изаћи истим у сусрет за Бадњи дан, Божић и даље, док се 

наредбе власти не промене:  

1. Верници који улазе у црквену порту су дужни да оставе туторима своје 

име и бр. телефона или мејл адресу; 

2. И верници у црквеној порти и они у цркви треба да стоје на прописаном 

растојању једни од других, осим ако су чланови исте породице који живе 

на истој адреси; 

3. Верници који се нађу у црквеној порти не треба да носе маске; 

4. У цркви може исторемено бити само до 30 особа. Верници у цркви треба 

да носе маске уколико им то здравствено стање дозвољава; деца млађа 

од 12 година не треба да носе маске; 

5. Само једној особи је дозвољено да поје у цркви у току службе, и та особа 

мора бити окренута леђима према броду цркве а лицем према олтару, и 

на раздаљини од 5m од најближих верника; ова особа је члан црквеног 

хора; 

6. Бадњаци ће бити освећени у 12:оо, уз присуство искључиво чланова 

црквеног одбора, после чега ће се моћи узимати све до 9 часова; 

7. Молим да само по једна особа из сваке породице доће овом приликом и 

узме бадњаке за све; 
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8. Молим да се уздржи од груписања и задржавања; 

9. Црквена сала ће бити затворена и неће бити могуће купити храну или 

пиће; 

10. Забрањено је фотографисање и снимање. 

Вечерње богослужење ће бити у 16:30. За време одржавања вечерња 

бадњаци ће бити изложени испред сале тако да се могу и тада узимати, без 

задржавања. 

 На сам Божић, Света Литургија ће бити служена у 10:оо часова. Сва 

правила ће важити и тада.  

Причешће Најсветијим Телом и Крвљу Господа и Спаса нашега Исуса Христа се 

врши по уобичајеној пракси Православне Цркве. Уколико постоје оправдани 

разлози за некога да не може примити Св. Причешће заједно са осталима, донећу 

исто свакоме у његов дом. За то је потребно благовремено ме обавестити.  

Имајући поверења у вашу подршку да се све неопходне мере испуне, 

радујемо се сурету у заједничком прослављању Рођења Христа Богочовека.  

Ваш молилац пред Господом, 

 

Протојереј Саша Чолић 
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