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СВЕШТЕНСТВУ, МОНАШТВУ И ВЕРНИМА
ЕПАРХИЈЕ ИСТОЧНОАМЕРИЧКЕ
СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ
ПРЕДМЕТ:

ВЕЛИКОПОСНЕ СЛУЖБЕ И МЕРЕ ПРЕДРОСТРОЖНОСТИ
ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ ШИРЕЊА ВИРУСА COVID-19

Настаје време Часнога поста.
Започнимо га добрим делима.
(Други канон Чистог Понедељка)

Љубљени у Христу,
Велики и часни пост у коме се налазимо, прилично је закомпликован ширењем вируса
COVID-19, познатијег као Корона вирус. Пандемија истог проглашена је од стране
Светске здравствене организације (СЗО), а од данас је председник Доналд Трамп до
даљњег прогласио ВАНРЕДНО СТАЊЕ у Сједињеним Америчким Државама.
Ко што знамо, Бог никада није творац зла, али допушта га зарад нашег добра и зарад
нашег спасења. Према томе, на ову пандемију не смемо гледати као на искушење, јер
нас Господ никада не искушава, већ као на испит наше вере и духовне зрелости.
У вези са овим, доносимо следећи, прикладни навод Никол М. Рокас (Nicole M.
Roccas), преузет из „С вером и љубављу: Мисли лаика у вези са приступањем Светој
Чаши за време пандемије“:
„COVID-19 и превентивне промене и прекиди које нам доноси, није
отклон од нашег Часног поста и наших живота. Он јесте наш Пост. Он
јесте наш живот. Ово је за сада, арена у коју смо стављени и у којој
морамо постићи спасење, заједно и у заједници са другима.“
Пошто смо се по предмету одржавања Великопосних служби у јеку Корона вируса
консултовали са Архијерејским замеником и Архијерејским намесницима доносимо
следеће одлуке, које ће бити на снази током прелазног периода:


Отказују се сва Недељна великопосна вечерња са предавањима. Како би се
избегла непотребна путовања, сваки свештеник са својим вернима, уколико то
желе, може служити ове значајне службе у својој парохијској цркви, без икаквог
пратећег предавања или друштвеног догађаја;



Отказују се све заједничке – саборне Литургије Пређеосвећених дарова. Сваки
свештеник са својим вернима, може служити ове значајне службе у својој
парохијској цркви, како би се скратила путовања и смањио број окупљених, али
без заједничког оброка у наставку; и

65 Overlook Circle ● New Rochelle NY 10804-4501 ● USA
+1 (914) 633-9000 ● diocese@easterndiocese.org ● www.easterndiocese.org



Отказују се Исповест свештенства и Семинар који су заказани за 25-26. март
2020. Авио-компаније и хотели спремни су да рефундирају трошкове.
Архијерејски намесници могу организовати Исповест свештенства у својим
подручним Намесништвима.



Што се тиче Свете тајне Исповести, имајући у виду близину исповедника и
онога који се исповеда, а узимајући у обзир и оно што за сада знамо о Корона
вирусу, Света тајна Исповести би требало обављати без полагања
епитрахиља над главом покајника, а који ће држати погнуту главу или пак
клечати (уколико није недеља). Напослетку, исповедник ће над главом
покајника начинити знак крста; и



Како се приближавамо крају месеца марта, извршићемо поновну процену
ситуације и тада ћемо донети одлуку спрам наставка Великопосних
богослужења.

Издаје се зарад знања и сходног поступка.
Са архијерејским благословом и очинском љубављу,
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