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СВЕШТЕНСТВУ, МОНАШТВУ И ВЕРНИМА 
ЕПАРХИЈЕ ИСТОЧНОАМЕРИЧКЕ 
СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ 
 
ПРЕДМЕТ:  ВЕЛИКОПОСНЕ СЛУЖБЕ И НАСТАВАК МЕРА ПРЕДРОСТРОЖНОСТИ ЗА         
                     СПРЕЧАВАЊЕ ШИРЕЊА ВИРУСА COVID-19 
 

Са радошћу отпочнимо пост! 
Припремимо себе за духовни подвиг! 

(Вечерње у Недељу праштања)   

Најљубљенији у Христу, 
 
Велики и часни пост, који нам долази у сусретн, поново је закомпликован ширењем 
вируса COVID-19, познатијег као Корона вирус, и његових различитих мутација и 
сојева. Пандемија је одузела животе четворици наших епископа, свештенству, 
монаштву и многим нашим верницима. Наша је света обавеза, а нарочито током 
поста, да осим духовног и телесног уздржања постимо и од ширења овог вируса.  
 

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 погледу великопосних богослужења, достављамо Вам следеће одлуке које ће бити 
на снази током трајања Великог поста 2021. године, и то:  
 

• Сва недељна великопосна вечерња са предавањима се отказују. 
Намесницима се одређује да, заједно са Епархијским Одељењем за 
хришћанско образовање, направе распоред предавања, тако да се она могу 
одржавати виртуелно, путем наших интернет група; 
 

• Све заједничке – саборне литургије Пређеосвећених дарова се отказују. Сваки 
свештеник са својим вернима може служити ове службе у својој парохијској 
цркви, како би се скратила путовања и смањио број окупљених, али без 
заједничког оброка у наставку, осим уколико то дозвољавају регулативе 
помесних градских општина;  

 

• Вечерње у Недељу Православља се такође отказује, осим ако локалне 
регулативе и услови  дозвољавају таква окупљања; 

 

• Отказују се и Исповест свештенства и свештенички Семинар. Сваки 
архијерејски намесник може да према географски ограниченом броју, 
организује свештеничку исповест у свом подручном намесништву; 

 

• Што се тиче Свете тајне Исповести, имајући у виду близину свештеника и  
онога који се исповеда, а узимајући у обзир и оно што за сада знамо о Корона 
вирусу, Света тајна Исповести ће се и даље обављати без полагања 
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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 будемо приближавали крају Великог поста, извршићемо поновну 
процену ситуације, а онда се осврнути на питање Страсне седмице и 
Васкршњих богослужења.  

 
Нека нам предстојеће време Великог и часног поста заиста помогне да се 
„наслађујемо духовним врлинама и испуњавамо их са љубављу, како би се 
удостојили видети страдање Христа Бога нашега и радовати се Пасхи 
свештеној!“ (Вечерње у Недељу праштања). 

 
О предњем се извештавате ради знања и сходног поступка. 
 
 
Са архијерејским благословом и очинском љубављу, 
 
 
 
 
ЕПИСКОП ИСТОЧНОАМЕРИЧКИ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


