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            Најљубљенијем свештенству, монаштву и верним чадима 
           Епархије источноамеричке Српске Православне Цркве 

 
Свети Архијерејски Синод Српске Православне Цркве је својим службеним актом бр. 
254/1, од 28. марта 2020. године, издао званично Саопштење (прилог), у коме се јасно 
и недвосмислено налаже, да се света богослужења у светим храмовима и на 
отвореном простору морају обављати без присуства верних. Иако је овај указ дошао 
на инсистирање Владе Републике Србије, исто је одавно на снази у многим 
државама које обухвата Епархија источноамеричка и целим Сједињеним Америчким 
Државама, као и у већини светских места. 
 
Од пресудног је значаја да наше парохије, свештенство и верни народ, а тако и све 
наше монаштво, учине све што је у оквиру вере и разума како би одржали сигурност 
наших парохија и манастира и оних који се у њима моле. Не може дакле постојати 
изузетак од овог правила! 
 
Стога ће до даљњег, упутствa из поменутог Саопштења Светог Архијерејског 
Синода, бити у потпуности спроведена у Нашој богомчуваној Епархији 
источноамеричкој, заједно са свим Нашим досадашњим упутствама везаним за исто. 
Колико год болно било, морамо бити у јединомислију током ове безпреседанске 
пандемије, будно пазећи на речи Светог Писма: 

 
„И ако страда један уд, с њим страдају сви удови; 

а ако ли се један уд прославља, с њим се радују сви удови" (I Кор.12,26). 
 
Помолимо се усрдно за боље дане и светлију будућност, и за што скорију успоставу 
самога живота, када ће Сунце Правде стати у крај овој нашој патњи. 
 
Ова упутства се морају објављивити на свим парoхијским интернет страницама и 
дистрибуирати преко свих друштвених медија, парохијске регуларне и електронске 
поште. 
 
 

        С Архијерејским благословом и очинском љубаљу, 
 
 
 
 

        ЕПИСКОП ИСТОЧНОАМЕРИЧКИ  
 

          ● Саопштење Светог Архијерејског Синода од 28.марта 2020.г.: 
              http://www.spc.rs/eng/communique_holy_synod_bishops_1 
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Саопштење за јавност Светог 
Архијерејског Синода 

28. Март 2020 - 13:47 
 

Поводом најновијих препорука Владе Србије да се у циљу сузбијања ширења вируса 
COVID-19 ,,верски обреди у верским објектима и на отвореном простору врше без 
присуства верникâ”, уз образложење да је циљ препорукâ безбедан начин вршења 
богослужења и заштита здравља становништва и истовремено омогућавање несметаног 
вршења богослужења, обавештавамо све наше свештенство, монаштво и верни народ да 
ће Српска Православна Црква применити ове препоруке, као што је то већ учинила у оним 
државама српске дијаспоре и региона где су овакве мере заштите донете пре неколико 
дана. Црква неће прекидати служење свете Литургије нити престати да причешћује вернике 
јер је то ствар око које се не може расправљати: она представља основу наше вере у Бога 
Живога. То конкретно значи да ће се у храмовима у току богослужења налазити свештеник 
(или свештеници) са ђаконом, појцима и црквењаком (како је где потреба и прилика). 

Позивамо све вернике старије од 65 година, као и млађе слабијег општег здравственог 
стања и слабијег имунитета, да се наредних дана и недеља уздрже од доласка у храмове 
на света богослужења и ни себе ни друге не изложе ризику. 

Понављамо: ризик није свето Причешће (напротив, њега примамо, поред осталог и ,,на 
исцељење душе и тела”) већ реално присутна опасност од вируса, независно од светог 
Причешћа, због његове експанзије на сваком кораку у последње време, а предстојећи 
период и кинески и домаћи стручњаци оцењују као најкритичнији и виде што већу изолацију 
као једини начин да се његово ширење заустави и да се избегне трагично искуство Италије 
и неких других земаља. 

Нашим верницима очински, пастирски одговорно и са љубављу благосиљамо да света 
богослужења прате путем телевизијског и радио-преноса и црквених интернет-страница, а 
да се са својим парохом благовремено договоре о термину причешћа у свом дому. Остала 
чинодејства, нарочито свету Тајну крштења, треба одложити до нормализације стања, а 
када је оно ипак хитно потребно, саобразити га мерама ванредног стања. Сахране треба 
вршити са што мањим бројем присутних. 

Посебно напомињемо да није добро да се одлазак у цркву користи као изговор пред својом 
савешћу и пред ближњима за непоштовање мере самоизолације. Зато још једном позивамо 
све наше свештенство, монаштво и верни народ да се у свему придржавају прописа које је 
донела држава  и упутстава о црквеном животу које је прописао Свети Архијерејски Синод. 

Из Канцеларије Светог Архијерејског Синода Српске Православне Цркве 

Извор: http://www.spc.rs/sr/saopshtenje_za_javnost_svetog_arhijerejskog_sinoda_5 
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