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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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