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СВЕМУ СВЕШТЕНСТВУ И СВЕШТЕНОМОНАШТВУ
ЕПАРХИЈЕ ИСТОЧНОАМЕРИЧКЕ
СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ
ПРЕДМЕТ:

УПУТСТВА ЗА СВЕТУ И ВЕЛИКУ СЕДМИЦУ И ПРАЗНИК ВАСКРСЕЊА
ХРИСТОВОГ ТОКОМ ТРАЈАЊА ПАНДЕМИЈЕ COVID-19

Вископречасни, Пречасни, и Преподобни Оци,
Молимо се да све Вас, Ваше породице и оне поверене Вашој пастирској бризи, овај
Наш распис затиче добро у Господу!
Tоком ове тешке епохе у којој је COVID-19 променио све око нас, редовно Смо
одржавали везе са Архијерејским замеником и Архијерејским намесницима, као и
великим бројем свештенства који су Нас појединачно контактирали ради
конкретних упутстава по питању њихове пастирске службе.
Пре свега, желим да се захвалим свима вама, Нашем дубоко вољеном
свештенству, за инспиративне и креативне начине помоћу којих сте остали у
сталном контакту са својим стадом и са широм заједницом. Многе од ових мера се,
као што знамо, спроводе само у постојећим околностима. Међутим, како смо
поучени колективним искуством, постоји много тога што се може искористити за
будућа времена.
Тренутно се приближавамо свршетку Свете Четрдесетнице, и док се припремамо
да прославимо свето васкрсење Лазарево, тријумфални улазак Господа у
Јерусалим, почетак Свете и Велике Седмице, и на крају, блистав дочек Његовог
Свеславног Васкрсења, следећа, допунска упутства треба да се примене у
наставку пандемије Covid-19:
● Неопходно је да се све службе наставе у нашим парохијским црквама и
манастирима по раније издатим упутствима;
● Сва богослужења би требало да се преносе уживо, кроз директан пренос
путем доступне технологије, тако да верни, из цркве у својој кући (упоредити
са Посланицом Филимону 1,2) могу видети своју парохијску цркву, молити се, и
чути свог свештеника како врши света богослужења и проповеда Реч Божју;
● Никаква традиционална знамења, укључујући палмине гранчице, врбице,
цвеће, свеће, јаја, итд, не могу се дистрибуирати вернима. Такође, у храм се
не може доносити никаква васкршња храна за освећење;
● Духовна саветовања могу се обављати путем телефона за оне који због
старости или немоћи не могу да дођу у цркву. Што се пак тиче Свете тајне
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Исповести и Разрешне молитве, обоје се се могу обавити током сусрета
покајника и свештеника. С обзиром на чињеницу да ће увек постојати
изузеци, за посебна упутства у вези поменутог можете се обратити вашем
надлежном архијерејском намеснику или пак Епископу;
● Света тајна Јелеосвећења, која је само додатак, а не и саставни део Свете
и Велике Седмице, би за сада требала бити отказана, и померена за неки
наредни период поста;
● Верницима се мора дозволити да у ограниченом броју могу доћи у храмове
на Велики Петак и Велику Суботу, имајући у виду локалне прописе у погледу
забране кретања, да се поклоне пред Христовим гробом и Плаштаницом, но
без целивања; и
● С обзиром на то да ће прослава заштитника домова - Славâ, почети већ са
Лазаревом суботом и на Цвети, традиционални славарски дарови се не
смеју уносити у храм. Уместо тога, верници би требали да чине исто оно што
су чинили и наши преци у време гоњења, да Славски колач, ломе код куће.
Свештенство може да их снадбе са текстом тропара заштитника њиховог
дома на српском или енглеском језику, како би их могли читати у кругу
породице, након изговарања Молитве Господње.
Љубљена братијо, наша је заједничка дужност, и наша света обавеза да служимо
нашим вернима до граница наших могућности, баш као што то раде сви
медицинари, медицински радници у хитној помоћи и примарни радници у јавном
сектору.
Упркос отежавајућим околностима које нас окружују, ништа не може да поремети
истинску радост Васкрсења Господњег.
О предњем се извештавате ради знања и сходног поступка.
С АРХИЈЕРЕЈСКИМ БЛАГОСЛОВОМ,

ЕПИСКОП ИСТОЧНОАМЕРИЧКИ

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

