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

Упутства поводом плана ”Отварање Америке”

Будући да Сједињене Америчке Државе настављају да се суочавају са нечувеном
глобалном пандемијом COVID-19, остајемо током ове кризе и даље потпуно
посвећени пружању архипастирских упутстава и испуњавању Наших дужности
пружања безбедности за све вас, љубљено свештенство, монаштво и верни народе,
а кроз вас и заједницама у којима боравимо, поштујући притом правила наше
Православне вере, као и власти ове земље у којој живимо.
Као што вам је познато, председник Трамп обелоданио је план ”Отварање Америке”,
који се састоји од три корака, а израђен је у сарадњи са стручњацима за јавно
здравље. Поменути кораци помоћи ће државним и локалним званичницима приликом
отварања економијâ, враћања грађана на посао, отварања богослужбених места, док
настављају да штите људске животе. План је могуће видети на:
https://www.whitehouse.gov/openingamerica/
Како бисмо олакшали поновно отварање наших цркава, парохијских сала и
манастира, Сабор православних канонских епископа у Сједињеним Америчким
Државама, издао је, под данашњим датумом, заједничку изјаву (у прилогу), под називом:
”Паси јагњад моја”:
http://www.assemblyofbishops.org/news/2020/covid19-reopening
Још важније, поменути документ узео је у обзир правна ограничења широм грађанских
јурисдикција, као и препоруке стручњака за јавно здравље које се тичу отварања
наших цркава, како би се верни могли вратити богослужењима и, уколико у овом
тренутку буде дозвољено, ограниченим друштвеним активностима. Следећи линк
пружиће вам ажуриране и релевантне информације уношењем поштанског
броја на ком се парохија налази:
https://script.google.com/a/macros/easterndiocese.org/s/AKfycbzDwz2l3VDJXt8P11wgI1
WfmANjgnQr6KgwNCrThG5Buz5tpLE/exec
Пре отварања било које цркве или евентуално црквене сале, будући да ће се услови
разликовати од парохије до парохије, неопходно је извршити консултације са
Архијерејским намесником, или директно са надлежним архијерејем. Веома је важно
да верни за сада похађају само своје локалне парохије, како би се избегла регресија.
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Сво свештенство и црквено особље дужно је пратити раније одређене превентивне
мере прописане пре забране окупљања Нашим актом Е. бр. 167 од 13 марта 2020:
https://www.easterndiocese.org/files/2020/20-0167.-COVID-19-Guidelines-for-EADiocese.pdf
Напослетку, важно је знати да ће отварање наших цркава, манастира и црквених сала,
али и ”отварање” нашег заједничког живота, то јест, наших заједница, бити могуће
само уз помоћ сталне и усрдне молитве! Стога, неопходно је да литургијске прозбе,
прослеђене у Нашем акту Е. бр. 169 од 14. марта 2020., без изузетка и до даљњега
у целој Епархији источноамеричкој остану уметнуте у прописане јектеније током свих
божанствених Служби:
https://www.easterndiocese.org/files/2020/petitions-english.pdf
Ова упутства истаћи на свим црквеним интернет страницама и разделити преко
друштвених мрежа и парохијских именика, путем имејла или другачије.
Са архипастирским благословом и очинском љубављу,

Епископ источноамерички
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