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Свештенству и вернима Епархије аустријско-швајцарске 
 

 

Поводом ванредне ситуације изазване пандемијом коронавируса, у складу са свим 

државним мерама које су ступиле на снагу од 16. марта 2020. са циљем обустављења већег 

ширења опасне заразе корона-вируса и у духу настојања државних, друштвених и 

здравствених служби на простору наше Епархије аустријско-швајцарске, Италије и Малте, 

изнова упућујемо нашем благочестивом и христољубивом верним народу широм Епархије 

следеће 

 

САОПШТЕЊЕ 
 

 

Епархија упућује изразе саучешћа свим породицама досадашњих жртава вируса које 

је задесио смртни исход. Иако званични подаци говоре да досад има већ преко 60.000 мртвих 

на свету, одговорно можемо изјавити да међу свештенством и верницима наше Епархије 

нема жртава нити има случајева да су верници наше Епархије у Аустрији, Швајцарској, 

Италији или на Малти примљени у болницама због инфекције од заразе корона вирусом. 

 

Овим путем Епархија изражава своју најдубљу захвалност и поштовање према 

државним, друштвеним и здравственим службама и институцијама за њихове подвиге и 

самопожртвовање у сузбијању епидемије. Свима који се неуморно боре за спас људског рода 

у овом кризном времену, наиме, на првом месту лекарима и медицинском особљу, али и 

свим осталим запосленима у здравству, одајемо признање и дивљење. Позивамо свештенство 

и благоверни народ на одговорност и трезвеност у овој ситуацији. Нажалост, има 

неприхватљивих појава изазивања панике и ширења непроверених гласина. То није добро, 

јер сви смо дужни да обратимо пажњу на прописане превентивне мере као лековите мере, а 

правило овог тренутка гласи: Не излагати опасности ни себе ни друге! 

 

Хвала Богу, богослужења се одвијају по устаљеној пракси, али уз већу опрезност. И 

наша молитва код куће је наше служење Христу Богу и људском роду када се управо молимо 

Сведржитељу и Творцу, да Његовом помоћи Његова творевина по мери своје вере у Њега 

превазилази ово време лоше по здрављу. Иако нисмо у обавези да закључамо наше храмове 

скроз, одмах смо нашли један разуман систем како можемо мирно и у складу са прописима 

да обављамо наша лековита богослужења, па макар иза затворених врата и уз телевизијски 

пренос путем друштвених мрежа: Наиме, сат времена пре уобичајеног отварања храма, 

служимо Свету литургију, односно по затварању храма, одмах обављамо Вечерње 

богослужење свакодневно. 

 Са овим Саопштењем обраћамо се нашем благоверном народу и са тужним срцем 

наговештавамо данас, на празник Благовести, 7. априла, да нећемо моћи да обавимо свечано 

окупљање наше драге дечице о празнику Врбице, нити можемо да извршимо чин освећења 
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палмових гранчица, због прописа са свеукупним договором да се стрпимо и да надокнадимо 

све чинове везане за спасоносне празнике Христовог Васкрсења, за Празник над празницима, 

који ћемо сви прославити ове године у кругу својих породица. У то име вас очински молимо 

и позивамо да се не окупљате око храмова у већем броју ни о празнику Врбице – Лазареве 

суботе, али ни на Цвети у недељу, 12. априла, како не бисмо ушли у ризик затварања наших 

храмова. А свештенство са Епископом на челу одслужиће сва богослужења према поретку, у 

ограниченом броју свештенослужитеља и појаца – са преносом уживо на већ познати начин. 

У вези са тим ћемо издати ново Саопштење управо у почетку Страсне недеље, са конкретним 

упутствима за дане Васкршњих празника... 

 

У то име, упућујемо ову порука очинске љубави, старања, молитвене подршке, пуне 

солидарности и спремности да се у највећој мери и на најбољи јеванђелски начин излази из 

ове кризе и помогне свим људима добре воље. Христос је међу нама! И јесте и биће! 

 

Са Архипастирским благословом све Вас поздравља, Ваш самолитвеник пред 

Господом 

 

 

 

 

Епископ аустријско-швајцарски Андреј 

 

 


