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С А О П Ш Т Е Њ Е 
 

 

Поводом новонастале ситуације у вези са пандемијом вируса Корона: 

Ми, Епископ, свештенство и мирјани, окупљени на седници епархијских управних тела од 

13.-14. марта 2020. године, у Бечу, исповедамо непоколебљиву веру у Тело и Крв Христову 

као свеочишћујућу силу. Нико се никада није заразио примајући Свето Причешће. Црква 

Христова се поистовећује са светом Литургијом и не може и неће престати да је служи. 

 

Ипак, сам Господ нас подсећа да смо дужни да дамо Богу Божје, а цару царево (Мк 

12,17). Ми смо, као грађани државâ у којима живимо, дужни да у овој ситуацији поштујемо 

упутства државних власти. Позивамо вернике да не подлежу паници, већ да имају пред 

очима примере наших светих мученика који нису губили душевни мир ни пред неизмерно 

већим искушењима од ових са којима се ми суочавамо. Позивамо све да никако не верују 

гласинама које круже друштвеним мрежама, нити мишљењима и ставовима појединаца, већ 

да прате саопштења и упутства званичних власти. Подсећамо вернике да су дужни у овој 

ситуацији да своје кретање у јавности и физички контакт са другим људима сведу на 

минимум. Због тога позивамо вернике да у храмове долазе на свету Литургију само једном 

недељно, да се у храмовима и испред храмова задржавају што краће, и да поштују упутства 

храмовних управа које ће се старати да спроведу одлуке црквених и државних власти. 

 

Са редовног заседања Епархијског савета Епархије аустријско-швајцарске, Италије и 

Малте, упућујемо верницима поруку охрабрења да појачамо молитве, да не губимо веру, већ 

да полажемо све наде у милостивог Господа Који је увек присутан у Својој Цркви и даје нам 

снагу да кроз овај кризни период одолимо искушењима. 

 

Са очинским благословом и молитвама Епископ са Епархијским саветом поздравља 

верни народ са: 

 

 Христос је међу нама! И јесте и биће! 
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