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Свештенству и вернима Епархије аустријско-швајцарске 

Поводом новонастале ситуације широм Европе и Наше Епархије, као и најновијих 

упутстава и наредби Владе Републике Аустрије у покушају сузбијања даљег ширења корона 

вируса у друштву, а пратећи такође мере које је донео Међуцрквени савет аустријских 

цркава (обавештење од уторка, 10. марта 2020. године), дужни Смо донети следеће  

САОПШТЕЊЕ 

Као Црква и посебно као Епархија, поштујемо органе надлежне за доношење ових 

одлука, као и мишљење стручних делатника. Наше служење претпоставља окупљање 

верника, а сада појачано у време Свете Четрдесетнице. Никако се не проглашавамо 

стручнима, нити судимо о томе да ли су предузете мере претеране или не, него настојимо да 

у мери наших могућности дамо свој допринос, не вређајући ничим побожност и поверење у 

Цркву нити се одричући доживљаја и искуства наше вере. На основу свега тога, доносимо 

Нашу следећу 

ОДЛУКУ 

У Аустрији смо прихватили упутства која је издала Влада Републике и Министарство 

здравља, у циљу спровођења мера превенције за даље ширење вируса. Предвиђене мере се 

имају применити и у црквеном и богослужбеном животу. Поред ових упутстава за Аустрију, 

позивамо Управе свих парохија Епархије аустријско-швајцарске (Швајцарска, Италија и 

Малта) да се придржавају наредби власти и да поступе у складу са добијеним локалним 

прописима. 

Архијерејски намесници су дужни да упознају Управе и старешине храмова са следећом 

одлуком које се сви морају придржавати: 

- Богослужења у храмовима су, на основу државне наредбе о забрани окупљања у 

затвореном простору за већи број од 100 људи, ограничена у следећим размерама: 

 

Молимо Управе храмова да организују Одбор који ће бити одговоран за ово и брине да у 

храму нема више од 50 (педесетак) особа у исто време, јер уколико се деси да у затвореном 

простору има више од наведеног броја особа, изложићемо се ризику добијања кривичне 

пријаве. Верницима нагласити нарочито могућност учешћа на богослужењу и причешћивања 

радним данима, средом и петком, као и суботом, када је мањи број окупљених у храму, а да 

се недељом не задржавају дуго они који се нису припремали за Свето Причешће. 

Црквени живот треба у оквиру ових упутстава (колико је могуће нормално) и надаље  да 

се одвија и да храмови остану отворени за народ као и до сада. 



Препоручујемо и саветујемо свештенству и народу, да се приликом сусрета не 

поздрављају нити руковањем, нити целивањем руке и да се разговори у блиском контакту 

своде на минимум.  

Наша Архипастирска, очинска препорука свештенству јесте да у недељној проповеди 

охрабрујемо наш народ и да сви, колико су у могућности, долазе током дана у радној недељи 

у своје храмове, а да се недељом смањи долазак у цркву док се овај несрећни период не 

заврши. 

Упућујемо сво свештенство и све вернике да се у овим данима Свете четрдесетнице 

пуних искушења посебно моле за оне који су оболели, али и за оне које обузима претерани 

страх због новонастале ситуације. Ако је Бог с нама, ко ће против нас? (Рим. 8,31). 

Саветујемо вернима да заједничке молитве и окупљања надокнаде личном молитвом, што 

не представља некакво новотарство, него је апсолутно сагласно и са Предањем Цркве, као и 

манастирске праксе. Све ово не указује на могући страх од Причешћивања, него на 

настојање да се заштитимо од опасности којима смо изложени при масовним 

окупљањима. 

 

До краја месеца отказујемо и све манифестације, веронауку, предавања, изложбе, као и 

све што има везе са било којим видом окупљања. Ако буде даљих промена објавићемо 

ванредно Саопштење Епархије. 
 

Свима који евентуално имају било какве симптоме грипа: кашаљ, кијавицу, температуру, 

главобољу, бол у врату или било какве тегобе да избегавају да долазе на богослужења док се 

у потпуности не опораве, као би заштитили и себе и друге. Наша Црква се моли за све који су 

болесни и који оправдано изостају са црквених сабрања. 

 

Било која мера предострожности која нарушава нашу веру и уздање у Бога или било 

шта што је усмерено на вређање Светог Причешћа и Светих Тајни, за осуду је.  

За све недоумице се можете јавити Епархијској канцеларији у Бечу. 

Упутства које је, на пример, издала Надбискупија бечка, можете прочитати на следећем 

сајту: www.erzdioezese-wien.at/kircheundcorona 

 

Са благословом Божјим, 

 

__________________________ 
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