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ЕПИСКОП ИСТОЧНОАМЕРИЧКИ 
СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ 

BISHOP OF EASTERN AMERICA 
THE SERBIAN ORTHODOX CHURCH 

E. бр. 283 
5. jун 2020. 

 
„Поновно отварање Америке“ 

Упутства за храмове и манастире Епархије источноамеричке 
 

Љубљено свештенство, монаштво и верници, 
 

Верујемо да Сте до сада увелико примили и проучили Упутства за ”поновно 
отварање Америке”, и начина како се она тичу Ваших парохијских и манастирских 
цркава. Већина Вас се у циљу сазнања у којој мери је дозвољено поновно отварање 
храмова за јавно богослужење, користила средством које је начинио Сабор 
Православних Канонских Епископа у Сједињеним Америчким Државама. Ипак, и 
поред тога, молимо Вас да се придржавате свих претходних одлука везаним за исто. 

 

Будући да Смо примили велики број Ваших питања, морамо Вас, као Ваш епархијски 
архијереј, коме је канонски поверено да надзире пуноћу Цркве, овога тренутка 
замолити, да на локалном нивоу, у вези свега поменутог, приступате пажљиво и са 
пуном одговорношћу. Дужни Сте, дакле, да се по овом питању редовно 
консултујете са представницима локалних власти, медицинским стручњацима, и 
заступницима осигуравајућих фирми, како бисте стекли што потпунију слику и тако 
били у могућности да у овој ситуацији исправно руководите отварањем наших 
парохија и манастира. 

 
ПРАКТИЧНА УПУТСТВА ЗА ПОСТЕПЕНО ОТВАРАЊЕ ХРАМОВА 

 
У овом тренутку цркве се, опреза ради, ипак не могу потпуно отворити и вратити 
свакодневном животу. Поред тога, није мудро похитати ни са отварањем црквених 
сала и њима сличним просторија. Све ће ово с Божјом помоћи доћи у своје 
време, полако, али сигурно! 

Дакле, поред придржaвања упутстава из Нашег Акта Е. бр. 176 од 13. марта 2020. 
године, сви су, без изузетка, и без обзира на то где се парохијска црква налази, 
дужни примењивати следеће мере: 

1. Парохијани у храмовима морају држати сигурносно растојање од 6 стопа, док 
породице које живе заједно могу и стајати заједно. Сваки други ред клупа треба 
заградити, тако да само сваки други ред буде попуњен; 

 

2. Где је обавезујуће, ношење маски или марама преко лица односи се за све 
верне,  осим на служашче и оне који поју и читају; 

 
3. Чтечеви који режу антидор (нафору), сво време морају носити маску и рукавице, 

чак и кад деле хлеб за време причешћа верних, као и на крају Литургије; 
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4. У овом тренутку, учешће хора у његовом пуном саставу није дозвољено, него 
само неколико појаца, с тим да диригент, држећи прописно растојање, спрам 
истих мора стојати окренут леђима, а никако лицем; 

 
5. Као што је претходно речено, тāс се не сме износити, и будући да се новчанице 

сматрају могућим преносиоцима вируса, тутори и особље које ради са новцем, 
мора носити маске и рукавице; и 

 

6. Ако је неко болестан, он мора остати код куће. Без изузетка. 
 

Напослетку, молимо Вас да Се потрудите да све претходно речено разумете и 
прихватите као израз очинске љубави оца према својој духовној деци. Постоје важне 
ствари које се овде и сада морају схватити и прихватити, и сви смо, без изузетка, 
дужни да их у Духу Светом схватимо и прихватимо.  
 
Са архипастирским благословом и љубављу у Духу Светоме, 
 
 
 
 
Епископ источноамерички 
Српске Православне Цркве 
 
 
 
 
 
 
 


