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СВОМ СВЕШТЕНСТВУ, МОНАШТВУ И ВЕРНОМ НАРОДУ 

СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЕПАРХИЈЕ ШУМАДИЈСКЕ 

 

У складу са саопштењем Светог Архијерејског Синода Српске Православне Цркве 
од 16. марта 2020. године, о све већем ширењу опасне короновирусне заразе која 
представља опасност по здравље, а у доста случајева и по сам живот људи, 
извештавамо вас о следећем.  

Црква увек, а особито у ове тешке дане, служећи Богу, служи и спасењу и сваком 
добру како својих верника тако и наших ближњих. 

Сходно томе позивамо сво свештенство и сав верни народ Епархије шумадијске 
на одговорност и трезвеност и апелујемо да се не пренебрегавају упутства 
медицинских служби и државних органа и да се не запостављају или игноришу 
прописане превентивне мере – једном речју, да не излажу опасности ни себе ни друге.  

Црква поштује значај и достигнућа медицине, сматрајуђи их великим Божјим 
даром и великим људским подвигом, при чему Црква својим верницима нуди и 
јединствени лек бесмртности, свето Причешће, као и благодат својих светих Тајни и 
свог целокупног благодатног дејства. Зато стојећи на чврстом Камену Вере и Наде наше 
који је Господ Исус Христос, исповедамо да се причешћујемо телом васкрслог и 
преображеног Господа, живога Бога који је победио грех, смрт и ђавола, и то као 
темељ наше вере не може нико доводити у питање. Причешће треба вршити у складу 
са вековном праксом наше Цркве.  

Позивајући сав верни народ да у своме животу увек исповеда ову и овакву веру, 
изражавамо и разумевање према свима код којих је вера ослабила подсећајући их на 
речи Христове да човеку ни длака са главе не може пропасти без Божијег допуштења. 

У том смислу позивамо сво подручно Нам свештенство, да се по примеру доброг 
Пастира, брину о својим парохијанима, да их по позиву посећују и моле се за њих, али 
и да имају разумевања уколико им исти ове године ускрате гостопримство.  

Предлажемо свим старешинама храмова да у договору са својим 
црквеноопштинским одбором, о већим празницима или у данима када се у храмове 
сакупља већи број људи, где год је то могуће, организују служења литургија на 
отвореном простору.  

Истовремено позивамо све свештенослужитеље да на Светој Литургији, као и на 
вечерњем и јутарњем богослужењу на великој јектенији пре прозбе Заштити, спаси, 
помилуј... а на сугубој јектенији пре прозбе Још се молимо за оне који плодове доносе... 
додају позбу: И за све лекаре и остало медицинско особље, које несебично служи 
људском роду и за све оболеле, Господу се помолимо. 

Сав верни народ извештавамо да ће се сва богослужења у храмовима Епархије 
шумадијске одвијати у складу са досадашњим богослужбеним поретком и у исто време 



позивамо све Наше епархиоте да у овим данима Великог поста умноже своје личне 
молитве, како они који долазе у храм тако и они који из било ког разлога нису у 
могућности да узимају учешћа на посведневним богослужењима. 

Упућујући вам речи којима нас наш Спаситељ теши и храбри: Не бој се мало 
стадо, охрабрујемо вас и позивамо да увек и на сваком месту будете благовесници 
Јеванђеља те да тако подстичете и сав верни народ на поуздање у Бога како би се 
избегла свака паника и немир, чврсто верујући и знајући да је Богу све могуће, па и 
превазилажење природних закона и неприродних процеса. 

  С Божијим благословом, 
ЕПИСКОП ШУМАДИЈСКИ 
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