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СВЕШТЕНСТВУ ЕПАРХИЈЕ КАНАДСКЕ
КАНАДА
Високопречасни и високопреподобни оци,
У вези са најновијим мерама државних власти у Канади око COVID-19 вируса доносимо
следећу одлуку и благослов:
Св. Литургију, по Типику, и даље служити у СВИМ храмовима наше Епархије и то средом,
петком, суботом, и недељом сваке седмице. На основу мера уведених од странце провинцијских
власти у Квебеку, мера које ступају на снагу у поноћ вечерас у Онтарију (где се највећи део наших
верника окупља), праксе других Православних Епископа широм света, и благослова Његове
Светости Патријарха српског Г. Иринеја, свештеници ће да служе у присуству САМО појца, и једног
прислужника. Овуку одлуку доносимо након консултација са Здравственим одељењима Хамилтона,
Нијагаре, Ватерлуа, и канцеларијом премијера Онтарија.
Имамо обавезу да се строго придржавамо упутстава наших грађанских власти, као што смо
чињели и до сада. Уколико се ова упутства измене бићете благовремено извештени. Сви
свештеници, више него икад, морају бити на располагању верницима да, уколико се то тражи од
њих, освећују домове, причешћују вернике, и теше уплашене. Свештеници који имају индикације
болести, као и сви остали, морају да траже медицинску негу, и да о истом обавесте Епископа.
Будите разумни и не окупљајте се без потребе.
Настављамо да помно пратимо развој ове ситуације широм света, али особито у Канади, и
непрекидно се молимо Господу, јединоме који је кадар да лечи душе и тела, да нам учврсти веру.
Морамо да будемо послушни грађанским властима, али не смемо дозволити да нам се поколеба
вера у Господа Свемогућег. Ми свештеници морамо да служимо за пример верницима да се
умноже молитве, пост и подвизи у оваквим околностима. Молимо се за наше вођство, све оне који
су медицински трудбеници, као и за све који су директно оштећени у овим тешким временима.
Са архијерејским благословом,

ЕПИСКОП КАНАДСКИ

