САОПШТЕЊЕ ПАРОХИЈАНИМА
ОСНАБРИЧКЕ ПАРОХИЈЕ
Драга браћо и сестре
У времену ванредног стања, у коме се целокупно човечанство налази,
а уважавајући све препоруке надлежних власти СР Немачке, које се
односе на забрану окупљања и мере заштите и понашања у ситуацији
изазваној Корона вирусом /ткз. КОВИД 19 /, а уз благослов надлежог
Епископа Господина Григорија, обавештавам вас о следећем:
Богослужења ће бити затвореног типа, уз присуство свештеника
и појца, а храм ће бити отворен преко дана за кратак боравак у њему
/ паљење свећа и лична молитва /. Потребно је, да се претходно
најавите путем телефона, како бисмо се организовали временски и
омогућили, да у храму буде испоштовано прописно одстојање и број
особа /само двоје/ које могу истовремено бити присутне.
Имена чланова ваше породице за помињање на Светим
Литургијама можете доставити путем порукe или путем Е-Mail-а.
Света тајна Причешћа биће омогућена, само особама које су
животно угрожене, а остале вернике позивамо, да наставе с постом
до Васкрса, с тим да ће бити причешћени, на првој Литургији, по
престанку пандемије.
Чин освећења водице и благосиљање домова ће се наставити чим
се смири тренутна ванредна ситуација.
Славска знамења ће бити освећивана искључиво у Цркви / у
унапред договореном термину са свештеником/. Свечари / и то
само један представник домаћинства / треба да донесе кувано
жито и вино на освећење у храм, а колач ломити у кући са својим
укућанима.
Дужни смо до престанка ове невоље, да се у свему владамо по
прописима и саветима здравствене струке, која се објављују,
свакодневно, са званичних државних адреса, како бисмо сачували
себе и наше ближње.
Наша Црквена општина у Оснабрику, као и увек до сада, стоји на
располагању свим својим парохијанима, нарочито старијим
особама и онима са нарушеним здрављем, око помоћи набавке
неопходних намирница и лекова. Моле се сви, а посебно наши
млади парохијани, да се укључе у ову акцију у вези било каквог
вида помоћи која им је потребна.
Не заборавимо: Господ нам никада не даје већи Крст од онога
који можемо понети и поднети. Зато, искористимо ово време,
молећи се усрдно у домовима нашим, како бисмо из свега овога
изашли духовно јачи и бољи људи.
ХРИСТОС ВАСКРСЕ – ВАИСТИНУ ВАСКРСЕ!

За сва питања и друге недоумице можете се обратити вашем надлежном пароху.
о. Маринко Рајак, Тел. 0175/5631157, E-Mail o.marinko@yahoo.de

ОДАЗОВИМО СЕ АПЕЛУ НАШЕ ЕПАРХИЈЕ

