ПОЗИВ НА ВАСПОСТАВУ САБРАЊА
ЗАЈЕДНИЦЕ ПРИ САБОРНОМ ХРАМУ СВЕТОГ САВЕ
Његово Преосвештенство, Епископ источноамерички Г. Иринеј, у својој очинској љубави
срдачно позива све парохијане Српске православне катедрале Светог Саве у Њујорку да
се врате у своје, сада већ установљено место богослужења у просторијама грчке
православне цркве Светог Елефтереја, 359 West 24th Street, New York 10011, наступајуће
недеље, 19. јула 2020. године, у 10 часова ујутро.
С обзиром на тренутне околности, услед
пандемијa, SARS CoV-2 и COVID-19, на
снази ће бити следеће мере:
● На светим литургијама тренутно може
присуствовати највише 30 људи. Сви који желе
да присуствују, могу се пријавити на следећу
адресу: office@stsavanyc.org,
или пак то
учинити на самим вратима. Примерак
регистрације биће похрањен у канцеларијама
Саборног храма Светог Саве и цркве Светог
Елефтереја;
● Сви присутни, осим оних који служе и певају,
цело време морају користитити маске, осим у
моменту када примају Свето Причешће, а
сагласно одредбама CDC (здравствене
организације), то се не односи на оне са
здравственим проблемима, као ни на децу
млађу од 2 године;
● Кад се приближите икони, начините знак
крста и побожно се поклоните, без целивања
светих предмета;
● Само ће неколицини појаца бити дозвољено да поју све време, док хоровођа мора да стоји
пострани, окренут од појаца;
● Свеће које желите упалити за ваше ближње, могу се купити при уласку у светињу. Њих ћете најпре
одложити у корпу, а потом ће тутори да их однесу на други спрат да се упале;
● Након Свете и Божанствене Литургије, неће бити послужења, него се верници умољавају да се по
примању свете нафоре, разиђу својим домовима; и
● На крају, умољавамо све оне који добровољно желе помоћи да, после Свете Литургије, користећи
марамице за дезинфекцију, обришу све столице као и површине које су додириване.

Захваљујемо Вам се на Вашем разумевању по свим питањима. Желимо Вам
добродошлицу, најљубљенији парохијани Саборног храма Светог Саве! Добродошли
поново у дом наше заједнице који нам је милостиво дарован захваљујући великодушности
и братској љубави наше грчке православне браће и истоверника, до нашег повратка у
Саборни храм.
Док се захваљивао Његовом Високопреосвештенству, грчком Архиепископу
Елпидофоросу, за његову архипастирску љубав и бригу за наше српско стадо, Његова
Светост, Патријарх српски Г. Иринеј је тада поменуо историјске везе српског и грчког
народа из времена Светог Саве у 13. века, рекавши: „Ми смо деца Византије ... Остајемо
чврсто и истрајно везани за Грчки народ”.

