ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ
„Ни висина, ни дубина, ни друга каква твар
може нас раздвојити од љубави Божије, која
је у Христу Исусу Господу нашему“(Рм. 8,39).
Драга браћо и сестре,
Драги пријатељи,
У складу са увођењем ванредног стања у Швајцарској, а на основу одлуке Савезне владе бр. 7 Ausnahmen
B1-4, у циљу сузбијања даљег ширења COVID 19 вируса, са жаљењем вас обавештавамо да од
16.03.2020. године одржавање богослужења, као ни било каква друга окупљања у црквеним просторијама
нису дозвољена (осим што ће свештеник сваке недеље „за све и сва“ са још четири особе служити Св.
Литургију), док надлежни органи не донесу другачију одлуку. Из наведених разлога кућне посете и
васкршње благосиљање домова верника биће до даљњег одложено.
Налазимо се у периоду васкршњег поста где се појачано богатимо врлинама и љубављу према Богу и
ближњима, да бисмо што доследније дочекали Празник над празницима – Васкрсење Христово. Поред
немогућности да будемо сви заједно у храму на молтви, поготово о великим празницима као што су
васкршњи, трпимо и велики губитак у материјалном погледу ради опстанка наше црквене заједнице –
практично остајемо без икаквих прихода.
Из наведених разлога позивамо верни народ да се максимално придржава прописаних мера,
интезивирајући притом молитве Богу у својим домовима, а према својим могућностима ванредним
прилогом – материјално помогну опстанк наше Цркве.
У овим данима искушења свештеник ће, као и обично бити доступан за духовне разговоре појединачно
по договору у храму, или путем мобилног телефона.
Делећи најискреније сва искушења и патње са својим народом у ове дане свете четрдесетница пред
Празник над празницима, преносимо свима вама анђелски поздрав од гроба Васкрсења Господњег:
„Радујте се!“ Светлошћу Васкрсења Господњег и нашег у Њему.
Сведочећи у радости свете вере православне да нас ништа „не може одвојити од љубави Божије“
(Рм. 8,39), која вечно обнавља и наше неуништиво заједништво, честитамо вам долазећи Празник над
празницима, у нади да ћемо из овог искушења што скорије изаћи здрави и духовно снажнији, уз
најрадоснији поздрав
Христос васкрсе! Ваистину васкрсе!
У име управе ЦО и парохије у Базелу ваш парох
Базел, марта 2020. год.
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