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Љубљени, молим се да у свему добро напредујеш, и здрав да будеш, као што ти 

добро напредује душа (3. Јн. 2) 

САОПШТЕЊЕ ЕПАРХИЈСКОГ САВЕТА ЕПАРХИЈЕ АУСТРИЈСКО – 

ШВАЈЦАРСКЕ 

Окупљени на редовном годишњем заседању у суботу 17. априла 2021. године, под 

председништвом Његовог Преосвештенства Епископа аустријско – швајцарског 

Господина Андреја, чланови Епархијског савета Епархије аустријско – швајцарске 

упућују усрдне молитве Господу за упокојење душа преминулих жртава 

пандемије вируса Covid-19 те за оздрављење наше оболеле браће и сестара. 

Епархијски савет одаје признање и благодари нашем верном народу, што се у 

великом броју одазвао апелу нашег архијереја да се строго придржава мера 

прописаних од стране грађанских власти у државама у којима живимо. Парохије 

Српске православне Цркве углавном су служиле за пример у својим локалним 

заједницама. Исто тако, часном свештенству изражава се захвалност за уложени 

напор да се мисија Цркве ојача у ова нестабилна времена. Поводом учесталих 

питања и недоумица везаних за актуелни процес вакцинације и за учешће 

православних верника у њему, Епархијски савет изражава следеће мишљење. 

Вакцинација је у историји медицине једна од најефикаснијих интервенција јавног 

здравља. Значајан пад терета заразних болести примећен током прошлог века, 

великим делом је последица вакцина. Епархијски савет стога апелује на све 

вернике да на процес вакцинације гледа искључиво као на медицинско питање, 

држећи притом будно око на све релевантне новости у вези са производњом 

вакцина и процесом вакцинације. Епархијски савет апелује на верни народ да и 

по овом питању следи упутства медицинске струке и грађанских власти држава 

у којима живимо и подвлачи да процес вакцинације не може бити схваћен као 

верско питање. Желећи свој нашој браћи и сестрама мир и добро здравље, 

упућујемо речи охрабрења Светог апостола Петра: А свему се крај приближио. 

Будите, дакле, целомудрени и трезвени у молитвама (1. Петр. 4,7). 

 * * * *  

 


