
Указания по отварянето на Света Троица, 

македоно-българска източно-православна църква

Настоящите указания са изработени от Църковното Настоятелство на Света Троица в  

консултация с нашия енорийски свещеник.

Ако сте болен, имате температура и се съмнявате че сте заболял(а), останете си у дома и 

потърсете медицинска помощ.  Същото важи и ако сте бил(а) в контакт с болен.  Нашите 

църковни служби ще бъдат достъпни онлайн всяка неделя следобяд.

Да се има предвид, че настоящите указания постепенно ще се изменят в посока разхлабване на 

мерките щом централните правителствени указания позволят това.

Идване на църква

1. Всички богомолци влизат в църквата през главния вход.  (Портичката към градината ще 

бъде отворена).  Пред главния вход ще бъдат раздадени маски на тези, които нямат.

2. След получаване на маската преди влизане богомолците се вписват в книга.  По този начин 

имаме поглед върху присъстващите в случай на коронавирус в църквата.

3. Домакинства и семейства влизат поотделно едно след друго за купуване и палене на свещи.  

Продажбата на свещи се извършва от служител с маска и ръкавици.

4. Желаещите да направят дарение, могат да го сторят по обичайния начин.  За да се избегне 

струпване, дарителите се дистанцират един от друг на 2 м.  Служителят, който приема 

даренията също ще носи задължително маска и ръкавици.

В църквата

1. В църквата носенето на маска е задължително по всяко време.  Който не може и не понася 

маска може да я замести с друго закриване на долната част на лицето (кърпа, шал или 

предпазен щит.  Свещеникът е изключен от тази мярка докато служи литургия).  Също певците 

могат да свалят маската докато участват в хора.  Тяхното място е първият и вторият редове на 

разстояние един от друг с лице към олтара.

2. Почитта към иконите да се извършва само с покланяне, без докосване или целуване.

3. Седенето на пейките да е на 2 метра разстояние между домакинствата.  (Домакинство може 

да е от един или повече членове или семейство, живущи заедно).  Ще се сяда през ред за 

улеснение на дистанцирането.

4. Не се допуска ръкостискане, прегръдки и целувки между лица от различни домакинства.

5. Пунктове с дезинфектант, съдържащ спирт са разположени на много места в църквата.  Да 

се използва максимално често за чистота на ръцете.

6. Временно се отменя светото причастие по време на литургията.  Раздаването на „нафора“ 

след службата също е спряно временно.



След литургията

1. Останете по местата си докато бъде подаден знак за излизане на Вашия ред.  Напускането 

на църквата става отново през главния вход при спазване на дистанция от друго домакинство.  

2. Временно няма да се сервира кафе след службата.  Тази мярка ще следва отпускането на 

мерките от правителствата, федерално и на Онтарио и е възможно да се видоизменя или 

отменя.  Използването на църковната зала е спряно за момента, но и това ограничение ще се 

преценява седмично с оглед на постепенно отпускане.

Благодарим Ви!


