
Додаток 1 

Щодо Причастя Святих Христових Таїн 

1. Маючи на увазі, що принесення безкровної Жертви ні в якому разі не може бути 

скасовано, бо там, де немає Євхаристії, немає церковного життя, а також що Святі Тіло і 

Кров Христові преподаються во здравіє як душі, так і тіла (див., наприклад, молитви 

святителя Іоанна Златоуста, 7-му і 9-му з Послідування до святого Причастя), з 

урахуванням, при цьому, історичної практики Православної Церкви в умовах епідемій – 

преподавати Святі Христові Тайни з зануренням після кожного причасника лжиці в 

спирт, отиранням платом, зануренням потім її в воду з подальшою утилізацією води 

згідно з практикою, передбаченою при пранні платів. 

2. Надавати «запивку» тільки індивідуально – окремо кожному причаснику – в 

одноразовому посуді. 

3. Для роздачі антидора використовувати одноразові гігієнічні рукавички. 

4. Плати при причасті мирян використовувати тільки для убереження Святих Таїн від 

можливого падіння на підлогу і для обтирання лжиці, а для витирання вуст окремо для 

кожного причасника використовувати паперові серветки з подальшим їх спаленням. 

Плати кип'ятити і прати з належним благоговінням після кожного богослужбового 

використання. 

5. Причасниками утримуватися від цілування Чаші. 

 

Щодо здійснення таїнств Хрещення і Миропомазання 

6. Строго дотримуватися практики зміни і освячення води для кожного окремого випадку. 

У зв'язку з цим таїнство Хрещення здійснювати тільки індивідуально з проміжною 

дезінфекцією (протиранням) купелі дезінфікуючою рідиною. 

7. Для миропомазання і помазання єлеєм використовувати одноразову ватну паличку і 

паперову серветку (замість губки) з подальшим спаленням. 

 

Щодо здійснення таїнства Єлеопомазання 

8. При здійсненні «загальних соборувань», тобто Єлеопомазання, в храмах 

використовувати для кожного парафіянина окремо одноразову ватну паличку з 

подальшим спаленням. 

 

Інші вказівки щодо здійснення богослужінь, пастирської практики і парафіяльного 

життя 

9. Замість преподання хреста для цілування після закінчення Божественної літургії та 

інших служб рекомендується покладати хрест на голови парафіян. 

10. Повертаючись до статутної практики, що зазнала зміни в останні роки, помазання на 

Всеношній здійснювати тільки в тих випадках, коли відбувається літія і освячення єлею. 

У тих випадках, коли помазання відбувається, використовувати для кожного парафіянина 

окремо одноразову ватну паличку з подальшою утилізацією. В інших випадках 

здійснювати цілування Євангелія або святкової ікони (Хреста) після полієлея з 

протиранням Євангелія та ікони (Хреста) після кожного цілування з використанням 

дезинфікуючого розчину (рекомендовано взагалі утриматись від цілування ікон під час 

карантину, замінивши вшанування святині поклоном). 

11. Священнослужителям під час надання благословіння рекомендується утримуватися 

від преподання руки для цілування. 

12. Для роздачі просфор, а також освячених хлібів використовувати одноразові гігієнічні 

рукавички. 

13. Приділяти посилену увага чистоті начиння і богослужбових сосудів, протираючи їх 

після кожного богослужбового використання і ретельно обмиваючи окропом. 

 


