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НАЈАВЕ / ANNOUNCEMENTS: 

 

 У среду 28. јун, Свети мученик Кнез Лазар и 

Свети мученици српски – Видовдан, Св. 

Литургија у 9 часова 
 

 On Wednesday June 28, Great Martyr Princ 

Lazar and All Serbian Martyrs – St. Vitus Day, 

Divine Liturgy at 9AM 

 

 

 Заједнички кораци ка новом богослужбеном месту  

Драга браћо и сестре, 

Са радошћу вас обавештавам да су разговори о новом 

богослужбеном месту за нашу заједницу интензивно 

настављени. Сматрамо да је овај мали недељни билтен 

једно од пригодних места где можемо да поделимо са 

вама конкретне кораке који ће бити чињени у правцу 

испуњења нашег заједничког циља, а то је добијање 

пригодног богослужбеног места. Нови Управни одбор је 

преузео на себе велики и нимало лак задатак - 

материјално вођење парохије. Верујем да смо сви свесни 

одговорности коју има Управни одбор, али то Одбор 

чини у име свих нас и жртва није и не сме да буде 

занемарена. Са моје стране, у знак захвалности према 

сваком труду и конкретном кораку, трудићу се да сваки 

значајан корак који Управни одбор буде чинио, поделим 

са свима вама. Није мали задатак пред нама као 

заједницом, али ако сви будемо учествовали, свако са 

својим талентима и даровима (не само чланови Управног 

одбора), ништа нам неће бити немогуће. Труд који ће 

бити улаган овим заједничким корачањем ка остварењу 

заједничког циља заслужује исти простор у овом билтену 

као и приложници новца. Господ нас је обдарио 

различитим даровима, а Црква нам је, сходно нашим 

талентима, струци, и звањима разделила и поверава нам 

различите улоге и обавезе у Цркви. Нашој заједници 

треба ново богослужбено место! У том процесу добијања 

новог богослужбеног места многи ће бити позвани да 

искористе своје таленте и нађу своје место да вечно 

уграде себе у ову заједницу – Цркву Божју. Нека би нам 

Бог помогао у нашој жељи за новим богосложбеним 

местом. Црква је заједница, и онолико колико смо 

заједно толико ћемо бити успешни у својим напорима. 

Подржимо једни друге! Будимо отворени једни за друге! 

Трудићу се да сваки конкретан план, корак или резултат 

Управног одбора у том правцу поделим са вама, е да 

бисмо заједно делили и носили, како радости, тако и 

изазове. Велики задатак је пред Управним одбором, и 

знам да нико од чланова УО за свој рад не жели и не 

очекује хвалу од људи. Али, динамика и расподела 

послова, као и имена људи који су имали храброст да 

преузму одређене задатке на себе треба да служе 

целокупној заједници као позив на већи ангажман, али и 

као прилика да се ступи у контакт са наведеним особама 

и понуди помоћ.  Неће бити лаког задатка. Са радошћу 

објављујем конкретне кораке које је Управни одбор 

одобрио и имена људи, без обзира чланова УО или не, 

који су већ на себе преузели конкретне обавезе: 

 Управни одбор је умолио Душка Кнежевића да, 

као контакт особа испред УО, уприличи састанак 

ради упознавања са трочланим тимом који у име 

наше заједнице води преговоре са градском 

управом у вези са добијањем дозвола неопходних 

за почетак радова и изградњу нове цркве на 

постојећем имању. Овом приликом чланови 

Управног одбора имали су прилику да се 

детаљније упознају са изузетно комплексним 

подухватом, као и да сазнају да је управо 

специфичност овог подухвата разлог због којег 

након вишегодишњег труда дозволе још увек 

нису добијене. Процене и надања овог трочланог 

тима су да постоји шанса да се са градњом почне 

у лето 2018. године, уз напомену да коначна 

одлука о добијању дозвола, ипак не зависи од 

њих, већ искључиво од града. Не губимо наду, и 

нека би дао Бог да се ово питање што пре реши. 

Свака активност, вест, или упутство од стране 

грађевинског одбора биће са радошћу 

објављивана, с циљем благовременог заједничког 

организовања свих нас за сваки подухват. 

 Светлана Ђого, Ален Лисинг и Владимир Бркић, 

према упутствима УО, уз помоћ свих људи добре 
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воље који су стручни и вољни да се ангажују и 

помогну, радиће на испитивањима и припреми 

материјала о евентуалним алтернативним 

могућностима добијања богослужбеног места. 

Молимо да, уколико неко има идеју у вези са 

ефикаснијим налажењем богослужбеног 

простора,  исту подели са поменутим одбором. 

 Ален Лисинг и Синиша Цветковић ће почети 

припреме за организовање посебних догађаја који 

за циљ имају прикупљање средстава за нашу 

цркву - fundraisers. Свака добронамерна и 

стручна помоћ, иницијатива или идеја биће са 

радошћу дочекана и размотрена од стране 

пододбора.   

 Дејан Јокановић је преузео на себе да пронађе 

најбоље понуде за санирање, или поправљање 

крова на згради у којој се окупљамо.  

 По упутствима Управног одбора Драгомир 

Тушевљак је преузео на себе да ради на 

детаљнијој анализи потенцијала наше парохије, 

упоређујући све листе које су доступне архиви 

парохије. То је процес који до сада није био 

урађен, а који ће узети неколико месеци преданог 

и интензивног рада, а с циљем јаснијег 

планирања финансијских могућности и 

потенцијала парохије.  

 У циљу смањења трошкова, Управни одбор је 

предложио да Драгомир Тушевљак преузме на 

себе и испита најповољнију  понуду осигурања 

зграде у којој се тренутно обављају богослужења.  

У времену које нам предстоји, примарне теме 

Управног одбора неизоставно ће бити финансијски 

аспект подухвата, као и стање зграде у којој се 

тренутно окупљамо и богослужимо. Све наше 

активности и сва наша настојања имаће за циљ само 

једно: да добијемо што брже адекватну кућу за 

светиње и мошти које су нам поверене, нашу децу и 

нас саме. Који год пут да нас усмери ка томе, он неће 

бити једноставан и без тешкоћа као што су се многи 

већ уверили у ових скоро десет година постојања ове 

заједнице. Но, већина ствари зависи управо од наше 

заједнице - нас самих. Заједничким напорима свих 

нас заједно, уверен сам да највећи број тешкоћа 

можемо да избегнемо. 

Драга браћо и сестре, жеља за адекватнијим 

богослужбеним местом је узвишена жеља. Искушења 

је било, има их, и биће их. Наше је да се трудимо да 

изнађемо најбоље решење за нашу заједницу у миру, 

љубави и слози. Једино тако можемо да идемо напред 

са багословом Божјим. Нека би нас Бог окупљао увек 

у већем броју и нека би Бог дао да што пре ставимо 

тачку на наш заједнички циљ - добијање адекватног 

богослужбеног места - Молитвама Светог Архангела 

Гаврила и осталих Небеских Сила Бестелесних, 

Светих Новомученика Пребиловачких и свих светих. 

Амин! 

У искреној љубави Господа, 

свештеник Владимир Вранић 

 

 

Приложници (3, 5, 18. јун 2017.): 

 

Босиљка Рајић, прилог цркви                                   50 

Global Spring Service LTD, прилог цркви           1.750 

Јасмина Вучуровић, прилог цркви                          50 

Породица Величковић, прилог цркви                     20 

Бранислав Јекић, прилог цркви                               40 

Јелена Здравковић, прилог цркви                          200 

Георгије Вучковић, прилог цркви                         150 

В. Бркић, Х. Бркић, прилог цркви                          200 

Зоран Радишић, прилог цркви                                100 

Даринка и Мирослав Пејић, пр. цркви                   100 

Мирјана Огњеновић, за пок. душе супруга Зорана 50 

Зоран Радишић, о одласку о. Василија у пензију  100 

Рајко Маврак, прилог цркви                                    100 

Породица Стојшић, прилог цркви                            50 

Н.Н., прилог цркви                                                     20 

Н.Н., прилог цркви                                                   200 

Мирјана Томичић, за изградњу цркве                  1000 

Коло Српских Сестара, прилог цркви                    350 

Мирјана Томичић, прилог цркви (парастос)          300 

Мира Ковачевић, прилог цркви                              100 
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