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У нашем храму сваке Св. Литургије се молимо за покој душа наших 

парохијана. Са Светима упокој Христе душе служитеља Твојих: 

Блаженопочившег Патријарха Иринеја, Митроплита Амфилохија, Епископ 

Атансије Јевтић, Архимандрит Јован, прото-ставрофор Драгољум Малић, 

Стојанка Игњић, Нина Крисанова, Гордана Вуичић, Божица Ђурић, Димитар 

Драговић, Милофинку Божић, Оливер Рајчић, Илинка Бошковић, Невенке 

Кнежевић, Борке Ћећез, Алина Есаповић, Стојан Купусовића, Божидар Караћа, 

Ђуро Мијатовића, Васо Жужа, Маријо Палачковић, Миријам Симиони, Миру 

Лончарски, Саво Лукића, Милисав Павловића, Славиша Видовића, Лепосава П. 

Даница, Смиља, Свјетлана Војиновић, Зоран Станковић, Божо Ђурић, Анђа 

Мијатовић, Видоја Мијатовић, Миља Ковачевић, Зорка Караћ, Марко Караћ. 

Вечан помен великим добротворима наше парохије: Николи и Ани Пекић, 

Наталији Глен и свим упокојеним. Амин!  
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~ МОЛИТВЕ ЗА УПОКОЈЕНЕ  ~  
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Васкршњи Тропар — Глас 5. Христос Васкрсе из мртвих, смрћу смрт 

разруши, а онима који су у гробовима живот дарова.  

Кондак, глас 8. Иако си у гроб сишао Бесмртни, уништио си адову 

моћ и васкрсао си као Победиоц, Христе Боже. Женама мироносицама 

си рекао: Радујте се! Твојим апостолима дарујеш мир, а палима 

васкрсење.  

Литургиско Читање - Апостол 

Дела Апостолска 6, 1-7 

Браћо, и у оне дане, када се множаху ученици, подигоше јелинисти 

вику на Јевреје што се њихове удовице заборављаху кад се 

дијељаше помоћ сваки дан. Онда Дванаесторица, сазвавши мноштво 

ученика, рекоше: Не доликује нама да оставивши ријеч Божију 

служимо око трпеза. Потражите, дакле, браћо, између вас седам 

освједочених људи, пуних Духа Светога и мудрости, које ћемо 

поставити на ову службу. А ми ћемо у молитви и у служби ријечи 

приљежно остати. И ријеч ова би угодна свему народу. И изабраше 

Стефана, човјека испуњенога вјером и Духом Светим, и Филипа, и 

Прохора, и Никанора, и Тимона, и Пармена, и Николу прозелита из 

Антиохије. Ове поставише пред апостоле и они помоливши се Богу 

положише руке на њих. И ријеч Божија растијаше и веома се 

множаше број ученика у Јерусалиму, и велико мноштво свештеника 

покораваху се вјери.  

Химна Пресветој Богородици  

Анђео клицаше Благодатној; Чиста Дјево paдуј се и опет велим: Радуј 

се: Tвoj Син васкрсе трећег дана из гроба, и подиже мртве; народи, 

веселите се. 

Блистај се, блистај се, нови Јерусалиме, јер слава Господња Тебе 

обасја. Ликуј сада и весели се Сионе, а ти се радуј, Богородице 

чиста, због васкрсења Сина твог. 

~ МОЛИТВЕ (ТРОПАРИ) ЗА НЕДЕЉУ МИРОНОСИЦА  ~  
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ЈЕВАНЂЕЉЕ:   Марко 15:43-16:8  

У оно вријеме дође 

Јосиф, из Ариматеје, 

угледан савјетник, који и 

сам Царство Божије 

чекаше, и усуди се те 

уђе Пилату и заиска 

тијело Исусово. А Пилат 

се зачуди да је већ умро; 

и дозвавши капетана, 

запита га: Је ли давно 

умро? И дознавши од 

капетана, даде тијело 

Јосифу. И он купивши 

платно и скинувши га, обави платном, и положи га у гроб који бјеше 

исјечен у камену, и навали камен на врата гроба. А Марија 

Магдалина и Марија Јосијина гледаху гдје га полагаху. Мироносице 

на гробу. И пошто прође субота, Марија Магдалина и Марија 

Јаковљева и Саломија купише мирисе да дођу да га помажу. И врло 

рано у први дан недјеље дођоше на гроб око изласка сунца. И 

говораху међу собом: Ко ће нам одвалити камен од врата гроба? И 

погледавши видјеше да камен бјеше одваљен; а бјеше врло велики. 

И ушавши у гроб, видјеше младића обучена у бијелу хаљину гдје 

сједи с десне стране; и уплашише се. А он им рече: Не плашите се. 

Исуса тражите Назарећанина, распетога. Устаде, није овдје; ево 

мјеста гдје га положише. Него идите и кажите ученицима његовим и 

Петру, да ће пред вама отићи у Галилеју; тамо ћете га видјети, као 

што вам рече. И изишавши побјегоше од гроба, јер их ухвати страх и 

трепет, и ником ништа не казаше, јер се бојаху. 

ЛИТУРГИСКО ЧИТАЊЕ - ЈЕВАНЂЕЉЕ  



 

• Недеља Мироносица 

Недеља Мироносица je посвећена женама мироносицама, првим сведоцима 

Христовог Васкрсења, а такође и Јосифу Ариматејском, једном од тајних Христових 

ученика као и Никодиму, који је тајно долазио Христу и слушао његову науку. Обојица 

су извршила погреб Христов. Поред Марије из Магдале, остале мироносице које су у 

први дан недеље дошле на гроб да помажу Христа, биле су: Саломија, кћи Јосифа 

Обручника, а супруга Зеведејева, мајка Апостола Јована Богослова и Јакова и 

Марија, мати Јакова Малога и Јосије (Мк 15,40). Апостол Лука спомиње још и Јовану 

(Лк 24,10).  

___________ 

Верујемо и знамо да свака парохија има своје Мироносице, и наше КСС које већ преко 

60  година служи у нашој парохији и изузетан су пример који следује Пресвету 

Богородицу и жене Мироносице. 

Нека би Господ благословио рад свих наших сестара и парохијана да истрају  у 

праћењу Господа попут светих жена Мироносица. Амин! 

 

У ову недељу мироносица се навршило 40 дана од упокојења баке +Гордане Вуичић 

мајке наше драге Сандре Баралић. Бака Гордана је била дугогодишњи члан КСС у 

Горњем Милановцу у Србији.  

Поводом четрдесет дана од упокојења биће служен Парастос за покој душе 

+Горадане. Благодаримо Саши и Сандри Баралић на прилогу цркви и ручку који дају у 

црквеној сали за покој душе баке +Гордане. 

Хвала преседници Кола Сестара Анђелики и Милени Савић за спремање ручка за све 

вернике после службе у црквеној сали. Хвала Ђорђи 

Милановић и Станимиру Лукић који се прихватили да 

спремају печење.  

++++++++ 

Са светима упокој, Христе, душу слушкиње Твоје, где 

нема болести, ни жалости, ни уздисања, но где је 

живот бесконачни. 

  

Икос: Ти си, Господе, једини бесмртан; створио си и 

саздао човека. А ми смо земни, од земље саздани, и у 

исту земљу ћемо отићи, као што си Ти, 

Створитељу наш, заповедио и рекао ми: „Земља 

јеси, и у земљу ћеш отићи”, куда сви ми људи 

одлазимо, творећи надгробно ридање и песму: 

Алилуја, алилуја, алилуја. Са светим упокој, Христе, 

душу слуге Твога, где нема болести, ни жалости, ни 

уздисања, но где је живот бесконачни. Амин! 

Христос Васкрсе радост донесе! 
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~ КОЛО СЕСТАРА  ~ 

06.04.2021. +Gordana Goca Vuicic  
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~ ОДРЖАВАЊЕ ЦРКВЕНОГ ИМАЊЕ  ~ 

 

Велико хвала свима који помажу кошење траве и одржавање црквене порте. Исто 

тако користимо ову прилику да се захвалимо Жељку и Жељки Шљивић на 

чишћењу и одржавању Цркве и црквене сале. Живели и драги Господ нека вас све 

благослови и чува. Амин! (Напомена: Наредно кошење траве биће 29. маја 2021 у 

јутро од 8:00-10:00 часова. Ако имате слободно време помоћ је увек добро дошла 

да неби увек исти људи радили.  За више информација око радних акција можете 

звати Рашу Лукића 727 217-6137 или Блажена Лукића 727 688-7279). 



 
 

•  23. Мај 2021 - Св. Литургија у 10:00 часова и молебан благодарности 

Господу за завршетак школске године у нашој парохији. После службе 

биће послужена ручак  за све вернике.                                                           

(Напомена:  Љубазно молимо све родитеље који доводе децу у црквену 

школу и фолклор да дођу са децом на службу, и да би после ручка могли 

извршити упис дечице у љетни црквени камп. Добро Дошли! 

• 14. Мај 2021 -  Почетак летњег црквеног кампа.                                               

(Више информација  наредних дана) 

• 20. Мај 2021 -  Св. Литургија у 9:00ч (Педесетница - Тројице)                    

(Пикник, ручак за све вернике. Добро Дошли!)  

• 18. Јун 2021 - Св. Литургија у 9:00ч (Петровдански пикник, ручак за све 

вернике. Спремамо јела са роштиља. Добро Дошли!)  

• 29. Август 2021 - Св. Литургија у 9:00ч (Велика Госпојина)                          

Пикник, ручак за све вернике. Добро Дошли!)  

• 12. Септембар 2021 - Св. Литургија у 10:00ч (Св. Симеон Столпник, 

Црквена Нова Година. Молебан и упис у црквену школу и образовне 

активности  2021/2022 

• 2. Октобар 2021 - Фестивал (Серб Фест)  

• 3. Октобар 2021 - Св. Литургија у 10:00ч; Фестивал (Серб Фест)  

• 24. Октобар 2021 - Свете Литургија у 10:00ч  (Слабва КСС Св. Петка). 

• 29, 30, 31. Октобат  2021 СПИФФС (SPIFFS) 

• 7. Новембар 2021 - Св. Литургија 10:00                                                                  

(Св. Димитрије Слава црквеног хора) 

• 21. Новембар 2021 - Св. Литургија у 10:00ч                                                             

(Аренђеловдан - Слава црквеног фолкора) 

• 27. Новембар 2021 - Божићне Покладе (Пикник на црквеном имању). 

• 5. Децембар 2021 - Св. Литургија у 10:00ч (Годишња Скупштина). 
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~ ПРЕДСТОЈЕЋИ ПРАЗНИЦИ И ДОГАЋАЈИ ~ 



ЛИСТА ПРИЛОЖНИКА ЗА ВАСКРШЊЕ ПРАЗНИКЕ 2021 
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~ ПРИЛОЖНИЦИ ~ 
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~ ПРИЛОЖНИЦИ ~ 



 

 

 

 

 

Thursday 5/6/21 St. George Wonderworker - 

 Icons 86; Candles 435; Donations 1585 (this includes some Easter donations) Total=$2106 

5/9/21  Accessories 44; Candles 360; Icons 38; Tas 168; Donations 490; Total=$1100 
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~ ПРИЛОЖНИЦИ ~ 

Any question regarding financial reports you can contact: 

Janet Modrakovic (727) 251-8847 or Gordana Loncarski (727) 385-3688   


