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Тропар светитељу, гл. 4.                                                                                 

Од младости си Христа безгранично љубио, цијелога живота 

само Њему служио, једино си Бога Творца слушао, ријеч 

Љубави Божије свима проповиједао, љепоту дома Господњег 

си заволио, Мардарије новојављени Просвјетитељу, Цркве 

Христове градитељу, зато те Човјекољубиви Господ вјечном 

славом Царства свога на земљи и на небу прослави.  



 

  Субота 12. Децембар 2020 

 Св. Литургија у 8:00 часова (Св. Мардарије 

Либертвилски) 

Иван Ускоковић је рођен у побожној и угледној 

породици од оца Петра (Пера) и мајке Јеле у селу 

Корнет у Љешанској нахији у Црној Гори 1889. 

године. Крштен је у сеоској цркви посвећеној 

Светом Ђорђу у чијој близини је био манастир који 

по предању потиче из доба Немањића. Остаци 

манастирског утврђења постоје и данас. Иван је 

прве школе завршио у Ријеци Црнојевића и на 

Цетињу. Већ у једанаестој години је тражио од 

црногорског митрополита Митрофана да га 

закалуђери али није од њега добио благослов. 

Посета са школом Ловћену „том словенском Парнасу“ и гробу владике Његоша 

„јасновидог, бесмртног песника словенства“, како је владика Мардарије касније 

записао, „одредило је моју судбину“. Он је одлучио да оде у Београд на даље 

школовање што је за оно време била ретка прилика и прави подвиг. Мајка Јела 

је га испратила и благословила зато што није одлазио ради каријере и 

световних циљева него с жељом „да на један шири начин послужи духовним 

узорима нашег рода“.  

Иван је као гимназијалац свако јутро на путу ка школи, као и свако вече по 

повратку из школе, одлазио у Саборну цркву и у њој се дуго молио с једном 

мишљу и жељом: да се замонаши. „Још у то време, како је сам касније говорио, 

створио је навику да свко вече моли Бога да благослови службу Њему, Њему и 

Словенству - тако драгом моме срцу.“ Митрополит Димитрије је услишио његову 

молбу и написао му препоруку за владику жичког Саву. Иван је убрзо потом, без 

знања родитеља пешице из Београда отишао у Студеницу. Било је то 1905. 

године на празник Ваведења Пресвете Богородице, уочи његовог шеснестог 

рођендана. После кратког периода искушеништва, као некад Свети Сава 

противно вољи родитеља Иван се замонашио у светој царској лаври Студеници 

добивши име Мардарије. У Студенци је боравио годину и по дана и одлуком 

Светог Архијерејског Синода Српске Православне Цркве шеснестогодишњи 

јерођакон одлази на школовање у Русију, за њега Свету Русију, у Москву. 

(Житије : http://www.spc.r/..sveti_mardarije_libertivilski_sveamerichki). 
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  Субота 12. Децембар 2020 

 Парастос у 9:30 часова ујутро +Павлина Димковски на гробљу:   

Sylvan Abbey Memorial Park Cemetery. 

 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 

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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- Субота 12. Децембар 2020 

 Храну можете купити од 11:00-2:00, наруџбине на број 

телефона: (727) 688-4389. И ово суботе на јеловнику имамо: 

риба и шримпови са прилогом кромпир салара, свежи 

хлебови, уз посластицу са крофнама и штрудлама. 

 5:00 Вечерње Богослужење и Исповест. 
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У  П А Р ОХ И Ј И  С В Е ТО Г  С А В Е  



 - Субота 5. Децембар 2020 

 Посластица - Свеже крофне спрема Споменка Недић а домаће 

штрудле спремају Слађана Лукић и попадија Изворинка Жарић.  

 Господе благослови оне који љубе красоту дома твога. Амин!  

 Х В А Л А! 
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ДО Б Р ОТ В О Р И  П А Р ОХ И Ј Е  С В .  С А В Е  



 - Недеља 13. Децембар 2020 

• 27. Недеља по Духовима- Св. Андреј Првозвани 

ЧИТАЊЕ НА СВ. ЛИТУРГИЈИ - АПОСТОЛ:  Ефесцима 6:10-17, 1 

Коринћанима 4:9-16 (Св. Апостол Андреј). 

Ђакон: Пазимо 

Свештеник: Мир свима! 

Читач: I Духу Твоме! 

Ђакон: Премудрост 

Читач : ПРОКИМЕН- глас 2 Господ је снага моја и пјесма; Он ми постаде 

спасење. 

Ђакон: Премудрост 

Читач: Читање посланице Светога апостола Павла Ефесцима 

Ђакон: Пазимо 

Читач: Браћо, А даље, браћо моја. јачајте у Господу, и у сили моћи његове. 

Обуците се у свеоружје Божије, да бисте се могли одржати против 

лукавства ђаволскога. Јер не ратујемо против крви и тијела, него против 

поглаварства, и власти, и господара таме овога свијета, против духова 
злобе у поднебесју. Зато узмите свеоружје Божије, да бисте се могли одупријети 

у зли дан, и одољевши свему, одржати се. Стојте, дакле, опасавши бедра своја 

истином и обукавши се у оклоп правде, и обувши ноге у приправност за 

јеванђеље мира; А изнад свега узмите штит вјере, о који ћете моћи погасити све 

огњене стријеле нечастивога; И кацигу спасења узмите, и мач Духа, који је ријеч 

Божија.мБраћо, мислим да Бог нас апостоле показа посљедње, као на смрт 

осуђене; јер постасмо призор и анђелима и људима. Ми луди Христа ради, а ви 

мудри у Христу; ми слаби, а ви јаки; ви славни, а ми презрени. До овога часа 

подносимо и глад и жеђ и голотињу и ударце, и потуцамо се, И трудимо се 

радећи својим рукама. Кад нас грде, благосиљамо; кад нас гоне, трпимо; Кад 

хуле на нас, молимо; постасмо као сметлиште свијета, свима смеће до данас. 

Не пишем ово да вас посрамим, него вас поучавам као своју милу дјецу. 

Јер ако имате и хиљаде учитеља у Христу, али немате много отаца. Јер вас 

у Христу Исусу ја родих јеванђељем. Молим вас, дакле, угледајте се на 

мене. 

 Светосавски Гласник • Децембар 2020 • Страна 6 

530 77th Ave.  N .  St .  Petersburg ,  FL 33702   • www.stsavaf l .org  



 - Недеља 13. Децембар 2020 

• 27. Недеља по Духовима- Св. Апостол Андреј Првозвани 

• 10:00ч Св. Литургија - (10:00ч Св. Литургија - (После службе ручак спремају 

Гопа Станишић и Споменка Недић. Драги Господ нека благослови и чува 

породицу Станишић и Недић и све наше парохијане. Амин!).  

• Хвала што помажете цркву Св. Саве, живели на многа љета! 

* * * * * * * * * * * 

ЈЕВАНЂЕЉЕ:   Лука 13: 10-17, Јован 1:35-51 (Св. Апостол Андреј) 

У вријеме оно учаше Исус у једној синагоги суботом. И гле, бјеше ондје жена 
којаимађаше духа немоћи осамнаест година, и бјеше згрчена, и не могаше се 
никако усправити. А кад је видје Исус, призва је и рече јој: Жено, ослобођена си 
од немоћи своје. И стави на њу руке, и одмах се усправи и слављаше Бога. А 
старјешина синагоге, негодујући што је Исус исцијели у суботу, одговоривши 
рече народу: Шест је дана у које треба радити; у ове, дакле, долазите те се 
лијечите, а не у дан суботни. А Господ му одговори и рече: Лицемјере, сваки од 
вас не одрјешује ли у суботу својега вола или магарца од јасала и води да 
напоји? А ову, кћер Авраамову, коју свеза сатана ево осамнаест година, не 
требаше ли одријешити од ове свезе у дан суботњи? И док он ово говораше 
стиђаху се сви који му се противљаху; а сав народ радоваше се за сва славна 
дјела што их он чињаше. 
Сутрадан опет стајаше Јован и двојица од ученика његових. И угледавши Исуса 
гдје иде, рече: Гле, Јагње Божије! И чуше га оба ученика кад говораше, и 
отидоше за Исусом. А Исус обазревши се и видјевши их, гдје иду за њим, рече 
им: Шта тражите? А они му рекоше: Рави, што преведено значи: учитељу, гдје 
станујеш? Рече им: Дођите и видите! И отидоше, и видјеше гдје станује; и 
остадоше код њега онај дан. А бијаше око десетога часа. А један од двојице који 
чуше од Јована и одоше за њим бијаше Андреј, брат Симона Петра. Он нађе 
најприје брата својега Симона, и рече му: Нашли смо Месију, што преведено 
значи: Христос. И доведе га Исусу. И Исус погледавши на њега рече: Ти си 
Симон, син Јонин; ти ћеш се звати Кифа, што значи Петар. Сутрадан хтједе 
Исус изићи у Галилеју, и нађе Филипа, и рече му: Хајде за мном! А Филип бјеше 
из Витсаиде, из града Андрејева и Петрова. Филип нађе Натанаила и рече му: 
Нашли смо онога за кога писа Мојсеј у Закону и Пророци: Исуса, сина 
Јосифова, Назарећанина. И рече му Натанаило: Из Назарета може ли бити што 
добро? Рече му Филип: Дођи и види! А Исус видје Натанаила гдје долази к њему 
и рече за њега: Ево правог Израиљца у коме нема лукавства. Рече му 
Натанаило: Откуда ме познајеш? Одговори Исус и рече му: Прије него те позва 
Филип, видјех те кад бијаше под смоквом. ОдговориНатанаило и рече му: Рави, 
ти си Син Божији, ти си цар Израиљев. Одговори Исус и рече му: Зато што ти 
казах да те видјех под смоквом, вјерујеш? Видјећеш 
више од овога. И рече му: Заиста, заиста вам кажем: од сада ћете видјети небо 
отворено и анђеле Божије како узлазе и силазе на Сина Човјечијега. 
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Х А Р И ТАТ И В Н Е  Д Е Л АТ Н О С Т И  П А Р ОХ И Ј Е  

Светосавски Гласник • Децембар 2020 • Страна 8 

530 77th Ave.  N .  St .  Petersburg ,  FL 33702   • www.stsavaf l .org  

• Парохија Св. Саве сваке године испрати велики број хуманитарних проеката што је 

Богу Хвала велика похвала нашим парохијаним. Ако неко може и жели да помогне 

нашу децу на КиМ за Божићне празнике нека се јави о. Дргану Ж. (727) 560-2131.  



 Ц Р К В Е Н А  Ш КОЛ А  
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• Празник Детињци 20. децембра 2020 

• Сваке године о празнику Детињци у 

нашој парохији се одржава креативна 

радионица за децу. Овај дан је 

посвећен нашим најмлађим 

светосавцима, и ове годин поводом 

овог празника биће упиличена дечија 

радионица у црквеној сали. Молимо 

све родитеље да дођу са децом на Св. 

Литургију у 10:00 часова у јутро. После 

службе биће послужен ручак за све 

присутне, после чега ће уследити 

дружење уз разлишите активности за 

децу. Ове године је предвићено да 

буду придодате и спортке активности, фудбал,..итд. 

• За више информација позовите наше учитељице српске/недељне школе Слађану 

Лукић (727) 437-8987; и попадију Изворинку Жарић (814) 254-5758. 

 



• У организацији двеју парохија Св. Саве и Св. Ђорђа у суботу 2. Јануар 

2021 планиран је одлазак по Бадњак. 

 О детаљима ће бити више информација у наредно време. 

 Срећни и благословени наступајући Божићни празници! 

Мили српски бадњаче, ти наш стари рођаче... 
Ој, бадњаче бадњаче, ти наш стари рођаче, 

Добро си нам дошао и кућу ушао! 
Мили српски бадњаче, ти наш стари рођаче, 

Бадњаче, бадњаче, рођаче, рођаче. 
Доносиш нам много среће, сваког добра пуне вреће. 

Ти нам Христа објављујеш, Њега славиш и казујеш; 
Мили српски бадњаче, ти наш стари рођаче, 

Бадњаче, бадњаче, рођаче, рођаче. 
Колко, колко варница, толко, толко срећица 

И толико оваца, и толико јањаца; 
Мили српски бадњаче, ти наш стари рођаче, 

Бадњаче, бадњаче, рођаче, рођаче. 
Христос нам се родио, у пећину спустио, 

Да свуд љубав посије и озебле огрије; 
Мили српски бадњаче, ти наш стари рођаче, 

Бадњаче, бадњаче, рођаче, рођаче. 

Б ОЖ И Ћ Н И  П РА З Н И Ц И  
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