
 
Парохиски Свештеник отац Драган Жарић • (727) 560-2131 

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

 

 

 



                                                                                                

Свети Никола је рођен у граду Патара у области 

Ликија у Малој Азији, на прибријежију 

Средоземног мора, од родитеља Теофана и Ноне, 

у време римског цара Валеријана. Још као дете 

Никола је показивао необичне душевне дарове. 

Када је одрастао и изучио школе, желио је да 

ступи у свештенички чин, те га његов стриц, 

архиепископ, произведе за свештеника града 

Мира. 

Када Николи помреше родитељи, који су били 

врло богати, он поче од свог наследства помагати 

сиротињу, делећи милостињу и удавајући сироте 

девојке. По смрти његовог стрица, епископи и 

свештеници из Ликијске области, искупе се да 

изаберу новог архиепископа и договоре се да 

изаберу највреднијег и најтачнијег у извршавању 

дужности. Пошто су се уверили да је управо 

Никола такав, изаберу га за архиепископа 

мирликијског. Као архиепископ Никола је 

поучавао народ у вери, не само у цркви, већ и по домовима, на улици и на сваком 

месту. Младић је саветовао, обилазио болесне, сужње откупљивао и пуштао на 

слободу, жалосне је тешио, а грешницима је показивао пут и начине да се поправе. 

Али, када наста љуто гоњење хришћана под царем Диоклецијаном, Никола је допао 

тамнице и у њој провео много година, све док цар Константин не даде свима слободу, 

те се Никола опет врати на своју архиепископску столицу. 

Када је после тога цар Константин сазвао први Васељенски сабор у Никеји, Никола је 

био члан тог сабора, који је осудио Арија и његову науку. Из ревности према чистој 

вери, ударио је Арију шамар. 

Пошто је царица Јелена у то доба пронашла Христов крст у Јерусалиму, многи почеше 

да обилазе света места. И Никола је обишао сва света места. На овом путу десили су се 

многи чудновати случајеви. Прича се да када се Светитељ навезао на море, он 

предсказа олују. Морнари, познавајући све морске знаке, исмијавали су Николу што 

говори о стварима које неразуме, говорећи да олује неће бити. Али се ускоро навукоше 

густи црни облаци, задуваше јаки ветрови и ужасна бура почне да бесни. Сви се на 

лађи уплашише, очекивајући да свакога часа постану жртве запенушаних таласа. 

Никола паде Богу на молитву и облаци се разиђоше, ветар преста и бура се утиша. 

(Житије: http://www.spc.rs/sr/sveti_nikola_zitije). 
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Субота 19. Децембар 2020 

 Св. Литургија у 9:00 часова (Свети Никола, архиепископ мирликијски 

Чудотворац - Никољан). 

Празник Св. Николаја Чидотворца прославља велики број наших парохијана. 

Ове године због пандемије о. Дргаган неће обилазити домове за време 

празника Св. Николе. Љубазно молимо све свечаре да донесу славска знамење 

у цркву у субору у различитим временским интервалима од 7:00 часова ујутро 

до 8:30, у 9:00 ће бити служена Св. Литргија а после службе такође од 9:30  

биће молитва за благосиљање слваских Колача и Жита. 

 

 

Да у здрављу, миру, радости и у сваком добру,  

прослављате на многаја и благаја љета!  
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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 

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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 Служен четрдесетодневни парастос +Оливеру Рајчић 

У утора 15. децембра 2020 г. на празник Св. цара Уроша и преподобног 

Јоаникија Девичког високопречасни прота Радивоје Панић је служио помен 

новопрестављеном служитељу Божијем +Оливеру. После молитве прота је 

утешио псутне сроднике рчима из светог Јеванћеља о вечној љубави 

Божијој и Васкрсењу. Месни парох отац Драган је овом приликом показао 

праваославну секцију гробља где се задњих година сахрањују упокојени из 

парохије Св. Саве. 

Господ нека утеши ожалошћене сроднике, вечан помен +Оливеру и 

свим упокојеним. Амин! 
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 - Недеља 20. Децембар 2020 

• 28. Недеља по Духовима- 

Св. Амвросије; 

преподобни Григорије 

Горњачки - Детињци 

ЧИТАЊЕ НА СВ. 

ЛИТУРГИЈИ - 

АПОСТОЛ:  Колошанима 

1:12-18 

12. Захваљујући Богу и Оцу 

који нас оспособи за удио у 

*насљедству светих у 

свјетлости; [*Еф 1, 11; 1 Пет 

1, 4.] 

13. Који нас избави од власти 

таме и пренесе у Царство 

Сина љубави своје, 

14. *У коме имамо 

искупљење, опроштење 

гријехова; [*Еф 1, 7.] 

15. Који је *икона Бога 

невидљивога, Прворођени 

прије сваке твари, [*Јев 1, 3; 

Отк 3, 14.] 

16. *Јер Њиме би саздано све, што је на небесима и што је на земљи, што је 

видљиво и што је невидљиво, били пријестоли или господства, или началства 

или власти; све је Њиме и за Њега саздано. [*Јн 1, 3; Јев 1, 2.] 

17. И Он је прије свега, и све у њему постоји. 

18. И *Он је Глава Тијела, Цркве, који је почетак, † Прворођени из мртвих, да у 

свему Он буде први. [*Еф 1, 22; † Дап 26, 23; 1 Кор 15, 20; Отк 1, 5.]  
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Св.  Амвросије  



 - Недеља 20. Децембар 2020 

• 28. Недеља по Духовима- Св. Амвросије; преподобни Григорије 

Горњачки - Детињци 

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

школа Св. Николај Велимировић. Молимо родитеље и децу да узму учешћа у 

молитвеном сабрању. Исповест у 9:00 часова, а после служба и ручак и дружење 

за децу уз различите активности (ликовна секција, певање, спорт,..итд). Драги 

Господ нека благослови и чува децу наше парохијане. Амин!).  

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

* * * * * * * * * * * 

ЧИТАЊЕ НА СВ. ЛИТУРГИЈИ - ЈЕВАНЂЕЉЕ: Св. лука 14. 16-24: Рече Господ 

причу ову: Неки човјек зготови велику вечеру и позва многе. [*Мт 22, 2-10.] 

17. И у вријеме вечере, посла слугу својега да каже званицама: Дођите, јер је 

већ све готово. 18. И почеше се сви редом изговарати. Први му рече: Купих 

њиву и морам изићи да је видим; молим те, изговори ме. 19. И други рече: Купих 

пет јармова волова, и идем да их огледам; молим те, изговори ме. 20. И трећи 

рече: Ожених се, и зато не могу доћи. 

21. И дошавши слуга тај, јави ово господару своме. Тада се разгњеви домаћин и 

рече слуги своме: Изиђи брзо на тргове и улице градске, и доведи амо 

сиромахе, и богаље и хроме, и слијепе.22. И рече слуга: Господару, учињено је 

како си заповједио, и 

још има мјеста. 23. И 

рече господар слуги: 

Изиђи на путеве и међу 

ограде, и приволи их 

да уђу да ми се напуни 

дом. 24. Јер вам кажем 

да ниједан од оних 

званих људи неће 

окусити моје вечере. 

Јер је много званих, 

али је мало изабраних. 
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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  
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• 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 поводом 

дечијег празника пред Божић - Детињци. 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 у организацији одељења за верску 

наставу и образовање при нашој Епархији биће 

сакупљана помоћ за децу на КиМ. Све парохије 

наше епархије ће узети учешће у овом проекту па се надамо да ће наша парохија и Св. 

Ђорђа заједно послати помоћ и поруку нашој деци са КиМ. 

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. Као и предходних година полазак ће 

бити ујутро у 7:00 часова са црквеног имања после молитве и благослова. 

За више информација можете позвати Брану Скопљака (727) 458-5571 или 

о. Драгана Жарића (727) 560-2131. 

 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; 

Б ОЖ И Ћ Н И  П РА З Н И Ц И - ОД Л А З А К  П О  Б А Д Њ А К  
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Посебне недеље поводом празника Рођења 
Христовог – Детињци, Материце, Оци 

У црквеним Службама поводом празника Рођења Христовог 
постоје три посебне недеље, две пре, а једна после Божића. 
То су Недеља праотаца, Недеља Отаца и Недеља богоотаца. 
У Недељу праотаца (у српском народу познатoj 
као Материце) помињемо на богослужењима све 
родоначалнике Народа Божјег, од Адама до Јосифа, 
заручника Маријиног. Помињемо и све пророке, који су 
проповедали о Христу, од Самуила до Јована Крститеља. У 
Недељу отаца  (у нас познатој као Оци) прослављамо све 
Исусове претке по телу који се наводе у родослову у 
јеванђељима од Матеја и Луке. У Недељу богоотаца, после 
Празника Рођења Христовог, чинимо успомену на 

Праведног Јосифа, заручника Маријиног и на цара Давида као директног претка 
Исусовог. 

Дочекујући празник насветијег Рођења на земљи, Српски народ и Српска црква 
у три недеље пред овај Празник обележавају наше овоземаљске породице, а које 
су Цркве у малом и слике љубави Божје у Светој Тројици. Дакле, то је типично 
српско слављење, као што је и Крсна слава типична српска светковина. 

У књизи Веронаука у кући из 1982. године пише: "Припреми овог најрадоснијег 
дана, искључиво у нашем српском народу, посвећене су нарочито три последње 
недеље пред Божић, за које наш народ има и специјалне називе: Детињци, 
Материце и Оцеви, као и за дане уочи самог празника: Туциндан и Бадњидан. 

У овим припремним недељама пред Божић народни обичаји су, углавном, свуда исти. 

Најпре оци и мајке, у трећу недељу пред Божић, која се зове Детињци, изјутра рано 

"везују" своју децу, негде чак и ону у колевци, а деца им се "дреше". Пошто је то увек 

недеља по Светом Николи, то обично "Свети Никола ујутру доноси деци поклоне". 

(Више инфо.  http://www.spc.rs/sr/posebne_nedelje_povodom_praznika_rodjenja_hristovog) 

               ۞  ۞  ۞  ۞  ۞  ۞  ۞  ۞  

У наредне две недеље можете направити 

поруџбину за печење за Божић. Више 

информација за наруџбине можете добити 

на број телефона (727) 688-4389. 

Хвала што помажете цркву Св. Саве! 

Б ОЖ И Ћ Н И  П РА З Н И Ц И  
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