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ЖИТИЈЕ СВЕТОГ МАРДАРИЈА ЉЕШАНСКО-
ЛИБЕРТИВИЛСКОГ И СВЕАМЕРИКАНСКОГ 

 
Будући Светитељ Мардарије, први епископ Православне 
српске епархије у Америци, родио се 2. новембра 1889. 
године у кршевитом селу Корнет које се налази у 
суровој природи Љешанске нахије у Црној Гори. 
Мардаријев отац се звао Петар (Перо), а мајка Јела. Она 
је била из познате куће Божовића. Петар је у Црној Гори 
био уважени начелник Љешанске области (нахије) и 
племенски капетан, дични представник моралне снаге 
своје Српске Православне Цркве и породице Ускоковић, 
једне од најугледнијих породица у Љешанској нахији, 
која се вековима одликовала чојством и јунаштвом. 
Овом свом, Богом изабраном чеду родитељи су на 
крштењу дали име Иван. Крштен је у сеоској црквици 
посвећеној Светом Ђорђу, у чијој је непосредној 
близини некада био простран и утврђен манастир, по 
предању из доба Немањића. На месту те древне 

светиње, чије зидине делимично постоје и данас, Иванови преци Ускоковићи су свили 
своје домове. 
 
Будући да је био дете из знамените породице, Иван, за разлику од многих својих 
вршњака, послан је на школовање. Похађао је основну школу у Ријеци Црнојевића, а 
потом средњу школу у престоници Црне Горе, граду подно Ловћена – Цетињу. Године 
1904. током школовања у Цетињској гимназији (имао је тада 14 година) заједно са 
другим ђацима и учитељима пошао је на излет како би видели врх Ловћена, српску 
народну светињу према којој је Иван од најраније младости, док је живео у Цетињској 
долини, често сатима упућивао поглед. Чинило му се да само орлови и соколови могу 
досећи његове врхове. Приликом обиласка Ловћена посетили су и село Његуши, 
колевку династије Петровић-Његош. 
Историјско памћење словенства као једне целине и Русије као моћне заштитнице 
Словена, чиме је био задојен још у најранијем детињству, снажно је утицало на његов 
живот. Његов исконско словенски дух биће му путоказ и водич током целог живота, за 
који је још у раној младости одлучио да га свецело преда у руке Бога живога. Иван је 
рано осетио позив ка монашком животу. Већ у једанаестој години је тражио од 
црногорског митрополита Митрофана да га закалуђери. Како за то није добио 
благослов, упутио се у Београд, на даље школовање. До Котора га је испратила мати 
Јела. У Котору се укрцао на брод за Ријеку одакле је возом стигао до Београда. 
Већ у петом разреду гимназије у Београду, својом младалачки искреном жудњом да 
следује за Христом, а коју је познао још у најранијем детињству, Иван одсликава 
„младића у Јеванђељу који је поставио најрадикалније питање Христу – Како да 
задобијем живот вечни?“ (Владика Атанасије).  
(Више инфо. На страници : https://srpska.pravoslavi.ru//109124.html). 

۞ ЖИТИЈЕ СВЕТИХ ۞ 
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Посланица Светог Апостола Павла Ефесцима,  (4,1-6) 
 
1. Молим вас, дакле, ја сужањ у Господу, да се владате достојно звања на које сте 
позвани, 2. са сваком смиреношћу и кротошћу, са дуготрпљењем, подносећи један 
другога у љубави, 3. старајући се да чувате јединство Духа свезом мира: 4. једно тело, 
један Дух, као што сте и позвани у једну наду звања свога; 5. један Господ, једна вера, 
једно крштење, 6. један Бог и Отац свију, који је над свима, кроза све, и у свима нама. 
 
Јеванђеље Лука, (10,25-37) 
 
25. И гле, законик неки устаде и кушајући га рече: „Учитељу, шта ми треба чинити да 
наследим живот вечни?” 26. А он му рече: „Шта је написано у Закону? Како читаш?” 
27. А он одговарајући рече: „Љуби Господа Бога свога свим срцем својим и свом 
душом својом и свом снагом својом и свим умом својим; и ближњега свога као самога 
себе.” 28. А он му рече: „Право си одговорио; то чини и живећеш.” 29. А он, желећи 
себе да оправда, рече Исусу: „А ко је ближњи мој?” 30. А Исус одговарајући рече: 
„Човек неки силажаше из Јерусалима у Јерихон, и западе међу разбојнике, и ови га 
свукоше и ране му зададоше, па одоше, а њега полумртва оставише. 31. Случајно пак 
силажаше оним путем неки свештеник и видевши га, прође. 32. А тако и левит, кад је 
био на оном месту, приступивши, погледа га и прође. 33. А Самарјанин неки путујући 
дође до њега, па кад га виде сажали му се; 34. и приступивши зави му ране и зали 
уљем и вином; и посадивши га на своје кљусе, доведе га у гостионицу, и постара се 
око њега. 35. И сутрадан полазећи извади два динара те даде гостионичару, и рече му: 
'Побрини се за њега, а што више потрошиш ја ћу ти платити кад се вратим'.” 36. Шта 
мислиш, дакле, који је од оне тројице био ближњи ономе што беше запао међу 
разбојнике? 37. А он рече: „Онај који му милост учини.” А Исус му рече: „Иди, па и ти 
чини тако.” 

  ۞ЛИТУРГИСКО ЧИТАЊЕ ЗА 25 НЕДЕЉУ ПО ДУХОВИ МА ۞ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

парохијана. Са Светима упокој Христе душе служитеља Твојих: 

 Миленко Ћерић, Стево Котарлић, Децимар Бутина, Оташ Косорић, Винка 

Видаковић,   Милован Декић, Млађан Јовановић, Новица Учукало, Мирослав 

Кркељак, Стојанка Игњић, Радица Цвјетковић, 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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~ ВЕЧАН ПОМЕН  ~ 

 
 

У четвртак 23. септембра 2021. године у 86. години 
живота, престало је да куца племенито срце Оташа 
Косорића, рођеног 8. септембра 1933. године у Горажду 
у Босни и Херцеговини, од оца Мргуда и мајке Јерине 
Косорић. Помен у Цркви Св. Саве у Сент Питерсбургу , 
ФЛ је служен 23. Октобра 2021 г. када су се пријатељи 
са Флориде опростили са драгим Оташом. Опело и 
сахране је била на Српском Православном гробљу Св. 
Ђорђа у месту Копачи-Сопотница код Горажда.  

ОЖАЛОШЋЕНИ:Супруга Соња, син Лазар са супругом 
Данком, син Дејан са супругом Данијелом, унук Марко, 
као и остала многобројна родбина, кумови и драги 
пријатељи у Отаџбини, Америци.  

+ Оташ Косорић  

 

 

 

 

 

 

(1933 + 2021) 

 

 

У петак 5. Новембра 2021 г. у 86 години упокојио се у Господу 
наш драги деда Ства Котарлић. Стева је рођен 6. Новембра 
1933 у месту Визић, на Фрушкој Гори, Србија. Овај дивни 
Господин остаће у сећањи свих који живе у Сент Питерсбургу 
и околини Темпе на Флориди, по љубави и доброти коју је 
имао према свима.  

Опело за покој душе Стеве служено је 13. Новембра у Цркви 
Св. Саве у Сент Питерсбургу, ФЛ. Сахрана је била на градском 
гробљу Ројал Палм. Добротом Кола Сестара у црквеној сали је 
послужен ручак (даћа) за покој душе Стеве. 

ОЖАЛОШЋЕНИ: супруга Биљана, ћеркеЉиљана и 
Бранка, зетови, уничад и многобројна родбина.  

+ Стева Котарлић  

 

 

 

 

 

 

(1933 + 2021) 

У суботу 27. новембра 2021 године после краће болести наш 
драги тутор  +Милеко Ћерић се упокојио у Господу. Миленко 
је рођена  18. Септембра 1955 г. у Славонском Броду. 

Опело за покој душе +Миленку служено је у петак 3. Децембра 
2021 у 10:00 часова у цркви Св. Саве у Сент Питерсбургу, 
Флорида. Драги Миленко је сахрањен на гробљу: Sunnyside 
Cemetery (5300 19th St N, St. Petersburg, FL 33714).  

 Вечан помен новопрестављеном служитељу Божијем 
+МИЛЕНКУ. Амин! 

Нека Господ укрепи и утеши у жалости: супругу Смиљку, 
синове Горана, Бојана, сестру Драгицу, родбину и пријатље. 

+ Миленко Ћерић  

 

 

 

 

 

 

(1955 + 2021) 



 

  Светосавски Гласник - 12 децембар, 2021 • Страна 6 

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

 ۞ГОДИШЊА СКУПШТИНЕ۞ 



 У недељу 24. Октобра Коло сестра је 

свечано и радосно прославило своју 

молитвену заштитницу Св. Петку.  

Светој литургији је присуствовао велики 
број верника а посебну пажњу су привукла 
деце обучен у народне ношње која су се тог 
дана причестила. 
Прославу су увеличале чланице Кола 
сестара из парохије Св. Ђорђа заједно са 
протиницом Маријом Стојановић.  
По завршетку свете литургије славска 
знамења и трпезу је благословио пречасни 
протопрезвитер Милош Ждралић. 
Овогодишња кума славе, сестра Споменка Недић предале је славску част куми за идућу 

годину сестри Сандри Баралић. 
 Присутни парoхијани и гости су наставили са 
прославом уз пригодно послужење које су 
припремиле чланице КСС. По завршетку ручка отац 
Драган се захвали проти Милошу и његовим 
чланицама КСС што су увеличали славља. У свом 
обраћању отац Драган је честитао славу преседници 
КСС Анђелки Радовановић и домаћици 
славе  Споменки Недић.  
Како то обично бива у парохији Св. Саве, младићи и 
дјевојке и мала деца фолклорног ансамбла Српски 
Бисер улепшао је својом игром и песмом овај свечани 
дан. 

 Живели на многа љета!  
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۞ КОЛО СЕСТАРА ۞ 



СВЕПРАВОСЛАВНА ЛИТУРГИЈА У ЧАСТ СТОГОДИШЊИЦЕ ПРВЕ 
ЕПАРХИЈЕ СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ У СЕВЕРНОЈ АМЕРИЦИ  
 
У недељу, 7 новембра 2021. године, Саборни храм Свете Тројице у Питсбургу 
имао је част да буде домаћин свеправославне архијерејске литургије служене 
поводом стогодишњице оснивања прве српске православне епархије у 
Сједињеним Америчким Државама и Канади. Светом архијерејском литургијом 
началствовао је Његово Високопреосвештенство, Митрополит грчке православне 
митрополије питсбуршке, Г. Сава, уз саслужење Његовог Преосвештенства, 
Епископа Г. Иринеја, оца и архијереја Епархије источноамеричке Српске 
Православне Цркве, затим, Епископа грузијске апостолске православне цркве, Г. 
Сабе, Његовог Преосвештенства, Архиепископа питсбуршког и 
западнопенсилванијског из Америчке Православне Цркве Г. Мелхиседека, као и 
Његовог Преосвештенства Г. Максима, Епископа Епархије западноамеричке 
Српске Православне Цркве. 
Његово Високопреосвештенство, Архиепископа њујоршког и Митрополита целе 
северне Америке Антиохијске Православне Цркве Г. Јосифа, представљао је 
високопреподобни архимандрит Јеремија (Дејвис). На светој литургији је такође 
саслуживао и високопреподобни архимандрит Максиком (Начети) из 
Архиепископије нигеријске и гвинејског залива, Александријске Патријаршије. 
Својим присуством верни народ озарила је и Јерондиса Теофано, игуманија 
манастира Рођења Пресвете Богородице у градићу Саксонбургу, у савезној 
држави Пенсилванији, као и мати Христофора, игуманија манастира 
Преображења Господњег у Елвуд Ситију, такође у савезној држави Пенсилванији. 
Мноштво свештенства Епархије источноамеричке окупило се око свог оца и 
архијереја, Епископа Г. Иринеја и гостујућих архијереја, како би свечано 
прославили овај значајни догађај наше Српске Православне Цркве на овом 
континенту. У прослави је учешћа узело преко четрдесет свештеника и ђакона, 
који су тога дана саслуживали на архијерејској литургији, инспиративној визији 
богослужбене лепоте и јединства!  (easterndiocese.org)  
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~ ВЕСТИ ИЗ ЕПАРХИЈЕ ~ 



Црквени хор Светосавског храма молитвено је прославио своју крсну славу, 

празник Св. великомушеника Димитрија.  

У недељу 14. новембра 2021 г. служена је Св. 

Литургија, после заамвоне молитве освештани 

су славски дарови које су, у част светитеља и 

свог патрона, принели чланови хора. Јереј 

Драган Жарић сабранима члановима хора је 

честитао крсну славу, и пожелео да и даље 

песмом у цркви славе Господа, на радост и 

духовну корист свих који молитвено учествују 

у животу Цркве Божје у Сент Питерсбугу. 

Живели на многа љета!  
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۞ ЦРКВЕНИ ХОР ۞ 



У недељу 21. Новембра 2021 г. фолклорна 
група Српски Бисер је прославио своју Славу 
сабор Св. архангела Михаила - Аранђеловдан. Овај дан 
је започео молитвеним сабрањем у Цркви. Како то и 
доликује Светосавцима, дивно је било видети дечицу у 
традиционалним ношњама у Светом Храму Божијем. 
Изузетна радост овог дана када славимо успомену на 
наше небеске заштитнике видети како родитељи и деца 
са страхом Божијим, вером и љубвљу приступају Св. 
Причешћу. У пригодној беседи на крау службе отац 
Драган је похвалио рад фолклорног друштва које већ 
четири деценије активно ради у парохији Св. Саве. 
Фолклор у парохији Св. Саве је јако значајан јер деца 
кроз дружење уче и Српски језик. Током године у сарадњи са фолкором парохија одржава 
неколико пута и креативне радионице на којима имају прилику да уче веронауку, традицију и 
Српску историју. Молитвена радост из цркве је пренета у црквену салу, где је отац Драган 
благословио славска знамењеа и богату трпезу. Велике заслуге за изузетно лепо спремљену 
славу припада дивној породици Билић. Зорица Билић са дјечицом: Драганом, Татјаном и 
Вељком се потрудила да поред богате трпезе и сви чланови фолклора добију пригодне 
поклоне. Наиме, поред слаткиша свако је добио по мајицу са иницијалима фолклора и 
натписом салаве на Ћирилици. Ова породица много страда протеклих година, јер је отац 
Срђан Билић добио забрану уласка у Америку. Упркос свему, ова породица се труди да 

поштеним радом опстане и остане достојанствена у земљи 
којој живе. Зорица је храбо преузела кормило породице у 
отсуству свог мужа и веђе дужа време ради посао свог 
мужа, вози камијон. Овај посао није ни мало лак и одлика је 
најхрабријих, а један отих хероја је и мајка Зорица. 
Програм је започео игром најмлађе групе, после чега су 
уледиле похвале најбољим члановим фолклора и онима који 
су свих протеклих година водили и подстицали рад   овог 
фолклорног душтва. Истакнути радници овог фолклора и 
кореографи су добили поклоне. После изузетног наступа 
велике групе и великог аплауза отац Драган је захвалио 
деци и родитељима за изузетно дивно спремљену Славу, 
као и чланове одбора Фолклора који су који су највећи 
радници током целе године   Живели на многа љета!  
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۞ ЦРКВЕНИ ФОЛКЛОР ۞  

 

 

Aранђеловдан  

Слава“Српског  Бисера“  



 

 Фолклорна група “Српски Бисер” сваке године одржава 
годишњи концерт у месецу Фебруару. Овог пута Одбор 
фолклора је планирао на направи спектакуларни Фестивал 
Фолклора (Смотра Фолклора) у нашој парохији. Ово је 
дивна намера и за остварење овог циља треба нам помоћ целе 
парохије. Изабран је датум, 19. Фебруар 2022, и већ су 
позивнице послате широм Амеике. У наредно време биће још 
детаља око овог великог 
и значајног догађаја за 
неше фолклорно друштво 
и за све нас. Молимо вас 
да се одазовете и 
помогнете овај проекат.  
За више детаља можете 
контактирати преседницу 
фолклорне групе Миру 
Булут (727) 278-9109. 
Дођите да нам се срца 
веселе у игри и песми 
наше омладине. Живели! 
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۞ ЦРКВЕНИ ФОЛКЛОР ۞  



• ДЕЧИЈА РАДИОНИЦА - 18. дец. 2021 од 10:00 до 14:00 часова 

Сваке године о празнику Детињци у нашој парохији се одржава креативна 
радионица за децу.  Ове године је предвићено дружење уз различите 
активности за децу, ликовне секција, певање. Спортке активности, стони 
тенис, фудбал, одбојка. Помоћ родитеља у раду радионице је добро дошла. 

• За више информација позовите наше учитељице српске/недељне школе  

Слађану Лукић (727) 437-8987; и попадију Изворинку Жарић (814) 254-5758. 
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~ ЦРКВЕНА ШКОЛА ~ 
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~ ОДРЖАВАЊЕ ЦРКВЕНОГ ИМАЊЕ ~ 

 

 

 

 

 

 

Хвала свима који помажу кошење траве и одржавање црквене порте.                 

(Напомена: Кошење траве и уређење имања се ради два пута месечно суботом. Сви Који 

могу и желе да помогну са овим прјектом да неби увек исти људи радили могу да се 

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



 

  Светосавски Гласник - 12 децембар, 2021 • Страна 14 

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

~ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЦРКВЕНИХ ОБЈЕКАТА ~ 

• Користимо Ову прилику да се 

захвалимо нашим драгим мајсторима и 

добротворима који су у протекло време 

урадили велике послове за нашу 

парохију. 

• Зоран Вишић већ дуги низ година 

одржава систем за хлађење у цркви, 

црквеној сали и дечијој школи. Овог 

пута Зоран је поставио нову хлађење за 

просторију црквене кухиње и самим тим 

омогућио Колу Сестара да раде у 

бољим условима. Проекат је платило 

КСС, а Зоран је без новчане надокнаде 

поставио поменути уређај. Зоран је 

такође активан члан парохије и дуги низ 

година је служио у црквеном Одбору 

као преседник а и на другим потребним 

местима. 

• У црквеној кухињи једно време није 

било топле воде, и после неколико 

покушаја да поправи бојлер дошли смо 

у ситуацију да се због потребе купи 

нови бојлер. Симо Симић је у црквеној 

кухињи поставио нови бојлер без 

новчане надокнаде. 

• Брано и Славко Скопљак су изменили 

сијалице у цркви на црквеним 

лустерим.Такође, расвету у црквеној 

сали је прегледана и поправљена за 

наредне празнике. 

• Заиста велика  помоћ велики благослов 

да имамо ове дивне људе на услузи. 
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~ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЦРКВЕНИХ ОБЈЕКАТА ~ 

Током потеклих месеци 

приметили смо да после 

кише вода поново негде 

пролази у куполи око 

прозора. Тако да смо се 

обратили Секули Билић за 

помоћ око решавања овог 

проблема. Хвала Секули 

што је додатно још очистио 

олуке на цркви. 
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~ УРЕЂЕЊЕ ЦРКВЕНОГ ИМАЊЕ ~ 

У Суботу 25. Децембра је предвиђено детаљно чишћење  црквеног имања пред 

празнике. Око цркве има доста храстова на којима треба да се неке гране обрежу, 

ово време је идално за овај посао јер нема толко листа на гранама па је лакше да се 

одради овај посао. Предходних година овај посао су радили наши вредни 

парохијани, стога опет молимо да заједно завршимо овај посао. Сви који  могу и 

желе да помогну нека се јаве Рашу Лукића (727) 217-6137  



                                                                                                                                       

Тропар (глас 4): Правило вјери, и образ кротости, воздержанија учитеља јави 

тја стаду твојему, јаже вешчеј истина: сего ради стјажал јеси смиренијем 

високаја, нишчетоју богатија, оче свјашченоначалниче Николаје, моли Христа 

Бога, спастисја душам нашим. Амин! 

У недељу 19 Децембра 2021 на празник Светог Николаја, архиепископ 

мирликиског Чудотвораца - Никољдан Св. Литургија почиње у 10:00 часова 

ујутро. Благосиљање славских знамења (Колача и жита) биће од 7:30-9:00, и 

после службе од 11:3'0-12:00. Сви верници који планирају да дођу на исповест а 

живе у околини цркве могу да дођу у суботу 18. Децембра на вечерњу службу а 

после ће бити исповест. За сва додатна питања можете назвати оца Драгана на 

број телефона: (727) 560-2131. 
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~ ПРЕДСТОЈЕЋИ ПРАЗНИЦИ И ДОГАЋАЈИ ~ 

Свети Николај, архиепископ мирликиски 
Чудотворац - Никољдан 

Срећна Слава и наступајући празници. Живели!  



 

  Светосавски Гласник - 12 децембар, 2021 • Страна 18 

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

~ ПРЕДСТОЈЕЋИ ПРАЗНИЦИ И ДОГАЋАЈИ ~ 

• У организацији  парохија Св. Саве  у суботу 1. Јануар 2022 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; 

Мили српски бадњаче, ти наш стари рођаче, 
Бадњаче, бадњаче, рођаче, рођаче. 
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~ ПРЕДСТОЈЕЋИ ПРАЗНИЦИ И ДОГАЋАЈИ ~ 

Мир Божиј-Христос се роди! Ваистину се роди!  

● 2. јануар (недеља) – Оци 
10:00 – Света Литургија  
● 6. јануар (четвртак) – БАДЊИ ДАН 
9:00 – Света Литургија 
18:00 – Вечерње Богослужење са паљењем бадњака 
● 7. јануар (петак) – РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО - БОЖИЋ 
9:00 – Света Литургија 
● 8. јануар (субота) – Сабор Пресвете Богородице 
10:00 – Света Литургија у цркви Св. Ђорђа 
● 9. јануар (недеља) – Св. Архиђакон Стефан - Првомученик 
10:00 – Света Литургија, а потом благосиљање славских знамења. 
● 14. jануар (петак)- Обрезање Господње, Св. Василије Велики 
10:00 – Света Литургија (Молебан за Нову Годину 2022). 
● 16. јануар (недеља)  
10:00 – Света Литургија  

 



 

Четвртак 6. Јануар  
 Вечерње Богослужење са паљењем бадњака у 18:00ч. 

Традиционална посна вечера: пребранац, риба, кромпит, 
салата, крофне,... 

Топли напитци (кувана ракија и вино,..) 

Више информација у наредно време око  наруџбине хране. 
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Б ОЖ И Ћ Н А  Т Р П Е З А  

Печење можете наручити до 2. јануара 2022 у парохији Св. 
Саве. За више информација и  наруџбину печења позовите 

Жељку Ш. (727) 688-4389  

(Напомена: Можете поручити цело јагње и прасе и на 
паунду. Молимо вас да наручите на време . 

Хвала што помажете цркву Св. Саве! 

 

Delicious food for Christmas  
You can order roast pork and lamb for the upcoming holidays, 

make an order by January 2, 2022, phone number: 

Zeljka Sljivic (727) 688-4389. 
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Прослава Нове Године у организацији цркве Св. Саве 
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~ ПОВОДОМ ОБЕЛЕЖАВАЊА НОВЕ ГОДИНЕ 2022 ~ 

 

 

 

• Субота 15. Јануар 2022 у 20:00 часова 

• Уживо музика са најбољим певачима у Флориди, 

Његошом Рађеновићем и Мајом Билић. 

•  Богата вечера и томбола. 

• Резервација: (727) 686-9846 (З. Мијатовић). 
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~ РЕЗЕРВАЦИЈЕ ЗА НОВУ ГОДИНУ 2022 ~ 
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~ У СЕНТПИТРСБУШКОМ НАМЕСНИШТВУ ~ 


