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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.  

 

Преполовљење Педесетнице 

Тропар, глас 8. Преполовивши празник, ожеднелу моју душу напој 

водама побожности, као што си Спаситељу све позивао: Дођите сви 

који сте ожеднели ка Мени и пијте! Изворе живота нашега, Христе 

Боже, слава Теби! 

Кондак, глас 4. Преполовљавајући законити празник, Створитељу 

свих и Владико, окупљенима си говорио, Христе Боже: Ходите и 

захватите воду бесмртности! Зато Ти припадамо и верно кличемо: 

Милости нам Твоје даруј, јер си Ти Извор нашега живота! 

Недеља пета после Васкрса - О Самарјанки 

Кондак, глас 8. Дошавши са вером Самарјанка на бунар, виде Те 

као Воду Премудрости, којом си је напојио изобилно: И Царство 

Небеско наследи вечно, као свеславна. 

 

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 САМАРЈАНКЕ  ~  
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АПОСТОЛ:  Дјела Ап. 11:19-26, 29-30 

 
Свештеник: Пазимо! Мир свима! 

Читач:           I Духу Твоме! 

Свештеник:          Премудрост 

Читач : ПРОКИМЕН- глас 3 Појте Богу нашему, појте! Појте Цару нашему, 

појте! 

Хор: Појте Богу нашему, појте! Појте Цару нашему, појте! 

Читач: Сви народи, запљескајте рукама, покликните Богу гласом радосним! 

Хор: Појте Богу нашему, појте! Појте Цару нашему, појте! 

Читач: Појте Богу нашему, појте! 

Хор: Појте Цару нашему, појте! 

Свештени: Премудрост 

Читач: читање из књиге дјела апостолских 

Свештеник: Пазимо 

Читач: Браћо, y дане оне, они који бијаху расијани због невоље, која наста 

због Стефана, рођоше све до Финикије и Кипра и Антиохије не 

проповиједајући ријеч никоме до само Јудејцима. А неки од њих бијаху 

Кипрани и Киринејци, који 

ушавши у Антиохију говораху јелинистима проповиједајући јеванђеље о 

Господу Исусу. И рука Господња бијаше с њима; и велики број их повјерова и 

обрати се Господу.А дође ријеч о њима до ушију Цркве у Јерусалиму; и 

послаше Варнаву да прође све до Антиохије. Кад овај дође и видје благодат 

Божију, обрадова се и мољаше све да искреним срцем остану у Господу; Јер 

бјеше човјек благ и пун Духа Светога и вјере. И обрати се многи народ Господу. 

Варнава пак изиђе у Тарс да потражи Савла, и када га нађе, доведе га у 

Антиохију. И они се цијелу годину састајаше са Црквом, и учише многи народ; 

и најприје у Антиохији ученици бише названи Хришћани. А ученици 

одлучише да сваки од њих, колико који могаше, пошаље на помоћ браћи која 

живљаху у Јудеји. Ово и учинише пославши старјешинама преко руке 

Варнавине и Савлове. 

Свештеник: Мир свима Читачу! 

Читач: I Духом Твоме! Алилуиа, Алилуиа, Алилуиа 

Хор: Алилуиа, Алилуиа, Алилуиа 

Читач: Похитај напријед, напредуј и владај ради истине, кротости и правде. 

Хор: Алилуиа, Алилуиа, Алилуиа 

Читач: Љубиш правду и мрзиш безакоње. 

Хор: Алилуиа, Алилуиа, Алилуиа 

ЛИТУРГИСКО ЧИТАЊЕ - ЈЕВАНЂЕЉЕ  
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ЈЕВАНЂЕЉЕ:   Јован 4: 5-42 
 
У вријеме оно тако дође у град самаријски звани Сихар, близу села које даде Јаков 
Јосифу, сину својему. А ондје бијаше извор Јаковљев. Исус пак уморан од пута 
сјеђаше тако на извору; бјеше око шестога часа. Дође жена из Самарије да захвати 
воде. Рече јој Исус: Дај ми да пијем. Јер ученици његови бијаху отишли у град да 
купе хране. Рече му жена Самарјанка: Како ти, који си Јудејац, тражиш од мене 
жене Самарјанке да пијеш? Јер се Јудејци не друже са Самарјанима. Одговори 
Исус и рече јој: Кад би ти знала дар Божији, и ко је тај који ти говори: дај ми да 
пијем, ти би тражила од њега и дао би ти воду живу. Рече му жена: Господе, ни 
ведра немаш, а студенац је дубок; одакле ти онда вода жива? Еда ли си ти већи од 
оца нашега Јакова, који нам даде овај студенац, и он из њега пијаше и синови 
његови и стока његова? Одговори Исус и рече јој: Сваки који пије од ове воде опет 
ће ожедњети; А који пије од воде коју ћу му ја дати неће ожедњети довијека, него 
вода коју ћу му дати постаће у њему извор воде која тече у живот вјечни. Рече му 
жена: Господе, дај ми ту воду да не жедним и не долазим овамо да захватам. Рече 
јој Исус: Иди, зови мужа својега, и дођи овамо. Одговори жена и рече: Немам 
мужа. Рече јој Исус: Добро каза: немам мужа; Јер си пет мужева имала, и сада 
кога имаш није ти муж; то си право казала. Рече му жена: Господе, видим да си ти 
пророк. Оци наши клањаху се Богу на гори овој, а ви кажете да је у Јерусалиму 
мјесто гдје се треба клањати. Рече јој Исус: Жено, вјеруј ми да долази час када се 
нећете клањати Оцу ни на гори овој ни у Јерусалиму. Ви се клањате ономе што не 
знате; а ми се клањамо ономе што знамо; јер је спасење од Јудејаца. Али долази 
час, и већ је ту, када ће се истински богомољци клањати Оцу у духу и истини, јер 
Отац тражи да такви буду они који му се клањају. Бог је дух; и који му се клањају, 
у духу и истини треба да се клањају. Рече му жена: Знам да долази Месија звани 
Христос; кад он дође, објавиће нам све. Рече јој Исус: Ја сам – који говорим с 
тобом. И утом дођоше ученици његови, и зачудише се што са женом разговара, 
али ниједан не рече: шта тражиш, или што говориш са њом? 
А жена остави свој крчаг и отиде у град и рече људима: Ходите да видите човјека 
који ми каза све што сам учинила. Да није он Христос? Изиђоше, дакле, из града 
и пођоше њему. А у међувремену мољаху га ученици његови говорећи: Рави, једи! 
А он им рече: Ја имам јело да једем за које ви не знате. Тада ученици говораху 
међу собом: Да му неко не донесе да једе? Исус им рече: Јело је моје да вршим 
вољу Онога који ме је послао, и извршим његово дјело. Не кажете ли ви да су још 
четири мјесеца па ће настати жетва? Ето, велим вам: подигните очи своје и 
видите њиве како се већ жуте за жетву. И који жање прима плату, и сабира род за 
живот вјечни, да се радује заједно и који сије и који жање. Јер у томе је истинита 
ријеч, да је други који сије, а други који жање. Ја вас послах да жањете гдје се ви 
нисте трудили; други су се трудили, а ви сте у труд њихов ушли. А из града онога 
многи од Самарјана повјероваше у њега за ријеч жене која је свједочила: Каза ми 
све што учиних. Када, дакле, дођоше к њему Самарјани, мољаху га да остане код 
њих; и остаде ондје два дана. И много их више вјерова за ријеч његову, Те жени 
говораху: Сад не вјерујемо више због твога казивања, јер сами смо чули и знамо 
да је ово заиста Спаситељ свијета, Христос. 

ЛИТУРГИСКО ЧИТАЊЕ - ЈЕВАНЂЕЉЕ  



 - Недеља пета после Васкрса - О Самарјанки 

Ове недеље ручак спрема преседница КСС Анђелка Радовановић. 

Трпеза љубави (Агапа) ће бити послужена у црквеној сали у 11:45 

после Свете Литургије. Добро Дошли!  

(Овај дивни обишај да се Литургиска радост пренесе у црквену салу 

кроз дружење и ручак траје 62 година у парохији Св. Саве. Љубазно 

молим све парохијане који могу и желе да помогну овај пројекат да се 

јаве преседници КСС Анђелки Радованови (727) 542-6316 за више 

информација око клендара са ручковима итд. 

_____________________________ 

 - Протекле недеље Мироносица 23. маја читане су молитве 

благодарности Господу за завршетак школске године 2021/2021. И том 

приликом рушак је спремала црквена Школа, тако да користимо ову 

прилику да се захвалимо вредној екипи која је спремала укусна јела 

са роштиља: Радиславу (Раши) Лукићу, Бранку Јанићу, Јови Мичићу, 

Жељку Шљивићу и Петру Крајиновичћу. Хвала свима, живели! 
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~ КОЛО СЕСТАРА ~ 



Благодарење на крају завршетка школске 2020/2021. године Дана 23. маја 2021. 

године читане су молитве благодарности Господу на крају завршетка школске 

2020/2021. године. Литургијским сабрањем је крунисана успешна школска година за 

полазнике школе веронауке и српског језика при ЦО у Сент Питерсбургу. У току 

школске године малишани су узели учешће у Светосавској Академији и рециталу, а 

више пута су активно учествовали и на кративним радионицама на "Детинце" и 

"Цвети". У току св. Литургије, малишани су приступили светом Причешћу са 

родитељима да се сједине са Богом Живим на спасење и вечни живот. У поздравном 

говору о. Драган се захвалио малишанима, родитељима и учитељима и свима који 

помажу рад црквене школе, а затим их поучио о значају верске наставе за духовни 

развој човека. 

Након св. Литургије, малишани и окупљени верници дружили су се у црквеној сали уз 

послужење које су припремили родитељи малишана. 

После ручка у сали је обављен и упис деце у летњи 

црквени камп који ће почетети са радом 14. Јуна 

2021. За више информација и вези дечијег кампа 

позовите о. Драгана Ж. 
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~ ЦРКВЕНА ШКОЛА ~ 



• Суботу 15. маја 

Благословом Преосвећеног Владике Иринеја имали смо у нашем храму 

вјенчање за Мајкла и Николину (Антиђ) Руиз. Благодаримо младенцима на дару 

од $500 долара цркви.  

 Господе Боже наш, славом и чашћу 

венчај их !На дубљу везу између 

младенаца указују и речи из Посланице 

Ефесцима које се читају на вечнању: И биће 

двоје једно тијело. Тајна је ово велика, а ја 

говорим о Христу и о Цркви (5, 20-33). 

Дакле, у Светој Тајни брака на првом месту 

је доживљај стварности Царства Божијег, а 

на другом месту су биолошки односи. У том 

смислу треба схватити праксу забране 

венчања у Светлој седмици, с обзиром на то 

да Црква у том периоду наглашено 

доживљава радост Будућег века, јер о 

Васкрсењу нити се жене, нити удају (Мт. 22, 

30).                ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ 

-Недеља 16. Маја  

У недељу Мироносица служен је Парастос за 40 дана 

од упокојења баке +Гордане (Гоца) Вуичић мајке наше 

драге Сандре Баралић. После службе послужен је 

ручак за све вернике који су спремале преседница КСС 

Анђелка Радовановић  и Милена Сави. Благодаримо 

Саши и Сандри Баралић на прилогу од $1.000 долара. 

Вечан Помен +Гордани. Амин! 

- У суботу 22. мај навршило се 40 дана од упокојења 

+Стојанке Игњић, и том приликом је служен парастос у 

11:00ч у цркви Св. Саве. Благодаримо Славиши, Тањи и 

Слађани Игњић на прилозима цркви $500 за покој душе 

баке +Стојанке.  

У суботу 22. мај служен је Парастос у 12:00 +Нини 

Крисанов на гробљау Ројалм Палм.  

Вечан Помен. Амин! 
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~ ПРОТЕКЛА ДЕШАВАЊА ~ 



 

  Светосавски Гласник - 30 мај, 2021 • Страна 9 

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

~ ОДРЖАВАЊЕ ЦРКВЕНОГ ИМАЊЕ ~ 

 

Велико хвала свима који 

помажу кошење траве и 

одржавање црквене порте. 

(Напомена: Наредно кошење 

траве биће 12. juna 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). 



 
 

• 14. Јуна 2021 -  Почетак летњег дечијег кампа.                                                

• 20. Јуна 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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