
Подсетник: 

Ваш прилог Цркви је између Бога и Вас. Дискреција је веома 

битна . Само Свештеник , Благајник и Преседник 

Старатељског одбора имају приступ овим информацијама. 

1910 Serbian Dr. 

St. Louis MO 63104  

Ми смо сви позвани да живимо живот у 

непрекидној захвалности  за Христа. 

Тако је цели наш поглен  на свет 

трансформисан. Ми од сада гледамо на 

све ствари у нашем животу као на дар 

од Бога. Бог нас пропрема да уђемо у 

вечну заједницу са Њим. Плодове ове 

Заједнице ми уживамо кроз наш живот. 

Чак и наше патње постаје Дарови који 

нас припремају  за “вечну Славу “ које 

долази!  

Наша лична захвалност  , за дар 

Христа , почиње у Старатељству - брига 

за овај Дар који није од нас . Ми се 

старамо за овај дар Заједништва  са 

Њим живећи животом  којим дајемо све 

што јесмо- наше Време-наше Таленте- 

наш Новац - Богу у знак захвалности за 

све што ОН чини за нас. Када ми 

понудимо себе Цркви , наш дар није 

више да би се “помогла” наша парохија, 

него дар  Захвалности Богу. Наш дар 

онда Бог користи онако како он то 

благослови у Славу Његову. 

ХРИСТОС МЕЂУ НАМА  
Хришћанско 

Православно  

Старатељство 

СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА У     СЕВЕРНОЈ И 

ЈУЖНОЈ АМЕРИЦИ  

Српска Правосалвна Црква  

Свете   Тројице 

СТАРАТЕЉСТВО 

КАО НАЧИН 

ЖИВЉЕЊА  

 

 



Бог је даровао у целости наше животе. Он нас 

је благословио са 168 сати недељно (или око 

10,000 минута /седмично). 

Колико од ових 168 сати ми понудимо 

назад Богу? Узмите мало времена да 

размислите колико сте вољни да понудите 

Господу у захвалност за све што вам је дао. 

Запамтите , време укљулује и време 

проведено на молитви. 

Православно Хришћанско Старатељство: даривање времена, талента и новца  

Образовање 
       Веронаука за Одрасле  
       Предавања / Говорници 
__   Правосалвни Клуб Књиге 
        Српска Школа 
 

Омладина  
      Учитељ Недељне Школе  
      Црквено-школска 
Админи. 
      Вођа Омладиске  Групе  
      Летња Црквена Школа 
      Васпитач у Кампу  
 

Богослужње  
      Олтар  
      Чтечеви / читачи  
      Прављење Просфоре  
      Хор  
      Појац 
      Дочекивање на вратима  
 

Комуникације  
       Web site & E-mail 
       Месечни/Недељни 
билтен  
       Односи са Јавношћу 
Парохијски Догађаји 
__ риба пржити 
__ Србфест 
__ Вођење или помоћ разних 
програма  
__ Црквена Слава  
__ Банкети- Постављање/    
Чишчење 

Време  

Tаленти 

Ја се обавезујем да дам: 

__________ сати/недељно 

__________ сати/месечно 

Богу у захвалност за све што је Он 

учинио за мене. 

Новац  

Зграде и Земљиште 
       Башта и земљиште 
       Водовод и Канализација 
       Струја 
       Чишћење Цркве 
       Унутрашње Поправке  
       Вањске Поправке 
       Кров 
 

AДМИНИСТРАЦИЈА 
       Финансије 
       Устав и Правила  
       Развој /Скупљање Новца 
       Канцеларијска Помоћ 
       Компијутери и Техника  
       Уношење Података  
__   Помоћ у Канцеларији 
 

СЛУЖЕЊЕ И 
ПРОГРАМИ  
      Старатељство  
      Недељно Окупљање/Кафа 
      Посете- Болница 
      Посете- Старачки Домови 
      Посета Затворима 
      Подршка Породици 
Умрлих 
      Фонд за разне непогоде 
      IOCC 
__  ФОКУС 
 

Информације  

_________________________________________________ 

 

_________________________________________________ 

 

_________________________________________________ 

 

_________________________________________________ 

 

_________________________________________________ 

 

_________________________________________________ 

 

_________________________________________________ 

 

_________________________________________________ 

 

 

Mожемо ли вас укљућити и именик Парохије?                       Д/Н 

Желите ли да добијате информације  питем  e-mail-a?           Д/Н 

ИМЕ 

ИМЕ СУПРУГЕ-ГА ( АКО СТЕ У БРАКУ) 

УЛИЦА 

ГРАД/ДРЖАВА/ПОШТ. БРОЈ  

TЕЛЕФОН 

МОБИЛНИ ТЕЛЕФОН  

E-MAIL АДРЕСА  

E-MAIL СУПРУГЕ/СУПРУГА  

Бог нам је даровао разноврсне могућности .  

Испод ће те наћи само неколико талената. Молимо вас 

да размислите које је то таленте Бог вам дао када се 

будете одлучивали шта да испуните : 

Старатељ који је сам да упише  √ 

Фамилије да користе (М) за мужа,(Ж) за жену и (Д) за 

дете 

Бог ме је благословио и са овим 

додатним даровима : 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

Све што имамо је благослов од Бога - 

наше могућности, наше време, и наш 

новац. Молимо вас да се помолите у вези 

вашег односа са Богом и да размислите 

колико можете да дате Богу у знак 

захвалности за све што имате: 

Ја обавезујем да ћу дати: 

$_____________ / седмично/месечно 

Богу у знак захвалности за све што ми 

је учинио. 

Шта ако не могу да испуним што сам 

обечао? 
 

У случају да не можете да испуните оно на 

шта сте се обавезали нема потребе да се 

бринете!!! Ми смо Црква а не царина. 

Најважније је да дате од срца. Ми смо 

захвални Богу што сте део наше 

заједнице! 


