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Драги парохијани, 

 

Захваљујући вашим донацијама, доприносима и волонтирању, Српски 

Православни Храм Светог Саве у Бостону спремно дочекује Нову годину, и 

финансијски и духовно. Током ове године били смо у прилици да готово 

свакодневно одржавамо своју веру, као и да се активно дружимо у нашој заједници, тако што смо 

могли да присуствујемо на преко 150 Служби или да посетимо неки од културних догађаја. 

Приказивали смо филмове и представе, одржали смо концерте и књижевне вечери. Сваке седмице 

смо имали часове Недељне школе и фолклорне пробе, и редовне термине за рекреативну кошарку. 

Обезбедили смо простор Комети и Грачаници да могу да се окупе, уче и стварају.  

 

Уместо вечере, ове године организујемо донаторску кампању, с циљем прикупљања $75,000. 

Стога вас молимо да ваше донације пошаљете најкасније до 31. децембра, 2019. 

 

План за 2020. годину је да, уз вашу подршку, обогатимо програм који нудимо у нашем Храму. Хор 

Десанка Максимовић планира да повећа број чланова и број активности на којима учествује, тако што 

ће у мају месецу угостити хор из Питсбурга и учествовати на годишњем фестивалу Српског певачког 

савеза. Учитељи/це Недељне школе ће наставити да уче децу о нашој вери, традицији и култури кроз 

активности у учионици и ван ње, и то бесплатно за сву децу. Одбор Омладинске групе (од 18 до 29 

година) планира да пружи својим члановима више прилика за дружење и стварање пословних  веза. 

Наша парохија такође пружа једнократну финансијску подршку појединцима којима је таква помоћ 

изузетно потребна, а и сарађивали смо и са неким донаторским установама чије циљеве подржавамо.  

 

Између осталог, молимо вас за донације како би повећали средства за велике поправке. Упоредо са 

уложеним волонтерским сатима да би се одржавао наш посед, наш буџет је од виталног значаја за 

одржање целокупног Храма. Месечни рачуни, који подразумевају плате, комуналије, рачуне за 

одржавање зграде, осигурање и епархијски разрез, износе скоро $22,000, и велика већина нашег 

годишњег буџета иде управо на те трошкове. И поред претходних улагања у нашу 96 година стару 

зграду, додатна новчна средства су потребна. Један од примера где планирамо да уложимо добијени 

новац је и паркинг испред цркве, који није обнављан још од пре него што смо ми купили овај посед 

2005. године. Овај трошак делимо са Интернационалном школом у Бостону, и наш део ће износити 

око $25,000, што чини само четвртину укупног трошка. Такође смо посвећени сталном улепшавању 

наше зграде и дворишта, укључујући нову спољну расвету и натпис. 

 

Храм Светог Саве у Бостону и даље планира да буде духовни и културни стуб у Српској 

Православној цркви у САД, и настојаће да обогати културне програме за све узрасте. Ваши 

доприноси обезбеђују успешну будућност нашег Храма. 

 

Молимо вас да, уколико сте у могућности, донирате било путем наше веб странице 

http://www.stsavaboston.org/donate или слањем чека уз приложени формулар на црквену 

адресу. 

 

Хвала унапред за вашу великодушност!  

 

Јаков Ђурковић      Петар Ојдровић 
Председник Управног одбора     Рачуновођа 
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