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Предстојећи	  догађаји:	  
	  
Свечаност	  завршетка	  Недељне	  школе	  
и	  часова	  фолклора	  
14.	  јун	  2015,	  додела	  диплома	  у	  Цркви	  
после	  недељне	  Литургије,	  са	  програмом	  
након	  недељног	  ручка.	  	  	  
	  
Срб	  Фест	  
19.	  и	  20.	  септембар	  2015.	  
Уколико	  желите	  да	  помогнете,	  јавите	  се	  
на	  serbfestvolunteers@gmail.com.	  
Бићете	  накнадно	  обавештени	  о	  детаљима.	  
	  

Обавештења	  у	  вези	  са	  животом	  
заједнице:	  
Проследите	  вести	  на	  емејл	  адресу	  
ankica.pogorzelski@gmail.com.	  
Рођења	  
25.	  маја	  2015.	  Андреј	  и	  Кристина	  Грковић	  
добили	  девојчицу	  Олимпију	  Грковић.	  
14.	  априла	  2015.	  Јелена	  Мирковић	  и	  Дима	  
Пушин	  добили	  дечака	  Милана	  Александра	  
Пушина	  
Веридбе	  
17	  маја	  2015.	  Јулијана	  Рајчић	  и	  Александар	  
Буквић	  	  
Свадбе	  
8.	  фебруара	  2015.	  	  у	  Новом	  Саду	  венчали	  
се	  Дејан	  Мирчевски	  и	  Бојана	  Милинков	  	  

Књижевни	  клуб	  веронауке,	  приредила	  Нада	  Јовановић	  
Током	  овогодишњег	  Великог	  поста,	  Коло	  српских	  сестара	  ”Света	  Петка”	  поново	  је	  
организовало	  Књижевни	  клуб	  веронауке.	  	  Током	  неколико	  недеља,	  шест	  парохијана	  се	  
састајало	  ради	  разговора	  о	  књизи	  ”Духовна	  размишљања	  током	  Великог	  поста:	  осврт	  
на	  Триод”	  од	  Василиоса	  Папавасилиуа.	  	  Ова	  књига,	  која	  објашњава	  православне	  теме	  и	  
обичаје	  везане	  за	  Велики	  пост,	  коришћена	  је	  као	  основа	  за	  дискусију	  везану	  за	  духовно	  
унапређење.	  	  Уколико	  желите	  да	  узмете	  учешће	  у	  будућим	  књижевним	  дискусијама	  

Драги	  парохијани,	  
Христос	  Воскресе!	  
Недавно	  смо	  прославили	  највећи	  хришћански	  празник	  Васкрсење	  Христово.	  Као	  
што	  постоји	  период	  припреме	  за	  Васкрс	  тако	  и	  овај	  период	  од	  Васкрса	  до	  
Вазнесења	  јесте	  у	  празничном	  духу	  па	  се	  зато	  и	  поздрављамо	  са	  Христос	  Васкрсе.	  
Надам	  се	  да	  смо	  у	  стању	  да	  задржимо	  онај	  ведри	  дух	  и	  расположење	  које	  смо	  имали	  
на	  Пасху-‐	  Васкрс.	  



Ове	  године	  смо	  прославили	  Васкрс	  свечано	  у	  цркви	  а	  нешто	  скромније	  после	  службе	  
јер	  нисмо	  имали	  нашу	  салу	  на	  располагању.	  И	  поред	  тога	  надам	  се	  да	  су	  сви	  отишли	  
из	  цркве	  духовно	  нахрањени.	  
	  
Човек	  није	  ни	  свестан	  неких	  ствари	  које	  има	  и	  колико	  су	  вредне	  док	  их	  не	  изгуби.	  
Мислим	  да	  смо	  већина	  нас	  осетили	  то	  у	  протеклих	  неколио	  месеци	  у	  погледу	  
простора	  испод	  наше	  цркве	  који	  нам	  је	  недостајао.	  То	  исто	  важи	  	  за	  здравље	  које	  не	  
знамо	  да	  ценимо	  док	  га	  не	  изгубимо.	  Исто	  важи	  за	  пријатеље,	  фамилију,	  слободу	  и	  
друге	  вредности.	  
	  
Застанимо	  мало	  у	  овом	  брзом	  времену	  и	  сагледајмо	  шта	  све	  у	  животу	  имамо.	  
Захвалимо	  Богу	  за	  све	  дарове	  које	  нам	  даје,	  како	  у	  личној	  молитви	  тако	  и	  у	  
заједничкој	  коју	  зовемо	  Евхаристија-‐	  служба	  захвалности.	  
Ваш	  у	  Христу,	  
О.	  Александар	  

ПЕДЕСЕТНИЦА 
O. Александар Шмеман 
 
Благословен јеси Христе, Боже наш, Који си јавио премудре ловце (апостоле), 
ниспославши им Духа Светога и кроз њих уловивши васељену, Човекољубче, слава 
Теби. 
 
"Празник силаска Светога Духа". Изговарам ове  од детињства знане ми и блиске  речи и, 
гле, одједном осећам као да их први пут чујем у животу. Да, још као дете сам знао да 
Хришћани од давнина празнују силазак Светога Духа десет дана после Вазнесења, а то 
значи  педесет дана после Васкрса. И знао сам да се тај празник у Цркви 
зове  Педесетница, а у народу Света Тројица или Тројичин дан. На тај дан Хришћани од 
памтивека украшавају цркве зеленилом и гранчицама, а црквени под застиру травом. На 
сам дан празника верни народ, на свечаној служби, стоји са цвећем у рукама и плете 
венчиће. 
Педесетница је ушла и у руску народну свест и у руску књижевност као осунчана и 
светлошћу окупана светковина, као празник општега цветања, као дан радосног сусрета 
човека са Божијим светом у свој његовој лепоти и благодатности. 
 
Све религије  а међу њима и оне првобитне и најдревније  знале су за празник летњега 
цветања, празник првих изданака, плодова и растиња. Ако је старозаветни парњак Васкрсу 
била Пасха као празник пролећног васкрсења света и природе, онда би старозаветни 
парњак Педесетници био празник преласка пролећа у лето, празник победе Сунца и 
светлости, празник козмичке пуноте. Но, у Старом Завету тај фактички општечовечански 
празник добија ново значење постајући празник свакогодишњег сећања на дан када се 
Мојсије попео на гору Синај где му се у чуду неизрециве и мистичке тајне јавио Бог, и 
склопио са њим Завет, и предао му Своје Заповести, и обећао спасење. Другим речима, 
религија је престала да буде само природа и постала је почетак историје: Бог је открио 
Свој закон и Своје заповести човеку, Бог је открио човеку Свој план о човеку. Бог је	  



човеку показао пут. Пролеће, лето, јесен и зима  вечни природни круг тако постаје знак и 
символ духовне судбине самога човека и, њему заповеђеног, узрастања у пуноту знања, 
живота и савршенства... И, коначно, у последњем периоду Старога Завета тај празник  у 
учењу и визијама пророка  постаје празник који је сав окренут ка долазећем и последњем 
тријумфу Бога у Његовој творевини. 
 
Ево како о томе говори пророк Јоил: "И излићу у последње дане од Духа Мојега на свако 
тело, и пророковаће синови ваши и кћери ваше: старци ваши сањаће снове и младићи ваши 
видеће виђења. Па и на слуге своје и слушкиње своје у те дане излићу од Духа Мојега, 
прорицаће. И даћу чудеса горе на небу и знаке доле на земљи: крв и огањ и пушење дима. 
Сунце ће се претворити у таму и месец у крв пре него дође велики и славни дан Господњи. 
И биће да ће се спасти сваки који призове име Господње... (Дјел. ап. 2, 16-21)". 
 
Тако је празник природе и козмоса постао празник историје као открића Божије воље о 
свету и човеку, а потом и празник будуће Божије победе над злом, празник приближавања 
великог и последњег "дана Господњег"... Све то треба да знамо и свега тога треба да се 
сетимо да бисмо схватили како су први Хришћани доживљавали, поимали и празновали 
Педесетницу и зашто је Педесетница постала један од главних хришћанских празника.  
Новозаветна књига Дела апостолских, у којој је описана историја првих Хришћана и 
најранијег ширења Хришћанства, управо и почиње описом онога што се догодило педесет 
дана после Васкрсења Христовог, односно десет дана после Његовог славног Вазнесења на 
небо. Дела апостолска започињу речима које је Христос рекао Својим ученицима пре Свог 
Вазнесења: "Не удаљујте се од Јерусалима, него чекајте обећање Оца, које чусте од 
Мене...". 
 
И, гле, после десет дана  по речима јеванђелиста Луке "бејаху сви апостоли једнодушно на 
окупу. И уједанпут настаде шум с неба као хујање силнога ветра, и напуни сав дом где они 
сеђаху. И показаше им се раздељени језици као огњени, и сиђе по један на свакога од њих. 
И испунише се сви Духа Светога и стадоше говорити другим језицима, као што им Дух 
даваше да казују...." (Дјела 2, 14). 
 
Онима који су ово видели и нису разумели, апостол Петар објашњава смисао догађаја који 
се збио речима пророка Јоила које сам већ навео: "Него оно што је рекао пророк Јоил: 'И 
биће у последње дане, говори Господ, излићу од Духа Мојега на свако тело, и прорицаће 
синови ваши и кћери ваше...'". 
 
Педесетница, тако, за Хришћане представља испуњење свега што је у Свом земаљском 
служењу савршио Христос. Христос је учио о Царству Божијем и, гле, оно се открило у 
Педесетници! Христос је обећао да ће Дух Божији открити људима Истину и, гле, то се 
догодило у Педесетници! 
 
Свет, историја, време, живот: све је у Педесетници обасјано последњом светлошћу, све је 
преиспуњено крајњим смислом. Педесетницом је, у свету и историји, почео велики и 
славни дан Господњи! 
	  
	  



Осврт	  на	  наше	  дипломце	  

ФАКУЛТЕТ	  
Фотографија:	  породица	  Никетић	  

СРЕДЊА	  ШКОЛА	  и	  НЕДЕЉНА	  ШКОЛА	  
Фотографије:	  Лане	  Балаћ	  

Име: Катја Ван Андерлехт 
Матурирала: при Средњој школи Беверли 
Датум матуре: 7. јун 2015. 
Уписала студије: при Факултету Бостон Колеџ 
Предмет студија: Биологија/ основе медицинских наука 
Година доласка у цркву Св. Саве: 2000 
 
Шта ће ти највише недостајати у вези са нашом црквеном 
заједницом? 
Оно што ће ми највише недостајати јесу сами људи који чине 
заједницу.  Одрасла сам у и уз ту црквену заједницу и људи који чине 
ту заједницу су ми као део породице.  Имам пријатеље које 
доживљавам као своју браћу и сестре, и остале који су ми као тетке, 
ујаци и бабе и деде.  Осим најближе породице, нисам имала родбину 
која живи близу Бостона.  Парохијани Св. Саве су моја породица овде, 
увек су уз мене, одрасла сам уз њих и јако пуно ће ми недостајати.  
 
Које ти је најдраже сећање везано за цркву Св. Саве или 
заједницу? 

Једно од најдражих сећања везаних за црквену заједницу јесте време проведено на Ускрс заједно са 
свима који остану након завршетка прославе, распремајући, уз игру и послужење.   
 
Шта ти је значила бостонска српска заједница током одрастања? 
Током одрастања, српска заједница у Бостону ми је омогућила да останем у вези са својим српским 
коренима и постала као друга породица.  Увек сам се радовала одласку у цркву јер сам волела да 
виђам пријатеље, да певам у хору и играм фолклор! 
 
Чему	  се	  највише	  радујеш	  у	  вези	  са	  одласком	  на	  факултет?	  
У	  вези	  са	  факултетом,	  радујем	  се	  што	  ћу	  моћи	  да	  истражујем	  нове	  могућности,	  пробам	  нове	  ствари	  и	  
пронађем	  оно	  што	  ме	  испуњава!	  

Дара	  Луиз	  Никетић	  је	  дипломирала	  природне	  науке	  са	  
највишим	  просеком	  (Summa	  Cum	  Laude,	  Phi	  Beta	  Kappa)	  17.	  
маја	  2015.	  година	  на	  факултету	  Рандолф	  у	  Линчбургу,	  савезна	  
држава	  Вирџинија.	  	  Дара	  је	  кумица	  Славка	  Стојанова	  и	  
покојне	  председнице	  Кола	  српских	  сестара	  Наде	  Стојанов.	  	  
Ћерка	  је	  Новака	  и	  Стефани	  Никетић.	  	  По	  угледу	  на	  чланице	  
Кола	  српских	  сестара,	  у	  чијем	  окружењу	  је	  одрастала,	  Дара	  је	  
светли	  пример	  интелигенције,	  истрајности	  и	  вере.	  	  	  



СРЕДЊА	  ШКОЛА	  и	  НЕДЕЉНА	  ШКОЛА,	  наставак	  

Име: Александар Ојдровић 
Матурирао: при Средњој школи Лексингтон 
Датум матуре: 7. јун 2015. 
Уписао студије: при Универзитету Нортистерн 
Предмет студија: Биологија (смер основе стоматолошких наука) и 
предузетништво  
Година доласка у цркву Св. Саве: од рођења 
Шта ће ти највише недостајати у вези са нашом црквеном 
заједницом? 
Које ти је најдраже сећање везано за цркву Св. Саве или 
заједницу? 
Шта ти је значила бостонска српска заједница током одрастања? 
Чему	  се	  највише	  радујеш	  у	  вези	  са	  одласком	  на	  факултет?	  
Нека од мојих најранијих сећања потичу из прве црвке у Вејкфилду.  Од 
шкрипе браон столица које су понекад надјачавале хор, до 
старомодних трпезаријских ручавања сваке недеље, сваки детаљ те 
цркве одисао је изворношћу и заједништвом.  Наше пресељење у 
Кембриџ означило је почетак новог периода, и бар што се мене тиче, 
значило је да смо као заједница заиста ”успели”.  Ништа од изворне 

дражи (старе цркве) није изгубљено у процесу пресељења.  За мене, одрастање у тако брижној и 
блиској заједници значило је да сам увек знао да имам људе на које могу да се ослоним, оне који ће 
бити поносни на моје успехе и који неће да зазиру да ме исправе када бих погрешио.  Јако сам уживао 
служећи у олтару уз Оца Ацу и са другим дечацима, као и играјући у Грачаници (фолклорни ансамбл, 
прим. прев.) у претходне две године.  Одлазећи на факултет, надам се да ћу наставити да растем по 
питању духовности и просвећености и да ћу остати у нашој дивној црвке још много година.   

Име: (Валери) Меј Томић 
Матурирала: при Средњој школи Лексингтон 
Датум матуре: 7. јун 2015. 
Уписала студије: при Универзитету Браун 
Предмет студија: рачунарство 
Година доласка у цркву Св. Саве: 1996 
Шта ће ти највише недостајати у вези са нашом црквеном 
заједницом? 
Верујем певање у црквеном хору сваке недеље.  Такође, недостајаће 
ми сваконедељна веза са мојим пријатељима Србима! 
Које ти је најдраже сећање везано за цркву Св. Саве или 
заједницу? 
Мислим да су ми најдража сећања везана за учешће у фолклору.  
Без обзира колико тешке пробе биле током недеље, увек је било 
забавно провести вече са пријатељима и заједничким снагама 
припремати наше наступе.  Сећам се да сам једном приликом 
одлучила да престанем да играм да бих се посветила учењу, али 
када сам видела групу како наступа крајем школске године, одмах 
сам знала да морам да се вратим игрању!  

Шта ти је значила бостонска српска заједница током одрастања? 
Као неко ко је пола Српкиња, заједница ми је дала прилику да научим и искусим онај део свог наслеђа 
које би ми иначе био непознат.  Сазнање у вези са културним наслеђем и коренима које сам добила 
кроз разговоре са мојим пријатељима из парохије, омогућило ми је дубље разумевање повезивања и 
односа између људи различитих вера и порекла.  Вера је у мене усадила значај разумевања 
сопственог места и сврхе у животу.  Научила ме је да ништа не узимам здраво за готово, већ да 
нађем начине да користим своје способности да помажем онима који су у невољи.  Свом одрастању у 
српској цркви приписујем велики део свог духовног и културног идентитета, укључујући и радне 
навике и потребу да помажем својој заједници.   
Чему	  се	  највише	  радујеш	  у	  вези	  са	  одласком	  на	  факултет?	  
Унапређењу знања рачунара и истовременој могућности похађања великог броја часова из других 
области које ме занимају, као што су латински језик и класицизам, геологија, писање и литература, и 
многе друге! 



 	  
Распоред	  припреме	  
ручка,	  2015	  
	  
Обавештавамо	  вас	  да	  
датум	  званичног	  
отварања	  наше	  
црквене	  сале	  није	  
потврђен.	  	  Са	  
ручковима	  ће	  се	  
почети	  по	  завршетку	  
реновирања.	  	  
	  
Уколикок	  бисте	  
желели	  да	  се	  
пријавите	  за	  попуну	  
распореда	  кувања	  
ручка,	  јавите	  се	  
Сузани	  Форкапић	  на	  
sstojakovicvb1@yahoo.
com.	  
	  
Такође,	  пошто	  се	  
парохија	  увећава,	  
Колу	  српских	  сестара	  
су	  потребни	  
добровољци	  који	  ће	  
се	  придружити	  већ	  
постојећим	  групама	  
од	  двоје	  људи	  ради	  
помоћи	  у	  кувању	  у	  
месецима	  током	  којих	  
се	  очекује	  гужва.	  	  Ако	  
сте	  у	  прилици	  да	  се	  
придружите	  групи	  
током	  периода	  
септембар-‐децембар,	  
или	  недељама	  које	  
претходе	  Ускрсу,	  
јавите	  се	  Сузани.	  	  	  	  	  	  
 
Хвала на вашој 
трајној помоћи.  

June 14th 
Graduation for St Sava 

Kids Lent / Post 
Mary, Nada & 

Nancy Event 3 

June 21st  Lent / Post 
Daliborka 
Kresovic Miljana Petrovic 

June 28th  Lent / Post  Sasha Mandic Jelena Djurkovic 

July 5th  Lent / Post (9am liturgy)     

July 12th  Lent / Post (9am liturgy)   Nada Jovanovic 

July 19th 9am Liturgy   Bojana Zivanovic 

July 26th 9am Liturgy     

 August 2nd 9am Liturgy   Muny Velickovic 

August 9th 9am Liturgy     

August 16th  Lent / Post (9am liturgy)     

August 23rd  Lent / Post (9am liturgy) Daka Matin Zorica Djordjevic 

August 30th 9am Liturgy Damir Uzelac Slavica Serdar 

September 6th Back to 10am liturgy Vojka Gajica Dragana Gajica 

September 6th Back to 10am liturgy   
Stanislava 
Ristanovic 

September 13th 	  	   Vesna Grigorjev Natasa Kuljic 

September 
19th,20th Serbian Festival    

Serbfest 
Committee 

September 27th 	  	   Dragana 
Jovanovic Xenia Dancevic 

September 27th 	  	     Marija Antic 

October 4th 	  	   Stana Smiljanic Jelena Tehlirian 

October 11th 	  	   Bulgarian Parish Violeta Jeliazkova 

October 18th 	  	   Biljana Reljic Ljiljana Vrankovic  

October 25th St. Petka Kolo Slava Kolo  
Kuma Bojana 

Misic 
Event Group 4 
Kuma Mira T 

October 25th 
Helpers: Yasmina & 

Slavojka    
Kuma Tanja 
Bugarinovic 

November 1st   Lidija Milojevic Gordana Cosic 

November 7th 
(Sat) Donators Event 

Jelena D, 
Ksenia, Snezana Event Group 5 

November 8th   
Olivera 

Tanasijevic Dragica Mihailovic 

November 15th   Vanja Burke Sanja Stojkovic 

November 22nd   Rista Amovic Maja Amovic 

November 29th Nativity Fast / Post 
Jelisaveta 
Nickovic Trajanka Milojevic 

December 6th Nativity Fast / Post Bata  Milosh  Mary Grgurevich 

December 13th Nativity Fast / Post 
Aleksandra 
Milasinovic Vildana Velic 

December 13th Nativity Fast / Post   Danijela Sokolovic 

December 20th Nativity Fast / Post Vesna Reljic Miljana Vrankovic 

December 27th Nativity Fast / Post Olga Mucic Marija Ilic 
 

Ако	  желите	  да	  допринесете	  садржају	  овог	  билтена,	  имате	  објаву	  или	  фотографију,	  молим	  вас	  јавите	  се	  
Анкици	  П.	  Колџић	  на	  Ankica.Pogorzelski@gmail.com.	  

Date	   Notes	   	   Name	   Name	  


