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Свима Парохијанима

Новембар, 09. 2013.

Драга браћо и сестре примите на знање доле наведене информације везане за
живот и рад наше парохије.
ГОДИШЊА СКУПШТИНА ПАРОХИЈЕ
Одржаће се 29. Децембра, 2013 после Св. Литургије. Молимо све парохијане
да присуствују годишњој скупштини и својим учешћем и идејама помогну
напредку парохије. Очекујемо се да ће бар по један члан из сваког
домаћинства бити тога дана присутан.
ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ
1. Молитва и избор оверивача записника
2. Утврђивање кворума и присутних-одсутних чланова Црквеног Одбора
3. Извештаји Председника, Свештеника, Надзорног Одбора и Благајника
4. Усвајање Буџета за 2014
5. Избор нових чланова Црквеног Одбора за 2014
6. Изградња Црквене Сале или парохијског дома
7. Разно
8. Молитва
Распоред Богослужења за Децембар и Јануар
Св. Никола- Сви који славе тога дана да донесу жито и колач у цркву.
Служба почиње у 8:30 ујутро. Сечење колача и благосиљање жита после
Свете Литургије.
Бадње Вече- Вечерње богослужење са паљењем Бадњака у 19:00 часова код
наше цркве у Лејквуду. Послужење после службе. (Они који желе да помогну
припрему послужења за Бадњи дан да се јаве председнику одбора или упишу
на списак који је постављен у сали цркве)
Рождество Христово- Божић- Св. Литургија у 8:00 часова ујутро у нашој
цркви у Лејквуду.
Сабор Пресвете Богородице - Св. Литургија у 9:30 часова ујутро

Св. Прв. Муч. Архиђакон Стефан- Св. Литургија у 9:30 часова ујутро
Св. Василије Велики- Нова Година- Св. Литургија у 9:30 часова ујутро
Крстовдан- Вечерња служба у 18:30 часова
Богојављење- Св. Литургија у 9:30 ујутро и освећење Богојављенске водице.
Сабор Св. Јована Крститеља- Св. Литургија у 9:30 -сви који славе жито и
колач да донесу у цркву.
Св. Сава- Св. Литургија у 9:30
Прослава Црквене славе- Славски Банкет- Одржаће се 25. Јануара у
АРВАДИ на адреси 6429 Miller Street, unit A, Arvada, CO 80004 са
почетком у 18:00 часова. Домаћини славе су Миле и Мирјана Панић, који вас
позивају да вашим присуством увеличате прославу црквене славе.

Подсећамо све парохијане, који желе да им деца похађају часове Веронауке,
да се веронаука одржава сваке Недеље у 9:00 чаосва ујутро. Похађање
веронауке ће омогућити да се деца друже и науче више о нашој вери и
традицији. Редовни доласци на часове су пожељни, како би се омогућио
континуитет предавања.
Божићни пост почиње 28. Новембра!!! Пост је нама хришћанима врста самодисциплине у уздржавању од одређене телесне хране, али и више од тога
имајући у виду духовну корист поста и молитве. Позивамо све да се труде и
придржавају црквом прописаног правила поста.
Свештеник и Црквени Одбор желе свима парохијанима да честитају
наступајуће Божићне празнике и Нову Годину. Свима парохијанима
захваљујемо на помоћи и подршци коју сте показали током 2013 године.
Надамо се да ћемо и у 2014 успешно и сложно радити на утврђивању и
оснаживању наше црквене заједнице у Колораду.

Црквени Одбор

Свештеник

