ИСТОРИЈСКИ ДОГАЂАЈ
ЗА СРБЕ У КОЛОРАДУ

П

равославни Срби су почели да
насељавају државу Колорадо,
још крајем 19 века. Претежно су
радили у жељезарама и рудницима. Од
момента када су се доселили на ове
просторе, код Срба се родила потреба
да имају своју цркву. Тада још није
постојала српска јурисдикција на овом
континенту, тако да су Срби били приморани, да заједно са другим православним народима, оснивају и граде
православне цркве. Тако су заживеле
православне цркве у Глобвилу, Пуеблу,
Калахану и Литлтону. У свим овим
црквама једни од главних оснивача
били су српски имигранти, и скоро све
ове цркве су носиле називе СрпскоРуске православне цркве. Међутим, током времена Срби у овим црквама су постали мањина,
тако да данас све те цркве припадају Америчкој
Православној Цркви. И данас постоји велики
број Срба који похађају ове и друге православне
цркве широм Колорада.
Прецизних података о броју православних Срба
у Колораду није било све до 1999. године, када је
већа група Срба, насилно расељених са својих
опгњишта из Хрватске и БиХ, дошла и населила
ове просторе. Исте године је Западноамеричка
епарихија предузела прве кораке на успостављању мисије у Денверу и околини. Тадашњи епископ Јован је у децембру 1999. г. издао повељу о
оснивању мисионарске парохије у Денверу,
посвећеној Светом Јовану Крститељу. У току наредних неколико година ова млада мисионарска парохија је прошла кроз много потешкоћа и
проблема. Народ се трудио и хватао у коштац са
искушењима на која је наилазио. Уз Божију помоћ и уз напоре свештеника и парохијана заједно ова парохија је изашла на „прави пут“. У међувремену, трудом Свештеника Радована Петровића, малена српска заједница у Колорадо Спрингсу добила је статус мисионарске парохије. Епископ Западноамерички је у више наврата посетио мисије у Денверу и Колорадо Спрингсу и
уверио се у духовни напредак верника.
Два тренутка од историјског значаја за денверску мисију догодила су се у току само једне године: прелазак са мисионарског на парохијски ста-

тус и куповина црквеног објекта. 26. јуна. 2009.
када је закључен уговор о куповини црквеног
објекта у Лејквуду (западном предграђу Денвера). Целокупна парохија се искрено обрадовала
овој новости и са нестрпљењем очекује дан када
ће ова црква бити реновирана, освећена и стављена у употребу као Српска Православна црква. Закључивању уговора присуствовали су
председник Борис Југовић, подпредседници
Миле Панић и Вера Видовић, јереј Радован
Петровић и Цвијан Кањерић парохијанин. По
закључивању уговора г. Борис Југовић изјавио:
„Ово је велики дан за нас и велики успех наше
парохије. Није то успех појединаца нити садашњег Одбора цркве, већ је успех и плод рада свих
оних који су ову цркву водили и помагали током
ових десет година. Свима њима ми данас дугујемо захвалост“… Истог дана преузети су кључеви цркве и документ о власништву. Свештеник
Радован је такође истакао овај велики и историјски моменат у животу парохије и Срба у Колораду уопште, али је подсетио да тек предстоје
велики изазови везани за планове, реновирање
објекта, као и опремање цркве потребним инвентаром, и обезбеђивање финансијских средстава, с обзиром да је црквени рачун прилично
исцрпљен.
Западноамеричка Епархија жели пуно успеха
верницима Цркве у Денверу. Уз помоћ Божију и
молитвама Светог Претече Господњег као и уз
помоћ свих добрих људи надамо брзом успеху.
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