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И з г р а д и м о  х р а м ,  

у г р а д и м о  с е б е  у  в ј е ч н о с т  

–  г р а д и м о  з а ј е д н о !

Let’s build

our church

together
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Драги моји парохијани,

Ублиској будућности предстоје нам два

велика догађаја: Прослављање

Црквене славе, и Слава Богу, освећење и

полагање камена темељца за нови храм св.

апостола Петра и Павла. Оба ова догађаја

од велике су духоване важности за нас. По-

казују нашу приврженост да останемо на

путу љубави према Богу, а самим тим и љу-

бави према ближњима. Помажући наш

храм ми изграђујемо оно што ће бити дом

молитве, дом мира, дом наде и дом љубави.

Градећи храм божији он треба да нам по-

могне да изградимо један други храм,

много важнији и значајнији – то је Храм

Божији у нама, у душама својим, у срцима

својим. Тај Храм Господ највише воли, тим

Храмом Господ куца пред вратима нашега

срца да Га пустимо да се усели у нас, да нас

освети, и да нас обожи. Имајмо на уму, да

је сваки храм лијеп без обзира на његову

величину. Али он је највећи и најљепши

онда када народа Божијега

има у њему окупљеног на

Светој Литургији.

Ако постоји могућност

важно је да се одазовемо

овим догађајима. Од добре

намјере увјек је боље оно

што је добро и учињено. С

друге стране нашим долас-

ком ми дајемо примјер како

нашој дјеци тако и омлад-

нини да они могу препо-

знати, осјетити ту важност

заједништва и заједничке мо-

литве која су гаранција да ми

наш храм не дижемо да би он

био празан или из гордости

или сујете. Не, ми храм ди-

жемо јер ће од тог  читава

заједница а и поколења која

долазе имати користи. Ства-

рамо духовно огњиште, тај

духовни извор који ће нас напајти, и ду-

ховно васпитавати и усавршавати. 

До скорог виђења желим да предстојеће

љето проведете у добром здрављу, на-

претку, миру и међусобној братској љубави

и слози.

Протонамјесник Миладин Благојевић
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Добро – добродетељ, приближава Богу. Зло је грех. У средини је богаство, власт, част,

здравље, лепота, живот, смрт, сиромаштво.(Свети Јован Касијан)
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My dear parishioners,

In the near future ahead of us are the two

great events: celebration the Church Slava,

and with God's help, the consecration

and laying of the foundation stone for

the new church of St. Apostles Peter and

Paul. Both of these are of great spiritual

importance to us. These acheivements in

many ways demonstrate our commit-

ment to stay on the path of love for God

and thus of charity. We should also have

in mind that in offering our support for

the church temple, we are building our

house of prayer and peace, yet also a

home of hope and love. And while

building a temple of God in this city, we

will also build another temple, much

more important and significant - a

church of God in our souls and in our

hearts. This is the temple that the Lord

loves, and with this He knocks at the

doors of our hearts, to let Him move into

us, to sanctify us and redeem us by His

Grace. Bear in mind that every church is

beautiful regardless of its size, yet it is

the largest and most beautiful when peo-

ple are gathered at the Divine Liturgy.

If you are able to come to our church

for the Services, please do find the time to do

so. Good deed always goes further than a good

intention. On the other hand, by coming to

church we give an example to our children and

youth that they can also identify and feel the

importance of fellowship and common prayer.

This practice will ensure that we will not build

a church that is an empty building, out of pride

or vanity. No, we are building our church be-

cause of this entire parish community and the

future generations. We are creating a spiritual

hearth, the life-giving spring that would satisfy

our spiritual thirst, that would nurture and de-

velop us on the path to Salvation.

See you soon and with best wishes that you

spend the upcoming summer in good health,

prosperity, peace and mutual brotherly love

and unity.

Rev. Miladin Blagojevic
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. Нико не може да достигне умирење помисли без крајњег напрезања срца. 

(Свети Јован Касијан)
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Поштована браћо и сестре,

Хвала драгоме Господу па вас и овог

пута можемо да обрадујемо позитив-

ним извештајем о напретку израде планова

за нову цркву. На преходној слици можете

да видите прелиминарни план изгледа бу-

дућег храма и црквене сале, који је сада у

фази детаљне дораде (електрификација,

одабир материјала којим ће се градити, пар-

кинг...) Сада је битно да удружимо наше

молитве да се ваљано овај план заврши да

би убрзо могли прећи на реализацију овог

подухвата и обавити свечано освећење те-

меља за нову цркву. Још једном вас умоља-

вамо да схватите важност целокупног овог

пројекта за целу заједницу и општу добро-

бит коју ће он у будућности свима нам до-

нети.  Стога вас молимо да се придружите

нашој браћи и сестрама који су се од по-

четка године одлучили колико ће месечно

приложити у грађевински фонд, од срца ко-

лико ко може. Много пута смо то поновили

и опет ћемо рећи ако приложите макар и

један долар месечно, за тај један долар

бићемо ближе заједничком циљу.

Такође, част ми је да вас у име Цркве-

ног одбора позовемо на обиљежавање наше

црквене славе. У току целе године, наша

црквена слава је најзначајнији догађај за

све православне Србе који живе на овом

простору. На тај дан добијамо благослов

Божији и благослов св. ап. Петра и Павла

наших заштитника присуством на заједнич-

кој молитви и славској трпези. А велика је

духовна корист од благослова, богонадах-

нутих молитава и поучних речи Његовог

Преосвештенства Владике Митрофана који

ће бити с нам на вечерњем богослужењу 11.

јула као и на светој Литургији 12. јула.

Са добрим жељама све вас с радошћу оче-

кујемо

С поштовањем

Вера Ваткинс

Преседница ЦО 
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Стомак презасићен храном, рађа семе сладострашћа; и дух притиснут теретом

преједености, не може да има разбористост. (Свети Јован Касијан)
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Dear brothers and sisters,

Thank the dear Lord that we can yet again

give you a delightful and positive news re-

garding the progress of plans for the new

church.  On a picture above you can see pre-

liminary plan of the future church and church

hall, which is now in a finish phase of last de-

tails (electricity, choosing of the building ma-

terial, parking, etc). It is important now that

we join our prayers so that we can finish this

plan in hopes of moving on with this project

and solemnly consecrating the foundation of

the new church. Once again, we ask that you

understand the importance of this entire proj-

ect for the whole community and the general

welfare, which will in the future bring for all

of us. Therefore, we ask of you to join our

brothers and sisters who have pledged to do-

nate to the building fund from the first month,

and donate from your heart as much as you

can. We have said this many times and we will

repeat it again, if you donate even one dollar

per month, for that one dollar we will be closer

to the common goal.

Also, it is my honor to invite you in

the name of the Church Board to the celebra-

tion of our Church Saint Day. During the year,

our Church Saint Day celebration is the most

important event for all Orthodox Serbs who

live in this area. On this day we get God's

blessing and the blessing of St. ap. Peter and

Paul, our patrons, with the presence of our

community during the prayer and the feast. It

is a great spiritual benefit and a blessing to be

present during Godly prayers and instructive

words of His Grace Bishop Mitrofan who will

be with us during the Service on the evening

of July 11 and at the Divine Liturgy on July

12.

With good wishes we are hopeful that

you will attend

Sincerely
Vera Watkins

ЈУЛ 2015 JULY 2015

Од стомакоугођења се рађа метеж помисли, а од многе приче и недоличних разговора –

неразумност и помраченост ума. (Свети Исак Сиријски)
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Our Church has been blessed to receive

an icon of Saint Xenia of Petersburg. In

the Russian world this saint is revered as

miracle working Saint that has helped thou-

sands of people. The icon that was donated

to our church has been blessed on the relics

of St. Xenia. Also we are blessed to have

holy oil from that came from Russia from St.

Xenia’s church. 

St. Blessed Xenia of Petersburg

Saint Xenia lived during the eigh-

teenth century, but little is known of her life

or of her family. She passed most of her life

in Petersburg during the reigns of the em-

presses Elizabeth and Catherine II.

Xenia Grigorievna Petrova was the wife of

an army officer, Major Andrew Petrov. After

the wedding, the couple lived in St Peters-

burg. St Xenia became a widow at the age of

twenty-six when her husband suddenly died.

She grieved for the loss of her husband, and

especially because he died without Confes-

sion or Holy Communion.

Once her earthly happiness ended,

she did not look for it again. From that time

forward, Xenia lost interest in the things of

this world, and followed the difficult path of

foolishness for the sake of Christ. The basis

for this strange way of life is to be found in

the first Epistle to the Corinthians (1 Cor.

1:18-24, 1 Cor. 2:14, 1 Cor. 3:18-19). The

Lord strengthened her and helped her to bear

sorrow and misfortune patiently for the next

forty-five years.

She started wearing her husband’s

clothing, and insisted that she be addressed

as “Andrew Feodorovich.” She told people

that it was she, and not her husband, who had

died. In a certain sense, this was perfectly

true. She abandoned her former way of life

and experienced a spiritual rebirth. When she

gave away her house and possessions to the

poor, her relatives complained to the authori-

ties. After speaking to Xenia, the officials

were convinced that she was in her right

mind and was entitled to dispose of her prop-

erty as she saw fit. Soon she had nothing left

for herself, so she wandered through the poor

section of Petersburg with no place to lay her

head. She refused all assistance from her rel-

atives, happy to be free of worldly attach-

ments.

When her late husband’s red and

green uniform wore out, she clothed herself

in rags of those colors. After a while, Xenia

left Petersburg for eight years. It is believed

that she visited holy Elders and ascetics

throughout Russia seeking instruction in the

spiritual life. St Xenia eventually returned to

the poor section of Petersburg, where she

was mocked and insulted because of her

strange behavior. When she did accept

money from people it was only small

amounts, which she used to help the poor.

She spent her nights praying without sleep in

a field outside the city. Prayer strengthened

her, and in her heart’s conversation with the

Lord she found the support she needed on

her difficult path.

When a new church was being built

Пијанство је почетак безбожности, јер помрачује разум којим се познаје Бог. 

(Свети Василије Велики)
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in the Smolensk cemetery, St Xenia brought

bricks to the site. She did this in secret, dur-

ing the night, so that no one would know.

Soon her great virtue and spiritual gifts

began to be noticed. She prophesied future

events affecting the citizens of Petersburg,

and even the royal family. Against her will,

she became known as

someone pleasing to God,

and nearly everyone loved

her. They said, “Xenia

does not belong to this

world, she belongs to

God.” People regarded her

visits to their homes or

shops as a great blessing.

St Xenia loved children,

and mothers rejoiced when

the childless widow would

stand and pray over a

baby’s crib, or kiss a child.

They believed that the

blessed one’s kiss would

bring that child good for-

tune. 

St Xenia lived

about forty-five years after

the death of her husband,

and departed to the Lord at

the age of seventy-one.

The exact date and circum-

stances of her death are not known, but it

probably took place at the end of the eigh-

teenth century. She was buried in the

Smolensk cemetery.

By the 1820s, people flocked to her grave to

pray for her soul, and to ask her to intercede

with God for them. So many visitors took

earth from her grave that it had to be re-

placed every year. Later, a chapel was built

over her grave.

Those who turn to St Xenia in

prayer receive healing from illness, and de-

liverance from their afflictions. She is also

known for helping people who seek jobs.

Пост је жртва Богу принета од нашег тела.

(Свети Јован Шангајски)



Српска Православна Црква Светих

Апостола Петра и Павла, Атланта

Saints Peter and Paul

Serbian Orthodox Church of Atlanta

8ЈУЛ 2015 JULY 2015

Јести и пити треба достојанствено, спасоносно за душу и окрепљујуће за тело како би

могло да обавља потребне послове. (Свети Теодор Студит)

квиз ДРУГИ СРПСКИ УСТАНАК

1. Кога су Турци поставили за бео-

градског везира?

А) Мехмед пашу Соколовића
Б) Омер пашу Латасе
В) Сулејман пашу Скопљака 

2. Српски емигранти били су огор-

чени на:

А) Карађорђа 
Б) Милоша Обреновића
В) Александра Карађорђевића

3. Кога су Срби послали у Русију да

тражи помоћ?

А) Милоша Обреновића
Б) Проту Матију 
В) Карађорђа

4. Ко се спремао да постане нови

вођа српског народа?

А) Милош Обреновић 
Б) Прота Матија Ненадовић
В) Петар Кочић

5. Ко је био вођа Хаџи Проданове

буне?

А) Хаџи Продан Глигојевић
Б) Хаџи Продан Глигоријевски
В) Хаџи Продан Глигоријевић 

6. Послије Хаџи Проданове буне Ми-

лошу се предао?

А) Тома Вучић Перишић 

Б) Јован Обреновић
В) Илија Гарашанин

7. Гдје и када је подигнут Други

српски устанак?

А) Таково, 1815 
Б) Орашац, 1804
В) Ваљево 1813 

8. Милош Обреновић је након

устанка потписао споразум са:

А) Сулејман пашом Скопљаком
Б) Мехмед пашом Соколовићем
В) Маршали Али-пашом 

9. Србија је добила 6 нахија хатише-

рифом из:

А) 1830. године
Б) 1831. године
В) 1833. године 

10. Карађорђа је убио:

А) Милош Обреновић
Б) Новак Новаковић 
В) Тома Вучић Перишић

Одговори: 1-В; 2-А, 3-Б, 4-А, 5-В, 6-А, 7-А, 8-В, 9-В; 10-Б
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И молитва и пост су бескорисни за тебе, када ниси украшен вером, надом и љубављу. 

(Свети Јован Златоусти)
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Тумачење стихова из Светог

Писма

“Сваки гријех и хула опростиће се

људима; а хула на Духа Светога

неће се опростити људима. И ако рече ко

ријеч на Сина Човечијега, опростиће му

се; а који рече на Духа Светога неће му се

опростити ни у овоме вијеку, ни у буду-

ћем“  (Мт 12,31-32)?

Многи Свети Оци су се интересовали

шта је то заправо хула на Светога Духа

који је једини неопростиви гријех. 

Тако свети Атанасије Велики објашњава:

“Треба знати, да Христос није рекао: „Не

опрашта се ономе који је хулио и покајао

се“, „који хули“, то јест, који пребива у

хули. Јер право покајање разрешује све

гријехове. Али хула на Духа јесте невјерје,

и нема друге могућности за добијање

опроштаја и гријех безбожја и невјерја се

не опрашта ни овде, ни у будућем вијеку”.

У дјелу Мисионарска писма од Владике

Николаја налазимо овакав одговор: 

“Гле, Закхеју је опроштено среброљубље,

жени грешници тјелесни гријеси, раз-

бојнику на крсту разбојништва, и многим

другим многи други гријеси. Зашто се

онда не би опростило и одрицање истине,

безвјерство, исмијевање Бога Духа? Зато

што тамо има стида и кајања а овде нема.

Тамо човјек иако гријеши ипак стидом и

страхом везује се за Бога. Овде пак све су

везе са Богом прекинуте, и човек безвјер-

ник се бескрајно и потпуно удаљио од

Бога. Тамо је слабост, овде упорство.

Тамо душа путује по мраку, али бар жели

свјетлост. Овде душа путује по мраку и

назива мрак свјетлошћу. Кад човек нема

нимало воље да се спасе, Бог не жели

силом да га спасава.

Као друга хула на Духа Светога јесте

омраза живота и одузимање себи живота.

Кад неко прими живот од  Духа живота па

га с презрењем одбаци - томе се неће

опростити ни у овоме свијету ни у ономе.

Да би ово разумјели, морамо најпре ра-

зумјети, шта значи опростити. Опростити

грешнику значи повратити му пун живот,

даровати му поново живот. Али кад неко

не жели живот, уз то још и мрзи га и пре-

зире, Бог нема шта друго да му да. Зато га

брише из Књиге живих”.

У најкраћем облику могли би рећи да је

хула на Светога Духа упорност у непо-

кајању и противљење истини.

Неумерена жеља је препрека за узношење духа. 

(Свети Јефрем Сиријски)
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Уздржање је срж трпљења. 

(Свети Јефрем Сиријски)
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Након Косовске битке 1389. године

Српска држава постепено пада у руке

Отоманског Царства. Тај болни процес по-

робљавања слободноумног српског народа

и његовог претварања  у мученичку рају

трајао је скоро 300 година. Због турског зу-

лума, на почетку 19. вијека никад покорена

раја устаје на оружије против таме и не-

воље у такозваној Буни на дахије, која је

прерасла из локалног покрета у општена-

родни устанак данас знан као Први српски

устанак. Понесен властитом снагом и на

властиту одговорност, вођен пријеком

руком Вожда Карађорђа доживљава слом

пред турском силом, али искра отпора се

пробудила. Та искра опјевана и у Горском

вијенцу (“… из мртвијех Србе дозва, дуну

живот српској души!”) је помогла да се рас-

пламса и Други српски устанак. Та искра

се зажарила и у срцу мученика ђакона Ава-

кума који је одбио приједлог да се потурчи

– чак и од рођене мајке (“... на млијеку ти

мајко хвала, али не и на таквој бесједи!”) и

који је пјевајући носио колац на који ће кас-

Поводом 200 година од почетка Другог српског устанка

Други српски устанак: Васкрснуће Србије

1815 – 2015

ЈУЛ 2015 JULY 2015

Постоје четири ствари којима се подстиче похота тела: претерани сан, обилна храна,

празнословље са шалама и разметљивост. (Абба Исаија)
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није бити набијен.

Страховити терор који је завео Сулејман

паша у нади да ће се ријешити српско пи-

тање имао је супротан ефекат; због силног

застрашивања, огромних намета и кулука,

насиље над народом у сваком погледу, Срби

се латише оружија по други пут. Овај пут

вођени Милошем Обреновићем (“… да се

бранимо, да не пуштамо овако невин народ

да се коље и истребљује!”), који је на

Цвијети у Такову повео народ против Ос-

манлија. Након заузимања Ваљева и Чачка,

те разбијања турске војске код Дубља, по-

гибије Исмир паше и заробљавања Мара-

хим паше, Срби су ступили у преговоре са

Цариградом. У преговорима лукавост Ми-

лоша Обреновића долази до пуног  изра-

жаја. Он не напада ниједан од “царских”

градова, тврди да је народ вјеран султану

али да га је тешки зулум натјерао на ору-

жије.

Резултат борбе и преговора су видљиви у

јесен 1815. године, када је уведена само-

управа у Србији и када је земља била углав-

ном у народним рукама. Многи важнији и

далекосежнији резултати Устанка ће се ин-

директно показати неколико деценија кас-

није: питање Србије је подигнуто на

интернационални ниво, а самоуправа ће

временом прерасти у аутономију и коначно

суверену краљевину признату у Берлину

1878. године, на Берлинском конгресу.

Иако је много касније прошла период на-

ционализације него остале европске

државе, Србија је ускоро постала примјер

осталим народима на Балкану, у стрем-

љењу ка стварању националне државе, но

самим тим постаје и жариште конфликта

великих европских сила и катализатор бу-

дућих европских сукоба најбоље предвиђе-

них од стране Бизмарка који је рекао: ”…

десиће се нека глупост на Балкану која ће

нас све бацити у понор.”

Други српски устанак означава васкрс-

нуће Србије као државе и нације, те је ло-

гичан наставак Првог српског устанка, када

је држава била распета од стране Турака.

Гледано из данашње перспективе, слободно

се може рећи, да је Други српски устанак

резултирао не само у стварању аутономне

српске државе и креирање националне

свијести, него је водио међународном при-

знању Србије од стране великих сила и

одиграо круцијалну улогу у каснијим дога-

ђајима  везаним за Балканске ратове, па чак

и Први и Други свјетски рат. Временом, на-

ционална правда је задовољена јер Србија

опстаје као држава, уз велике жртве, а њени

душмани Отоманско царство, Аустроугар-

ске монархија и Трећи рајх нестају са исто-

ријске сцене. 

Мануела Ела Милета
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●БИОГРАФИЈА

Мануела Ела Милета је дугогодишњи старатељ парохије св. ап. Петра и Павла
у Атланти. При овој парохији дуг низ година водила је школу вјеронауке те
била члан црквено-школског одбора. Студира историју на Georgia Gwinnett Col-
lege. Удата за Драгана Опачића има сина Петра

Као што напукли водовод неће задржати воду у себи, тако и расејано око неће за-

држати целомудрост ума. (Свети Јефрем Сиријски)
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petrovdanska ukrшtenica

Водоравно: 1: БРАТ СВЕТОГ ПЕТРА СЕ ЗВАО? 4: РОЂЕНО ИМЕ АП. ПАВЛА?
5: ЈЕЗЕРО НА КОЈЕМ ЈЕ АП.ПЕТАР ПЕЦАО РИБУ КАДА ГА ЈЕ ХРИСТОС ПО-
ЗВАО ДА ИДЕ ЗА ЊИМ? 6: СВЕШТЕНИК КОЈИ ЈЕ ИЗЛИЈЕЧИО АП. ПАВЛА У
ДАМАСКУ? 7: УЧИТЕЉ АПОСТОЛА ПАВЛА СЕ ЗВАО? 8: РОДНО МЈЕСТО АПО-
СТОЛА ПАВЛА? 10: У КОЈИ ГРАД ЈЕ КРЕНУО АПОСТОЛ ПАВЛЕ ПРИЈЕ НЕГО
ШТО ЈЕ ИМАО ЧУДЕСНО ВИЂЕЊЕ И РАЗГОВОР СА ГОСПОДОМ? 13: ГРАД У
КОЈЕМ СУ АПОСТОЛИ ПЕТАР И ПАВЛЕ СТРАДАЛИ? 15:КАКО СЕ НАЗИВАЈУ
ПУТОВАЊА АПОСТОЛА ПАВЛА? 16: МНОГОБОЖАЧКИ ЦАР КОЈИ ЈЕ КРИВ ЗА
СМРТ АП. ПЕТРА И ПАВЛА? 
Усправно: 2: АПОСТОЛА ПАВЛА СУ НАЗИВАЛИ АПОСТОЛОМ...? 3: АПОСТОЛА
ПЕТРА СУ НАЗИВАЛИ АПОСТОЛОМ...? 9: ШТА ЈЕ ПО ЗАНИМАЊУ БИО АП.
ПЕТАР? 11: МЈЕСТО У КОЈЕМ ЈЕ САВЛЕ УЗЕО ИМЕ ПАВЛЕ? 12: ДРУГО ИМЕ
АПОСТОЛА ПЕТРА? 13: АПОСТОЛ ПЕТАР ЈЕ СТРАДАО У РИМУ ТАКО ШТО ЈЕ
НАОПАЧКЕ...? 14: ЧИМЕ ЈЕ АПОСТОЛ ПАВЛЕ ПОСЈЕЧЕН...?
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Чулност је бездан у који је пало и погинуло велико мноштво душа. 

(Свети Јован Златоусти)
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