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 "Тако да се светли видело ваше пред људима да виде ваша дела и славе Оца вашега Који је на небесима. 

                 Да виде ваша добра дела и славе Оца вашега који је на небесим,, . (Mт. 5,16) 

 

 Овим јеванђелским речима желим да подстакнем прво себе али и све вас, наш расејани народ 

овде на Флориди, на добро дело, дело помоћи страдалном Србском народу у Србији и Републици 

Србској.  

 Слике које свакодневно виђамо на телевизији из поплављених подручје, Добоја, Бјељине и 

Семберије, Обреновца и Крупња и других крајеве Србије и Републике Србске, опомињу и позивају нас 

на братску љубав и помоћ. Нема љубави без дела. Хајде да деламо !. 

Као што сам у јучерашњем писму рекао наша помоћ напаћеној браћи је двострука, молитвена и 

материјална. 

 Данас смо у цркви Светог Саве на Литургији у јектенијама певала:,, да Господ Бог спасе све 

страдалнике, заустави кише и подари времена мирна и ведра....,, 

 Данас смо имали неколико врло корисних разговора са амбасадом Републике Србије у вези 

прикупљања потребних намерница и ствари. Такође, многи су звали, писали и питали како могу да 

помогну. Хвала свима који се јављају и помажу. Бог вас благословио. 

 Желим да са вама поделим информације до којиих смо дошли у вези прикупљање помоћи. 

Уједно желим да вас замолим да све ове информације, као и молбу за помоћ, проследите путем 

телефонских контакта, електронске поште, друштвених мрежа, вашим рођацима, пријатељима, 

познаницима.   

 Молите и преклињете, као што ја вас молим и преклињем, да помогнемо, не само данас или 

сутра или у недељу, него да помажемо недељама, месцима, годинама, јер по извештајима са 

поплављених подручја, да би се обновило оно што је водена стихија уништила биће потребно 

неколико година. 

 Наша парохија за сада сакупља само новчане донације. Кажем за сада, јер чекамо одговор из 

амбасаде (конзулата) у вези транспорта могуће прикупљене робе. У  вези авио транспорта помаже 

нам Саша Лазић. Хвала му као и Срђану Андрићу на инфромацијама. 

 Ако све буде уреду по питању транспорта ( у питању су један или два контејнера носивости 

20 до 30 тона ) роба би се превезла до Синсинатија- Охајо, одакле би се теретним авионом превезла у 

Србију. У том случају биће нам потребни добровољци да прикупљену помоћ спакујемо и натоваримо 

камион. Кажем камион а мислим на наше возаче и камионџије. Ако знате неког возача који жели да 

помогне, јавите нам. 

 У овој акцији прикупљања ствари биће укључено наше парохије са Флориде, као што већ многе 

парохије и организације широм Америке раде. По речима Господина Милутина из конзулата 

Републике Србије, на хиљаде позива из читаве Америке добијају са једним јединим питањем како и 

шта могу да помогну. 

 Такође, молим вас да будете пажљиви приликом слања прилога путем интернета. Нажалост, 

по речима нашег конзула, има случајева где се не зна порекло, нити  ко стоји иза појединих отворених 

рачуна. Зато вас молимо да пратите сајт Републике Србије и упуства, као и нашу школску Фејс-бук 

страницу и интернет презентацију. 

 За сада је најсигурније да ваше прилоге шаљете вашим парохијским црквама, Амбасади, или већ 

раније регистрованим добротворним фондацијам. 

 

Слава Богу за све! 

Ваш, о. Драган Љ. Зарић . 

  
 
  


