
У ИМЕ СВЕТЕ И ЖИВОНАЧАЛНЕ ТРОЈИЦЕ! 
 

Ми, свештенство, монаштво и представници народа Божјег, 
посвећени и изабрани чланови Годишње скупштине Епархије источноамеричке, 

Српске Православне Цркве, сабрасмо се у просторијама храма Светог Саве 
Српског, у Богом чуваном граду Сент Питерзбургу, у савезној држави Флориди 

27. и 28. фебруара, лета Господњег 2020. 
 
Данас, када прослављамо Светог апостола Онисима и преподобног Јевсевија Пустињака, 
Дух Свети нас сабра у заједницу Тела Христовог да би нас привео Оцу нашем Небеском. 
Пројавивши пуноћу Цркве Божје, сабрани око нашег Епископа, нашег оца и архипастира 
Господина Иринеја, поздрављамо пуноћу Цркве православне, Цркве српске, у лику 
Његове Светости, Архиепископа пећког, Митрополита београдско-карловачког и 
Патријарха српског Г.Г. Иринеја са делегацијом. 
 
Поздрављамо и све чланове Епископског Савета Српске Православне Цркве у Северној, 
Средњој и Јужној Америци, као и све чланове Централног Савета Српских Православних 
Епархија у Сједињеним Америчким Државама, Канади, Централној и Јужној Америци. Са 
овога места поздрављамо и Његово Краљевско Височанство Престолонаследника 
Александра и његову супругу Принцезу Катарину. 
 
Такође, изражавамо чврсту подршку нашем Епископу, Његовом Преосвештенству 
Епископу Г. Иринеју, Епархијском Савету и Епархијском Управном Одбору Епархије 
источноамеричке, као и предводницима наше Свете Цркве у Отаџбини, региону и 
Дијаспори, као и свим људима добре воље. 
 
Током 2019. године, заједно са целом Српском Православном Црквом прославили смо, 
како на Епархијском нивоу, тако и у свим парохијама наше Епархије, велики јубилеј - 800 
година аутокефалности Српске Православне Цркве, као и 130. годишњицу рођења Светог 
Мардарија Либертивилског. Важно је напоменути, да ће се прослављање значајних 
јубилеја наставити и током текуће 2020. године, када ћемо молитвено обележити 100 
година од Уједињења Српске Православне Цркве и обнављања Патријаршије. Са 
радошћу ишчекујемо и 2021. годину, када ћемо бити у прилици да прославимо и 100 
година од оснивања Српске Православне Епархије за Америку и Канаду благодарећи 
трудољубљу Светог визионара Владике Николаја Жичког, који је био и њен први 
администратор. Благодаримо Богу и нашим светим прецима који су поравнали стазе 
Светосавља да би оно процветало у Америци.  
 
Стога, живећи свету веру Православну у овој новој земљи током 2020. године, 
наставићемо да зидамо грађевину вере на темељима које је поставио наш Први 
Архиепископ и Просветитељ Српски, Свети Сава, као и наши амерички просветитељи, 
Свети Мардарије и Николај. Ова жива вера ће бити завештање нашој деци кроз 
богослужење и образовање, како у сопственим домовима тако и у парохијским 
заједницама. 
 
У 2020. години обележавамо и 85. годишњицу од упокојења Михајла Идворског Пупина 
(+12. март 1935. – 2020.), професора, проналазача, научника, светосавца и великог 
добротвора Српске Православне Цркве и народа у целини, а посебно манастира Светог 
Саве у Либертивилу. Др Михајло Пупин, професор Колумбија Универзитета, био је 
почасни Генерални конзул Србије у Сједињеним Америчким Државама, председник 
Централног одбора Српске народне одбране, и оснивач Комитета за помоћ Србима са 



седиштем на Петој Авенији у Њујорку. У његовом преданом раду помагали су му, тада 
архимандрит, Николај (Велимировић) и представница српског Црвеног Крста у Америци, 
Јелена Лозанић-Фротингем.  
 
Стога, 85. годишњицу блаженог уснућа Михајла Пупина обележавамо са свима онима који 
су убирали плодове и учили од њега, те потврђујемо да сва слава припада Богу и са 
благодарењем за богоугодно дело, смерно се молимо Господу за његово спасење и 
вечни помен.  
 
Антиминс је видљиви знак епископске власти у парохији и његовог духовног присуства 
током Свете Литургије. По благослову Његовог Преосвештенства Епископа Иринеја, 
сачињени су нови антиминси за сваку парохију и манастир у Епархији. По замисли 
владике Иринеја, антиминсе је израдио др Урош Тодоровић, инспирисан византијском 
уметношћу из времена Палеолога. У антиминсе су ушивене мошти Светог Мардарија 
Либеритивилског и Светих мученика Пребиловачких, те су исти освећени 02. новембра 
2019. године током прославе 800. годишњице аутокефалности Српске Православне Цркве 
и 130. годишњице од рођења Светог Мардарија Либертивилског. Током прославе ових 
јубилеја, а након освећења, владика Иринеј је поверио сваком свештенику по један 
антиминс за њихове парохије, те новоосвећени антиминси красе свете олтаре цркава, 
манастира и капела  богомспасаване Епархије источноамеричке.  
 
У погледу нашег највећег градитељског подухвата у Епархији, обнове Саборног храма 
Светог Саве у богомчуваном граду Њујорку, приводимо крају фазу обезбеђивања и 
затварања храма што је и потврђено 04. фебруара 2020. године. Настављамо да пружамо 
материјалну и молитвену подршку у реконструкцији Саборне цркве Светог Саве 
ишчекујући завршетак обнове.  
 
У Републици Црној Гори је крајем прошле године усвојен ”Закон о слободи вероисповести 
или уверења и правном положају верских заједница” који омогућава одузимање црквене 
имовине, храмова Српске Православне Цркве, посебно оних подигнутих пре 1918. године, 
а за које не постоји формална документација о власништву. Влада Црне горе је 
дозволила насилне интервенције против оних Православних који мирно протестују са 
жељом да сачувају своје цркве од одузимања. Овај закон угрожава права оних који су 
црквена имања примили кроз осмовековно наслеђе.  
 
Имајући све наведено у виду, недвосмислено пројављујемо да заједнички дижемо глас 
против садашњег Закона о слободи вероисповести или уверења и правном положају 
верских заједница” у Црној гори, и снажно се противимо покушају одузимања светиња од 
оних којима су их њихови преци оставили у аманет да се у њима моле и да их чувају. 
Заједно са јерархијом, свештенством, монаштвом и вернима Црне Горе гласно 
узвикујемо: НЕ ДАМО СВЕТИЊЕ! 
 
Током протекле године одређене административне и водеће позиције међу епархијским 
свештенством су промењене.  
 
Од сада, протојереј-ставрофор Раде Мирић служи као Архијерејски заменик, 
протонамесник Ђорђе Веселиновић је нови намесник питсбуршки, а протопрезвитер-
ставрофор Стеван Рокнић је духовник Савеза Кола Српских Сестара Епархије 
источноамеричке.  Презвитери Ведран Грабић и Стефан Ђорић служе као директори 
дечјег кампа Светог Саве у Шејдленду, савезна држава Пенсилванија, који се из године у 
годину убрзано увећава.  



 
Српска Православна Епархија источноамеричка је након 40 година од свог оснивања, а у 
складу са Светим канонима Православне Цркве (канон 41 Светих Апостола и канон 24 
Антиохијског сабора), као и Устава Српске Православне Цркве (чланова 5, 8, 13 и 107), 
коначно правно регистрована и ужива своју нову видљивост у истакнутим америчким и 
међународним круговима.  
 
Верна чада Епархије источноамеричке изражавају своју радост да угосте предстојећи 
Црквени Сабор Српске Православне Цркве у Сверној, Средњој и Јужној Америци који ће 
се одржати у цркви Светог Георгија у Клирвотеру, савезна држава Флорида, у суботу 29. 
фебруара 2020. године. Овај Сабор ће бити још једна прилика да потврдимо наше 
нераздељиво јединство које никада није било доведено у питање, и да коначно одбацимо 
све заблуде изазване незнањем или злобом. Такође одбацујемо све махинације људи зле 
воље који нападају јерархију наше Цркве и покушавају да јој наруше стабилност. Међу 
злонамернима су сви они који неосновано нападају лично Преосвештеног Владику 
Иринеја те се молимо да их Господ просветли како да би се васпоставили у заједницу 
верних, и молимо се за њихово спасење.  
 
Стога, Српска Православна Епархија источноамеричка са радошћу прихвата одговорност 
да угости Сабор Српске Православне Цркве у Северној, Средњој и Јужној Америци 2020. 
године, оснажујући нераздељиво јединство Српске Православне Цркве на западној 
хемисфери, растерујући све заблуде везане за јединство Цркве, одбацујући злу вољу и 
нападе на јерархију наше Цркве као и покушаје да се наруши стабилност Цркве и њених 
предводника. Потврђујемо подршку и поверење у нашег архипастира, владику Иринеја. 
Молимо се за просвећење и повратак разумном стаду Христовом и спасење оних који 
пропагирају дезинформације.  
 
Благодаримо Богу у светима Његовим за нашу Епархију источноамеричку под 
предводништвом Његовог Преосвештенства Епископа Иринеја и за јединство и сагласје 
као заједнице верних, молећи се усрдно да увек останемо заједно у љубави као 
епархијска породица, и да Бог наш који воли човека увек усрдно гледа на нас док 
напредујемо а још увек остајемо исти, никада у стагнацији. Благодаримо Богу и за нашу 
Отаџбину из које потичемо, и за земљу у којој сада живимо и у којој се слободно молимо.  
 

АМИН! 
 


