Мисија Светих православних цркава
Да будемо верни у испуњавању Христове заповести да „Идемо и научимо све народе крстећи их у име
Оца и Сина и Светог Духа, учећи их да држе све што им је заповедио“, да би сви људи могли да се спасу и
дођу у познање истине.

4. мај 2017.
Драги/драга ____________,
Одбор за старатељство парохије Св. Василија Острошког је доделио задатак комисији да „планира
будућност цркве Св. Василија“. Ова комисија наставља са радом тако што прави почетне кораке у
изради капиталне инвестиције пројекта који пружа корисне информације (о) црквеној заједници Светог
Василија и објектима планирајући и решавајући потребе у наредним годинама црквеног живота.
Одбор за старатељство Св. Василија сада тражи ваше мишљење и увид о темама садржаним у
приложеној анкети у погледу будућег правца цркве Св. Василија Острошког. Циљ пројекта проширења
је заснован на подацима који су сакупљени у протеклих неколико година и информацијама које су
прикупљене приликом недавних интервјуа. Део овог рада и процеса био је и јесте да се открије и утврди
могућа подршка црквене заједнице пре него што се пређе на наредне кораке планирања за будућност,
јер се план и комитет залажу за фискално конзервативан приступ за будућност. Резултати ове текуће
студије ће се користити за одређивање капацитета цркве Светог Василија Острошког како би се кренуло
напред са додатним деловима и фазама ове студије и пројекта у наредне 3 године.
С обзиром на то да Српска православна епархија тренутно не пружа ту врсту експертизе, Одбор за
старатељство је затражио (стручно мишљење) независног консултанта, Џерија Минетоса, службеника за
развој у канцеларији парохијског развоја Грчке православне архиепископије. Господин Минетос је
задужен да спроведе овај део студије ради утврђивања потенцијалног капацитета за кретање напред.
ИСТОРИЈАТ - ГЛАВНЕ ТАЧКЕ
• Различити квалификовани стручњаци из цркве Св. Василија Острошког су развили планове на
основу рада са уносом различитих подгрупа у цркви (недељна школа, Коло, братство, фолклор,
објекти) да бисмо разумели њихове потребе које су настале у последњих неколико година (неке
су текуће и друге су непромењене, од пре неколико година).
• Одбор за старатељство је веома посвећен фискално најконзервативнијем могућем приступу који
ће решити потребе парохије, објекта и имовине.
• Цркви Светог Василија Острошког су потребне функционалније наменске учионице и простор за
програме ради већих образовних и програмских активности и нових програмских понуда, сада и
у будућности.
• Црква тренутно може да прими 300 људи (комбиновано седење и стајање) на богослужењима,
док сала може тренутно да смести само 126 особа што је нешто више од сигурносног кода. Једна
од последица тога је да се људи одвраћају јер не изгледа да има довољно места за њихову
породицу да седне на велике празнике па чак и за недељне догађаје.

•

•

Садашња зграда цркве Св. Василија Острошког је изграђена пре 34 година. Неопходне су веће
поправке крова, HVAC система, топографије земљишта и паркинга и на чекању су до завршетка
ове студије.
Процена потреба током протеклих година и садашња студија доносе предложени план који је
комитет предложио у 3 фазе по принципу „текућег плаћања“ (“pay as you go”) и када и ако
финансијска средства буду доступна. Финансијска средства би требало да буду доступна пре
почетка сваке фазе, и то по исплати садашње хипотеке у износу од 700 хиљада долара у наредне
4 године, што је тренутна стопа исплате хипотеке.

Приложена „Изјава о потребама“ је формулисана и заснована на подацима и информацијама подгрупе
који су прикупљени кроз независну студију. Приложени документ детаљно описује налазе и могуће
предложене планове који су засновани на подацима у фазама по принципу типа „текућег плаћања“ (“pay
as you go”) са предложеним дијаграмом. (Везе за оба наша сајта)
Сав унос у „Изјави о потребама“ ће се држати у најстрожем поверењу. Унапред вам се најдубље
захваљујемо на времену и подршци приликом одговора на планирање будућности.

Искрено ваши у Христу,
О. Ђуро Крошњар
Мајкл Косановић
Софија Обрадовић Скалзити
Протојереј Ђуро Крошњар
Мајкл Косановић
Софија Обрадовић Скалзити
Парохијски свештеник
Председник Старатељског одбора Председница прикупљања средстава

