Питања и одговори у вези Старатељства
Шта је Старатељство ?
Старатељство је првенствено, хришћански начин живота у Цркви. Додатно, то је пропорционална посвећеност времена, талента
и блага кроз које појединац подржава своју парохију. То је редовна, добровољна жртвена пракса повратак Богу део онога што
нам је Бог дао.
Да ли је Старатељство обавезно за све парохијане ?
Не. Ништа у Црквеном Животу није обавезно или се мора радити под притиском. Бог нам даје шансу да радимо све по нашој
собственој слободној вољи и нашој савести, до нас је који пут ћемо изабрати.
Да ли постоји минимална сума за Старатељство ?
Не постоји минимални или максимални залог-обећање. Сви људи требају да се осећају комотно у њиховим финансијским или
било којим другим обавезама према Цркви.
Шта ако нисам у стању да испуним свој залог – обећање због губитка посла, изненадне болести или непредвиђених
породичних ситуација ?
Ништа. Може се десити да Старатељ једне парохије није у могућности да испуни свој залог – обећање из непредвиђених
разлога. Међутим, он и даље има одговорност да испуни свој залог – обећање према Цркви кад се његова ситуација промени.
Ко је укључен у старатељство – кога старатељство покрива?
Старатељство покрива само особу која је наведена у формулару.
Шта могу очекивати заузврат за Старатељство?
Старатељство је активно учествовање у животу Цркве са свим правима и обавезама које из тога проистичу; право да гласате на
Годишњој Скупштини Црквено Школске Општине; право да будете предложени и изабрани да учествујете у Управном одбору
Црквено Школске Општине.
Шта се не рачуна и неможе се укључити у Старатељство ?
Куповина свећа и других предмета у Храму; недељни прилог за тас; прилог за тас на Васкрс, Велику Госпојину и Црквену Славу;
прилог за Крштење, Венчање и Сахране.
Како постати Старатељ?
Морате попунити формулар за Старатељство и приложити у кутију за колекцију где се продају свеће у ншем храму.
Старатељство је потребно обновити путем формулара сваке године, то важи за постојеће старатеље и за нове старатеље. За
постојеће старатеље је потребно ради обнове детаља ( Адреса, Телефона итд ) и да потврде да и даље желе да наставе са
својим старатељством и да учествују у Годишњим Скупштинама. Нови старатељи морају да поднесу молбу за старатељство 6
месеци пре годишње скупштине да бих учествовали на годишњој скупштини.
Ko ће имати приступ мојим информацијама у вези старатељства?
Ваш залог за старатељство је приватна ствар. На неки начин то је пример ваше одговорности према Богу и према Цркви. Ваше
информације на формулару за старатељство ће бити само доступне свештенику и неким члановима управног одбора. Имена
старатеља ће се објавити и целокупан залог по потреби, али не и сваки индивидуални залог сваког старатеља. Приватност
сваког старатеља је приоритетна ствар и овај приступ елиминише поносно давање, такмичење, љубомору и омогућава да сви
људи прилажу залог према по својој материјалној могућности .
Како ћу знати да ли је моја молба за старатељство усвојена ?
Парохијски свештеник је једина особа која доноси одлуку ако ће молба за старатељство бити усвојена. Према информацијама
које су наведене у формулару за старатељство бићете обавештени о исходу молбе за старатељство у року од 6 недеља после
подношења обрасца.
Који су неки примери Старатељства?
Као што је већ горе наведено, то је ствар појединачних околности. Старатељство треба да предствља значајни гест дотичне
особе која жели да буде старатељ. Формулар за старатељство истиче категорије, на пример: монетарни прилог, редовно
чишћење или одржавање црквеног дворишта, редовна помоћ Колу Српских Сестара, Српске Школе или током великих
Црквених празника и догађаја.
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