
„И све што год чините, од срца чините,
као Господу, а не као људима.“

Колошанима 3;23



„Јер знате благодат Господа нашега Исуса Христа,
да богат будући, вас ради осиромаши,
да се ви његовим сиромаштвом обогатите.“
(2 Коринћанима 8:9) 

Традиција даривања, неимарства и милосрђа има дугачку историју у нашој цркви, а етос 
даривања и милосрђа дубоко је укорењен у нашем културном миљеу. Заједница при 
нашем Саборном храму више од једног века - како према цркви тако и онима којима је 
потребно - показује дугачку традицију изузетног даривања. 

За време Велике Депресије, Чикаго Трибун је објавио да се у граду Чикагу подижу 
само две зграде: Пошта коју гради Савезна влада, и Српска Православна Црква у улици 
Шилер, коју су подизали људи наше парохијске заједнице. 

Када су историјске околности представљале многобројне изазове, наша заједница је 
одговарала са великодушношћу и одлучношћу. Било да смо слали војнике из наше зајед-
нице назад да се боре у Првом светском рату – уз помоћ Кола Српских Сестара; при-
хватању расељених лица после Другог светско рата; или помагању током ратова деве-
десетих година прошлог века – наш народ је увек у свом срцу налазио потребу да даје. 

 За време петнаест година моје службе при нашем Саборном храму, био сам сведок 
многих дела милосрђа, даривања и прилога, као и дела љубави која инспиришу. 

Пре неколико година, мој парохијанин је ушао у моју канцеларију и затражио да 
пре ко цркве пошаље нека средства у Србију како би помогао двочланој породици, оцу 
и кћерки. Они су били Срби са Косова и Метохије. Мајка је умрла од болести, док је 
друго дете – кћерка, убијена за време сукоба на Косову и Метохији. Кћерка је помага-
ла нашем парохијану на његовом имању у Србији у брању шљива и приликом једног од 
њихових разговора открила му је да веома воли рачунаре. Он је одлучио да ће јој ку-
пити рачунар, и тог истог поподнева отишао је са њом у продавницу рачунара желећи 
да је обрадује. На његово изненађење, она је почела да се противи и одбија поклон. 
Међутим, он је инсистирао и купио рачунар. Одвезли су се натраг до њене куће, али 
када су стигли он је схватио да она и њен отац живе у поткровљу штале и да нису имали 
струју. У ствари, она није могла да користи рачунар, али је била и сувише постиђена да 
му каже целу истину. На крају, наш парохијанин је одлучио да им купи и поклони 
имање, кућу са окућницом, у централној Србији. Изузетан пример! 

Задужбинарски фондови би служили да институализују и овековече слична дела 
несебичне љубави и милосрђа. Они пружају веома значајан начин да се ода почаст 
успомени на вољену особу оснивањем фонда у његово или њено име, и служе као од-
личан пример другима да чине исто. Поврх тога, они омогућавају дародавцу (даро-
давцима) да помажу и унапређују програме или службе по њиховом избору и убеђењу. 

Поред већ реченог, фондови служе као подстицај приложницима, без обзира где 
они живе, да буду приложници фонда у част и спомен особе у чије име је он основан. 
Ови фондови пружају извесну финансијску стабилност и обезбеђују значајне финан-
сијске резерве, с обзиром да главница фонда остаје нетакнута заувек. Онима који уп-
рављају црквом они омогућавају да имају значајне основе за планирање буџета и фи-
нансијско планирање. 

Из свих ових разлога, и многих других, у име нашег свештенства и заједнице, ја вас 
позивам да помогнете и учествујете у нашем задужбинарском програму.

У Христу,
Протојереј Др. Дарко Спасојевић
Старешина храма



Драги садашњи и будући задужбинари Српског Православног Са-
борног Храма Светог Васкрсења Христовог,

Завршен је посао припреме темеља за организовање задужби-
нарских фондова при Саборном храму Васкрсења Христовог 
Српске Православне Цркве. Почели смо да разматрамо ову идеју 
на примерима других црквених, просветних и здравствених уста-
нова широм света. Српска традиција задужбинарства (задужби-
нартсво, буквално значење оставити нешто иза себе у наслеђе) је 
поново оживела у српским заједницама и посебно је видљиво 
видљива у црквеним парохијама. 

Сврха Задужбинарског Програма Саборног Храма Васкрсења 
Христовог Српске Православне Цркве јесте да омогући посебну 
жељу дародаваца и њихових дарова да трају неограничено кроз 
механизам установе задужбине. 

Прилози у Спомен и Задужбинарске Фондове гарантују да у 
континуитету на годишњем нивоу доносе око 5% прихода на њи-
хову вредност у корист одређене мисије коју је изабрао дародавац.

Најпознатији градитељи задужбина код Срба су чланови ди-
настије Немањић, који су иза себе оставили богато наслеђе мана-
стира, почевши са манастиром Хиландар (задужбином Стевана 
Немање из 1198) и многим другим. Ова достојна традиција траја-
ла је до петнаестог века, када је била потиснута за време дугог 
периода Отоманског ропства. После ослобађања од првих осваја-
ча, веома цењени и богати Срби су подизали задужбине зарад сво-
га спасења а приходи које су ове зграде обезбеђивале коришћени су 
у корист жељених образовних, културних и здравствених делат-
ности. Тако налазимо добро познате задужбинаре Универзитета 
у Београду (Капетан Мишино здање), Концертна Сала (Коларац), 
као и многе друге задужбине у Београду и другим градовима Србије. 

Ова добро успостављена култура задужбинарства код Срба је 
напрасно прекинута за време полувековне владавине других узур-
патора српских земаља; међутим, не тако давно, отпочео је про-
цес повратка одузетих задужбина њиховој првобитној намени. 

У последње време појавили су се нови задужбинари међу Срби-
ма, обраћајући пажњу на оно шта они сматрају савременим 
друштвеним приоритетима. 

На следећим странама, моћи ћете да се упознате са осни-
вањем сталних фондова у корист вама најдраже активности у 
нашој заједници. Надам се да ћете се придружити нашим члано-
вима који су већ схватили вредност и успех задужбинарских фон-
дова. Њихове кратке приче су изнете да бисте лакше разумели 
сврху овог програма.

Хвала вам на пажњи.
Др Градимир Вучковић

Председник Управног Одбора Саборног Храма



ШТА ЈЕ ФОНД ЗАДУЖБИНА 
ИЛИ ЗАВЕШТАЊА?

Фонд задужбина или завештања при Српском Саборном 
Храму Светог Васкрсења Христовог је прилог који се неће по-
трошити него ће бити инвестиран у разноврстан инвестицио-
ни портфолио. Годишњи приходи из фондова задужбина и за-
вештања се користе да би обезбедили изворе редовне финан   - 
сиј ске подршке храму Васкрсења Христовог и његовим служ-
бама мисије.

Задужбина може да буде основана текућим прилозима или 
путем поклона завештања (то јест, тестаментом, заве штањем, 
одређењем корисника пензионих рачуна, одређе њем корис-
ника осигурања).

ЗАШТО ОСНОВАТИ ФОНД ЗАДУЖБИНА 
ИЛИ ЗАВЕШТАЊА – МИСИЈА?

Задужбине (задужбинарство) имају дугачку традицију у ис-
торији нашег народа и нашем наслеђу. Задужбинарски фондо-
ви су природни начини за цркве и добротворне инстутуције да 
сакупљају средства и осигурају финансијску сигур ност. Они чу-
вају оно што је наслеђено од претходних поколења, али и из-
грађују и унапређују за будућност.

Задужбинарски фондови ће бити основани да би осигурали 
будућност парохије као и помоћ у њеним текућим подухватима. 
Они су, у суштини, изградња наше будућности на темељима на-
ше прошлости. 

Оснивањем програма задужбина, Српски Православни Са-
борни храм Васкрсења Христовог је основао фонд који је усме-
рен ка посебној и ограниченој употреби, и ка примању прилога 
који ће бити употребљени у складу са добротворним, образов-
ним и мисионарским циљевима цркве. 

Мисија задужбинарских фондова је да унапреди рад нашег 
Саборног храма пружајући подршку постојећим мисијама и ос-
нивањем нових мисија у цркви, са нагласком на:

• Хришћанско образовање
• Обогаћивање живота парохијана свих узраста
• Раст и ширење мисије
• Унапређење објеката и програма Саборног храма

КОЈЕ ВРСТЕ ЗАДУЖБИНА 
И ЗАВЕШТАЊА СУ МОГУЋИ?

Задужбине Старатељства: Пружају редовну помоћ посто-
јећим мисијама и програмима Саборног храма парохије.

Задужбине Образовања: Помажу верске и културне обра-
зовне програме.

С р п с к и  П р а в о с л а в н и  С а б о р н и  Х р а м  С в е т о г  В а с к р с е њ а



Задужбине за Упокојене: У част уснуле вољене особе и мо-
же бити основан било када.

Програм за Хитне Потребе: Хуманитарни програм одређен 
за помоћ хитно угроженима.

Остали – Ограничени: За директну корист Српског Сабор-
ног храма Светог Васкрсења Христовог, или за достојан (вредан) 
пројекат по вашем избору. Размислите о нечему што вам је дра-
го да помогнете. Поделите ваше идеје са нашим свештеницима 
и нашом управом.

ШТА СЕ ДЕШАВА СА ДАРОВИМА 
ПОВЕРЕНИМ У ЗАДУЖБИНАРСКЕ ФОНДОВЕ?

Када се задужбина оснује, било док је приложник у живо-
ту или путем тестамента или животног завештања, свако мо-
же да буде сигуран да главница поклона неће никада бити 
дирана. Само приход од уложеног фонда може да се користи. 
Поклон постаје трајно наслеђе за разне програме и службе Срп-
ског Православног Саборног Храма Васкрсења Христовог. Ваша 
великодушност ће служити да обогати генерације које ће доћи.

КО УПРАВЉА ФОНДОВИМА? 
Управљање задужбинарским фондовима обезбеђују добро 

утврђене и реномиране професионалне финансијске инвести-
ционе фирме. Фондовима ће се управљати и они ће бити кори-
шћени у складу са жељама приложника. Извештаји о финансиј-
ским активностима задужбина биће прегледани сваког месеца 
од стране Управног Одбора Саборног храма и стављени на рас-
полагање парохијанима на годишњем нивоу (једанпут годишње).

КОЈИ СУ КОРАЦИ ДА ЗАПОЧНЕ ПРОЦЕС?
Размислите о програмима и службама у цркви. Да ли постоје 

програми и службе, као што су Православна мисија, Хришћан-
ско образовање, омладина, појање и напредак парохије, који 
бисте ви желели да видите да напредује у будућности? Да ли же-
лите да будете сигурни да су фондови позиционирани тако да 
ће осигурати трајно старање и напредак нашег Саборног храма? 
Да ли бисте желели да оснујете фонд за омладину, образовање, 
или програме за сиромашне?

Уколико вам је потребно више информација да донесете од-
луку, ступите у контакт са старешином храма, било којим од све-
штеника или чланом Управног одбора. Они ће вам помоћи да 
разумете како ваш прилог може да спроведе у дело ваше жеље и 
намеру.

Ако је потребно, консултујте свог финансијског, пореског или 
правног саветника за савет. Ваш саветник ће осигурати да до-
бијете максималне пореске и законске предности које ваш по-
клон осигурава.

П о с т а н и т е  з а д у ж б и н а р



КОЈИ СУ ПУТЕВИ И НАЧИНИ 
ЗА ОСНИВАЊЕ ЗАВЕШТАЊА?
• Непосредни (Директни) Поклони: Преноси у готовини, 

хартијама од вредности, или друга имовина.
• Поклони у некретнинама: Можете да добијете исте по реске 

привилегије као и на поклоне пораслих хартија од вредности.
• Завештање тестаментом или Доживотним уговором: Нај-

заступљенији начин одложеног добротворног даривања.
• Поклони Животног осигурања: Одредите Саборни Храм 

као корисника.
• Поклони Пензионих планова: Одређивање Српског Право-

славног Саборног Храма Васкрсења Христовог за примар-
ног, делимичног или условног корисника приватног пензио-
ног фонда (на пример, ИРА, СЕП, 401(к), 403(б), план за по делу 
добити). Одредите Српски Православни Саборни Храм Ва-
скрсења Христовог за корисника на формулару „Одредите 
Корисника“.

• Поклони са задржавањем животне заоставштине: Омогу-
ћава дародавцу да завешта своју кућу Саборном храму, с тим 
да задржи право да живи, изнајмљује, или на други начин ко-
ристи имовину док је у животу.

ЗАВЕШТАЊЕ ВАШЕ ЗАДУЖБИНЕ
Завештани дарови су трајни начин да покажете ваш ентузија-

зам и посвећеност Српском Православном Саборном Храму 
Светог Васкрсења Христовог помажући Саборном храму да ос-
твари своју визију за будућност.

Позвани сте да се придружите овим преданим настојањима 
како бисмо осигурали да наша црква настави да буде дом мо-
литве, образовања у Православној хришћанској вери, да напре-
дује и шири хришћанско заједничарење и даје подршку онима 
којима је то потребно, одајући у исто време поштовање и сећа-
јући се оних које волимо.

Ако желите више детаља о задужбинама, молимо вас да позо-
вете старешину саборног храма у канцеларији на (773) 693-3367.

Хвала вам на разматрању овог важног и значајног програма 
подршке.
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ОСНИВАЊЕ ЛИЧНОГ МЕМОРИЈАЛНОГ ФОНДА:

I. Минимум од $ 5.000,00 је одређен за оснивање појединачног Меморијалног Фонда.

• Захтев за оснивање Меморијалног Фонда на име упокојених треба да буде упућен Управном 
Одбору. Захтев може да буде поднет од стране породице или особе која жели да оснује фонд. 

• Једном основан Меморијални Фонд може касније да се споји са другим Меморијалним Фон-
дом у циљу стварања заједничког Меморијалног Фонда; или може да се пренесе или удружи у 
задужбинарски фонд који ће се искључиво користити за Српски Православни Саборни Храм 
Васкрсења Христовог.

• Приликом преношења или удруживања постојећег Меморијалног Фонда и оснивања Задужби-
нарског Фонда, основица укупних средстава који се спајају не може бити мања од $10.000,00.

II. СВРХА: Да служи као трајно сећање на покојника и да обезбеди приход искључиво за одржа
вање Српског Православног Саборног Храма Васкрсења Христовог.

III. ЧУВАР ФОНДА: Меморијалним Фондовима управља добро утемељена професионална фи-
нансијска инвестициона фирма. Фондовима ће се управљати и они ће бити коришћени у 
складу са жељама приложника. Извештаји о финансијским активностима задужбина биђе 
пре гледани сваког месеца од стране Управног Одбора саборног храма и стављени на распо-
лагање парохијанима на годишњем нивоу (једанпут годишње).
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ОСНИВАЊЕ ФОНДОВА ЗАДУЖБИНА ИЛИ ЗАВЕШТАЊА:
 
I. Основни почетни прилог у вредности од $10.000,00 је потребан да би се основао фонд за-

дужбине или завештања. Прилог се врши једнократном уплатом целог износа.

A) Донатор(и) ће одредити коришћење прихода искључиво за један од следећих фондова:
• Задужбинарски Фонд Старатељства – Српског Православног Саборног Храма Светог Васкр-

сења Христовог – помаже опште оперативне потребе Српског Православног Саборног Храма 
Светог Васкрсења Христовог.

• Фонд Образовања – помаже верске и културне образовне програме Српског Православног Са-
борног Храма Светог Васкрсења Христовог.

• Програм Хитне Помоћи – хуманитарни програм осмишљен да помогне онима којима је по-
требна помоћ, у које спадају и чланови и не-чланови Српског Православног Саборног Храма 
Светог Васкрсења Христовог.

• Други (Ограничени) – Приход се може користити за директну корист Српског Православног 
Саборног Храма Светог Васкрсења Христовог, као и за црквене подухвате по вашој вољи који су 
пригодни и одговарајући.

Б) Додатна средства могу се додати главном износу било ког већ основаног задужбинарског фонда у 
било које касније време.

II. СВРХА: Да обезбеди Српски Православни Саборни Храм Светог Васкрсења Христовог са 
задужбином која ће доносити приход који ће се користити као што је дародавац наложио. 
Намена прихода зарађеног од разних задужбинарских фондова се разликује од фонда до 
фонда и обранучава се за сваки фонд појединачно.

III. ЧУВАРИ ФОНДОВА: Управљање задужбинарским фондовима обавља добро утемељена про
фесионална финансијска инвестициона фирма. Фондовима ће се управљати и они ће бити 
коришћени у складу са жељама приложника. Извештаји о финансијским активностима за-
дужбина биђе прегледани сваког месеца од стране Управног Одбора саборног храма и ста-
вљени на располагање парохијанима на годишњем нивоу (једанпут годишње).
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РАСПОДЕЛА И 
РАЧУНОВОДСТВО 
МЕМОРИЈАЛНИХ И 
ЗАДУЖБИНАРСКИХ 
ФОНДОВА

Сврха овог одељка је веома техничка и има за циљ да објас-
ни принципе рачуноводства и дистрибуције који се односе 
на Меморијалне и Задужбинарске фондове („Ограничени 
фондови“). Овe смернице које су дефинисане у даљем текс-
ту следи већина факултета и непрофитних организација ко-
је имају задужбинарске фондове.

A) Задужбинарски Фонд: Прилог Српском Православном 
Саборном Храму Васкрсења Христовог при чему је да-
родавац тражио да се приход од инвестиције зарађене 
на главници користи на основу жеље дародавца. Ов ла-
шћење употребе се креће од „без ограничења“ до посе-
бних намена као што су фонд за сиромашне, или проје-
ката за изградњу капиталних објеката. У сваком заду ж- 
би нарском фонду се налази језик да главница (корпус) 
не може да се користи. Ово чува и штити задужбине.

Б) Замрзнути Корпус (Главница): Саборни храм ће сле-
довати политику годишњег повећања главнице (корпу-
са) сваке задужбине у мери раста цене трошкова живо-
та („ЦПИ“) са 30. новембром, а што одражава претходних 
12 месеци. Тако добивени баланс задужбине постаје но-
ва главница (корпус) који ми називамо „замрзнути ба-
ланс“. Износ који је приложен Саборном храму за осни-
вање нове задужбине, или за увећање већ основане 
з ад у жбине, почињаће са или после 1. јануара наредне 
године, и означаваће се као „замрзнути корпус (главни-
ца)“ или додатни замрзнути корпус за оне задужбине 
које су већ основане.

В) Обрачунавање Зараде Инвестиције: Ово представља 
јединицу прихода оствареног током текуће године; или 
приход стечен акумулацијом од претходних година који 
је доступан за дистрибуцију у складу са жељама даро-
давца у време када је задужбина основана. Сви приходи 
или не мање од 5% зараде, умањени за годишњу инфла-
цију („ЦПИ“), биће доступни за дистрибуцију.
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Приходи ће се састојати од следећих компоненти:
•  Приходи од камата
•  Приходи од дивиденди
•  Добитци од продаје хартија од вредности или исплата
•  Повећање реалне тржишне вредности (РТВ) на дан 31. 

децембра текуће године – у поређењу са РТВ на дан 31. 
децембра претходне године

Приходи ће се смањити због следећег:
•  Губитци од продаје хартија од вредности
•  Смањење РТВ на дан 31. децембра текуће године у по-

ређењу са РТВ на дан 31. децембра претходне године
•  Остали расходи

Резултат додавања прихода и одузимања губитака ће бити при-
ход или губитак за текућу годину, који ће бити додељен сваком 
за дужбинарском рачуну у односу на проценат учешћа у укупним 
збиру свих задужбина.

Г) Израчунавање годишње дистрибуције од 5%: У јануару 
сваке године рачуновођа ограничених фондова ће израчу-
нати износ дистрибуције за ту годину тако што ће помножити 
вре дност задужбине са 1. јануаром претходне године пута 5%.

 Годишње повлачење 5% ће бити само са задужбинарских ра-
чуна који су били установљени пре 1. јануара претходне го-
дине. То значи да 5% неће бити повучено из задужбина које 
су основане током претходне године.

 Ни под којим условима не могу се повући средства за дистри-
буцију из задужбине ако би повучени износ смањио баланс 
на рачуну задужбине испод његове замрзнуте вредности на 
дан 31. децембра претходне године или на дан 31. децембра 
било које наредне године, ако би тиме била ума њена нова 
или придодата главница, јер би се ово сматрало инвазијом на 
главницу.

Д) Годишња дистрибуција прихода Саборном храму: У јануа-
ру сваке године рачуновођа ограничених фондова ће прене-
ти на рачун Саборног храма за дистрибуцију задужбина 5% 
сред ства за дистрибуцију која се односе на следеће групе 
задужбина:

• Меморијални фондови
• Задужбине старатељства
• Задужбине образовања
• Остале ограничене задужбине

 У било које време након тога, Управни Одбор може да за-
тражи дистрибуцију са овог рачуна све док је сврха за коју се 
средства прослеђују у складу са захтевима дародавца.

 Задужбинарски фондови и завештања су високо регулисани 
унутар финансијског сектора и ми смо у потпуности посве-
ћени ефикасном управљању њима, у складу са законом и на-
мерама и жељама добротвора фонда
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П О С Т О Ј Е Ћ И
М Е М О Р И Ј А Л Н И 

Ф О Н Д О В И

ДР + МИЛАН РАКИЋ МЕМОРИЈАЛНИ ФОНД
Др Милан Ракић је био предан доктор, одан пријатељ, пажљив супруг, 
отац, деда, брат, и стриц. Он је био пажљив, стрпљив, љубазан и господин 
човек. 

Мима је рођен 2. августа 1933. године на Илиџи, близу Сарајева, у Ју-
гославији. Он је био други син Вуке и Миодрага Ракића, и млађи брат Др 
Љубише Ракића. Он и његова породица преживели су Други светски рат, 
и кроз низ догађаја за време рата, фамилија се преселила у Београд где 
је Мима одрастао и стекао много доживотних пријатељ става.

Уписао је Медицински факултет Универзитета у Београду и добио ди-
плому Доктора Медицине 1961. године. Те исте године, ступио је у брак 
са Др Горданом Бресианац у коме добијају кћерку Снежану. Ка сније су 
им се путеви разишли. Године 1962. прихватио је позицију научног са-
радника на Институту за фармакологију, а 1964. године добио је титулу 
доцента фармакологије.

Године 1969. Мима је одлучио да дође у Сједињене Америчке Државе. 
Добитник је постдокторске стипендије за истраживање на Перду Уни-
верзитету, у Индијани. У то време упознао је Надежду (Доди) Џаковић, 
са којом ступа у брак 14. јуна 1970. године. Доди је имала петогодишњу 
кћерку, Марину, из претходног брака. Мима је убрзо постао као други 
отац Марини. Она је њега звала „Тата“, а он је њој дао надимак „Мачак“, 
то јест „Маче“, на енглеском „kitten“. Имали су веома топао и срдачан 
однос.

Мима је успешно положио све испите из медицине и завршио спе-
цијализацију из анестезиологије у Масонској болници у Илиноису. Син 
Андреј родио им се 1. јуна, 1972. године (Маринина жеља за малог бату 
се остварила). Мима је прихватио позицију у Комјунити болници у Пеј-
лосу, где је радио две године. Године 1976. прешао је у болницу Доброг 
Самарјанина у Даунерс Грову, и у хируршком центру Мидвест, где је ра-
дио 34 године, све док није отишао у пензију у мају 2010. године.

Мима је био поштован и вољен од његове фамилије, његових кумова, 
и многобројних пријатеља и остаће нам у дивном сећању.

+ СМИЉАНА (ПАВИЋЕВИЋ) НАЈТ МЕМОРИЈАЛНИ ФОНД
Смиљана Рада (Павићевић) Најт је рођена 23. децембра, 1977. године, у 
Источном Чикагу, Индијана, у породици протојереја Драгољуба и про-
тинице Јованке Павићевић, а 1982. године се пресила у Алхамбру, Кали-
форнија, када је њен отац постављен за старешину саборног храма Св. 
Стефана. Смиљана, свима боље позната као Смич („Smich“), вратила се 
1992. године у Чикаго као тинејџер, када је отац Драгољуб постављен за 
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старешину саборног храма Светог Васкрсења Христо-
вог. Смиљанин деда по мајци, покојни прота Душан По-
повић (са његовом супругом, покојном протиницом 
Радојком), је био старешина храма од 1951. године до 
његове преране смрти 1972. године, и у време његове 
службе купљено је ново имање и саграђена црквена са-
ла на Редвуд Дрajв. 

Смич је, угледајући се на своју мајку, постала члан 
фолклорне групе СОКО при храму Васкрсења Христо-
вог и редовно учествовала у програмима епархијских 
дечијих летњих кампова Средње-западноамеричке и 
Западноамеричке Епархије. 

Смич је била активни учесник светотајинског и свих 
других аспеката парохијског живота. Посебно је била 
привржена Црквеној Школи, где је касније постала и 
учитељица и члан разних омладинских група.

Образовање младих и дружење са њима били су жа-
риште њеног схватања цркве као живе заједнице, у скла-
ду са вредностима њене породице. Смиљанина мајка и 
сестра су учитељице, а главна активност оца Драгољуба 
за време његове пастирске службе била је учешће у ос-
нивању Академије Свети Сава (парохијска и двојезична 
школа при Саборном храму Васкрсења Христовог). 

Године 2005, Смич се поново преселила у Лос Анђе-
лес, где је упознала Џона Најта, свог будућег супруга. 
Венчали су се у у Саборном храму Св. Стефана Прво-
венчаног 25. октобра, 2008. године. Смиљана се изне-
надно упокојила 9. јануара 2010. године, у Пасадени, 
Калифорнија, са тридесет и две године. Парохије оба 
саборна храма, и Светог Васкрсења Христовог и Светог 
Стефана Првовенчаног, и већи део српског расејања – 
као и многобројни пријатељи и познаници широм света 
били су изненађени и ожалошћени њеном прераном 
смрћу.

Наслеђе Смиљанине породице јесте наслеђе служе-
ња и живота у цркви. Њен изузетно благи и светли дух, 
њено скромно понашање и посвећеност цркви и њеној 
фамилији пријатеља заувек ће бити светионик и инспи-
рација свима који су је познавали и који настављају да 
следе њен пример. Нека почива у миру и вечан јој покој 
у Царству небеском.

+ ДУШАНКА МОЛНАР 
МЕМОРИЈАЛНИ ФОНД
Наша Баба Шанка, пет дана пре њеног 96. рођендана, 
упокојила се у сну, у њеном кревету, у своме дому, као 
што је и желела. Сви смо били озарени осећањем олак-
шања знајући да је она сада пронашла мир пошто је истр-
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пела невоље и болове старости и свега онога што старост прати. Она је била јака жена, физички и емоцио-
нално, и подигла је своје три кћерке после несрећног случаја трагичне смрти њеног мужа, док су деца била 
још увек мала. Радила је тешко, била је одличан професионални кувар, мудра у облачењу посебно у лепим 
шеширима у чему је била посебно учена, и увек је знала да исприча дивне приче.

Волела је своје кћерке, унучад и праунучад из дубине свога срца, а ми смо јој сви узвраћали нашом љу-
бављу. Оне око себе много ја научила, на чему смо јој сви веома захвални. Она је била ухо које би слушало 
када је то било потребно, и она би вам увек рекла како ствари стоје и како би нешто требало да буде, без 
обзира ако се нисте са тиме слагали или желели другачије. Посета њеној кући никада није могла да прође 
да не пробате макар мало нечега дивног што је припремила, и увек би била вољна да научи друге како да 
направе нешто што је она већ знала. Она је била посебна жена, чак и када је постајала све крхкија, њена 
од лучност за самосталност је остала чврста. Можемо само да се надамо да ћемо и ми старити добро као 
она, и да ћемо задржати исто толико контроле над нашим животима попут ње.

Била је стриктна у дисциплини према себи и веома строг васпитач. Веровала је у образовање, преда-
ност, и чврсту веру у Исуса Христа, Бога и Православно Хришћанство. Последње свете тајне исповести и 
причешћа примила је са радошћу неколико недеља пре него што се упокојила, што јој је, верујемо, донело 
велики спокој и мир.

Црквена мисија, нарочито у областима образовања и помоћи угроженима, били су важан део њеног 
интересовања и сматрала их је достојним њене подршке. Као део њеног наслеђа, част нам је да оснујемо 
овај Меморијални Фонд у знак трајног сећања на њу.

ПОСТОЈЕЋИ ФОНДОВИ ЗАДУЖБИНЕ И ЗАВЕШТАЊА

+ ДРАГОЉУБ ДОНАЛД ОРЛИЋ ЗАДУЖБИНАРСКИ ФОНД
„Сваки како одлучи у срцу, 

не са жалошћу или принудно;  
јер Бог љуби онога који драговољно даје“.

2 Коринћанима 9:7

Покојни Драгољуб (Доналд) Орлић уснуо је у Господу 13. новембра 1998. године у своме дому, од ср-
чаног удара, у педесет и петој години живота. Његови вољени родитељи, Стеван (1983) и Марија (1984) 
Орлић, који су се упокојили пре њега, били су Срби рођени у Америци. Његови деда и баба емигрира-
ли су из Блиње, у Лици, 1908. године и настанили се у Питсбургу, Пенсилванија. Коначно, два брата из 
породице Орлић преселили су се 1934. године у Гери, Индијана, где су са многим другим Србима ради-
ли у ЈУ ЕС железари. Доналдов отац је упознао своју будућу супругу Марију Арлов преко пријатеља. Они 
су касније ступили у брак и преселили се у Цицеро, и сви су сахрањени на гробљу Монтрос у Чикагу.
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Доналд је био ветеран америчке војске и служио је две године у Немачкој. Војничку службу заменио 
је мирним животом радећи у електичној компанији Вестерн (где је радио и његов отац) и бринући се о 
својим родитељима. Доналдови хобији су били обнављање аутомобила за трке, а уживао је да ради и на 
механичким моторима како би њихову продуктивност довео до максимума. Није изненађење да је ње-
гов омиљени спорт био ауто трке.

Његово несебично старање и љубав према родитељима као и поклон нашем Саборном храму су ди ван 
пример великог задужбинара. Његова скромност има историјску вредност. Све што је имао овде на зе-
мљи он је оставио Српском Православном Саборном храму Светог Васкрсења Христовог. Његов велико-
душни дар од преко $430.000,00, и богата библиотека поред тога, сврставају га у ред Оснивача (прилож-
ници од $100.000,00 и више) нашег Саборног храма и највећим добротвором у историји наше парохије.

Ми учимо нашу омладину и сами себе о Светом Сави и Св. Николају, који су се одрекли њиховог зе-
маљског богатства како би помогли и унапредили Божије дело, а угледајући се на њих, Доналд је учинио 
то исто. Он је ишао истим путем којим су ишли они пре њега. Он је следовао њиховом примеру.

Доналд је постао наш највећи оснивач без икакве помпе и церемоније, без икаквог јавног изража-
вања захвалности и било каквог признања. Његов поклон је био потпуно несебичан, јер нити је очеки-
вао да добије нешто за узврат, нити је био свестан да ће постати наш највећи дародавац. Заоставштина 
коју оставља има истинско духовно значење. Нека му је вечан спомен у Царству Божијем.

+ ДР МИЛОРАД ЧУПИЋ ЗАДУЖБИНАРСКИ ФОНД
Др Милорад Чупић, познат међу својим пријатељима као Мајк или Миша, стекао је своје звање Доктора 
Медицине на Медицинском Факултету Универзитета у Београду. Након што је ступио у брак са Др Дра-
ганом Чупић, својом великом љубави, емигрирао је у Сједињене Америке Државе, и у потрази за даљим 
медицинским усавршавањем завршио је стажирање у Мерси болници, а затим и специјализацију из 
aнестезиологије у болници Чикаго Универзитета. На Чикаго Универзитету био је познат по томе што је 
добијао награде за многобројне завршене истраживачке пројекте. После две године службе, у земљи 
коју је усвојио, у чину мајора армије Сједињених Америчких Држава, Др Чупић је постао део тима бол-
нице Мерси где је радио као начелник одељења за анестезиологију све док није отишао у пензију 2015. 
године. У том својству Др Чупић је основао одељење за контролисање болова при Мерси болници.

Иако је био остварен и цењен лекар, ништа га није чинило срећнијим од провођења времена са 
својом породицом. Милорад је био вољени син, брат, стриц, супруг, отац и деда.

Др Чупић је такође био предан у служењу својој заједници и био је члан многих организација. Он је 
био један од оснивача Српско-Америчког Лекарског и Стоматолошког Друштва где је служио као члан 
управе. Др Чупић је такође био активни члан Саборног Храма Светог Васкрсења Христовог. Веома да-
режљиво је помагао обнову цркве и парохијску школу Академија Светог Саве, где је служио као члан 
школског одбора.

Оно што је преобразило Милорадов хришћански живот била су два посебна ходочашћа, једно у срп-
ски манастир Хиландар на Светој Гори, у Грчкој, и друго у Свету Земљу (Израел) и Египат.

Ова задужбина је основана у његову част са надом да ће и други побожни парохијани имати прилику 
да осете исто просвећење које је осетио Др. Чупић. Сваке године пуноправни парохијанин са ограни-
ченим средствима, биће изабран од Старешине Саборног храма да добије стипендију од $3.000,00 за 
ходочашће под покровитељством цркве.

+ ЂУРО „ЂОРЂЕ“ ДРАГИШИЋ ЗАДУЖБИНАРСКИ ФОНД
Ђуро „Ђорђе“ Драгишић је рођен 21. јуна 1920. године у српској православној породици, у селу Тор-
бички Ваган, у Лици, у крају који је чешће него обично одгајао виртуозне и јуначке мушкарце и жене и 
верне српске православне хришћане. Ово је подручје у Српској Крајини познато под именом Тромеђа, 
што значи три границе, а које се налази тамо где се сурећу Босна, Лика и Далмација. Ово је претежно 
било српско православно подручје што ће касније постати католичка Хрватска. Ђуро је служио као 
четник под генералом Дражом Михаиловићем и Војводом Момчилом Ђујићем за време Другог свет-
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ског рата. Оснивање Задужбинарског Фонда +Ђуро Драгишић при Саборном храму Васкрсења Христо-
вог је омогуђено многобројним великодушним прилозима Ђуриних пријатеља, кумова, и сродника за 
покој његове душе. Ђуро је цео свој живот провео живеђи као прави српски православни хришћанин и 
помажући своме народу, отелотворивши собом „родољубство“, а ово су признали и препознали они 
чије је животе он дотакао. Надамо се да ће овај фонд послужити као трајна успомена и подсећање како 
је човек једноставне прошлости и веома тешког животног искуства могао да, са поштеним тешким ра-
дом и истинским интегритетом, себе изгради тако да може да помогне другима који су још увек живели 
у тешким условима и да помогне у оснивању, изградњи и одржавању цркава у Отаџбини и у Расејању и 
тако смирено утиче на ширење и одржавање српског православног народа и вере. Нека му је вечан 
спомен у небеском Царству Божијем.
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Блажен је онај који је сажаљив према потребитима 

и сиромашнима. Ни ноћ не треба да вас прекине у 

вршењу дужности милосрђа. Нека не буде кашњења 

између ваше намере и вашег доброг дела. Велико-

душност је једина ствар која не може да призна од-

лагање. Онај ко чини дела милосрђа треба то да 

чини са ведрином. Благодат дела се удвостручује 

када је оно учињено са ажурношћу и брзином. Оно 

што је дато лажном милошћу или против своје 

воље је неукусно и далеко од хвалоспева. Када чини-

мо дело љубазности треба да се радујемо а не да 

будемо тужни ради тога. Хајде да посетимо Христа 

кад год можемо, хајде да се бринемо о Њему, да га 

нахранимо, обучемо, дочекамо, поштујемо, не само 

за трпезом или помазујући Га као што је Марија 

учинила, или дарујући га златом, измирном и та-

мјаном, као Мудраци.

Свети Григорије Назијанзин


