СВ. СИМЕОН МИРОТОЧИВИ - СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА ИЗ ЈУЖНЕ ФЛОРИДЕ
ST. SIMEON SERBIAN ORTHODOX CHURCH of SOUTH FLORIDA
175 Northwest 154th Street • Miami, Florida 33169 • (305)944-6890

МОЛБА ЗА УЧЛАЊЕЊЕ
_____________________________________________________________________________________________________________________________
Презиме
Име
Средње име
__________________________________________________________________________________________________________________________
Address
City
State
Zip Code

___________________________________________________________________________________________________________
Телефон.

E-Mail

Крсна Слава

__________________________________________________________________________________________________________
Место рођења

Датум рођења (год.месец и дан)

Националност

___________________________________________________________________________________________________________
Где сте крштени

Датум крштења

[___________________________________________________________________________________________________________
Да ли сте прешли у Православље?

Ако јесте, датум, Црква, Место и држава

___________________________________________________________________________________________________________]
Којој сте вери раније припадали?

Место и држава

Где сте били члан ЦШ Општине?

Учтиво молим Црквени Одбор и Свештеника да ме приме за члана Српске Православне Црквено-школске
Општине Св.Симеон у Мајамију, Флорида, и ја се свечано заклињем:

Заклетва за члана
„Ја (име)_______________________________, заклињем се свемогућим Богом и својом чашћу да ћу се као православни
хришћанин покоравати, поштовати и испуњавати, штитити и бранити Свете каноне, законе, предања, уредбе и наредбе Свете
Православне Цркве и мога епархијског Архијереја, да ћу као парохијанин Српске православне црквено-школске општине
Св.Симеона у Мајамију, Флорида, моје парохијске цркве, редовно и одано испуњавати све дужности и обавезе прописане
Уставом, Једнообразним правилима и Општим уредбама Српске Православне Цркве у Северној и Јужној Америци, као и
уредбама придодатим Једнобразним правилима, прописаним црквено-школском општином. Тако ми Бог помогао.”
_______________________________________________________________
Потпис кандидата

Препоручен/а од: l.____________________________________________, члан у добром стању.
2._________________________________________________, члан у добром стању.
Овим потврђујем да је именовани кандидат, парохијанин Цркве Св.Симеона у Мајамију, и да он/a
испуњава све духовне и моралне обавезе прописане за члана Црквено-школске Општине, по учењу наше
Свете Цркве и Устава Српске Православне Цркве за Северну и Јужну Америку, што и потврђујем својим
потписом и печатом.
Парохијски Свештеник___________________________________________
(Ово попуњава Председник и Секретар ЦШ Општине )

Ми долепотписани потврђујемо да на Седници Црквеног Одбора одржаног_________________, ова молба
(није) одобрена и да __________________________________, је/није примљен у чланство Црквеношколске Општине те да ће бити обавештен о одлуци.
____________________________________________
Председник Црквеног Одбора

_____________________________________________________
Секретар Црквеног Одбора

________________________________________________________
Парохијски Свештеник

Напомена:_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

