
ЧЛАНОВИ су парохијани цркве СВД, који су се учланили у ЦШО СВД, прихватајући одговорност за њен рад.                          

Упис се врши преко председника ЦШО СВД. 

ПАРОХИЈАНИ су православни верници који су се определили за припаданост парохији цркве СВД.                                                 

Упис се врши код свештеника.  

ОСТАЛИ корисници услуга су парохијани других цркава, неопредељени, и остали суграђани који нису уписани у 

регистар парохијана цркве СВД. 

 ПОДРАЗУМЕВАНЕ ДОНАЦИЈЕ ЗА УСЛУГЕ КОРИШЋЕЊА ЦРКВЕНИХ ОБЈЕКАТА  

  

КОРИШЋЕЊЕ САЛЕ СА ПОСУЂЕМ (Укључен и парк) ПОНЕДЕЉАК- ЧЕТВРТАК 

$150- дан ($30-сат)- Чланови ЦШО СВД 

$300- дан ($60-сат)- Парохијани цркве СВД 

$500- дан ($100-сат)- Остали (неопредељени, парохијани других цркава и остали)  

  

КОРИШЋЕЊЕ САЛЕ СА ПОСУЂЕМ ( Укључен и парк) ПЕТАК, СУБОТА, НЕДЕЉА И ПРАЗНИЦИ 

$250- дан ($50- сат)- Чланови ЦШО СВД 

$500- дан ($100- сат)- Парохијани цркве СВД 

$700- дан ($140- сат)- Остали (неопредељени, парохијани других цркава и остали)  

  

КОРИШЋЕЊЕ ПАРКА (Без употребе сале)  СА УПОТРЕБОМ РОШТИЉА, СПОЉНОГ БАРА,  ПИКНИК 

СТОЛОВА И ТОАЛЕТА 

$100- дан    ($20- сат)- Чланови ЦШО СВД 

$200- дан    ($40- сат)- Парохијани цркве СВД 

$300- дан    ($60- сат)- Остали (неопредељени, парохијани других цркава, канађани...)  

- Минимално коришћење– 3 сата 

  

ПОДРАЗУМЕВАНЕ ДОНАЦИЈЕ ЗА ЦРКВЕНЕ ОБРЕДЕ 

  

ПРЕДБРАЧНИ ИСИТ (Обаваљање предбрачног испита у цркви, оглашавање, консултације  и "техничка проба" пред 

венчање) 

0- цркви, $50- свештенику- Чланови ЦШО СВД 

$50- цркви, $50- свештенику- Парохијани цркве СВД 

$75- цркви, $75- свештенику- Остали 

  

ВЕНЧАЊЕ (Обред венчања и молитва на вечери) 

0- цркви, $150- свештенику  +  прилог- Чланови  ЦШО СВД 

$150- цркви, $150- свештенику  + прилог- Парохијани цркве  СВД 

$250- цркви , $250- свештенику  + прилог- Остали 

  

САХРАНА (Вечерњи Мали помен и Опело) 

0- цркви, $250- свештенику- Чланови ЦШО СВД 

$200- цркви, $250- свештенику- Парохијани цркве  СВД 

$400- цркви, $250- свештенику- Остали 

  

За крштење, парастосе  и све остале обреде се даје  прилог цркви и прилог свештенику према жељи и могућностима! 

Прилог за молитвено помињање на литургији, се даје свештенику лично или преко тутора, у коверти са исписаним 

именом за вход или именима за проскомидију. 

  

ЦРКВЕНЕ КЛУПЕ (Уколико има слободних места,  према Правилнику ЦШО СВД) 

$300- Чланови ЦШО СВД  (једном у животу) 

$500- Парохијани цркве СВД  (једном у животу) 

  

НАСТУП ЦРКВЕНОГ ХОРА 

$200- Чланови ЦШО СВД 

$300- Парохијани цркве СВД и остали 

 

Привилегје које следују од чланства у парохији СВД или у ЦШО СВД, се могу користити 

искључиво за чланове породице који са чланом живе на истој адреси. 

Услови коришћења сале су дефинисани Правилником ЦШО СВД и Правилником о 

коришћењу услуга, који се налази на огласној табли на улазу у црквену салу  

ЦРКВА СВЕТОГ ДИМИТРИЈА, ВИНДЗОР 

ПРИВИЛЕГИЈЕ ЧЛАНСТВА  


