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Писмо
донаторима
Поштовани донатори, чланови и пријатељи,
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Поштовани пријатељи и чланови организације, још
један месец испуњен хуманитарним активностима је за
нама. Прослављајући највећи хришћанско-православни
празник Васкрс потрудили смо се да мало празничног
расположења пренесемо и у домове српских породица
широм Балкана, обезбеђујући скромну хуманитарну
помоћ.
Поново је био активан огранак у Републици
Српској. Наши чланови су започели месец обиласком
породице Граховац, која је помогнута са 840 КМ.
Након тога спроведена је и једна изузетна активност
коју до сада нисмо имали прилику да видимо у нашем
дугогодишњем раду. Наиме, организована је акција
чишћења храма у изградњи на општини Пале,
посвећена руским добровољцима погинулим у
последњем отаџбинском рату.
Чланови из Србије, захваљујући пријатељима и
донаторима организације, успели су да помогну око
двадесет породица. Прво је помогнута породица
Лазаревић у износу од 22.000 динара. Истовремено су
одвојена средства у износу од 2.000 € за започињање
пројекта изградње куће породици Баловић (Рашка
област). Са свете српске земље стигла је и информација
о другом делу испоруке помоћи породицама у
Штрпцу, која је обезбеђена током наше Божићне
акције.
На подручју северне Србије помоћ је базирана на
породице које од раније знамо и које смо доста пута
до сад помагали. Породици Медић уручена је
једнократна помоћ у висини од 30.000 динара за
помоћ
при
школовању
деце.
Породицама
Милутиновић и Дањек даривано је по 10.000 динара
за помоћ у основним животним намирницама.
Најконкретнију помоћ добила је породица Љиљак
коју смо значајно помогли куповином неколицине
основних кућних елемената беле технике у висини од
80.000 динара.
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У Рашкој области овај пут помогнута је породица
Шалипур у износу од 110.000 динара и то набавком
материјала за изолацију куће.
После краће паузе поново долазе велике и лепе
вести са северноамеричког континента. Након што је
Српски клуб из Њујорка одвојио суму од 1.105 $ за
помоћ у изградњи куће породице Танасијевић из
Штрпца, два велика догађаја уприличена су у Лос
Анђелесу и Њујорку. Уз помоћ наших нових, а и
будућих, чланова и пријатеља организације организовано
је прелепо донаторско вече, на коме је прикупљено
близу 5.000 $ донација намењених за помоћ породицама
у Крајини. Недељу дана касније у Њујорку је
организована хуманитарна журка истим поводом на
којој је прикупљено такође близу 5.000 $. Осим
значајних донација које су прикупљене, најбитније је
да је велики број људи имао прилику да сазна за нашу
организацију и да се донекле упозна са нашим радом.
Од стране организације „Међународни јавни фонд
Православних народа“ на поклон је добијено 30
икона Св. Саве, које је наша организација поделила
угроженим породицама приликом Васкршње посете у
Крајини и на Косову и Метохији.
Пропорционално расту и развоју наше организације
расту и позиви за помоћ угроженима и сиромашнима.
На ивици егзистенције и морално обогаљен наш
народ пре преживљава него што се може рећи да
живи живот. Надахнутост којим се одликује све више
пријатеља и чланова организације доприноси томе да
се изнова сваком новом посетом улива трачак наде у
боље сутра нашим сународницима. Сходно томе из
месеца у месец овим путем шаљемо отворени позив
свим доброчинитељима и родољубима да се првенствено
сете своје напаћене сабраће, а након тога и да својим
скромним доприносом унесу мало радости у домове
српске нејачи, која свакако заслужује бољи живот од
оног у ком се тренутно налази.

С поштовањем,
Скупштина организације
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Стигла помоћ
за Љиљкове

Хуманитарна организација Срби за Србе у сарадњи са
нашом организацијом из САД-а, спровела је први део
велике акције помоћи једанаесточланој породици
Љиљак из села Неузина код Зрењанина. Ова
породица је 1995. године протерана у акцији „Олуја“
из српске Крајине, и након неколико тешких година
избегличког живота на Косову и Метохији коначно је
пронашла свој дом у овом малом банатском селу.
Представници наше организације из Београда и
Новог сада обишли су породицу Љиљак крајем марта.
Помоћ коју је наша организација обезбедила
породици Љиљак састоји се од:
• фрижидера
• шпорта на дрва
• електричног шпорета
• замрзивача
Укупна вредност ове помоћи износила је 80.496 дин.
Ово је уједно био и први део помоћи који смо
обезбедили за породицу Љиљак. Током посете и у
разговору са оцем Славком и осталом раздраганом
дечицом договорили смо да ћемо у предстојећем
периоду помоћи њихово домаћинство са основним
потребштинама сваког покућства - столице, плакари,
кревети... Такође, пошто је ова породица јако вредна
и радна, потрудићемо се да помогнемо финансијски у
доградњи штале и постављању пластеника који би се
за почетак простирао у дворишту њиховог
домаћинства.
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Најмлађе чланове породице Љиљак наши чланови из
Новог Сада обрадовали су са књигама за децу
Православне тематике којима су се јако обрадовали.

Уз поздраве и обећање да ћемо ускоро поново доћи са
новим поклонима и помоћи пре свега за најмлађе
чланове ове велике српске породице, поздрављамо се
и крећемо пут Новог Сада и Београда, задовољни са
акцијом коју смо спровели и спокојни за будућност
породице Љиљак.
Извештај: СЗС Београд
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Код породица
у Војводини
за лоптом, смеју се и уживају у сунчаном времену. За
породицу Дањек, овај пут смо обезбедили пакет
основних животних намирница и хигијене у
износу од 10.000 динара.

Протеклог викенда, 21. априла 2012. године, чланови
и пријатељи организације Срби за Србе из Београда и
Новог Сада, посетили су и помогли две породице које
живе у Војводини. То су породице Дањек из Равног
Села и породица Милутиновић из села Пивнице.
Том приликом уручена им је помоћ у вредности од
20.000 дин. Након присуства на светој литургији, у
цркви Светог Симеона Мироточивог на Новом
Београду, пријатељи и чланови организације Срби за
Србе, кренули су ка Новом Саду. Наши чланови и
пријатељи су нас већ чекали и заједно са њима
крећемо ка Равном Селу.

Домаћин Саша нас води до бокса у ком се налази
супрасна крмача Белка, коју смо им обезбедили
крајем прошле године, а од које се очекују ускоро
принове.

Како се приближавамо кући, наилазимо на прави
мали турнир у фудбалу, где весела дечица трчкарају
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Код породица
у Војводини
У разговору са њим сазнајемо да им је тренутно
нејпотребније обезбедити прехрану за крмачу у виду
неколико џакова кукуруза. Како поред Белке има још
празних боксова, планирамо да у будуће помогнемо
са куповином још једне супрасне крмаче.

могла да почне. Виђене су праве мајсторије са
лоптом, одлични потези, несебична игра, било је и
оштријих стартова, фалила је само реализација, јер је
голманима баш све полазило за ногом.

Док се турнир у малом фудбалу на трави, диже на
виши ниво, нашим личним укључивањем, поготово
женског дела екипе, ни не примећујемо да нам је
време пролетело. Поздрављамо се са породицом
Дањек и пут настављамо ка селу Пивнице.
На уласку у улицу где живи породица
Милутиновић, дочекао нас је на бициклу мали
Стефан и јурнуо испред нас како би обавестио своје
укућане да стижемо. Као и у неколико претходних
посета и овај пут смо Милутиновићима помогли
куповином основних животних намирница и
хигијене у износу од 10.000 динара. Ова посета је
специфична и по томе што смо обезбедили полован
рачунар, који ће деци пуно значити у предстојећем
школовању.
Како смо прошло лето обезбедили голиће за мали
фудбал, убрзо су се направиле екипе и утакмица је
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После повезивања компјутера, у шали смо питали
децу да изађу на кратко како би се сликали, ал су нас
кроз осмех и неописиво задовољство замолили да се
сликамо у кући поред њиховог рачунара. Овом
приликом преносимо велико хвала од насмејане деце,
нашем пријатељу који им је донирао свој рачунар.
Невероватан је осећај, када дођете из великих градова
у нека забаченија села и видите децу којој је тако
мало потребно да би била срећна, да један одиграни
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Код породица
у Војводини
фудбал, или поклоњен рачунар могу тако много
захвалности да донесу.

Желимо још једном да се захвалимо нашим
донаторима и пријатељима, који су омогућили да се
још једна акција успешно приведе крају.

С вером у Бога!
Хуманитарна организација Срби за Србе
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СЗС помажу у
невољи!
ПОМОЋ ЗА ПОРОДИЦУ ЛАЗАРЕВИЋ

Апели за помоћ коју Хуманитарна организација Срби
за Србе добија из дана у дан су све бројнији и
бројнији. Иако се трудимо да позитивно одговоримо
на што већи број молби, нажалост није могуће све
постићи. Али ми се не предајемо! Тако је овог месеца
организација упутила хуманитарну помоћ шесточланој
породици Лазаревић из Ваљева у укупној вредности од
22.000 дин. ради плаћања трошкова око куће. Остаје нада
да смо мало олакшали муке Лазаревићима и донекле
помогли у решавању горућих проблема.
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СЗС помажу у
невољи!
ПОМОЋ ЗА ПОРОДИЦУ МЕДИЋ

Хуманитарна организација Срби за Србе овог месеца
помогла је још једном осмочлану породицу Медић
из Вршца. Самохрана мајка Снежана се заиста труди
да својој деци обезбеди све што је потребно за
њихово школовање и бољи живот, али, нажалост,
проблемима никад краја. Одлучили смо да овога пута
пружимо помоћ за школовање у износу од 30.000
динара њеном сину Страхињи Медићу, који је добар
и вредан ђак и заслужује да му се пружи шанса.
Надамо се да ће Страхиња успешно стећи диплому
трећег степена и тако лакше наћи себи запослење, а
самим тим омогућити бољи живот себи и својој
породици.
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ПОМОЋ ЗА ПОРОДИЦУ БАЛОВИЋ

Хуманитарна организација Срби за Србе повукла је
прву рату од 2.000 евра у посебан фонд за изградњу
куће породице Баловић из села Рајетиће у Рашкој
области. Планирано је да се овој шесточланој
породици изгради нови породични дом на плацу
поред старе, оронуле куће у којој тренутно живе.
Отац породице се бори са тумором на мозгу док мајка
болује од константних епилептичних напада.
Овом приликом, позивамо све донаторе, пријатеље,
као и компаније да подрже овај пројекат како би
радови на изградњи куће почели што пре.
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Материјал за
Шалипуре

Хуманитарна организација Срби за Србе помогла је
овог месеца седмочлану породицу Шалипур из
Прибоја. С обзиром на то да ова породица живи на
таквом поднебљу где је велика влага током целе
године, велики проблем представља буђ нагомилана
на унутрашњим зидовима породичне куће. Наша
организација имала је прилику да помогне и раније
ову вредну и пожртвовану породицу, али овај пут
одлучили смо да помоћ буде материјал неопходан за
изолацију куће и то у укупној вредности од 110.250
дин. Надамо се да ће ова донација рештити проблеме
и олакшати живот породици Шалипур.

Месечни извештај за април 2012.

У претходној акцији помоћи породици Шалипур
обезбеђен је материјал за опремање купатила.
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Испорука дела
помоћи

Део помоћи, коју је Хуманитарна организација Срби
за Србе заједно са својим донаторима обезбедила у
оквиру велике Божићне акције, стигла је у току
месеца марта и до српских породица у Новом Брду,
Витини и општини Гњилане (Косово и Метохија).
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Испорука дела
помоћи

Породице су изразиле велику захвалност свим
добрим људима, пријатељима и донаторима
организације, који су помогли да се њихов живот
унапреди и да се реше одређени проблеми. Помоћ у
покућству је успешно допремљена захваљујући
нашим пријатељима из Хуманитарне организације
Мајка девет Југовића, којима се и овом приликом
неизмерно захваљујемо!
Акција се наставља!
Нема предаје!
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Српски клуб
Њујорк

Српски клуб Њујорк из САД у сарадњи са
Хуманитарном организацијом Срби за Србе успешно
је започео реализацију пројекта изградње куће
породици Танасијевић из општине Штрпце које се
налази на јужној српској покрајини Косово и
Метохија. Прва фаза овог пројекта подразумева
изградњу купатила унутар куће што је укупно
износило 117.500 дин.
Српски клуб Њујорк донирао је $1.105 долара, а
организација Срби за Србе остатак потребног новца.
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Српски клуб
Њујорк

Такође, достављена је помоћ и породици Ђорђевић
из Штрпца у виду ламината - подних подлога, за
потребе њихове кућа која је у изградњи. Ово је други
део помоћи породици Ђорђевић из Божићне акције
наше организације која је спроведена на Косову и
Метохији.

И овом приликом упућујемо речи захвалности
Хуманитарној организацији Мајка девет Југовића из
Грачанице на свесрдној помоћи при набавци и
транспорту хуманитарне помоћи коју је обезбедила
наша организација.

Месечни извештај за април 2012.
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Помоћ
Граховцима
Морамо споменути и да је у кући Граховаца, после
акције ХВО „Олуја“ уточиште нашло и неколико
породица из Републике Српске Крајине које су
примили и помогли. Супруга Драгица је радила као
куварица, али како је једно вријеме имала
здравствених проблема морала је да престане да ради,
тако да нико у породици нема стална примања.
Највећи проблем Граховцима је представљао дуг за
електричну енергију који нису могли да плате и
пријетило им је искључење, тако да смо уплатили
дуг за електичну енергију и адвокатске услуге око
отписа камата што је све укупно износило 871,60
КМ.

У марту мјесецу спровели смо још једну у низу
акција у поткозарском крају. Овај пут помогли смо
ратног ветерана Бранислава Граховца и његову
породицу који живе у селу Ламовита надомак
Приједора.

Бранислав нам се обавезао да ће даље да настави да
редовно плаћа рачуне, и да ће за струју морати „да
буде“.

Породицу Граховац чине господин Бранислав и
његова супруга Драгица, син Његош и кћерке
Адријана и Станислава. Обе кћерке су удате, али су у
јако тешким финанасијсим ситуацијама јер мужеви
немају стално запослење. Бранислав нам је упутио
молбу за помоћ, јер како каже до сада су могли
некако да прегурају и да саставе крај с крајем, али
више не могу, јер су рапсродали готово све што су
имали и што су могли продати.
Иако је пракса наше организације да помажемо
породице са више деце, схвативши о каквом је
човјеку и војнику рјеч морали смо да изађемо у
сусрет. Бранислав је био војно лице од 1974. године
до 1999 године када га је војска тадашње Југославије
отпустила без икаквог рјешења и од тада је
незапослен. Рат је провео на ратиштима у Словенији,
Хрватској и БиХ. Током рата, Браниславов панцир
кога и дан данас чува, је „начет“ на седамнаест
мјеста.

Месечни извештај за април 2012.

За крај преносимо ријечи захвалности свим
донаторима наше организације од породице
Граховац!

С вером у Бога!
Пријатељи из Приједора
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Кад Храм
васкрсава...

У петак, 6. 4. 2012. године на територији паљанске
општине изведена ја акција уклањања грађевинског
отпада са мјеста на коме се налази Храм (који је у
изградњи) у спомен жртвама руске националности у
последњем отаџбинском рату у БиХ. Изградња овога
Храма започета је пре тачно 10 година, али због
недостатка воље и материјалних средстава, радови су
обустављени 2007. године.
Пре неколико недеља до нас је дошла информација да
је локална заједница расположена да издвоји средства
за наставак радова. Активно смо се укључили да
благовремено обавјестимо све оне који су надлежни
да би дошло до реализације ове идеје.
Наша организација је прва изашла на лице мјеста и
заједно са будућим члановима СзС, дјецом из ОШ
кренули у чишћење и уређење унутрашњости цркве и
околног простора који је већ одавно постао сабирни
центар свог околног отпада. Сви учесници су активно
дали свој допринос. Прије свега смо се помолили
васкрслом Богу да и овај Храм буде у потпуности
завршен и служи својој намјени. После смо
разврстали преостали грађевински материјал ради
лакше даље употребе и заштитили га од даљег
пропадања.

Месечни извештај за април 2012.

Унутрашњост Храма је била у катастрофалном стању
па смо све поставили на своје мјесто, прије свега крст
који је био оборен на под у отпад и прљавштину.
Потом смо сав отпад избацили на поље и заштитили
улаз како животиње не би улазиле у њега.
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Кад Храм
васкрсава...
Све смо ово чинили са одушевљењем и намјером да
покажемо колико цијенимо жртву наше браће Руса
који су оно насвјетије тј. свој живот дали за одбрану
Православља и Србства.

Послије акције смо дјецу одвели на дружење и ручак
гдје смо их поближе упознали са досадашњим радом
организације. Са одушевљењем су исказали жељу да
и даље учествују у ширењу, доброчинства као и
националних и вјерских вриједности нарочито међу
својим вршњацима.

Христос васкрсе!

Месечни извештај за април 2012.
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Руске иконе
као поклон

Представници Хуманитарне организације Срби за
Србе из Београда присуствовали су у четвртак 26.
априла освећењу икона Св. Саве у Руској цркви у
Београду. Укупно је освештано 30 икона које су
поклоњене нашој организацији од наших пријатеља
из Међународног јавног фонда јединства
православних народа. Ове иконе су потом
припремљене за пут на Косово и Метохију као и у
српску Крајину где су подељене српским породицама
које смо посетили у овим традиционалним
Васкршњим акцијама наше организације.

Месечни извештај за април 2012.
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СЗС вече у Лос
Анђелесу
Ово добротворно вече организовали су и подржали
Сузана Тизаби, Ненад Ђокић и Јасмина Алексић.
Било је 16 спонзора који су донирали средства,
производе и услуге за “тиху” аукцију и лутрију и 12
волонтера који су радили као бармени, обезбеђење и
благајници, а све у циљу да би се донатори опустили
и уживали у пријатној атмосфери. Госте је уживо
забављао српски извођач и продуцент Милан
Видовић, а српски поп-рок хитови попут “Моји су
другови” и амерички рок класици изазвали су прави
“земљотрес” на подијуму за игру.

Прво прикупљање средстава на Западној обали (САД)
од стране Хуманитарне организације Срби за Србе
одржано је у суботу 21. априла у Лос Анђелесу
(Калифорнија). Цена улазница за ову манифестацију
износила је 25 $ по особи, а гости су заузврат могли
да уживају у живој музици, „тихој“ аукцији и
отвореном бару. Сваки донатор је добио наруквицу „I
made a difference“ (Направио сам промену) која
заправо имплицира да је свака купљена улазница од
25 $ направила промене у животима социјално
угрожених породица. У склопу овог догађаја била је
организована и лутрија, за чије учешће је требало
платити 10 $. Са задовољством можемо рећи да је
присуствовало око 100 људи и да смо заједно на
крају вечери успели да прикупимо укупно 5,000 $.

Месечни извештај за април 2012.
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СЗС вече у Лос
Анђелесу
“Тиха” аукција је укључила предмете као што су
накит славних, IPAD3, Garmin GPS, професионалне
слушалице, вожња балоном и еклектична слика, а
спонзори су били: Иван Михаиловић, Миона Симић,
Primadina Jewerly. Лутријске награде – разни поклон
ваучери за фризерске салоне, третмане коже, шопинг
и професионалне услуге – спонзорисали су: Јелена
Кецојевић (BooksLA), Марјан Јањић & Братислав
Симоновић (BRG), Jonathan Tizabi (JT Intimates),
Милица Обрадовић (Trip Designs), Саша Станковић
(Metro Café), Драган Ракоњац (LaSerbsRadio), Mud
Honey Salon, Наталија Улић (Skin by Natalia), Jacques
& Suzana Tizabi (Floyd Associates, Universal Detection
Technology), Natalie Saraf (Makeup by Natalie Saraf).

Србе и циљ прикупљања 10.000 $ ради обезбеђивања
помоћи за 11 породица у месецу мају. Након тога,
приказана је и видео презентација која је изазазвала
буру осећања код присутних. На самом крају, Јасмина
је замолила све донаторе да поносно подигну своје
руке и покажу своје наруквице зато што су својим
гестом и племенитошћу заиста направили промену и
допринели остваривању значајног циља.

ХВАЛА СВИМА НА ПОДРШЦИ И ПОВЕРЕЊУ!
Организатори су током вечери укратко представили
тренутне пројекте Хуманитарне организације Срби за

Месечни извештај за април 2012.

Извештај: Јасмина Алексић, Лос Анђелес

Хуманитарна организација Срби за Србе 19

Добротворно
вече у Њујорку
области и на Косову и Метохији, а помоћ ће бити
достављена у оквиру Васкршње акције наше
организације.

У петак 27. априла 2012. године Хуманитарна
организација „Срби за Србе“ из САД веома успешно
је одржала прво прикупљање средстава у сали La
Pomme на Менхетну у Њујорку („Children are our
future Fundraiser”). Иако се на улазу симболично
прикупљало по 20 $, са задовољством можемо рећи
да су многи гости донирали и више од те предложене
суме. У знак захвалности сваки донатор који је
подржао овај догађај и организацију „Срби за Србе“
добио је наруквицу са натписом “Children are our
future” („Деца су наша будућност“).

Пре почетка манифестације, до 18 часова, декорисана
је сала са СЗС заставама, флајерима, мајицама и
осталим промо материјалом. Представници СЗС из
Чикага су, након 13 сати исцрпљујуће вожње,
коначно допутовали у петак ујутру у Њујорк, како би
нам помогли да се успешно реализује овај веома
важан догађај (кључну улогу имао је DJ ПЕТКО).
Такође, подршка наших пријатеља Пољака из
Бруклина је сада већ постала традиција, што нас чини
веома поносним. Први пут смо имали и подршку
наших пријатеља Бугара из Софије.

Домаћини ове вечери били су Милица Савић,
Даниел Тодоровић и Александар Крсмановић.
Добар део времена смо посветили упознавању нових
донатора са радом, циљевима и мисијом наше
организације, као и одговарању на њихова разна
питања.

Манифестацији је присуствовао 161 гост, а укупно
је прикупљено 4,925 $. Све донације су намењене за
помоћ српским породицама и деци у Крајини, Рашкој

Месечни извештај за април 2012.

Током вечери одржао сам и један кратак говор о
организацији „Срби за Србе“, након чега је пуштен
промо видео, специјално направљен за ову прилику.
Веома дирљив и лични видео материјал подсетио је
сваког донатора на заиста тежак живот многе српске
деце. Али, овим догађајем сви смо направили тај
„мали корак“ и помогли некоме од те деце.

Хуманитарна организација Срби за Србе 20

Добротворно
вече у Њујорку
Не смемо заборавити ни све волонтере који су
помогли овај догађај: фото/камера Горан Вељић
(www.photovideowizards.com), сала La Pomme
(www.lapommenyc.com), Отац Ђокан Мајсторовић
из Српске православне саборне цркве „Свети
Сава“ из Њујорка (www.stsavanyc.org), Генерални
конзулат
Републике
Србије
у
Њујорку
(www.serbiaconsulatenyc.com),
извођач
Милош
Ђорђевић (www.milosdjordjevic.com) и многи други.
ХВАЛА ВАМ СВИМА!

Негде око 20 часова La Pomme је био испуњен
многим новим лицима која нису никада раније чула
за нас, што је, уосталом, и био наш главни циљ
вечери – проширити свест! Сви су се добро
проводили, ђускали, а наш специјални гост Милош
Ђорђевић из Чикага је направио заиста незаборавну
атмосферу.

Све у свему, догађај је био велики успех свих људи
који су издвојили време да дођу и донирају новац.
Ово је била прва журка у Њујорку и сигурни смо да
ће их бити још. Молимо вас да стално имате на уму
велики број социјално угрожене српске деце којој
треба наша помоћ и подршка. Средства која су
прикупљена током ове вечери ће побољшати услове
живота српској деци којој је помоћ преко потребна,
али ми се не смемо зауставити овде зато што још
много деце живи у екстремном сиромаштву и без
основних животних услова.
Молимо вас да наставите да донирате путем нашег
веб сајта како бисмо побољшали животе наше деце.
СВИ ЗАЈЕДНО! ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ!

Поносан и захвалан свим донаторима,
Александар Крсмановић

Месечни извештај за април 2012.
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Хуманитарно
хип хоп вече

Месечни извештај за април 2012.
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Финансијски
извештај
Хуманитарна организација Срби за Србе - донације у 2012.
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Хуманитарна организација Срби за Србе - број донатора у 2012
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Људи ликујте
Људи ликујте, народи чујте:
Христос воскресе, радост донесе!
Звезде играјте, горе певајте,
Христос воскресе, радост донесе!
Шуме шумите, ветри брујите,
Христос воскресе, радост донесе!
Мора гудите, звери ричите,
Христос воскресе, радост донесе!
Пчеле се ројте, а птице појте
Христос воскресе, радост донесе!
Анђели стојте, песму утројте,
Христос воскресе, радост донесе!
Небо се снизи, земљу узвиси,
Христос воскресе, радост донесе!
Звона звоните, свима јавите,
Христос воскресе, радост донесе!
Слава ти Боже, све ти се може,
Христос воскресе, радост донесе!

Хуманитарна организација Срби за Србе

http://www.srbizasrbe.org

ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ!
Charity organization Serbs for Serbs
http://www.serbsforserbs.org

CHILDREN ARE OUR FUTURE!
Месечни извештај за април 2012.
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