ЕПАРХИЈА КАНАДСКА, ЦШО, СВ.ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ГЕОРГИЈА И АРХАНГЕЛА МИХАИЛА
Приступница за чланство
•

Црквено Школска Општина св. великомученика Георгија и Архангела Михаила у Нијагари саставни је део Српске
Православне Епархије канадске, једне од пет епархија које чине Српску Православну Цркву у Северној и Јужној Америци, а
која је саставни део Српске Православне Цркве (Патријаршије) са седиштем у Београду, Република Србија.

•

ЦШО безрезервно и неопозиво поштује црквени ауторитет Епархије канадске као дела Српске Православне Цркве у
Северној и Јужној Америци, која је канонски и историјски под врховном црквеном јурисдикцијом аутокефалне Српске
Православне Цркве са седиштем у Београду, Република Србија.

•

ЦШО се води Уставом, Статутима и Законским актима, административним одлукама, канонима, дисциплином,

богослужењем, прописима и одлукама Епархије канадске и Српске Православне Цркве у Северној и Јужној Америци и
одлукама усвојеним на годишњој скупштини Епархије канадске.
•

Након прихватања у чланство, нови члан долази у цркву, где пред свештеником полаже следећу заклетву:

•

„Ја ______________________________________________________________________________ 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, наредбе Свете
Православне Цркве и мога епархијског Архијереја, и да ћу као члан ЦШО, св. великомученика Георгија и Архангела Михаила
редовно и одано испуњавати све дужности и обавезе прописане Уставом, Правилима и Уредбама Српске Православне Цркве у
САД и Канади, као и правилима прописаним црквено-школском општином. Тако ми Бог помогао“
•

Сагласан сам прихватити јурисдикцију Епархијског Црквеног Суда, обавезујем се његовим одлукама под условом да се могу
жалити на основу Устава, Правила и Уредаба Српске православне цркве у САД и Канади, која могу бити мењана с времена на
време.

•

Нови чланови у ЦШО морају да прегледају и упознају се са правилима о чланству, онако како су записана у статуту СПЦ,
Епархије канадске, члановима 29.3 до 29.28.

•

Нови чланови ЦШО првих 6 месеци имају статус члана без права на глас, након чега могу гласати на скупштинама ЦШО,
бити предложени и бирани на функције ЦШО, уколико другачије није предвиђено правилима ЦШО те тиме уживају друге
привилегије за чланство.

•

Иако су финансијске обавезе добровољне и подстичу се као учешће чланова у управљању ЦШО, годишња чланарина у износу
од 100 долара је обавезна.

•

Чланство у било којој Српској Православној ЦШО признато је у свим ЦШО широм Сједињених Америчких Држава и Канаде.

Ја__________________________________________________________________________________________ прочитавши и разумевши горе наведена упутства и правила, овим подносим молбу
Управном Одбору да будем прихваћен-а у редовно чланство ЦШО св. великомученика Георгија и Aрхангела Михаила у Нијагара
Фoлсу, Епархија канадска, Патријаршије у Београду.
ЛИЧНИ ПОДАЦИ
Презиме: ___________________________________________________________Име:__________________________________________________________ Датум рођења:____________________________________________________________________________________________
Место рођења:_________________________________________________________________ Датум крштења:___________________________ Место крштења:__________________________________________________________________________
Брачно стање:____________________________________________________________________ Име брачног друга:______________________________________________________________________ Број деце:_________________________________________
Имена деце:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Емаил:_____________________________________________________________ Бр. Телефона:_______________________________________ Пуна адреса:______________________________________________________________________________________________________
Крсна слава:____________________________________________________________________________________Занимање/ Професија:____________________________________________________________________________________________________________________
Раније чланство у некој ЦШО. Ако јест где?
Назив парохије:___________________________________________________________________________________________________ Место:____________________________________________________________________________________________________________________________
Датум:_________________________________________ Потпис:__________________________________________________
ИЗЈАВА СВЕДОКА:
Ми доле потписани чланови горе поменуте Црквено-школске општине, лично познајемо подносиоца молбе; потврђујемо горње наводе као тачне, колико нам је познато. Такође препоручујемо подносиоца ове молбе за редовног члана горе поменуте ЦШО.

_________________________________________________________________________
Име сведока

_________________________________________________________________________
Име сведока

________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Адреса

Телефон

________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Адреса

Телефон

УСВОЈЕН-а/ОДБИЈЕН-а ЗА ЧЛАНА, НА СЕДНИЦИ УПРАВНОГ ОДБОРА, ЦРКВЕНОШКОЛСКЕ ОПШТИНЕ;
Дана___________________________________________________________

_________________________________________________________________________
Предсдник ЦШО

у Нијагара Фoлсу

________________________________________________________________________
Секретар ЦШО

_________________________________________________________________________
Парох ЦШО

