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МИЛОШ РАСТОВИЋ, СОМБОРАЦ КОЈИ РАДИ КАО КООРДИНАТОР ЗА КУЛТУРУ СРПСКОГ НАРОДНОГ САВЕЗА У 
ПИТСБУРГУ, ГОСТ НА МОЛИТВЕНОМ ДОРУЧКУ У ВАШИНГТОНУ

ДОПРИНОС ИЗРАДЊИ МИРА У СВЕТУ
● Ове године на молитвеном доручку је било 
присутно више од 3.000 гостију из Америке и 
из више од 140 земаља у свету
● Милош Растовић: Председник Трамп је 
доживео велики аплауз, са надом неких од 
присутних да ће се његове речи обистинити 
у одбрани и заштити хришћана и њихових 
храмова на Косову и Метохији

У име Српског на-
родног савеза, 

најстаријег српског до-
бротворног друштва у 
Америци,  Сомборац Ми-
лош Растовић, који ради 
као координатор за кул-
туру Српског народног 
савеза у Питсбургу,  био 
је гост на традиционал-
ном шездесет и осмом 
молитвеном доручку који 
је одржан 6. фебруара у 
хотелу „Вашингтон Хил-
тон“ у Вашингтону. 

- Сваког првог четвртка 
у фебруару, чланови аме-
ричког сената и конгре-
са организују молитвени 
доручак како би још ви-
ше учврстили веру у Бо-
га и охрабрили друге да 
се моле Исусу Христу у 
целом свету. Ове године 
на молитвеном доручку 
је било присутно више од 
3.000 гостију из Америке 
и из више од 140 земаља 
у свету који припадају 
различитим генерација-
ма, верама и културама. 
Свештеници, мисионари, 
политичари, научници, 
уметници, спортисти, сту-
денти, доктори, послов-
ни људи и други пред-
ставници светске елите 
из Америке и света су се 
окупили да изграде и раз-
вију пријатељство, про-
дубе своју веру у Бога и 
поделе своја верска ис-
куства како би оснажи-
ли везе између народа и 
допринели израдњи мира 
у свету – истакао је Ми-
лош Растовић.

Од првога молитве-
ног доручка који је одр-
жан 1953. године када је 
Двајт Д. Ајзенхауер, та-
дашњи председник САД-а 
био присутан на овом до-
гађају, амерички пред-
седници су били редов-
ни гости на молитвеном 
доручку. Ове године До-
налд Трaмп је четврти 
пут присуствовао молит-
веном доручку као пред-
седник САД-а заједно са 
члановима свог кабинета 
Мајк Пенсом, подпре-
дседником САД-а, и дру-
гим представницима аме-
ричке администрације. У 
име Републике Србије, 

осим осталих, присутни 
су били Мехо Махмуто-
вић, државни секретар 
у министарству здравља 
Владе Републике Србије 
и Њ.К.В. престолона-
следник Александар и 
принцеза Катарина Ка-
рађорђевић.  -Седео сам 
за столом са гостима из 

свих крајева Америке и 
света, као што је Бојан 
Вујић, амбасадор Босне 
и Херцеговине у Амери-

ци. Председник Трамп је 
зажелео добродошлицу 
свим верским и другим 
предводницима  у све-
ту. Он је доживео велики 
аплауз, са надом неких од 
присутних да ће се његове 
речи обистинити у одбра-
ни и заштити хришћана и 
њихових храмова на Ко-

сову и Метохији, истакао 
је Растовић.

- Ми знамо да је на-
ша нација јача, наша бу-
дућност светлија и наше 
радост већа када се ок-
ренемо Богу и питамо 
га да подели своју ми-
лост са нашим животима. 
У Америци ми славимо 
веру, негујемо религију, 
подижемо наше гласо-
ве у молитви и подиже-
мо наше гласове у сла-
ви Бога... Данас можемо 
поносно рећи да је вера 
жива, здрава и напредна 
у Америци. Нико то не 
може променити... 

Ми смо учинили да 
стојимо уз прогоњене 
хришћане и верске мањи-
не свуда у свету како то 
нико није учинио раније. 
Свако од нас овде данас 
учвршћује ове вечне ис-
тине: вера нас одржава 
слободним. Молитва нас 
чини јачим... Вера у на-
шој земљи и свуда у све-
ту, а посебно одређене 

вере, су под опсадом. То 
се неће догодити. Ми ће-
мо заштитити наше рели-
гије. Ми ћемо заштитити 
хришћане – део је гово-
ра председника Трампа.

- Након речи добродо-
шлице, присутни су се 
помолили како би ојача-
ли везе са пријатељима, 
ближњима и другим на-
родима. У сали је пре-
владао заједнички осећај 
мирноће духа и гласа ми-
ра и разумевања међу на-
родима. За време молит-

ве и касније у разговору 
учесници су пролазили 
заједничку посвећеност 
врлинама доброте и бри-
ге за друге. Артур Брукс, 
професор Харвард уни-
верзитета, био је главни 
говорник и он је истакао 
потребу „волети другог“ 
упркос политичким раз-
ликама. Рекао је да нам 
Бог даје снаге да волимо 
свог непријатеља: „да из-
бацимо политички презир 
из свог срца“ - навео је 
Милош Растовић.

СРПСКА ДИЈАСПОРА И 
ПОМОЋ СПЦ У ЦРНОЈ ГОРИ
Дане А. Медић, председник Српског народног 

савеза, и Милош Растовић, координатор за културу, 
састали су се у српској православној цркви Св. Луке 
у Вашингтону са Његовим Преосвештенством Епис-
копом диоклијским Г. Методијем који је претучен то-
ком литије у Црној гори. Њ.П. Владика Методије их 
је упознао са положајем Српске православне цркве 
у Црној Гори, и новим законом о слободи вероис-
повести. Разговарало се о начинима на који српска 
дијаспора у Америци може помоћи Српску право-
славну цркву у братској Црној Гори.

Избеглице и нека-
дашње избеглице 

које су, услед догађаја из 
периода од 1991. до 1995. го-
дине стекле статус избегли-
це у Републици Србији, без 
обзира на њихов статус у 
време решавања стамбене 
потребе (избеглице које жи-
ве у колективним центрима 
или неком другом виду ко-
лективног смештаја, фор-
малног или неформалног, и 
угрожене избеглице у при-
ватном смештају и бивши 
носиоци станарског права, 
а који су без трајног решења 
у земљи порекла или Репуб-
лици Србији) имају право на 
доделу помоћи за решавање 

стамбених потреба при ку-
повини сеоских кућа.

Јавни позив за доделу 
помоћи за куповину 15 се-
оских кућа са окућницом, и 
доделу пакета помоћи у ви-
ду грађевинског материјала, 
биће објављен 25. марта, и 
трајаће до 12. маја.

Помоћ је бесповратна и 
одобрава се за решавање 
стамбених потреба избегли-
ца које имају пријављено 
боравиште, односно пре-
бивалиште на територији 
града Сомбора.

Максималан износ који 
се одобрава за куповину се-
оске куће са окућницом је 
9.500 евра, а за доделу па-

кета помоћи у виду грађе-
винског материјала је до 
1.500 евра по породичном 
домаћинству.

Изабрани корисник 
помоћи може додатно да 
учествује сопственим сред-
ствима у реализацији по-
моћи за решавање стамбе-
них потреба у износу до 50 
одсто од износа намењеног 
за куповину сеоске куће са 
окућницом (у максималном 
износу до 4.750 евра у ди-
нарској противвредости). 

Сеоска кућа са окућни-
цом мора да се налази на 
територији Републике Ср-
бије и мора да буде упи-
сана у катастар непокрет-

ности, без терета на објек-
ту и земљишту, и мора да 
испуњава основне услове 
за живот и становање.

Јавни позив ће би-
ти објављен на огласним 
таблама града Сомбора и 

месних заједница, као и 
на интернет презентација-
ма града Сомбора www.
sombor.rs и Комесарија-
та за избеглице и миг-
рације www.kirs.gov.rs 
Све информације у вези са 

јавним позивом заинтере-
совани могу да добију пу-
тем телефона 025/468-115, 
односно код повереника 
за избеглице у Градској 
управи Сомбор, канцела-
рија број 3.

БЕСПОВРАТНА ПОМОЋ ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА ИЗБЕГЛИЦА

ЈАВНИ ПОЗИВ НАРЕДНОГ МЕСЕЦА

Отац Василије Вранић, Милан Вишник и Џон Бафолини, Милош Растовић, отац Михајло 
Бацковић и Њ.П. Владика Методије, Дане А. Медић, и Марк Рашевић

Милош Растовић и Бојан Вујић

Ф
от

о:
 a

gr
on

ew
s.r

s


