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Специјални Апел за Косово и Метохију
Драги Парохијани и Пријатељи,
Надамо се да Вас и Вашу породицу ово писмо затиче у добром здрављу и духовном расположењу.
У ишчекивању Рођења Христовог, а као део чињења добрих дела нарочито за време поста, пишемо Вам са
молбом да се прикључите нашем Апелу за помоћ Србина на Косову и Метохији. Више деценијско прогањање и
убијање Српског становништва на Косову и Метохији, као и рушење манастира, цркава и других српских здања и
споменика од стране албанских екстремиста је свима Вама добро познато.
За време погрома 17. и 18. марта 2004.г. албански екстремисти су убили 19 особа, неколико стотина људи је било
повређено, више од 900 српских домова спаљено или нарушено, 4000 срба насилно протерано (поред већ 200,000
протераних од 1999.г.), 35 срушених цркава и манастира, велики број уништених икона, итд. За чуђење, ово се
десило у присуству хиљаде представника интернационалних организација, тквз. косовске полиције, чланова УНа, а који до сада нису узели одговорност неуспеха заштите Срба и Српских светиња на Косову и Метохији.
Недавно, ткзв. албанске косовске институције су повећале увозну таксу 100% за сву робу из Србије. Ово је само
још један пример у низу многих илегалних и нехуманих делања самозваних косовских иституција на
протеривању Српског становништва са Косова и Метохије.
Више него икада, наша браћа и сестре на Косову и Метохији потребују нашу помоћ. Апелујемо на све Вас да нам
помогнете при скупљању новца за куповину лекова и осталих медицинских потреба. Свака помоћ је добродошла
и цењена. Наш парохијанин Ђорђе Петровић је дао иницијативу за ову акцију и он лично већ успоставља
контакте са пријатељима и познаницима на скупљању помоћи.
Захваљујемо Вам свима на одзиву на овај Апел који Вам упућујемо за време овог Божићњег поста. Хвала и живи
били на многаја љета!
Са захвалношћу, молитвама и благословом,
Протојереј Братислав Брацо Кршић
Кејт Тикстан, председница Управе/Парохијског Савета

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MY DONATION FOR KOSOVO AND METOHIJA
My Nativity Fast Almsgiving
This is my anonymous donation______________

Or, publish my name in the Voice________________

Name____________________________________________________________________________________
Address__________________________________________________________________________________
Phone___________________________________________ Email___________________________________
$20_______ $50_______
Check no.____________

$100_______ $500_______ Other $__________________________________
Credit Card___________

Cash________________ Other________________

Credit Card no.________________________________ Exp. Date_____________
You can also make a donation on our parish website: StGeorgeInSD.org

Code______________

