ГРАЂЕВИНСКИ
НАПРЕДАК

“Уз Божји благослов и ваше
активно учешће и подршку,
привешћемо крају први корак
изградње веома брзо.”

ВИЗИЈА КОЈА
ПОСТАЈЕ
СТВАРНОСТ

Како донације пристижу, тако
градња Колеџа напредује. У
току неколико прошлих месеци
изведени су и започети значајни
радови. Унутрашње уређење
учионица, канцеларија, капеле
и осталог простора
је увелико у току.
Изградња куле
која украшава
предњу страну
зграде се
приводи крају.
Клима уређај је постављен,
а осветљење и постављање
електричне инсталације
су у току.

БОРИМО СЕ ДОБРИМ ПОДВИГОМ!

„…иди за правдом, побожношћу, вером, љубављу, трпљењем
и кротошћу. Бори се добрим подвигом,“ пише Свети апостол
Павле у његовој посланици Тимотеју. Трудимо се да живимо
овим врлинама док градимо Колеџ Светог Саве, а видећи
га завршеног и отвореног је у многоме „добар подвиг вере.“
Док улажемо (удвостручујемо) напоре да завршимо пројекат
Колеџа, нека увек имамо на уму, да док чинимо то за нашу децу,
у исто време испуњавамо заповест: „…нека добро чине, нека се
богате у добрим делима, нека буду дарежљиви, друштвени…“
(ја бих додао и крај цитата: спремајући себи добар темељ за
будућност) Нека свако од нас, допринесе завршетку Колеџа на
сваки могући начин. На овим странама (или следећим странама)
научићете о 1300 каплара и о иницијативи (пројекту) Каплара
Колеџа Светог Саве која понавља одлучност, посвећеност
и жртву наших најузорнијих предака. Нека нас Господ учини
достојнима да идемо њиховим корацима (или да пратимо
њихов пример).

ШТА ЈОШ ТРЕБА
УРАДИТИ?
Доста тога! Баштенски
радови су скоро 100,000
$ - ограде, измештање тла,
садња и тако даље. Још
неких 40,000 $ је потребно
за купатила, кухињу и
санитарије, 60.000 $
за заштиту од пожара,
100.000 $ за вентилациони
систем, 80,000 $ за
хидрауличке радове,
120.000 $ за подове,
200.000 $ за електричне
радове и још много тога.
Уз Божји благослов и ваше
активно учешће и подршку,
привешћемо крају први
корак изградње веома брзо.
Пратите наш веб-сајт и фејсбук
страницу за више информација
о активностима и циљевима
прикупљања средстава.

КОЛЕЏ СВЕТОГ САВЕ

КОЛЕЏ СВЕТОГ САВЕ

Блаодат Божија са свима вама!

381 St Andrews Rd, Varroville NSW 2566
www.stsavacollege.net

@stsavacollege

Епископ Силуан

БОРИМО СЕ ДОБРИМ
ПОДВИГОМ!

Са благословом Његовог Преосвештенства Епископа Господина Силуана
Српска Православна Митрополија аустралијско-новозеландска
3A Nance Ave, CABRAMATTA NSW 2166

STSAVACOLLEGE.NET

ПРИЧА О 1300
КАПЛАРА
“Ово је једини пример у историји где једна мала
земља, Србија,
шаље своје цвеће у рат, у борбене јединице.
Своју будућност. Сву своју интелектулану младост,
последњу наду за спасење земље”
Лондон Обсервер, децембар 1914

КО СУ БИЛИ 1300 КАПЛАРА?
Након избијања Првог светског рата и инвазије аустроугарске
армије, Србија је била сломљена. Ваљево и Београд су пали до
новембра, а српска војска је била у повлачењу. Целокупна мушка
популација била је мобилисана - сељаци, стручњаци, занатлије и
трговци. Ученици из свих крајева Србије и они који су студирали
и радили у Аустроугарској царевини, одазвали су се позиву
у војну службу и били распоређени у војни центар за обуку у
Скопљу. Генерал Живојин Мишић позвао је све војно способне
мушкарце да се уједине због суштински важне војне операције
на реци Колубари. 1300 каплара су, са мало или нимало војне
обуке, збили редове и напустили Скопље 2. новембра и стигли
на фронт, спремни да се жртвују до краја за своју земљу и српски
род. Голобради младићи су одмах добили чин каплара и од тада
су познати као 1300 каплара. Њихова надахњујућа љубав према
отаџбини, подизала је морал потиштене и очајне српске војске,
подстичући је на одлучну војну победу над бројно супериорним
непријатељем, која је кулминирала ослобођењем Београда.
Четири стотине каплара су погинули у том боју, а даљих пет
стотина је страдало у осталим војним операцијама до краја рата.

ЗАШТО СЕ ДАНАС ТАКО МАЛО
ЗНА О 1300 КАПЛАРА?
Комунистички вођа и доживотни председник Југославије након
Другог светског рада, Јосип Броз, био је истакнути војник у
аустроугарској војсци током Првог светског рата. Ова војска је
починила неизрециве злочине над српским цивилима у западној
Србији, што је била неугодна чињеница коју је требало сакрити од
шире југословенске јавности, а посебно од Срба. И тако је прича о
1300 каплара била избрисана са страница српске историје.

ЗАШТО ЈЕ ПРИЧА О ЊИМА
ТАКО ВАЖНА?
Хиљаде аустралијских војника су погинули јуначком смрћу на
Галипољу у Првом светском рату. Ово поглавље аустралијске
историје служи као пример несебичности и жртве који ће
наставити да инспирише поколења док Аустралија иде напред као
најуспешнија мултикултурална нација на свету. 1300 каплара, неки
од њих шеснеастогодишњаци, студенти архитектуре, математике,
књижевности, уметности и музике, напустили су студије и
жртвовали своје животе из љубави према своме роду и земљи. За
Србе, они стоје раме уз раме са аустралијским и новозеландским
армијским корпусом (ANZACS). Аустралијски Срби могу бити
двоструко поносни на наше легенде (јунаке) ранијих времена.
Не смемо да заборавимо!

ОД ОВЕ ЉУБАВИ НИКО НЕМА ВЕЋЕ,
ДА КО ЖИВОТ СВОЈ ПОЛОЖИ ЗА
ПРИЈАТЕЉЕ СВОЈЕ.
- JH 15,13 -

КАКО ДА ПОСТАНЕМ КАПЛАР?
Уз добру вољу заиста лако! Тиме што ћете дати донацију од
1000 $ (fully tax deductible) у St Sava Serbian Orthodox College
Building Fund.

Уплате можете извршити он-лајн на сајту Колеџа

www.stsavacollege.net
Уз све уплате аутоматски долази рачун на е-пошту. Донације се
користе искључиво за грађевински програм.

СПОМЕНИК 1300 КАПЛАРА
У овом тренутку, архитекте и дизајнери се консултују око
најпогоднијег места за постављање споменика. Привремени
нацрт, који представља униформисане војнике који држе у рукама
симболе својих жељених професија, биће развијен или у сликани
мурал или бронзану ливену плочу постављену на стуб. Као
признање за њихов допринос, имена свих Колеџ Каплара биће
додата на споменик. Ово је значајан пројекат и сви дародавци ће
бити обавештавани о напретку.

Ово су речи самог Христа. Неопходно је да сви ми који се зовемо
хришћанима дубоко промислимо о овим речима. Христос се
жртвовао на крсту за нас и наше спасење. 1300 каплара су
положили своје животе за своје сународнике и слободу. Ми смо
позвани да се жртвујемо за друге сваки дан, и то бисмо требали да
чинимо са радошћу.

1300 КАПЛАРА И КОЛЕЏ СВЕТОГ САВЕ
Предати живот и одустати од живота нису исте ствари. 1300 каплара
нису одустали од живота, већ су радо предали своје младе животе
из веома доброг разлога. Док појачавамо напоре око завршетка
Колеџа Светог Саве, одаћемо им достојно поштовање подизањем
споменика на Колеџу. Покренули смо иницијативу прикупљања
средстава за завршетак грађевинског пројекта под називом
Свети Сава Каплари Колеџа. Црква позива 1300 добровољаца,
1300 Каплара, који ће сваки донирати $1000, и тиме допринети
циљаном износу од 1.3 милиона долара потребних за завршетак
градње. Пре 100 година, «последња нада нашег народа» учинила
је јединствену жртву за Србију. Искажимо им поштовање, тако што
ћемо у њихово име да допринесемо завршетку Колеџа Светог Саве.
Немали износ за било ког појединца, али веома битан допринос
огромном заједничком труду за који ће наша деца и деца наше
деце бити веома захвална.

Радни нацрт за споменик Капларима

