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RE^ UREDNIKA 
 

SAVREMENO BOGOBORSTVO 
 

 Od kada je sveta i veka postoji i 
bogoborstvo (borba ~oveka protiv Boga i protiv 
svega onoga {to je Sveto i milome Bogu 
pristupa~no). Svedoci smo i danas, draga bra}o i 
sestre, da u na{em narodu Srpskome postoji 
mnogo onih koji, kriju}i se iza raznih 
organizacija i grupa, anonimno ili javno, 
prate}i |avoqe zlo, napadaju na Crkvu Hristovu 
koja je Telo Wegovo.  
 Ova praksa napada na Crkvu Hristovu i na 
samoga Boga bila je u na{em narodu u novijoj 
istoriji oli~ena u komunizmu i wegovim 
sledbenicima. Tada je Crkva napadana sa svih 
strana, weni hramovi spaqivani, episkopi i 
sve{tenici zatvarani i ubijani. Prestankom 
postojawa komunizma, bar zvani~no, o~ekivao se i 
prestanak gowewa Crkve Hristove. Da li se to 
zaista i desilo? NE. \avo, koji kako na{ narod 
ka`e, ,,ni ore ni kopa ve} o glavi radi,, 
pronalazi svoje sledbenike i danas. Upravo sada 
kada Crkva na{a Srpska Pravoslavna ja~a u 
svakom pogledu, narod ispuwava hramove, 
otvaraju se {kole veronauke, duhovno obrazovawe 
naroda je sve dubqe i ja~e… |avo sa svojim 
sledbenicima Crkvu napada i proba da uni{ti. 
Svedoci smo poku{aja da se naru{i ugled 
sve{tenika, episkopa, pa i samoga Svetoga 
Partijarha na{ega. U parohijama, jo{ pre nego 
{to novi sve{tenik bude postavqen, mogu se 
~uti pri~e da je ne{kolovan, da je pokrao biv{u 
parohiju i ako je mo`da to wegova prva, da je 
bludnik ….Za svakoga episkopa izmi{qaju se 
pri~e i la`i najgoreg karaktera, a evo i na 
Patrijarha Pavla koji je `ivi svetac napadaju 
|avoqi sledbenici. Ovo bogoborstvo danas se 
{iri sve vi{e tako da nisu po{te|eni ni oni 
koji se prihvate `rtve da kao civili pomognu u 
rukovo|ewu Crkve svoje. Oni koji se upravnih 
odbora Crkvenih primaju bivaju napadnuti da to 
rade iz koristoqubqa ili nekog drugog razloga. 
Ovaj vid napada na Crkvu posebno je aktivan ovde 
u rasejawu. Dakle, |avo sa svojim vernim slugama 

LETTER FROM THE EDITOR 
THE MODERN STRUGGLE AGAINST GOD 

 
 Since the dawning of time there has always 
been a struggle against the Lord (the fight of man 
against God and everything holy that is dear to him). 
Dear brothers and sisters, even today we can witness 
that, among our own Serbian people there are those 
who secretly behind various groups or organizations, 
openly or anonymously, have followed Satan’s evil 
attack on the Church of Christ, which is in fact an 
attack on the body of the Lord.  
 This practice of attacking the Church of Christ 
and God himself has been within our people 
throughout modern history engraved in communism 
and its doctrines. During this time the Church has 
been attacked from all sides, the churches themselves 
burnt down, its bishops and priests have been 
imprisoned and murdered. At the end of the 
communist reign, at least unofficially, there came an 
end to the pursuit against the church of Christ. 
However, did in fact this pursuit really end? NO! The 
devil, as people say, “Does not work on the land but 
rather works to manipulate the mind” and therefore is 
still able to find new disciples. Today with the Serbian 
Orthodox Church growing stronger, there are more 
people building places of worship, opening schools for 
religious study, allowing their spirituality to grow 
deeper and stronger, more so now than ever before is 
the devil with his followers attacking the Church with 
intent to destroy. We ourselves have witnessed the 
attacks against our priests, bishops, and even his 
holiness the Patriarch himself. In parishes, even before 
a new priest is imposed, you can here gossip about 
him being uneducated, a thief who steels from 
previous parishes, a fornicator…for every bishop there 
are attacks and lies regarding his character. Even our 
Patriarch Pavle, who is a living saint, has come under 
attack by Satan and his disciples. Today this attack on 
Christianity has spread wider and wider not even 
sparing the civilians who have merely followed the 
leadership of their Church. Even those who 
generously volunteer their time to the Church 
committee are accused of doing it for personal gain or 
other selfish reasons. This particular type of attack is 
common here abroad. Therefore, the devil and his 
vermin slaves further try to destroy the one thing that 
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rovari na sve strane i poku{ava da u~ini ono 
{to mu svakako ne}e uspeti, da uni{ti Crkvu 
Hristovu. 
 Sam Hristos je rekao: ,, sazida}u Crkvu 
svoju i vrata paklena ne}e je nadvladati,,. 
(Matej 16, 18.). Neka znaju oni koji Crkvu 
napadaju i protiv Boga se bore da uzalud rade. 
Uzalud je ~oveku protiv Boga ustajati. Neka 
pogledaju istoriju nesretnici. Jo{ kada su 
arhi|akona Stefana osu|ivali re~eno je 
takvim nesretnicima da se okanu }orava posla. 
Re~eno im je da: ,, ako bude od qudi ovo delo 
pokvari}e se, ako li je od Boga, ne mo`ete ga 
pokvariti, da se kako bogoborci ne poka`ete,, 
(Dela 5, 38-39.). Poku{ali su i Turci da 
uni{te Srpsku Crkvu ali je nisu nadvladali, 
poku{ali su isto i komunisti ali je Crkva 
izrasla jo{ ja~a nego {to je bila pre 
bogoborstva wihovog. Poku{avaju i danas 
mnogi ali ne}e uspeti. Bog }e ih slomiti kao 
gran~ice i kao travu koja danas jeste a sutra se 
su{i i u ogaw baca. Gospod }e ih poraziti i to 
{to oni sada jedu kisele jabuke neka znaju da }e 
wihovom potomstu utrniti zubi.  
 Mi u Crkvi moramo znati jedno, da oni 
koji su se udru`ili s |avolom u bogoborstu to 
~ine jer neznaju {ta rade. Neka im ovaj skromni 
tekst poslu`i kao povod da razmisle, da se 
okanu nesretnoga posla. Neka znaju da su 
Crkvena vrata i za wih otvorena, da im pra{ta 
majka Crkva i priziva u naru~je svoje i u 
zajednicu sa Gospodom. Gospod koji je oprostio 
apostolu Pavlu, koji je Crkvu gonio, kada se je 
pokajao oprosti}e i onima koji je danas gone 
ako istinski zavape za opro{taj. Ako ostanu 
pri svome bogoborstvu uzalud `ive i uzalud }e 
propasti. 
 Crkva ne osu|uje nikog ali neka svi znaju 
da je Bog taj koji sudi i da je sud Wegov 
pravedan.  
 @ivite duhovna ~eda u pravdi, miru i 
blagostawu ispuwavaju}i voqu Bo`iju. Amin. 
 

Sluga Bo`iji i va{ slu`iteq
jerej Obrad Filipovi}    

cannot be destroyed, that is the Church of Christ. 
 Christ himself stated,” …upon this rock I 
will build my Church; and the gates of hell shall not 
prevail against it.”(Matthew 16, 18.). Let them know 
that those who attack the Church and fight God do 
so in vain. It is vainly for man to take a stand against 
God. All that these unfortunate souls need to do is to 
look at history. When they tried to prosecute 
Archdeacon Stefan these unfortunates were told to 
mind their own business. It was told to them,”…for 
if this counsel or this work be of men, it will come 
to naught: But if it be of God, ye cannot overthrow 
it; lest haply ye be found even to fight against 
God.”(Act 5, 38-39). The Turks attempted to destroy 
the Serbian Orthodox Church but they could not 
overthrow it, the communists attempted the same but 
the Church has become stronger now then it was 
prior to the communist invasion. Even today, many 
try but they too will be unsuccessful. God will break 
them like branches or like grass that grows today but 
dries up tomorrow and is thrown into the fire. God 
will crush them and though they eat sour apples 
now, let them know that their descendant’s teeth will 
vanish 
 We in the Church must understand that those 
who have joined the devil in his vicious attack do so 
because they do not know what they are doing. Let 
this small letter be an invite to persuade them to 
think about giving up on this misfortunate work. Let 
them know that the doors to the Church are open to 
them as well and that they are forgiven by the 
Church who appeals to them with open arms in unity 
with God. God who has forgiven the apostle Paul, 
who turned away from the Church but pleaded for 
forgiveness, will forgive those today who have done 
the same just as long as they too sincerely ask for 
forgiveness. However, if they comtinue struggle 
against god, in vain they live and without purpose 
they will fail. 
 The Church does not judge anyone but 
everyone must know that God is the one true judge 
and his judgment is fair.  
 Living a spiritual life of honor, peace and 
faith fulfills the wishes of God. Amen.                                         
              God’s humble servant                                                                               
            Father Obrad Filipovic 
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svima, obesi na glavnom trgu Damaska. Zapovest 
je izvr{ena odmah. Kada se onaj dan priklawao 
ve~eri, sveti Jovan je zamolio da mu se da 
odse~ena ruka, po{to je ve} izvr{ena kalifova 
zapovest. Dr`e}i levom rukom odse~enu 
desnicu i spajaju}i je sa telom, on se moqa{e 
kle~e}i celu no} pred ikonom Bogorodice. On 
moqa{e Presvetu Bogorodicu da ga isceli da 
bi nastavio da pi{e o po{tovawu ikona. Posle 
du`e molitve, umoran od bola i muke, on zaspa 
na kratko. U snu on ugleda Presvetu 
Bogorodicu `ivu na ikoni i ~u gde govori da 
mu je isceqena ruka, te da ne treba vi{e da se 
`alosti. Samo treba da ispuni ono {to je 
obe}ao, tj. da nastavi da pi{e u za{titu svetih 
ikona. Sveti Jovan se probudi i vide uistinu 
da je ruka wegova zdrava i da stoji na svom 
mestu. Jedino na onom mestu gde je bila 
poseklina ostade kao crvena nit, radi 
podse}awa koliko na stradawe, toliko i na 
~udo Presvete Bogorodice. Zbog radosti i 
blagodarnosti prema Bogorodici, Sveti Jovan 
se potom postarao da na dowoj levoj strani 
ikone pripoji srebrnu ruku, sli~nu odse~enoj, 
u znak se}awa na ~udo koje se dogodilo. Iz tog 
obi~aja se do danas dr`e pobo`ni i ~udesno 
isceqeni hri{}ani koji na svete ikone pola`u 
razli~ite zlatne ili srebrne predmete na 
kojima su predstavqeni neki od isceqenih 
delova qudskog tela. Ikona je od tada dobila 
ime "Trojeru~ica", budu}i da je sveti Jovan 
dodao tre}u srebrnu ruku. 
 Posle ovog ~udesnog isceqewa, Sveti 
Jovan odlu~uje da napusti svet i da se 
zamona{i. Videv{i ga isceqenog, kalif je 
razumeo dejstvo Bo`ije sile i zatra`io 
opro{taj za nepravednu kaznu. Veoma 
o`alo{}en zbog odvajawa od Svetog Jovana, on 
mu najzad daje dozvolu da se udaqi iz sveta. 
 

Priredila Dragana Popovi}

IKONA PRESVETE BOGORODICE 
TROJERU^ICE 

  
 Ova sveta ikona Presvete Bogorodice 
be{e porodi~na dragocenost Svetog Jovana 
Damaskina. On ju je ~uvao u li~nom paraklisu, u 
svojoj ku}i u Damasku po~etkom osmog veka. 
Tada se celokupna Sirija nalazila pod vla{}u 
Arapa. Tada{wi kalif Damaska, prestonice 
Sirije, Valid (705-715), kao musliman nije znao 
da ure|uje verske poslove Hri{}ana Sirije. 
Stoga je u svojoj palati kao prvog savetnika za 
pitawa pot~iwenog hri{}anskog stanovni{tva 
zaposlio svetovwaka Jovana Damaskina, 
po{tuju}i ga zbog velikog obrazovawa i vrline. 
 Upravo u to vreme pojavila se jeres 
ikonoborstva, sa sredi{tem u 
Konstantinopoqu. Wen pokreta~ je bio 
vizantijski samodr`ac Lav III  Isavrijanin. 
Jo{ uvek svetovwak Jovan Damaskin je, pokretan 
bo`anskom revno{}u, iz Damaska progonio 
ikonobornu jeres, kako raznim pismima tako i 
re~ima. On se na taj na~in pokazao pobornik i 
vatreni podr`avalac po{tovawa svetih ikona. 
Obavestiv{i se dovoqno o wemu i omrznuv{i 
ga, ikonoborac Lav Isavrijanin izmisli jednu 
podlost protiv wega; pobrinuo se da do|e do 
jednog dela napisanog rukom svetog Jovana; 
zatim je svom povereniku kaligrafu izdao 
zapovest da do kraja nau~i da opona{a na~in 
pisawa svetog Jovana, te da napi{e jednu la`nu 
poslanicu; wu je navodno Svetiteq poslao 
samom avtokratoru Lavu, podsti~u}i ga da do|e 
i bez borbe zagospodari gradom Damaskom iz 
koga odsustvova{e kalif. Ovu klevetni~ku i 
izmi{qenu poslanicu Lav posla svom 
prijatequ, kalifu od Damaska, Validu, 
dodav{i i svoje pismo u kome ga uverava u 
qubav koju ima prema wemu. Wu je pokazivao i 
time {to mu {aqe poslanicu napisanu rukom 
Jovana, iz koje se van svake sumwe vidi da je 
Jovan zaverenik protiv Validovog kalifata. 
 Primiv{i i pro~itav{i poslanice, 
kalif poverova u privr`enost Lavovu i naredi 
da se odse~e desna ruka Jovanova, koja je 
napisala navodnu poslanicu i da se, za primer 
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POSNI KUVAR 
 
 Sarma od kiselog kupusa sa ribom 
  
 1/2 kg. ribe, 
 1/2 kg. sardine, 
 1 glavica kiselog kupusa, 
 2 {oqe pirin~a, 
 3 glavice crnog luka, 
 2 glavice belog luka, 
 2 ka{ike bra{na, 
 uqe, aleva paprika, so 
 
 O~i{}enu ribu obariti, o~istiti od kostiju i zajedno sa sardinom samleti u ma{ini za meso. 
 Na vrelom uqu popr`iti 3 glavice sitno iseckanog crnog luka, pa kad porumeni, dodati alevu 
papriku, so i mlevenu ribu. Sve to popr`iti i na kraju dodati pirina~. 
 Ovako pripremqenu smesu stavqati u listove kupusa, uviti sarme, slo`iti ih u lonac, staviti 
na wih tawir da se sarme ne bi odvile i preliti posebno pripremqenom zapr{kom. 
 Na uqu popr`iti dve glavice sitno iseckanog belog luka, ka{iku bra{na i ka{i~icu aleve 
paprike, pa sve to preliti vodom u kojoj se barila riba. Zapr{ku i preostalu vodu, u kojoj se kuvala 
riba, sasuti u {erpu sa sarmom i kuvati nekoliko sati, na blagoj temperaturi. 
 
 Keks-torta 
 
 1/2 kg. ~etvrtastog posnog keksa 
 3 biqna margarina 
 3-4 ve}e jabuke 
 1 kg. banana 
  1 {oqa {e}era u prahu 
 sok i kora od limuna 
 2-3 pudinga od vanile 
 
 Keks natopiti u retko skuvanoj kafi, ili u toplom soku, i re|ati po dnu tepsije.  
 potom staviti fil. 
 Fil: u izrendane jabuke i koru od limuna dodati sok od limuna, izgwe~ene banana i penasto 
izmiksirana dva margarina sa {e}erom u prahu i vanilin {e}erom. 
 Preko fila staviti novi red keksa, a preko wega puding kuvan na vodi, kome se doda penasto 
izmiksiran margarin sa {e}erom. Na isti na~in filovati jo{ dva reda 
   
 

AKO @UDI[ ZA SPASEWEM, ^INI ONO [TO VODI KA WEMU.
Ava Isidor Prezviter

Preuzeto iz kwige: ,,Pravoslavni posni kuvar,, – priredila Milanka Filipovi} 



br. 9. god. 3                                                                               GLASNIK 

 

 
- 7 - 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PITAWA I ODGOVORI 
 

 1. Na koji na~in mo`e neko da 
upi{e teolo{ke {kole? 
 Postoje dva na~ina za upis na studirawe 
teologije. Prvi je upisivwe bogoslovije koja se 
upisuje posle osnovne {kole i koja traje 
~etiri godine kao sredwa {kola plus dve 
godine kao vi{e teolo{ko obrazovawe. I drugi 
na~in jeste upisivawe teolo{kog fakulteta, 
koji se upisuje posle zavr{ene sredwe {kole i 
traje ~etiri godine.  
 Da bi neko upisao bilo koju od 
navedenih {kola mora imati na prvom mestu 
preporuke nadle`nog parohijskog sve{tenika 
kako za wega tako i za wegovu familiju. Treba 
da je iz ~estite Srpske Pravoslavne porodice 
koja `ivi po na~elima  Crkvenog `ivota. Treba 
da bude fizi~ki zdrava osoba i dobar |ak u 
{koli. Sa preporukama sva{tenika |ak odlazi 
kod nadle`nog Episkopa, kod koga pola`e 
prijemni ispit. Ako svojim znawem i 
karakteristikama potrebnim da bi u 
budu}nosti postao sve{tenik zadovoqi, 
Episkop ga {aqe u odre|enu bogosloviju ili 
fakultet gde zapo~iwe svoje teolo{ko 
obrazovawe.  
 
 2. [ta sve mora da ispuni ~ovek da 
bi postao sve{tenik? 
 Postoji niz uslova koje ~ovek mora da 
ispuni da bi bio udostojen sve{teni~kog ~ina. 
Na prvom mestu kao {to znate u na{oj Crkvi 
stupawe u sve{tenstvo dozvoqeno je samo 
osobama mu{koga pola. Zatim ~ovek mora biti 
zreo u svakom smislu te re~i. Mora imati 
zavr{eno vi{e teolo{ko obrazovawe ili 
teolo{ki fakultet. Mora biti o`ewen pre 
stupawa u sve{teni~ki ~in. Da bi se o`enio 
sve{teni~ki kandidat za to mora dobiti 
Blagoslov Episkopa, koji predhodno ispituje, 
preko nadle`nog sve{tenika, da li budu}a 
supruga doti~nog kandidata ispuwava moralne 
uslove da bude sve{tenikova `ena. Zatim mora 
pro}i ispovest na kojoj jedan od duhovnika 
ispituje kandidata i donosi zakqu~ak o wegovoj 

QUESTIONS AND ANSWERS 
 
 1. What are the ways to be registered in a 
school of Theology? 
 
 There are two ways to be registered for 
studies of Theology. The first one is to register for 
Theology after finishing elementary school. This 
lasts 4 years, as a regular high school. After that, an 
additional 2 years of education at a Theology 
College is needed. The second way is to register at a 
Theology faculty after finishing high school and this 
lasts 4 years.  
 In order to be registered in any of the 
mentioned schools; a candidate has to have 
references from the competent priest for him as well 
as for his family. The candidate has to be from a 
trustworthy Serbian Orthodox family which lives on 
the principles of the Church’s life. The candidate has 
to be of a good health and a good student in school. 
With the references from the priest, the future 
student goes to a competent bishop where he will 
have an admission exam. If he, with his knowledge 
and characteristics needed, satisfies to be a priest in 
the future, the bishop sends him to an appropriate 
school of Theology or a Faculty of Theology to 
begin with his education. 
 
  2. What is required for a candidate to 
become a priest? 
  
 There are several conditions that a candidate 
has to fulfill to be a worshipful priest. First 
condition, as you know, in our Church priest can be 
only a male. In addition to that, a candidate has to be 
literally mature. The candidate has to finish a 
college of Theology or a Faculty of Theology. The 
candidate has to be married before becoming a 
priest. In order to be married, the priest candidate 
has to have the blessings from the bishop who 
previously examined, over competent priest, if the 
future candidate’s wife fulfills moral conditions to 
be the priest’s wife. The priest candidate has to also 
do confessions where one of the parsons makes a 
decision about his readiness for holy service. Based 
on all of this, the candidate is firstly promoted as a 
deacon and after some time, based on bishop’s 
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spremnosti za sveti ~in. Po svemu ovome 
kandidat biva najpre rukopolo`en u ~in 
|akona, a zatim posle odre|enog vremena po 
proceni Episkopa biva rukopolo`en u 
sve{teni~ki ~in i postavqen na parohiju da 
vr{i slu`bu Bo`iju.  
  
3. [ta to zna~i monah-kalu|er i ko 
mo`e da se zamona{i? 
 Monah, odnosno monahiwa ili narodski 
kalu|er, odnosno kalu|erica  mo`e postati 
osoba bez obzira na pol. Mona{tvo jeste zavet 
koji daju qudi od Boga odabrani i svojevoqno 
spremni da ceo `ivot posvete Bogu. Monah se 
zavetuje Bogu na devstvenost (ne mo`e se 
`eniti, odnosno udavati) zatim poslu{nost, 
smirewe, molitvu, trpqewe…..Monasi jesu 
zastupnici svoga roda pred Gospodom i du`ni 
su neprestano Mu se moliti za svoj rod i ceo 
svet. 
 Osoba, da bi stupila u mona{ki ~in 
mora biti kr{tena u Pravoslavnoj Crkvi. 
Mora pro}i isku{eni~ki period ~iju du`inu 
trajawa odre|uje duhovnik i Episkop. Za vreme 
isku{eni{tva isku{enik biva posmatran da li 
i kako uzrasta u duhovnosti i procewuje se 
wegova spremnost da stupi u mona{tvo. Ako se 
u tom periodu poka`e nespremnim isku{enik 
se odpu{ta iz manastira, ako li je pak spreman 
prima mona{ki ~in i mona{ku rizu.  
 Monasi mogu u koliko ispuwavaju sve 
uslove, kao i sve{teni~i kandidati (osim 
`enidbe) stupiti i u sve{teni~ki ~in 
postaju}i tako sve{tenomonasi. U na{oj Svetoj 
Pravoslavnoj Crkvi praksa je da se Episkopi 
biraju iz redova monaha jer se oni smatraju 
najdostojnijim da rukovode Crkvom Hristovom 
i vode brigu o duhovnosti celoga naroda. 
 Molite se bra}o i sestre za svoje 
sve{tenike, monahe, monahiwe, Episkope i sav 
klir Crkveni da bi nam Gospod pomogao u 
vo|ewu Crkve Wegove i starawu o va{em 
`ivotu duhovnom. Amin.    

Sluga Bo`iji i va{ slu`iteq
otac Obrad Filipovi}

 
 

assessment, as a priest and allocated into a parish to 
do holy service.  
   
 3. What does monk - friar means and who 
can become one of them? 
 
 Monk or popular-friar can be male of female. 
Monkhond is a pledge which is given by the people 
chosen by God, people that are ready to sacrifice all 
their life to God. Monk gives a pledge to God for 
purity (can not be married), then obedience, 
calmness, prayer, tolerance…. Monks are 
representatives of the people before God and are to 
pray for their people and for the entire world. 
 A person, to be a monk has to be baptized in 
an Orthodox Church. The candidate has to go 
through a period of challenges - the period of time 
that is set up by parson and bishop. During this time 
of challenges monk is supervised to see if and how 
he/she is growing in spirituality and his/her 
readiness to become monk is assessed. If during this 
period of time the monk candidate shows that he/she 
is not ready, he/she is laid off from the monastery. If 
the monk candidate is ready he/she is given a monk 
promotion. 
 Monks can be given, if they fulfill all the 
requirements as priest candidates (except marriage), 
priest promotion and become priest-monks. In our 
holy Orthodox Church, in practice, bishops are 
chosen from the group of monks because they are 
considered most honourable to lead the holy Church 
and look after the spiritual life of all people. 
 Brothers and sisters, pray for your priests, 
monks, bishops and all involved in the Church so 
that God helps us in leading His Church and looking 
after your spiritual life. Amen. 
 
               God’s humble servant                                                                      
             Father Obrad Filipovic 
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Sa proslave KSS na kojoj su tetka Nadi Dabi} 
uru~eni pokloni i iskazana zahvalnost na 45 

godina predanog rada u Kolu 

 
Otac Obrad ~estita tetka Nadi izbor za 
do`ivotnu po~asnu predsesnicu Kola 

KOLO SRPSKIH SESTARA KAO STUB CRKVENO[KOLSKE OP[TINE 
 

 Kola Srpskih Sestara postoje {irom sveta, s obzirom da verovatno ne postoji dr`ava na 
zemaqskoj kugli u kojoj nema bar nekoliko Srba. Ova Kola osnivaju se uglavnom pri Crkvama i 
nesebi~no rade za dobro svoje Svete Crkve kao i za dobro svoga roda Srpskoga.  
 Mo`e se kazati mnogo o va`nosti KSS-a koja istinski predstavqaju stub svake 
Crkveno{kolske Op{tine kako u otaxbini, tako i ovde u rasejawu. Konkretno na{e KSS postoji ve} 
45 godina. Ono je i samo osnovano jo{ pre osnivawa Crkveno{kolske Op{tine, a sa novcem koje su 
vredne Srpkiwe Kola prikupile otpo~eta je i izgradwa Hrama u kome se danas Bogu molimo. Vreme 
koje ~lanice Kola poklawaju svojoj Crkvi i svome rodu je od neprocewive vrednosti. Sve {to je na{a 
Crkva ovde zapo~ela bilo je podpomognuto od strane Kola. ^ak i onda kada je Kolo brojalo svega 
nekoliko ~lanica, one nisu klonule duhom ve} su udvostru~ile svoj trud i odgovorile na sve izazove 
koji su se pred wima pokazali. Danas na{e Kolo broji ve}i broj ~lanica kome su se pridru`ile i 
neke od mla|ih, veoma vrednih `ena.  
 U na{em KSS-u postoji tradicija da se izrazi zahvalnost dugogodi{wim ~lanicama kao i 
onim ~lanicama koje odlaze u penziju. Tako se svaki put kada neka ~lanica ode u penziju uprili~i 
skromna proslava sa malim poklonom i re~ju zahvalnosti za wen rad. Tako|e se dugogodi{wim 
~lanicama iskazuje du`no po{tovawe i zahvalnost. Ove godine Kolo je svoju zahvalnost ukazalo 
tetka Nadi Dabi} koja je ina~e ~lanica Kola od wegovog osnivawa pre 45 godina. ^ak i sada sa svojih 
punih 80 godina tetka Nada i daqe poma`e u radu Kola. Woj i svim dugogodi{wim ~lanicama veliko 
hvala na neizmernom radu i trudu.   
 Na{e KSS neprestano poziva sve Srpkiwe da do|u i postanu deo Kola i na taj na~in pomognu 
wegov rad, kao i rad svoje Crkveno{kolske Op{tine, a na kraju i uspeh cele Srpske zajednice ovde u 
Kalgariju. 
 Neka bi Gospod na{im Sestrama podario zdravqa i snage da jo{ mnogo godina rade na dobro 
svih nas, a na spasewe du{a svojih. Amin. 

Sluga Bo`iji i va{ slu`iteq
otac Obrad Filipovi}
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MAJKA BO@IJA 
 

 Draga bra}o i sestre u Hristu Gospodu 
Bogomladencu, Sinu Bo`ijemu a po voqi 
Bo`ijoj i Devstvenosti na{e Majke Bo`ije i 
Sinu ^ove~ijega roda. Spasewe dobismo od 
Boga, Oca nebeskoga preko Sina Wegovog 
Jedinorodnog Gospoda na{ega Isusa Hrista. 
Veliki udeo tom spasewu dala je Marija, k}erka 
Joakima i Ane pobo`nih staraca, a kasnije po 
voqi Bo`ijoj Majka Bo`ija Bogorodica, jer 
rodi Sina Bo`ijega za spasewe qudskoga roda. 
 Jedan od praznika Majke Bo`ije koji 
proslavqamo u Wenu ~ast jeste i praznik 
Wenoga ro|ewa u narodu prozvan Mala 
Gospojina. Roditeqi Marijini, Joakim i Ana 
behu veoma stari pobo`ni qudi ali bez poroda 
i svu svoju nadu polagahu u Boga i wihove o~i 
behu uprte u nebesa i ne gubi{e nadu nego 
~ekahu Bo`iji Blagoslov. I hvala Bogu, Bog ih 
u poznim godinama wihovog `ivota usli{i i 
nagradi wihovo strpqewe i darova im k}erku 
Mariju. Pre Wenoga ro|ewa roditeqi 
obe}a{e Bogu da ako dobiju dete posvete ga 
Bogu. I zaista tako i u~ini{e te u ~etvrtoj 
godini wenoga `ivota odvedo{e Mariju u Hram 
da slu`i Gospodu svome @ivotodavcu. Marija 
be{e odabrana od Oca Nebeskoga koji joj darova 
`ivot da i ona daruje qudskome rodu `ivot 
oslobodiv{i ga od greha i rodiv{i Sina 
Bo`ijega koji be{e za~et Duhom Svetim a 
Marija sa~uva krasotu svoje devstvenosti da bi 
Bila molitvenica za qudski rod. 

Velika je uloga Bogorodice u spasewu 
qudskoga roda. Ne samo time {to je Boga 
donela na svet kao ^oveka jer uze qudsku 
prirodu uzdi`u}i je na ve}i nivo, nego i time 
{to ona posta majka svih Pravoslavnih 
Hri{}ana i usli{iteqica molitava na{ih. 
Ona je velika za{titnica `ena i pomo}nica 
svima onima koji je prizivaju u pomo}. Ona sedi 
pored Sina svojega na prestolu Boga Vi{wega 
kao Vladi~ica i neprestano proliva svoje 
maj~inske suze za svoju decu na zemqi, a to smo 
mi. Sveti oci u svojim spisima ka`u da niko od 
Boga ne mo`e izmoliti opro{taj te{koga greha 

kao {to mo`e Majka Bo`ija. Wena qubav prema 
qudima bila je ~ista na zemqi i ostala takva na 
Nebesima. Sveti Apostoli su se raz`alostili 
kada je Majka Bo`ija rekla da }e se preseliti u 
ve~nost, no ona im je obe}ala da ih nikada ne}e 
ostaviti bez Maj~inske qubavi, a to obe}awe 
traje i dan danas. Majka na{a Bogorodica nas 
nikada ne napu{ta i kada padnemo u greh ona 
nas svojim zastupni~kim molitvama podi`e da 
ustanemo i nastavimo pravim putem koji nas 
vodi u Carstvo Nebesko. Put trnovit ali 
isplativ. Majka Bo`ija kao majka svih nas uzima 
nas pod svoju za{titu, stavqa nas u svoje krilo 
ve~nosti i quqa nas u blagosti i blagoslovu 
Sina Svojega.  

Neka se Bogorodica svojim zastupni~kim 
molitvama zauzme kod Sina Svojega i Boga 
na{ega da Srpskom rodu otvori duhovne o~i da 
uvide svoje grehe, omek{a wihova tvrda srca da 
oproste jedni drugima i da se vrate iskonskim 
koracima na{ih pradedova i dedova, da se 
vrate putu kojim su hodili Sveti Sava, Stefan 
Nemawa, Car Lazar i svi Srbi Svetiteqi. 
Presveta Bogorodice spasi nas svojom 
zastupni~kim molitvama. 

Jerej Miroslav Josimovi}

 
Ikona Presvete Bogorodice sa Hristom 
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KUTAK ZA MLADE PRIRODWAKE 
 

            Ure|uje: Dr. Majda \or|evi} 
            Likovni prilozi: Kim Wagstaff 

Dragi mladi prirodwaci, 
o povr{inskom naponu vode i kako ga povr{inski aktivne materije (na primer deterxenti) mewaju smo 
govorili u dva ranija broja Parohijskig Glasnika. Danas ponovo koristimo ove pojave kao osnovu za jo{ dva 
zanimqiva eksperimenta. 

Eksperiment 1 
 
Potreban materijal: 
ve}a plitka posuda, 
zelena prehrambena boja, 
crni biber u prahu, 
te~ni deterxent za posu}e. 
 

 

Postupak: 
Napuni posudu vodom i oboji je sa nekoliko kapi zelene boje tako da izgleda kao poqana prekrivena travom. 
Dok izvodi{ ovaj ogled, mo`e{ uku}anima ili drugovima da ispri~a{ slede}u pri~u: "Bilo je toplo popodne. 
Deca iz okolnih ku|a su se sakupila na poqani da se igraju. (Sada ravnomerno pospi biber po povr{ini vode.) 
Posle nekog vremena deca su veoma ogladnela. Ubrzo je palo ve~e i roditeqi su pozvali decu ku}i na ve~eru. 
Deca su se za tili ~as razi{la i poqana je ostala prazna. Umo~i prst u te~ni deterxent i dodirni povr{inu 
vode u sredini. Sve ~estice bibera }e brzo otploviti do ivica ~inije. 

Eksperiment 2    

                                     
Potreban materijal: 
ve}a plitka posuda, 
ribica od papira, 
te~ni deterxent za posu|e, 
kapaqka (mo`e se dobiti u apoteci). 

 
Postupak: 
Od glatkog, punijeg papira, koji ne upija vodu, napravi ribicu i proseci tanak kanal od repa do sredina tela, a 
u sredini na~ini okrugli otvor. Napuni posudu vodom i pa`qivo stavi ribicu u vodu. Ribica }e mirovati sve 
dok ne stavi{ kapqicu deterxenta u okrugli otvor. Ribica }e tada plivati po vodi. 
 
Obja{wewe: 
U oba eksperimanta, povr{inski napon vode ne dozvoqava da se molekuli vode razdvajaju. tako da ~estice 
bibera i ribica miruju. Deterxent je povr{inski aktivna materija, koja smawuje povr{inski napon vode. 
Molekuli vode se tada razdvajaju i udaquju od mesta gde se deterxent i voda dodiruju, nose}i sa sobom ~estice 
bibera i ribicu. 
 
Literatura:  
Wonderful Water, 2nd ed., The Canadian Society for Chemistry, Ottawa, 1999. 
Pop Bottle Science, Workman Publishing, New York, 2004 
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HIMNA QUBAVI 

 
Ako jezike ~ovje~ije i an|eoske govorim, a qubavi nemam, 

onda sam kao zvono koje je~i, ili kimval koji zve~i. 
I ako imam dar proro{tva i znam sve tajne i sve znawe, 

i ako imam svu vjeru da i gore premje{tam, 
a qubavi nemam, ni{ta sam. 

I ako razdam sve imawe svoje, i ako predam tijelo svoje da se sa`e`e, 
a qubavi nemam, ni{ta mi ne koristi. 

Qubav dugo trpi, blagotvorna je, qubav ne zavidi, 
qubav se ne gordi, ne nadima se, ne ~ini {to ne pristoji, 

ne tra`i svoje, ne razdra`uje se, ne misli o zlu, 
ne raduje se nepravdi, a raduje se istini, 

sve snosi, sve vjeruje, svemu se nada, sve trpi. 
Qubav nikad ne prestaje, dok }e proro{tva nestati, 

jezici }e zamuknuti, znawe }e prestati. 
Jer djelimi~no znamo, i djelimi~no prorokujemo; 

A kada do|e savr{eno, onda }e prestati {to je djelimi~no. 
Kad bijah dijete, kao dijete govorah, kao dijete mi{qah, 

kao dijete razmi{qah; a kad sam postao ~ovjek, 
odbacio sam {to je djetiwsko. 

Jer sad vidimo kao u ogledalu, u zagonetki, 
a onda }emo licem u lice; 

sad znam djelimi~no, a onda }u poznati kao {to bih poznat.  
A sad ostaje vjera, nada, qubav, ovo troje; 

ali od wih najve}a je qubav. 
 
 

Prva poslanica svetog apostola Pavla Korin}anima, 
glava 13.
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МОЛИТВА ГОСПОДЊА  

Оче наш, који си на небесима,  
да се свети име Твоје,  
да дође Царство Твоје,  
да буде воља Твоја,  

и на земљи као што је на небу;  
хлеб наш насушни дај нам данас,  

и опрости нам дугове наше,  
као што и ми опраштамо  

дужницима svojim;  
и не уведи нас у искушење,  
но избави нас од zlogа.  

СИМВОЛ ВЕРЕ 
 

Верујем у једнога Бога Оца,  
Сведржитеља, Творца неба и земље  
и свега видљивог и невидљивог. 
И у једнога Господа Исуса Христа,  

Сина Божiјег, Јединородног,  
од Оца рођеног пре свих векова; 

Светлост од Sветлости, Бога истинитог  
од Бога истинитог,  

рођеног, a не створеног,  
једносуштног Оцу,  

кроз Кога је све постало; 
Који је ради нас људи  
и ради нашегa спасења  

сишао с небеса,  
и оваплотио се од Духа Светога  
и Марије Дјеве и постао човек; 

И Који је распет за нас  
у време Понтија Пилата,  
и страдао и bio погребен; 

И Kоји је Васкрсао у трећи дан,  
po Pismu; 

И Који се vaзнео на небеса  
и седи сa десне стране Оца; 

И Који ће опет доћи са славом  
да суди живима и мртвима,  

и Његовом Царству неће бити краја. 
И у Духа Светога,  

Господа, Животворног,  
Који од Оца исходи,  

Који се са Оцем и Сином  
zajedno po{tuje i zajedno slavi 
Који је говорио кроз пророке. 

У једну, свету,  
саборну и апостолску Цркву. 
Исповедам једно крштење  
за opro{tewe грехова. 
Чекам васкрсење мртвих. 
И живот будућег века. 

Амин. 
 

 
И доношаху к Њему децу да их се дотакне; а 
ученици брањаху онима што их доношаху. 

А Исус видевши расрди се и рече им: Пустите 
децу нека долазе к мени, и не браните им;  јер је 

таквих царство Божiје. 
Заиста вам кажем: који не прими царство Божiје 

као дете, неће ући у њега. 
И загрливши их метну на њих руке те их 

благослови. 
 

Мк. 10, 13-16 
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 SRBIJA OD 1355. DO 1389. g.G.  
 

 Po smrti Cara Du{ana Silnog na prestolu 
kao naslednik ostaje wegov devetnaestogodi{wi 
sin Uro{ ( u narodu poznat kao Uro{ nejaki).  
 Prilike u celom carstvu su bile veoma 
te{ke. Srpsko carstvo polako po~iwe da se 
raspada na mawe srpske zemqe u kojima su 
osamostaquju}i se vlast preuzimali srpski 
velika{i. Me|u ovima isticali su se svojom mo}i 
Mrwav~evi}i, Altomanovi}i i drugi. Me}utim, 
wihovo neslagawe bilo je o~igledno a nejaki Uro{ 
nije nikada uspeo da ih ujedini pod svoju krunu. 
Ova nesloga me|u velika{ima ozna~ila je po~etak 
propasti Srpskoga Carstva. Naime, u ovom 
periodu 60-ih i 70-ih godina 14 –og veka na 
teritoriju Srpskoga Carstva po~iwu da prodiru 
Turci Osmanlije. Prva velika bitka, koja je bila 
poku{aj da se Turci zaustave, odigrala se na reci 
Marici 1371. g.G. U ovoj bitci su bra}a Despot 
Ugqe{a i Kraq Vuka{in pora`eni od strane 
Turaka i obojica pogubqeni. Iste godine upokojio 
se i car Uro{, a Srbija ostala delom podeqena 
izme|u vlastele a delom pod Turskom vla{}u. U 
ito vreme i Vizantija je bila primorana da prizna 
vrhovnu vlast Turske i da pristine na pla}awe 
godi{weg danka.  
 Po ukidawu Carstva vlastela se 
osamostaquje jo{ vi{e a svaki od wih u ovoj ili 
onoj meri po~iwe da pretenduje na carski presto. 
U to vreme ve}ina srpskih vladara {tampala je 
sopstveni novac s obzirom da je nestalo 
jedinstvenog nov~anog sistema. Kraq Marko 
(poznat kao Marko Kraqevi}) bio je prvi 
naslednik carstva, ali su mu to pravo osporili 
srpski vladari. Marko je kona~no bio prisiqen da 
prizna vrhovnu vlast Turske. U Zeti se 
osamostaquju Bal{i}i, \ura| Bal{i} na vrhuncu 
svoje mo}i vladao  je celom Jadranskom obalom 
ju`no od Kotora sa dubokom zale|inom do Pe}i i 
Prizrena.  
 Kao novi pretendent na presto u `eqi da 
obnovi Srpsku dr`avnost pojavio se bosanski ban 
Tvrtko Prvi Kotromani}. Tvrtko je krunisan 1377. 

SERBIA FROM 1355 TO 1389 
 
 Upon the death of Tsar Dusan “the 
mighty”, the thrown is passed down to his nineteen 
year old son Uros (known as Uros “the weak” 
among the people). 
 Opportunities in the entire kingdom were 
scarce. The Serbian kingdom became divided into 
smaller Serbian lands, which were independently 
ruled by various Serbian nobles. Among them, the 
strongest were the Mrsavcevici, Altomanovici and 
others. It was evident that there was disunity 
among the various players and Uros was unable to 
bring them together under his leadership. This 
disunity among the various nobles was the 
beginning of the demise of the Serbian Kingdom.  
During the period between the 60s to 70s of the 
14th century, the Ottoman Turks began to penetrate 
the Serbian territories. The first big battle to halt 
the Turkish invasion took place at the river Marica 
in 1371. In this battle, the Turks defeated the 
brothers Ugljesa and king Vukasin and both were 
executed. In this same year, Tsar Uros died and 
Serbia was divided among various leaders and 
among the Turks. During this time, the Byzantine 
Empire was also forced to accept this Turkish rule 
and pay the Turks annual taxes. 
 During the break up of the kingdom, the 
various Serbian leaders all became independent of 
one another with each one trying to take the role of 
Tsar. During this period, most of the Serbian 
leaders printed their own currency despite the fact 
there was no official monetary system in place. 
King Marko (a.k.a Marko Kraljevic) was the next 
in line for the Serbian thrown but the other Serbian 
leaders slowed down the whole process. However, 
Marko was also forced to accept Turkish rule. In 
the Zeta region the Balsic leadership became 
independant, Djuradj Balsic at the height of his 
reign ruled the entire Adriatic coast from Kotor to 
deep into Pec and Prizren.  
 As a new candidate for the thrown, the 
Bosnian governor Tvrtko Kotromanic I also tried 
to revive the Sebian nation. Tvrtko was crowned in 
1377 in the monastery Mileseva as king of Serbia 
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g.G. je u manastiru Mile{evi za kraqa Srbije i 
Bosne (ina~e u to vreme Bosna je etni~ki bila 
Srpska zemqa). Tvrtko Prvi je bio prihva}en za 
Srbskoga kraqa i od stranih zemaqa. Me|utim, 
iako je bio krunisan Tvrtko nije imao istinsku 
vlast nad svim Srpskim zemqama. Ostatkom 
Srbije upravqale su mo}ne porodice, Kneza 
Lazara Hrebeqanovi}a, Vuka Brankovi}a i 
bra}e Bal{i}a.  
 Knez Lazar svoj uticaj stekao je jo{ na 
Carskom dvoru, a po raspadu carstva po~eo je 
da biva sve priznatiji u Srpskoj vlasteli. S 
obzirom da je najstarija k}erka Kkneza Lazara 
bila udata za Vuka Brankovi}a wihove dve 
oblasti predstavqale su u to vreme stabilnu 
srpsku zemqu. Knez Lazar bio je veliki 
zadu`binar i graditeq Crkava i Manastira u 
Srbiji me|u kojima se isti~e Manastir 
Ravanica koji je on podigao 1377.g. G.  
 Turci posle pobede na Marici 
nastavqaju postepeno sa osvajawem Srpskih 
zemaqa i prodirawem dubqe u Evropu. Najpre 
su 1383. g.G. osvojili Ser a zatim 1385. g.G. 
napali Bal{i}e i pogubili Bal{u Drugog u 
bitci na Saurskom Poqu. Istovremeno Turci 
poku{avaju da osvoje i teritorije Kneza 
Lazara. Prvo ih je Knez Lazar porazio 
1381.g.G. na Dubravici kod Para}ina, a zatim i 
1386. g.G. u bitci kod Plo~nika. Napad na 
Bosnu 1388. g.G zavr{io se neslavno po Turke 
koje je porazio vojvoda Tvrtka Prvog Vlatko 
Vukovi}.  
 Nadirawe Turaka postalo je sve ja~e a 
kulminiralo je bojem na Kosovu 1389. g.G.  
 

 
Car Uro{ (nejaki) 

 

and Bosnia (during this period Bosnia was 
considered ethnically Serbian). Tvrtko I was also 
accepted as king by the other nations. Even though 
Tvrtko was crowned, he did not have control over all 
Serbian lands. The remainder of Serbia fell under 
the control of the stronger dynasties such as Prince 
Lazar Hrebeljanovic, Vuk Brankovic and the 
brothers Balsic. 
 Prince Lazar left a strong impression on the 
Serbian Palace and during the breakup of the 
empire; he became more respected among other 
Serbian nobility.  Due to the fact that Prince Lazar’s 
oldest daughter was married to Vuk Brankovic made 
the two regions the most stable in the Kingdom.  
Prince Lazar was very active in building churches 
and monasteries.  One of the most well known was 
the monastery Ravanica built in 1377. 
 After the Turkish victory at Marica, the 
Turks continued to conquer Serbian lands and 
invade deeper into Europe.  Firstly, in 1383, they 
conquered Ser and then in 1385 they attacked the 
Balsic region and killed Balsic II in the battle at 
Saursko Field.  At the same time, the Turks were 
trying to invade the lands of Prince Lazar.  Firstly, in 
1381, Prince Lazar defeated them at the battle of 
Dubravica near Paracin, and then in 1386 he did it 
again in the battle at Plocnik.  In 1388 the Turkish 
attack on Bosnia was defeated by  Tvrtko’s  Duke 
Vlatko Vukovic. 
 The Turkish invasions grew stronger 
culminating at the battle of Kosovo in 1389.    

 
 
 
 

 
The king Marko (Marko Kraqevi})  
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HRAM SVETOGA SAVE NA VRA^ARU 
 

 Ропство српских земаља под Турцима 
трајало је пет векова. Славна држава Немањића 
престала је да постоји, али је Српска 
Pравославна Cрква остала, са својом вечитом 
вером у Христа, са својим манастирима, 
фрескама, рукописима - са   српским народом. 
Највећу увреду српском народу турски 
завојевачи су учинили 1595.године, када су тело 
Светог Саве, које је почивало у манастиру 
Милешеви (у који је пренесено 1237.године из 
Трнова у Бугарској где se upokojio1235.годiне), 
донели у Београд и спалили на Врачару.  
 Три стотине година после овог гнусног 
чина, у Београду се 1895.године - тек неку 
деценију по дефинитивном ослобођењу од 
турске окупације - оснива Друштвo за подизање 
Hрама Светог Саве на Врачару, са циљем да се 
Hрам подигне на месту на којем су спаљене 
његове мошти. Друштво су основали стотину 
најугледнијих грађана тадашњег Београда, на 
челу са митрополитом Михајлом. Друштво је 
донело Правила, чији први члан гласи: Друштво 
за подизање Hрама Светог Саве оснива се са 
задатком да оствари давнашњу жељу васколиког 
Српства подизањем велeлепног Храма на 
Врачару, као месту на којем су спаљене свете 
мошти Божјег угодника и првог српског 
архиепископа и просветитеља. 
  

 
Први Храм Св.Саве из 1895 године (привремена 
црквица) подигнута на месту на коме се данас 

гради Храм 
 
 Године 1905. расписује се јавни конкурс 
за израду пројекта. У тексту конкурса се захтева 

да Cрква треба да буде монументална и да је у 
српско-византијском стилу, да има величину 
2.000-2.500 квадратних метара, да буде предвиђен 
систем грејања, и да има одвојен звоник. На 
конкурс је приспело пет радова, који су током 
1906.г. G. прослеђени у Петроград на оцену 
Комисији коју је именовала Императорска 
академија уметности у Петрограду. Комисија је 
констатовала да i с погледом на важност Hрама, 
не може препоручити ни један од поднесених 
пројеката за остварење. До избијања рата са 
Бугарском 1912.г. G. и затим током Светског рата 
1914-1918.g. G. нису могла бити тражена нова 
решења. После окончања рата и ослобођења, 
обновљено је 1919.г. G. Друштво, и основан нови 
Одбор на челу са патријархом Димитријем. Године 
Gospodwe 1926, расписан је нови конкурс. 
Основни услови конкурса били су да грађевина 
буде у осавремењеном српско-византијском стилу, 
да буде пројектована за 6.000 верника и на 
површини од 3.000 м2. Приспела су 22 пројекта и 
мада прва и трећа награда нису додељене, конкурс 
је сматран по броју и квалитету учесника, успелим. 
Као најуспешнији рад, награђен је другом 
наградом пројекат професора архитекте Богдана 
Несторовића. Године 1930, Одбор за изградњу 
Hрама, на челу са патријархом Варнавом, донео је 
одлуку да се израда пројекта повери архитекти 
Несторовићу, као и архитекти Александру Дероку, 
чији рад је на конкурсу добио високи откуп и који 
је био врсни познавалац средњевековне уметности. 
  

 
Izgled pre obnove izgradwe 

 
 Градња Hрама почиње 1935.г. G. Године 
Gospodwe 1939, на дан Спаљивања моштију 
Светог Саве (10.маја), положио је патријарх 
Гаврило повељу са текстом чији део гласи: У име 
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Оца и Сина и Светог Духа, за владе благоветног 
господара Петра Другог Kарађорђевића и Његовог 
Краљевског Намесништва, благословом и 
чинодејством Његове Светости патријарха српског 
Гаврила и многобројног народа освети се 10.маја 
љета Господњег 1939. овај темељ започетог 
Sаборног Hрама у славу и спомен Светог Саве.... 
пожртвовањем благочестивог нашег народа и 
ревносним руководством Друштва за подизање 
Hрама Светог Саве на Врачару подиже се овај 
величанствени Hрам у Београду на Врачару на 
месту где су спаљене чaсне мошти Светитељеве 
као видан и вечити споменик дубоке захвалности 
свега нашега народа своме првом Архиепископу, 
Учитељу, Просветитељу и Препородитељу 
српском, великом Угоднику Божiјем, 
Равноапостолу и Светитељу Словена Светом 
Сави...на добро наше свете православне Цркве, на 
срећу и напредак нашег узвишеног Краљевског 
Дома и целог нашег народа. Амин. Пројекат 
дадоше архитекти г. Богдан Несторовић и 
Александар Дероко, уз сарадњу инжењера г. 
Војислава Зађине. Изводи предузеће Расина. Од 
почетка грађевинских радова 1935.г. G. до немачке 
окупације Србије, изведени су темељи Храма и 
подигнути зидови висине 7 и 11 метара. 
 

 
Radovi u toku 

 
  Бомбардовањем Београда 6.априла 1941.г. 
G. и уласком Југославије у рат, прекидају се сви 
радови на Храму. Одвођењем патријарха Гаврила 
у немачки логор Дахау, уништавањем 
организације градилишта и канцеларија предузећа 
Расина, усељавањем ауто-парка немачке војске у 
простор унутар зидова Храма и пљачком имовине 
Друштва, замире свака помисао о градњи Храма. 

По завршетку рата, 1944. г. G. простор Храма 
служи партизанским и совјетским јединицама 
такође за возни парк. Каснијих година, простор 
користе разна предузећа као магацин. Године 
Gospodwe 1945, нова комунистичка власт врши 
секвестрирање целог Светосавског платоа, са 
зидинама Храма, малом црквом Светог Саве и 
парохијском зградом. Услед нових прилика, 
Друштво за подизање храма Светог Саве 
престаје да постоји. 
 Доласком на чело Српске православне 
цркве 1958.године, патријарх Герман обнавља 
идеју о наставку градње Храма. Његова мудрост 
и дугогодишња упорност уродили су плодом. 
Тек после 88 поновљених молби - и исто толико 
одбијања, 1984 .г. G. постигнута је сагласност у 
Републици (19.јуна) и у граду Београду 
(14.септембра) за наставак градње, уз свесрдно 
залагање председника Председништва Србије 
Душана Чкребића. Септембра месеца исте 
године, патријарх Герман именује професора 
архитекту Бранка Пешића за архитекту наставка 
пројекта и организације градње Храма. За 
послове на пројектовању, ангажован је 
Пројектни биро Студио из Београда, а за 
организацију градилишта изабрано је 
Грађевинско предузеће Рад, такође из Београда.  
 

 
Radovi u toku 

 
 После готово пола века, у недељу 12. маја 
1985. g. G. у о чишћеном простору унутар зидина 
Храма у којем је подигнут велики олтарски 
подијум са разапетим небом, служена је свечана 
Литургија. Началствовао је патријарх Герман, уз 
саслужење двадесет епископа и бројног 
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опремљене просторије пројектног 
бироа...извршена геодетска снимања, 
подигнута је нова градилишна ограда, израда 
венаца на северној конхи itd. 

 

 

Novosagra|eni parohijski dom pri Hramu 
 

 Решењем пројекта новог Парохијског 
дома, настојало се да нови објекат својим 
архитектонским изразом буде у складу са већ 
постојећима. Пројектанти су тежили 
пропорционално складној, чврстој и озбиљној 
згради, која би истовремено имала одлике 
савременог доба у коме настаје. Аутор пројекта 
је проф. Матеја Ненадовић. 
 Главни улаз, постављен на источној 
страни, посетиоце уводи директно у велики 
хол, око кога су смештене канцеларије 
Братства Храма и други садржаји у вези 
грађанства. Продавница књига, опреме и 
осталих предмета непосредно је поред главног 
улаза. Свечаним степеништем у холу иде се до 
просторија и сале за хор на првом спрату, 
службене просторије дома, библиотека и 
технички биро налазе се на другом спрату, а у 
поткровљу, као најмирнијој зони, смештене су 
просторије за боравак гостију. 
 

Priredio otac Obrad Filipovi}

свештенства, а певао је хор од 300 певача. У 
унутрашњости зидина Храма било је око 12.000 
верника, док је у порти било око 80.000 људи. На 
крају свете Литургије, Његова Светост патријарх 
Герман је одржао беседу.  
 

 
Sada{qi izgled Hrama Svetog Save 

 
 До августа 1986. г. G. када су настављени 
грађевински радови обављени су сви припремни 
радови (градилишна ограда, допрема и монтажа 
кранова, изградња управне бараке, менза, 
радионице) завршен велики број пројеката и 
тендерска документација.  
 До краја 1989.г. G. изведени су следећи 
радови:  
-санирани су и оспособљени сви темељи и зидови од 
цигле изграђени пре Другог светског рата;  
-подигнуте су галерије;  
-четири звоника са куполама;  
-четири полукуполе (конхе) и мала конха олтара;  
-четири велика лука (по 400 тона);  
-централна купола (4 000 тона) са покривачем од 
бакарног лима и великим позлаћеним крстом (4 
тоне) висине 12 метара и  
-пандантифи  
 Обнављање радова у априлу 2000. г. G. 
означено је: постављањем табле на којој су уписана 
имена аутора пројекта градње до 1941.г. G; аутори 
пројекта наставка градње од 1985. g. G.; извођачи 
радова и градитељи донатори у 2000. g. G. 
инсталирана унутрашња расвета и урађена подна 
подлога, уређена порта Храma, уређене су и 
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сазнавши ко је и чији је Сава, премести га у 
највећи манастир Ватопед, где је Сава 
произведен у јеромонаха. 
    Родитељи пак Савини, дознавши шта је 
њихов син урадио, дуго су га жалили и у знак 
жалости црно одело носили, али су се на крају 
помирили с тиме, верујући да је то Божiја воља. 
Немања се почне дописивати са сином и с 
времена на време му је слао много новаца, да не 
би ни у чему оскудевао. Сава је све те новце 
делио манастирима и пустињацима. Једном 
замоли свог игумана да обиђе све манастире и 
пустињаке по Светој Гори, и кад доби дозволу, 
обиђе их све, идући бос. Када се вратио у 
манастир Сава рече игуману да жели и он да 
испашта у самоћи као што испаштају испосници, 
али му игуман не дозволи. Ипак, Сава се хранио 
само сувим хлебом и водом, а врло ретко је 
кушао по мало вина и зејтина. Сваку ноћ, до неко 
доба, молио се Богу и метанисао, а уочи недеље, 
проводио је на молитви док не огреје сунце. 
Ишао је лако одевен и бос и зими и лети, а од 
таквог ходања кожа на табанима му је тако 
одебљала да је могао ићи по најоштријем 
камењу. Сава је постао углед свим калуђерима и 
испосницима светогорским. 
    После неколико година и Савин отац, 
Стефан Немања, се закалуђери у Студеници и 
дође своме сину у Свету Гору. До тада у Светој 
Гори није било српског манастира. Стефан 
Немања, који је у монаштву добио име Симеон, 
пропутује са својим сином сву Свету Гору, 
делећи милостињу манастирима и испосницима, 
и том приликом нађе једно згодно место где је 
био један порушени манстир и измоли од грчког 
цара одобрење да може манастир основати. Цар 
им поклони земљу и изда хрисовуљу којом 
њихову задужбину оглашава као манастир првог 
реда - царску задужбину - у наслеђе њиховим 
потомцима, и још им придода и један свој 
манастир, Зиг. Тако Сава са својим оцем, а уз 
помоћ тадашњег српског жупана Стевана 
Првовенчаног , подиже Хиландар, огради га 
тврдим градом и у граду подиже кулу као царски 
дом и многе ћелије. Ту се Сава и Симеон 
настанише, живеше и Богу молише. Није прошло 

SVETI SAVA PRVI SRPSKI 
ARHIEPUSKOP 

  
 Најмлађи син Стефана Немање , великог 
српског жупана, звао се Растко. Родио се 1169. г. G. 
и још од детињства је показивао да је обдарен 
изванредним даровима. 
    Кад му је било 15 година, отац му одели 
један крај у својој држави, где би се учио 
управљању; а кад му је било 17 година, родитељи 
су већ помишљали и да га жене, мада је он већ 
почео мислити како да се одвоји од света и оде у 
манастир, да се посвети Богу.  Једном, кад су га 
родитељи позвали у двор, вероватно ради 
женидбе, дођу и неки калуђери из Свете Горе. 
Растко се упозна с њимa, распита се како се живи у 
Светој Гори, па кад је сазнао да је тамо управо 
онако како је он желео, договоре се да заједно иду 
у Свету Гору. 
    Растко замоли родитеље да га пусте у лов 
на јелене, па док је био у лову у планини, искраде 
се од друштва, и са духовником Светогорцем и 
неколико верних слугу оде у Атон. Изгубљеног 
Растка нигде нису могли наћи, те се коначно 
забринути родитељи досете да је могао одбећи са 
оним Светогорцем. Зато Немања отпреми једног 
војводу са неколико војника у Свету Гору да му 
врате сина. Увече Растко замоли игумана да за 
војводу и пратњу припреми добру вечеру, а после 
вечере одоше у цркву на бдење. Богослужење је 
било дуго, војвода и пратиоци уморни од пута и 
мало припити од вина, те задремаше у цркви. 
Растко се лагано искраде са једним духовником, 
оде на високу манастирску кулу, где га тај 
духовник постриже и обуче у калуђерско одело.  
Сутрадан зовне Растко војводу и пратњу и покаже 
им се са куле у калуђерском оделу. Кад га видеше 
закалуђерена, војвода и wегова пратња бризну у 
плач. Но Растко их утеши, рекавши им да је то 
воља Божiја и спусти им са куле своје световно 
одело и одстрижене власи да однесу родитељима и 
увере их да је он већ духовник, а уз то им преда и 
својеручно писмо за родитеље. Војвода се са 
пратњом врати у Србију. 
    Растко је ступањем у монашки ред добио 
име Сава. Протат свих светогорских монаха, 
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бирају архиепископа. Цар и патријарх прихвате 
овај Савин предлог, али с тим да њега произведу 
за архиепископа. Сава се у почетку опирао, али 
на крају пристаде, јер је то била згодна прилика, 
и тако је Сава успео да српска црква постане 
аутокефална, тј. независна. Било је то 1219. 
године Gospodwe. 
    При повратку у Србију, Сава, сада као 
архиепископ, сврати опет у Свету Гору, још 
једном обиђе све манастире, у сваком служећи, и 
производећи достојна лица за свештенике и 
ђаконе. Растајући се са тугом од своје омиљене 
Свете Горе, он са собом поведе неколико својих 
најбољих ученика, да их посвети за епископе. 
    Дошавши у Србију, Сава, у договору са 
Стеваном и властелом, раздели Србију на 
дванаест епархија и установи епископске 
столице, а за архиепископију одреди Жичу. У 
свим овим епархијама постави епископе, за 
протопопијате протопопе; препише свима 
законске књиге и упути их како да заводе ред. У 
овим црквеним реформама, Сава је забранио 
приношење крвних жртава у цркви и светковине 
пред црквом, те свечаре упутио у домове, 
створивши тако основу за прослављање Крсног 
имена или Крсне славе. Кад је увео ред, Сава 
уочи Спасовдана , 1220. г. G, сазове сабор код 
Жиче, па тад троноше Жичу и свог брата, дотле 
великог жупана Стевана, миропомаже и венча 
краљевском круном. Тако Стеван поста први 
краљ српски. 
    После свега овога, крене Сава у "канонску 
визитацију" по целој држави и свуда је учио, 
упућивао и јеретике обраћао у православље. 
    После неког времена, крене на Србију 
угарски краљ Андрија, са великом војском. Сава 
оде к њему да га одговори од рата, а краљ му 
рече: "Кад си светитељ, учини какво чудо, па ћу 
ти поверовати и послушати". Сава се помоли 
Богу, те усред најжешће летње врућине паде 
крупан град, од којег и угарска војска настрада; и 
краљ видевши то чудо, врати се натраг. 
    Пред смрт свога брата Стевана, Сава је и 
њега замонашио и дао му монашко име Симон , а 
пошто је Стевановог сина Радослава поставио за 
краља, пожеле да испуни сvоју давнашњу жељу. 

много времена, а Хиландару беше приdодато 
четрнаест манастира и толико земље да је две 
стотине калуђера могло у њему живети. 
  У Хиландару је Сава прикупио много 
побожних и у богословској науци учених људи, да 
се брину о духовној настави, те ускоро Хиландар 
постаде као нека духовна академија за све оне који 
су желели добити више богословско образовање. 
Ту је Сава саставио правила по којима се имају 
владати калуђери и та су правила позната под 
именом Типик светог Саве. У Светој Гори 
написао је Сава и житије свога оца, преподобног 
Симеона. 
    У то време у Србији се десише озбиљни 
догађаји. Вукан је устао на свога брата Стевана 
Првовенчаног, отео му престо, а земља је због рата 
и пустошења опустела, те завладала велика глад. 
Стеван посла писмо Сави у Свету Гору, и замоли 
га да похита и дође у Србију, и донесе тело очево, 
не били над мртвим очевим телом измирио браћу. 
Сава пожури те крене у Србију и понесе очево 
тело, које је потом сахрањено у Студеници. Сави 
пође за руком да измири браћу, и Стеван у знак 
измирења, почне зидати цркву Жичу. За то време 
Сава је већ био постао архимандрит. 
    Сава је мислио да се одмах врати у Свету 
Гору, али га догађаји задржаше, те се прилично 
задржа у Србији. У то време, нападе на српске 
земље бугарски властелин Стрез и Сава оде 
нападачу да га наговори да одустане од рата. Стрез 
није хтео ни да чује те му Сава напослетку рече: 
"И ми имамо коња и јунака, а Бог ће видети ко је 
крив: ми или ти". Те ноћи Стрез напрасно умре, и 
у обе војске, и српској и бугарској, веровало се да 
га је Сава уклео. 
    За време свог боравка у Србији Сава је 
настојао да се подижу цркве, уређивао је службу у 
црквама, по угледу на службе у Светој Гори, 
уводио је лепе обичаје, а штетне искорењивао. 
    После тога Сава се врати у Свету Гору, а 
одатле оде у Никеју грчком цару Тодору Ласкару и 
патријарху Манојлу, јер су у то време Латини 
(крсташи) били заузели Цариград и у њему 
владали. Сава им објасни да је Србима тешко да 
долазе чак у Никеју ради постављања епископа, 
већ их замоли да они за Србију поставе 
архиепископа, а да убудуће сами српски епископи 
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Зато се укрца на лађу и отплови у Палестину, где 
је походио сва света места. У повратку свратио је у 
Свету Гору, па се врати у Србију. 
    Прва му је брига била да опет пропутује 
кроз народ, и он поново предузме "канонску 
визитацију", делећи свуд савете за богоугодан и 
честит живот. Ова Савина путовања и поуке и 
данас су се сачувале у предању српског народа, у 
многим причама и анегдотама. 
    После шест година подиже се буна против 
краља Радослава. Сава окруни краљевском круном 
брата му Владислава, а Радослава закалуђери у 
Студеници, наденувши му име Јован Монах. 
После тога Сава рече краљу да намерава сасвим 
оставити власт и да жели још једном да походи 
света места. Краљ и великаши су га одговарали од 
те намере, али га нису могли одвратити. На сабору 
у Жичи, Сава изабере и посвети за архиепископа 
Арсенија, а он оде у Дубровник, где се уркца на 
лађу и отпутује у Јерусалим. Одатле је ишао у 
Александрију, Вавилон, у Египат, на Синајску 
Гору, Антиохију и у сва значајнија места која се 
помињу у Библији. Свуда је лепо дочекан, па и од 
султана. И мухамеданци су му прилазили, љубили 
руку или мантију и говорили: "Још оваква 
хришћанина вала не видесмо; доиста је Божји 
човек, као што смо и чули". Сава је дуго времена 
боравио по светим местима, па пође натраг у 
отаџбину. У путу на лађи се разболи и његови се 
ученици уплаши{е да не умре, али се он придигне 
и сретно приспе у Цариград. Из Цариграда Црним 
морем дође у Бугарску, где га бугарски цар Асен, 
таст тадашњег српског краља Владислава, уз 
велику свечаност допрати до Трнова. Сава одседне 
у царевом двору, а како је наступао велики 
празник Богојављење , по жељи цара и патријарха 
Јоакима, Сава је на Крстовдан, уочи Богојављења 
одслужио службу и окропио цара и народ. Цар се 
спремао у лов у планину, па замоли Саву да остане 
у његовом двору до Васкрса , да се добро одмори 
од пута и док не прође љута студен и зима. Но, тек 
што је цар отишао, Сава се опасно разболе. 
Осетивши да му се час смртни приближује, он 
одреди које ће се ствари, мошти и дарови, које је 
са собом из светих места носио, однети у 
Студеницу, које у Жичу, а које остати у Жичи, па 
једне ноћи мирно и тихо у својој 67. години 

испусти своју светитељску душу. Сахранише га у 
Трнову у цркви 40 мученика. 
    После неког времена, српски краљ 
Владислав, на молбу архиепископа Арсенија, 
замоли свог таста Асена да му дозволи да мошти 
светог Саве пренесе у Србију, али Асен одбије. 
Краљ Владислав пошаље многобројно 
посланство и опет замоли за мошти светитељеве, 
али Асен опет, по савету својих бољара, одбије и 
ту молбу. На крају се сам краљ Владислав дигне 
и са великом свитом од владика, игумана, попова 
и ђакона, и са силним благом, оде у Бугарску, те 
једва умоли цара и бугарског патријарха за 
Савине мошти. Преневши тело светог Саве у 
Србију, положе га с великом свечаношћу у гроб 
у манастиру Милешеву, који је краљ раније био 
припремио. Ту је светитељево тело неко време 
почивало, а после буде извађено и постављено у 
ћивот на средини цркве, где је народ долазио да 
га види, да му се моли и поклони, и да тражи 
лека и помоћи својим недузима. 
    Кад настадоше љута времена османлијске 
владавине, Турци су се трудили да униште све 
тековине из славне српске прошлости, које су 
српском народу уливале наду и самопоуздање, те 
тако дође ред да и мртво тело светога Саве осети 
ту силу, јер и мртав свети Сава је свој народ 
учио. 
    По заповести садразама Синан-паше, који 
беше Србин - потурица, тело светог Саве је 
донешено из Милешева у Београд, на Врачар, и 
27. априла 1595. g. G.на виновој лози спаљено, а 
пепео развејан. Још од краја деветнаестог века 
српски народ скупља прилоге да у Београду 
подигне величанствену цркву, као видни 
споменик своме светитељу: Храм Sветог Саве. 
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ZAVE[TAWE STEFANA NEMAWE O JEZIKU 
 

    Реч Стефана Немање (оца Симеона) изговорене на самртничкој постељи, које је записао његов 
најмлађи син Растко, Свети Сава 
(из књиге „ Завештање Стефана Немање”, писца Милета Медића)  
    Чувајте, чедо моје мило, језик као земљу. Реч се може изгубити као град, као земља, као душа. А 
шта је народ - изгуби ли језик, земљу, душу? Не узимајте туђу реч у своја уста. Узмеш ли туђу реч, знај 
да је ниси освојио, него си себе потуђио. Боље ти је изгубити највећи и најтврђи град, него најмању и 
најнезнатнију реч свога језика. Земље и државе не освајају се само мачевима, него и језицима. Знај да те 
је туђинац онолико освојио и покорио, колико ти је речи поткрао и својих натурио. 
    Народ који изгуби своје речи престаје бити народ. Постоји, чедо моје, болест која напада језик 
као зараза тело. Памтим ја такве заразе и морије језика. Бива то најчешће на рубовима народа, на 
додирима једног народа с другим, тамо где се језик једног народа таре о језик другог народа. Два народа, 
мило моје, могу се бити и могу се мирити. Два језика никад се помирити не могу. Два народа могу 
живети у највећем миру и љубави, али њихови језици могу само ратовати. Кад год се два језика сусретну 
и измешају, они су као две војске у битки на живот и смрт. Док се год у тој борби чује и један и други 
језик, борба је равноправна, кад почиње да се боље и више чује један од њих, тај ће превладати. Најпосле 
се чује само један. Битка је завршена. После изгубљеног језика нема народа. Знај, чедо моје, да та битка 
између језика не траје дан-два, као битка међу војскама, нити годину-две, као рат међу народима, него 
век или два, а то је за језик исто тако мала мера времена као за човека трен или два. 
    Зато је, чедо моје, боље изгубити све битке и ратове, него изгубити језик. После изгубљене битке 
и изгубљених ратова остаје народ. После изгубљеног језика нема народа. Језик је, чедо моје, тврђи од 
сваког бедема. Кад ти непријатељ провали све бедеме и тврђаве, ти не очајавај, него гледај и слушај шта 
је са језиком. Ако је језик остао недирнут, не бој се. Пошаљи уходе и трговце нека дубоко зађу по селима 
и градовима и нека само слушају. 
    Тамо где одзвања наша реч, где се још глагоља и где се још, као стари златник, обрће наша реч, 
знај, чедо моје, да је то још наша држава, без обзира ко у њој влада. Цареви се смењују, државе 
пропадају, а језик и народ су ти који остају, па ће тако освојен део земље и народ кад-тад вратити својој 
језичкој матици и своме матичном народу. 
 

 
Sveti Simeon Miroto~ivi (Stefan Nemawa) 
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ZORKA DOMAZET 

MLS. REAL ESTATE AGENT 
SOUTON GROUP –ANWEST 
KANCELARIJA: 208-7788 
LI^NI TEL:       383-5536 

 
SRE]AN PRAZNIK! 

Crkvena {kola ,, Sveti Sava,, izra`ava 
svoju zahvalnost gospodinu Slavku 

^oli}u iz Vankuvera na finansijskom 
prilogu koji je uputio na{oj {koli.  

On je ujedno i najve}i prilo`nik na{e 
{kole sa prilogom od $1,000.00  

HVALA 
Hvala i svima onima koji su na bilo koji 
na~in pomogli da na{a Crkvena {kola 

opstane i u|e u svoju {estu godinu 
uspe{nog rada. 

VA[ PAROH OTAC OBRAD FILIPOVI]  
SA SVOJOM SUPRUGOM MILANKOM, 

K]ERKICOM KRISTINOM 
 I SINOM TEODOROM 

^ESTITA PRAZNIK MALU GOSPOJINU SVIM 
SRBIMA I SRPKIWAMA, A NA[EM KOLU 

SRPSKIH SESTARA @ELI SRE]NU I BOGOM 
BLAGOSLOVENU KRSNU SLAVU.  

  

SRE]AN PRAZNIK! 
 

KARATE KLUB SIN\ELI] POZIVA 
SVE ZAINTERESOVANE DA SE 

PRIDRU@E I U^ESTVUJU 
 U RADU KLUBA. 

TRENINZI SE ODR@AVAJU U 
SRPSKOJ CRKVENOJ SALI DVA PUTA 
SEDMI^NO, UTORKOM I ^ETVRTKOM 

U 7:15 ^ASOVA. 
DO\ITE I POSTANITE I VI MLADI 

SIN\ELI]I!! 
 

Ako `elite da u`ivate u zvucima  
doma}e muzike 

ili ako ste radoznali da ~ujete {ta je to 
novo u srpskoj zajednici u Kalgariju 

SRPSKI RADIO KALGARI 
je tu da vas zabavi i informi{e! 

Slu{ajte nas svake nedeqe: 
popodne od 7-8 na 94.7 FM 

 
SRE]AN PRAZNIK! 

ELEKTRONSKA PO[TA 
U koliko `elite da budete obave{teni o 

svim de{avawima u na{oj Crkvenoj 
zajednici prijavite se na listu za slawe 

elektronske po{te. 
Samo po{aqite va{u adresu (e-mail) na 

adresu redakcije obradf@yahoo.ca  
Do sada u adresaru imamo oko 140 adresa 
onih koji redovno primaju obave{tewa 
iz Crkve. Va{a adresa osta}e poznata 

samo redakciji.  
 

CRKVENA BIBLIOTEKA 
U na{oj Crkvi u posledwe vreme radimo 

na prikupqawu kwiga za budu}u 
Crkvenu biblioteku. 

U koliko imate neke kwige koje bi 
`eleli da prilo`ite za biblioteku to 

mo`ete u~initi svake nedeqe posle 
Slu`be. 

Hvala onima koji su ve} poklonili 
kwige. 

 



 

 

 
 

Curent Serbian Orthodox Church St. Simeon Mirotocivi 
 

 
 

Plans of future Serbian Orthodox Church St. Dimitrius  


