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RE^ UREDNIKA 
 

 Draga bra}o i sestre, u na{oj Crkvi na 
svakoj Liturgiji se molimo za jedinstvo Crkve. 
Da sva Crkva Hristova bude u jedinstvu i 
jednomisliju. Ovo jedinstvo jo{ jednom smo 
do`iveli na eparhijskoj skup{tini koja je ovom 
prilikom odr`ana u Edmontonu. 
 Naime, kao {to znate sada jo{ davne 1963. 
g. G. do{lo je do raskola u Srpskoj Pravoslavnoj 
Crkvi u rasejawu. Jedan deo Crkve predvo|en 
vladikom Dionisijem otkazao je poslu{nost 
Patrijar{iji u Beogradu i samim tim u{ao u 
raskol u odnosu na ostatak Crkve. Ovo je, kao 
{to ve}ina vas i zna, potrajalo decenijama, sve 
do dolaska sada ve} bla`enopo~iv{eg, 
Patrijarha Pavla na ovaj kontinent. Tada je 1994. 
g. G. postignuto Liturgijsko jedinstvo Srpske 
Pravoslavne Crkve sa Novogra~ani~kom 
Eparhijom koja je bila u raskolu. To zapravo 
zna~i da je Novogra~ani~ka Eparhija prihvatila 
duhovnu vlast Srpske Pravoslavne Crkve ali je 
administrativno jedinstvo ostalo nepostignuto. 
Vi{e od jedne decenije bilo je potrebno da i ova 
rana zaraste. Kona~no odlukom Sabora 
Arhijereja na{e Crkve postignuto je potpuno 
jedinstvo Crkve na ovom kontitentu. Za Kanadsku 
eparhiju konkretno to zna~i da sve Crkve na 
teritoriji ove dr`ave podpadaju pod 
jurizdikciju na{ega Episkopa i Eparhije. Ovo je 
sa odu{evqewem prihvatio najve}i broj 
Ckrveno{kolskih op{tina. Jedine koje su  za 
sada ostale van jedinstva su C[O u Torontu i 
Nijagari. Nadamo se i Boga molimo da }e i u 
ovim Ckvama preovladati zdrav razum i voqa 
Gospodwa i da }e i one u {to skorije vreme biti 
deo jedinstvene Eparhije Kanadske i deo Srpske 
Pravoslavne Crkve. 
  Skup{tina u Edmontonu je bila prva 
skup{tina na kojoj su u~estvovali i sve{tenici 
i predstavnici C[O iz biv{e Novogra~ani~ke 
Eparhije. Kao u~esnik skup{tine mogu  da 
posvedo~im da je ista protekla u me|usobnoj 
bratskoj qubavi i razumevawu svih prisutnih. 
Radost zbog jedinstva se ose}ala kako u 
skup{tinskoj sali tako i za trpezom a posebno u 

LETTER FROM THE EDITOR 
 

Dear brothers and sisters, in our Church at 
every Liturgy we pray for the unity of the Church. 
That every Church of Christ be in unity and 
commonality. This unity was once again exercised 
at the annual Diocese council that was held in 
Edmonton this year. 

As you all know, now long ago in 1963 our 
Serbian Orthodox Church came under separation. 
One side under the Bishop Dionisos refused the 
recognition of the Archbishop in Belgrade and 
created its own Diocese to further its existence as a 
church. This, as most understand, lasted several 
decades on this continent until the arrival of the 
late Patriarch Pavle. There in 1994 appeared the 
first unified Liturgy for the Serbian Orthodox 
Church and the separated Church in dissidence. 
This meant that the separate dissident Church 
accepted the spiritual leadership of the Serbian 
Orthodox Church but controlled its own 
administrative affairs. This was another set back 
that took a decade to heal. Soon after all the 
general assemblies of the Church reached equal 
status on this continent. Now for Canada this 
means that all parishes in this country fall under 
the jurisdiction of the Archbishop and Diocese of 
Canada. This was most widely accepted by the 
great majority of the Church parish councils. The 
only councils to abstain were those from Toronto 
and Niagara Falls. We hope and pray that in these 
Churches; healthy thought and understanding will 
prevail and they soon will join the Canadian 
Diocese and become part of the Serbian Orthodox 
Church. 

The meeting in Edmonton was the first 
time that the Priests and representative of the 
dissident Serbian Orthodox diocese attended. As 
one of the attendees I can attest that the meeting 
flowed with brotherly love and understanding. Joy 
was felt throughout the council hall for this new 
unification but it was especially present in the 
house of the Lord where daily sermons and 
prayers took place. Our hosts graciously welcomed 
us and bid us farewell to our homes where we may 
wait for the next annual assembly which will be 
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VASKR[WA POSLANICA WEGOVOG 
PREOSVE[TENSTVA EPISKOPA 

KANADSKOG GOSPODINA GEORGIJA 
 

Разорите овај храм и за три дана 
саградићу га! (Јн. 2, 19.) 

Тако Господ рече онима који су трговали 
у храму и истјера их напоље! 

Јер, Храм Божији је свето мјесто, и у 
њему нема трговине ни „бизниса“, који се, 
нажалост, често приписују Цркви.   

„Нису људи толико рђави колико то рђав 
човек мисли“ рекао је наш великан Иво Андрић. 
Рђави све виде рђаво.   

Господ Христос је основао Цркву своју за 
три дана страдања и мука на Крсту, и својим 
славним Васкрсењем. Нама је то наук од самог 
Творца да и нама предстоје муке и невоље. „У 
свијету ћете имати невоље, али не бојте се, ја 
побиједих свијет“. Зато се молимо за мир у 
цијелом свијету и за очување светих Божијих 
цркава, „за непоколебљивост светих Божијих 
цркава и сједињење свих“.  

Наше је да чинимо, а Божије да чуда 
ствара. Ми се морамо придржавати онога што 
нам је Црква одредила, и не упуштати се преко 
онога што је Црква забранила. Наше је да будемо 
свједоци, и по цијену жртве, јер смо тек тада 
стубови Цркве коју је Бог основао. А када 

EASTER EPISTLE OF HIS GRACE   
GEORGIJE BISHOP OF CANADA 

 
“Destroy this temple, and in three days I will 

raise it up!” (Jn. 2:19)  
  Thus says the Lord to those who turned the 
temple into a place of business and he drove them 
out! 
  For the God’s Church is a holy place, and not 
a place for commerce nor “business”, which is 
unfortunately, often ascribed to the Church. 
Our great Ivo Andric said, “People are not as bad as 
bad people think they are”. The bad see everything 
as bad.   
  The Lord Jesus Christ founded His Church in 
three days of suffering and pain on the Cross, and by 
His glorious Resurrection. This is a lesson for us 
from the Creator Himself for suffering and 
misfortune awaits us. “In the world you will have 
tribulation; but be of good cheer, I have overcome 
the world." For this reason we pray for peace in the 
whole world and for the protection of God’s holy 
churches, “for the stability of God’s holy churches 
and the union of all”.  
  It is for us to do, but it is for God to perform 
miracles. We must abide by what the Church has 
prescribed and not to involve ourselves in that which 
the Church has forbidden. It is for us to be witnesses 
even at the cost of sacrifice, for it is only then that 
we are pillars of the Church which God has founded. 

Hramu Gospodwem gde su svakodnevno uzno{ene 
molitve i blagodarewa Bogu.  Doma}ini su nas 
do~ekali kako i dolikuje i u bratskoj qubavi 
ispratili ku}ama da ~ekamo narednu 
skup{tinu koja }e biti odr`ana u Crkvi biv{e 
Novogra~ani~ke Eparhije u Hamiltonu u 
Ontariju. 
 U nadi da }e, s Bo`ijom pomo}i, sve 
Crkveno{kolske Op{tine Srpske 
Pravoslavne Crkve na kugli zemaqskoj uskoro 
obitavati u jedinstvu ostajem iskren slu`iteq 
vama i sveukupnom rodu Srpskom. 

  Protojerej Obrad Filipovi} 
 

  

held in the now former dissident church of Hamilton 
Ontario. 

In anticipation, with the help of our Lord, 
that all councils of the Serbian Orthodox Church on 
God’s earth become unified, your humble servant 
and servant to all of the Serbian faithful. 
 

Very Reverend Obrad Filipovic 
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учинимо све, остаје да се заједно са Светим 
Василијем помолимо и изговоримо ону чудесну 
молитву после причешћа: „Испуни се и саврши 
се, колико је у нашој моћи, тајна Твога 
устројства спасења, Христе Боже наш. Јер 
одржасмо спомен на Твоју смрт, видјесмо 
изображење Твога Васкрсења, испунисмо се 
Твојим бескрајним животом. Насладисмо се 
Твоје непотрошиве сладости: благоволи да све 
нас удостојиш ње и у будућем вијеку, благодаћу 
беспочетног Оца Твога, и Твог Светог и Доброг 
и Живоносног Духа, сада и увијек и у све 
вијекове. Амин.“ 

На Тајној вечери, уочи страдања свог, 
Господ Христос је поручио својим ученицима, а 
кроз њих и нама, да чинимо дјела љубави за 
Његов спомен. Затим је рекао: „Ако ко укине 
једну од ових мојих најмањих заповијести и 
научи тако људе, назваће се најмањим у Царству 
небеском; а ко их изврши и научи, тај ће се 
великим назвати у Царству небеском.“ (Мт. 5, 
19.) Колико се трудимо да у Царству будемо 
велики? 
Мало, премало.   

Ако схватамо Свету Литургију онако како 
нам је остала од Св. Василија Великога, знаћемо 
да се чувамо од оних који би својим разумом 
хтјели да је измијене.  

О овом дару од Бога нам датом треба да 
размишљамо ових дана пред Васкрс. Ако тако 
сагледамо Христа у страдањима, онда ћемо се 
лако зарадовати Њему у слави Оца небескога.  
Уз молитве нашег Свјатјејшег Патријарха 
Иринеја, и наше молитве да нас он христолико 
предводи у Цркви Светосавској – Српској, 
Васкршњи поздрав: ХРИСТОС ВАСКРСЕ! 
Ваш молитвеник пред Васкрслим Господом. 
 

      
 Епископ канадски Георгије 

 
 
 

 

And when we have done everything, it remains for 
us, together with St. Basil  to pray and recite that 
wonderful prayer after Communion: “Completed 
and perfected, so far as is in our power, O Christ our 
God, is all the mystery of thy dispensation, for we 
have had the memorial of thy death, we have seen 
the type of thy Resurrection, we have been filled 
with thine unending life, we have enjoyed thine 
inexhaustible bounty, which also in the age to come 
be pleased to vouchsafe us all, through the grace of 
thy Father, who is without beginning, and of thy 
holy, and good, and life-creating Spirit, now and 
ever, and unto ages of ages. Amen.”   
  At the Mystical Supper, prior to His 
suffering, Christ the Lord informed his disciples, 
and through them us, to do acts of love in His 
memory. Then He said: “Whoever therefore breaks 
one of the least of these commandments, and teaches 
men so, shall be called least in the kingdom of 
heaven; but whoever does and teaches them, he shall 
be called great in the kingdom of heaven” (Matthew 
5:19). How much of an effort do we make to be 
great in the Kingdom? Little, very little.  
  If we comprehend the Holy Liturgy as it has 
remained from St. Basil the Great, we will know to 
watch out for those who would like to change it 
according to their intellect. 
  In these days preceding the Resurrection, we 
should reflect on this great gift from God. If we 
perceive Christ in His suffering, then we will easily 
rejoice in Him in the glory of the Heavenly Father.  
With the prayers of our Most Holy Patriarch Irinej, 
and our prayers that he leads us in a Christ-like 
manner in the Serbian Church of Saint Sava, we 
send the Paschal greeting: CHRIST IS RISEN! 
Your Intercessor before the Resurrected Lord 
    

Bishop Georgije of Canada 
 

 
 



GLASNIK       VASKRS 2010 

 

 
- 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

THE HISTORY OF THE SERBS 
1889- 1903 

 
With the absence of King Milan, Nikola 

Pasic returns to Serbia. He was elected in 1890 as 
president of the national council and in 1891 he 
created his first government. This council proved 
to be efficient in ruling the nation. 

In 1893 young King Aleksandar declared a 
state of emergency and took over the government 
reigns even though he was underage. He then 
eliminated the 1888 constitution and replaced it 
with the 1869 version. This action disappointed 
the Radical party forcing them to turn against the 
young King. The young King was caught between 
the Russians and Austrian empires creating tension 
in his governmental obligations. This resulted 
in King Milan returning to Serbia after vowing to 
never come back. At one time he even served as 
the military commander. 

After an unsuccessful assassination attempt 
on Milan Obrenovic the Radical party was held 
responsible and two of their representatives, Stojan 
Protic and Ljubomir Zivkovic, were sentence to 20 
years in prison. The Radical party moved forward 
with the help of the another progressive political 
organization. This lead to a new constitution 
passed by the King in 1901. This constitution was 
somewhere between the 1869 and 1888 versions. 

 
      King Aleksandar and Draga 

  SRBIJA OD 1889.  DO 1903 g.G.  
 

Po odlasku kraqa Milana u Srbiju se 
vra}a Nikola Pa{i}. On biva izabran naredne 
1890.  g. G. za predsednika Narodne skup{tine a 
1891. g. G. sastavqa svoju prvu vladu. Wegova 
vlada se pokazala sposobnom da upravqa dr`avom. 

Mladi kraq Aleksandar je 1893. g. G. 
proglasio dr`avni udar i preuzeo vlast od 
namesni{tva iako jo{ nije bio punoletan. 
Naredne godine je ukinuo Slobodoumni ustav iz 
1888. g. G. i postavio Namesni~ki ustav iz 1869. 
g.G. Razo~arana ovim potezom Radikalna stranka 
okrenula se protiv mladog kraqa. Mladi kraq 
bio je izme}u Rusije i Austrije i nedovoqno 
spretan za obavqawe dr`avnih poslova. Kraq 
Milan se vratio u Srbiju, iako je tvrdio da vi{e 
nikada ne}e do}i. Jedno vreme je vr{io i 
funkciju komandanta vojske.  

Posle neuspelog atentata na Milana 
Obrenovi}a optu`ena je Radikalna stranka a 
dvojica wenih predstavnika Stojan Proti} i 
Qubomir @ivkovi} osu|eni su na po 20 godina 
robije. Nastojawem Radikalne stranke 
podpomognute Napredwa~kom strankom do{lo je 
do novog ustava (oktroisani ustav) koji je kraq 
proglasio 1901. g. G. Ovaj ustav bio je ne{to 
izme|u ustava iz 1869 i 1888. g. G.   

U no}i izme|u 10. i 11. juna 1903  g. G. 
ubijen je kraq Aleksandar Obrenovi} i kraqica 
Draga. Ubistvo se desilo na 35 god od ubistva 
Mihaila Obrenovi}a. Ova zavera je pripremana 
jo{ od 1901. g. G. a izveli su je dvadeset oficira 
predvo|eni Dragutinom Dimitrijevi}em 
Apisom. Osim kraqa i kraqice ubijeni su isto 
jutro predsednik vlade general Dimitrije 
Markovi}, ministar vojske Milovan Pavlovi} i 
oba brata kraqi~ina Nikola i Nikodije. 

Razloga za ovakav ~in bilo je mnogo. 
Nezadovoqstvo zbog siroma{tva u vojsci bilo je 
veliko, la`ne trudno}e kraqice Drage kojima je 
obmawivala kraqa, i na kraju glasine da bi jedan 
od wene bra}e mogao da postane 
prestolonaslednik. Sve ovo je prepunilo ~a{u 
gor~ine kod oficira i atentati su izvedeni. 
Na~in na koji je do{lo do prevrata nai{ao je na 
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In the late hours between June 10 and 11 

King Aleksandar Obrenovic and Queen Draga were 
murdered. This occurred on the 35th year anniversary 
of the death of Mihailo Obrenovic. This assasination 
was planned back in 1901 and was executed by 20 
officers lead by Dragutin Dimitrijevic. Along with 
the King and Queen the President Dimitrije 
Markovic, Defense Minister Milovan Pavlovic and 
the brothers Nikola and Nikodije were also killed. 

The reason for these acts were many, 
discontent for a poor military, rumors of a pregnant 
Queen with a new heir were proven untrue and lastly 
word that one of her brothers could be next to the 
thrown. All of this finally pushed the officers too far 
and hence a assassination plan was hatched.  

A new government was formed the day after 
the assassinations. The government of Jovan 
Avakumovic was made up of representatives from 
all of the different political parties. The military 
elected Prince Petar Karadjordjevic I as King and 
the council agreed on June 15 1903. That same year 
a new constitution was formed and King Petar was 
sworn in on June 25. Serbia was now a 
parliamentary monarchy. 
 

neodobravawe u Evropi.  

 
Kraq Petar Prvi Kara|or|evi} 

 
Nova vlada sastavqena je sutradan po 

atentatu. U vladu Jovana Avakumovi}a u{li su 
predstavnici svih stranaka, a zaverenici su 
zadr`ali vojno ministarstvo. Vojska je 
proglasila kneza Petra Prvog Kara|or|evi}a 
za kraqa a skup{tina je to jednoglasno 
potvrdila 15. juna 1903. g. G. Iste godine 
progla{en je novi ustav i kraq Petar je 
polo`io zakletvu 25. juna. Srbija je tada 
postala parlamentarna monarhija.   

 

NBM Plumbing Heating and Gas Fitting 
 

Za sve va{e potrebe vodoinstalacije, grejawa i plinskih instalacija 
mo`ete se obratiti ~oveku iz va{e zajednice. 

Milovan Radinovi}  
je stru~wak sa kanadskim dozvolama za rad. 

 

Tel: (403) 615-8770 
Faks: (403) 229-9141 

Elektronska po{ta: radinovicw@shaw.ca  
 

Na raspolagawu smo vam 24 sata dnevno za hitne potrebe!!! 
 

Porodica Radinovi} ~estita najradosniji Hri{}anski praznik 
svima koji ga praznuju re~ima 
HRISTOS VASKRSE!!! 
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Vijesti iz Sportskog Dru{tva Srbija 
Dragi prijateqi, 

U ovom sve~anom trenutku `elimo da podjelimo sa vama najve}u radost ~ovje~anstva  uz pozdrav 
Hristos Vaskrse! 

Vrijeme slavqa nam pru`a priliku da se osvrnemo na prethodni period i sagledamo kako smo ispunili 
Bo`iju misiju da se na ovom svijetu predstavqamo kao vjerna djeca koja ispoqavaju razne talente u sportu, 
kulturi i drugim oblastima `ivota i pri tome  {irimo toleranciju i qubav za sve one sa kojima `ivimo.  

Sportsko Dru{tvo Srbija postoji ve} petnestak godina i prolazilo je kroz razne faze razvoja, 
osvajaju}i ~esto trofeje na nivou grada i provincije. Kroz taj period smo ~esto imali dva tima odraslih 
igra~a i bili smo ponosni na wihove uspjehe. Krajem 2008. je na Godi{woj Skup{tini Kluba donesena odluka 
da se Klub registruje kao “non-profit society,, i uspostavi trajna finansijska stabilnost, da se otvori Srpska 
Fudbalska Akademija i da zapo~nemo prve korake sa ostalim na{im asocijacima oko izgradwe Sportsko-
Kulturnog Centra. Od tog trenutka je po~eo istinski preporod Kluba.  

U maju 2009. je otvorena Srpska Fudbalska Akademija gdje je oko ~etrdestak djece nau~ilo prve 
fudbalske korake.  Ve} u septemburu 2009. su osnovana dva tima sastavqena od djece ispod 12 i 16 godina 
starosti. Oni su u toku “indoor” sezone 2009/2010 ovojili dvije srebrene medaqe u prvenstvu Kalgarija, te 
bronzanu i zlatnu medaqu na nivou provincije (Inter-Cities) i unijeli preveliku radost u na{u zajednicu. 
Slijede fotografije na{ih timova za dje~ake ispod 12 i 16 godina starosti sa takmi~ewa u Edmontonu 13-14 
marta 2010. 

  
SD Srbija ispod12 godina (srebro i zlato)  SD Srbija ispod16 godina (srebro i bronza) 

Ovog qeta je SD Srbija registrovala timove za djecu ispod 10, 12 i 16 godina starosti, uz dva tima 
odraslih igra~a preko 18 i 45 godina starosti. Posebno nas raduje da se glas o kvalitetnom radu u na{oj 
Akedemiji {iri gradom i da ve} sada imamo preko 20% izuzetno telentovane djece koja su do{la iz drugih 
klubova. Za sve one koji `ele da im djeca u~e fudbal u Srpskoj Fudbalskoj Akademiji i da se takmi~e za klub 
SD Srbija, mogu nam poslati e-mail na info@sdserbia.ca 
Zahvalni smo svima onima koji nam daju moralnu podr{ku a naro~ito na{im sponzorima, ~ije kompanije 
prikazujemo sa ponosom na internet stranici SD Srbije: http://www.sdserbia.ca/en/ 
U ime Uprave Sportskog Dru{tva Srbija 

Petar Grubor, Predsjednik 
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DE^IJE  
 

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

Dragi mladi prirodwaci, 
materija (sve ono {to je u nama i oko nas: vazduh, voda, na{e telo, ostala `iva bi}a i t.d.) ne mo`e da se 
stvori iz ni~ega niti da se uni{ti, nego samo mewa svoj vid. Na primer, sve`e jaje je kao gusta, klizava 
te~nost, dok tvrdo kuvano jaje ima osobine ~vrstog tela, ukus mu je druga~iji, kao i izgled: belance postaje 
belo i neprovidno, a `umance gubi sjaj. Kada drvo sagoreva, deo se pretvara u pepeo, deo u dim, a deo u 
toplotu. Toplota je jedan vid energije. Energija i materija su isto, tako da se mogu pretvarati jedna u drugu. 
Sama energija, tako|e mo`e da se prevara iz jednog oblika u drugi. Na primer, u hidrocentrali, energija 
kretawa vode, koja se obru{ava niz branu, se u generatorima pretvara u elektri~nu energiju. Wu koristimo 
u raznim vidovima, na primer, kao toplotu (grejalice, {tedwaci), zra~ewe (mikrotalasne pe}i), za 
pokretawe raznih ure|aja (ventilatori, usisiva~i), za odigravawe hemijskih reakcija (rastavqawe vode na 
kiseonik i vodonik, puwewe i pra`wewe akumulatora u automobilima). Promene materije mogu da budu 
fizi~ke ili hemijske. Kada se materija mewa fizi~ki, ona i daqe zadr`ava svoje osnovne osobine (cepawe 
drveta – svaka, pa i najmawa iver ima iste osobine, kao i cela klada). Me|utim, prilikom hemijske promene, 
materija bitno mewa svoje karakteristike, {to ukqu~uje i promenu materije u energiju (sagorevawe drveta). 
Kada unesemo hranu, pi}e i vazduh u telo, dolazi do veoma slo`enih, hemijskih promena (promene, koje se 
odigravaju u `ivom organizmu, nazivaju se jo{ i biohemijskim reakcijama).  Tako se u telu stvaraju materije 
za izgradwu te~nih i ~vrstih (mekih i tvrdih) tkiva, materije koje se pretvaraju u energiju potrebnu da 
obavqamo `ivotne delatnosti kao i rezervne materije, koje se po potrebi pretvaraju u jedan od prethodna 
dva oblika materije. Hemijske promene su ~esto propra}ene promenom boje materije. 
 
Dana{wi eksperiment }e nam pokazati kako se materija hemijski mewa pod uticajem toplote. Predlo`i 
drugovima da se igrate detektiva i ka`i im da zna{ kako da {aqe{ tajne poruke, pisane nevidqivim 
mastilom. 
 
Eksperiment 
 
Potreban materijal: 
-mala staklena ~a{a 
-drvene ~a~kalice za zube 
-limunov sok ili mleko 
-bela hartija 
-pegla 

 

 
Postupak: 
Sipaj limunov sok u ~a{u i u wega umo~i ~a~kalicu. Sa~ekaj da vrh ~a~kalice omek{a. Tim vrhom napi{i 
poruku na beloj hartiji, povremeno uma~u}u ~a~kalicu u limunov sok. Sa~ekaj da se sok potpuno osu{i. 
Zamoli nekoga od odraslih da preko hartije nekoliko puta pre|e vrelom peglom. Tekst poruke }e se 
pojaviti u mrkoj boji. Umesto limunovog soka mo`e se upotrebiti mleko.  
Pa`wa: Nemoj da zaboravi{ da iskqu~i{ peglu kada nije u upotrebi. 
 
Obja{wewe: 
Pod uticajem toplote, nedovoqne da izgori papir ali dovoqne da izazove hemijske promene sastojaka 
limunovog soka ili mleka, nevidqivo mastilo }e poprimiti mrku boju. 
 
Literatura: 
Calgary Science Fun Guide, Calgary Science Network, Bare Bones Publishing, 1994.  
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^etvrti Vaskr{wi Koncert dece i 
omladine srpske zajednice u Kalgariju, 
odr`a}e se dana 10. aprila 2010. g. G. sa 

po~etkom u 14:00 ~asova u koncertnoj Sali 
 

Irene Besse Keyboards Ltd- 152, 6999 - 11th Street 
SE 

 

Pozivamo vas sve da svojim prisustvom 
podr`ite na{e najmla|e talente i ujedno 
u`ivate u ovoj tradicionalnoj muzi~koj 

manifestaciji. 

OBAVE[TEWE! 
 

Na{a Crkvena [kola nastavila je 
sa radom u svojoj desetoj godini 

postojawa. 
 Ove godine nastavu poha|a oko 

~etrdeset |aka. 
Pozivamo sve roditeqe da svoju decu 

dovedu u crkvenu {kolu gde, 
 pored srpskog jezika, mogu nau~iti 
puno toga o svojoj veri, kulturi, 

istoriji… 
[kola se odr`ava svakoga petka od 

7 do 8:30 ~asova nave~e. 
  

 
.  
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земуницама, катакомбама, гробљима – па хоћемо 
ли дотле да се враћамо? 
   Vidovdan: Svi, na`alost, znamo da 
stawe u vrhu  Srpske pravoslavne crkve nije na 
zavidnom nivou. Razmimoila`ewa postoje, neki 
od vladika su nezadovoqni odlukama koje 
donosi zamjenik Wegove Svetosti Patrijarha 
Pavla, mitropolit Amfilohije, drugi bi da se 
izabere novi poglavar. Da li biste bili 
qubazni da nam malo pojasnite pravo stawe u 
vrhu Srpske pravoslavne crkve, ~iji ste jedan 
od najuticajnijih ~lanova? 
  Оно што новине пишу само дјелимично 
може бити истинито. Човјек створен по 
слободној вољи хоће да се изјашњава онако како 
он то сматра за сходно. Разногласија постоје и у 
Цркви. Но, на крају увијек преовлада дух 
јединства, и одлуке су једногласне. Оно што 
дјелује као раскол, резултат је брзоплетости 
појединаца који желе да још неискристалисану 
идеју саопште јавности. То није у духу Цркве. То 
је на општу штету, али и свештеници и владике 
су људи, зар не? 
Није лако бити на челу Цркве. Ма ко да је био и 
ко год буде, чак и у редовним условима имао је и 
имаће проблема. Тако и Високопреосвећени 
Митрополит Амфилохије. Он је мудар и стрпљив 
човјек, али није лако бити Први, нарочито у 
оваквим околностима.  

 Бог има разлоге зашто држи Светог 
Патријарха Павла у животу, комуникативна и 
свјесна. Вјероватно – да нас освијести, и да се 
свима покаже да „Цркву Божију не воде само 
људи, већ Бог“ . Ја сам за то да он остане 
Патријарх док га Бог држи међу живима, овјде 
на земљи. Углед нашег Светог Патријарха је 
велики у васцијелом Православном свијету, те 
ми не треба да му умањујемо тај углед и 
достојанство. Докле год имамо живога 
Патријарха, не треба бирати другога. 
  Vidovdan: Kako Vam se ~ini odnos 
matice i dijaspore? Svе vrijeme slu`bovawa u 
Kanadi insistirali ste na odr`avawu 
sna`ne i konstantne veze sa Srbijom. Da li je 
ta saradwa mogla da bude boqa? 
  Сви ми који смо у расијању (дијаспори) 

INTERVJU: 

   
WEGOVO PREOSVE[TENSTVO 

EPISKOP KANADSKI GOSPODIN 
GEORGIJE 
(nastavak iz prethodnog broja) 

 
Vidovdan: Dolaskom novih vjernika 

name}e se pitawe tradicionalnog i savremenog 
Bogoslu`ewa. Vo|ene su velike polemike. 
Recite nam Va{ stav? 
  Што се тиче Bогослужења, мој став је јасан. 
Ја сам за традиционално служење. За служење 
онако како су служили моји претходници и 
учитељи, велики духовници, светитељи од којих 
смо се учили – Свети Сава, Свети Владика 
Николај, Свети Јустин ћелијски... Шта је то 
„савремено“  у Цркви? Један је и исти Бог, и јуче, и 
данас, и сутра. Црква почива на „светим 
мученицима“ , онима који су животе своје 
положили да очувају чистоту вјере; на Канонима 
које су Васељенски сабори донијели; на правилима 
Светих отаца које је Црква примила. Апослол  
Павле опомиње свете ученике ријечима: „Сјећајте 
се старјешина ваших који вас учише ријечима 
Господњим, и гледајте на њихов свршетак...“  
 Најважније је да се гледа на њихов свршетак. 
Многи умни теолози на крају су скренули у јерес, 
и њихова учења Црква није прихватила. Данас ми 
имамо неке „савремене“  теологе, богослове и 
научнике, који би да буду вриједнији и 
вјеродостојнији представници Цркве него они који 
су „уснули у вјери“ . Уосталом све „евроатлантске 
интеграције“  и европске благодати не могу да нам 
даду, и не треба   да мијењају оно што су нам 
Свети оци предали и чиме су нас обогатили.  Не 
умујте својим разумом, бар не у Цркви, кад је 
Црква рекла све и освјештала вијековима ово што 
јесте најбоље и нама до сада било једино свето и 
честито. Залуд неки покушавају да ново наметну 
као „оно старо“ . Зашто је онда све то потребно и 
докле ћемо се враћати уназад? У давна времена 
није било цркве, ни иконостаса, ни обреда. Умјесто 
Литургије, ломио се хљеб и дијелио, са неким 
симболима, уз ријечи Христове „Узмите, једите, 
ово је тијело... крв моја“ . Некада  се молило по 
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  Нове генерације су гарант да нећемо 
изумријети нити подлећи асимилацији. Треба 
да смо сви једниствени на задатку очувања 
свога идентитета, и да се што више и што боље 
показујемо пред народима са којима дијелимо 
ову племениту земљу. Ми у цркви 
одржаваћемо српску душу кроз вјеру, културу 
и обичаје, а ви кроз свједочење ко смо и какав 
смо ми то народ. Ова земља се дичи 
„мултикултуралним“  програмима који се виде 
и на дјелу, а ми смо такође важан дио тог 
богатог, шароликог ћилима. Не треба да се 
гетоизирамо, затварамо у своје уске  оквире, 
већ смо дужни да све своје вриједности 
показујемо другима, чувајући младе нараштаје 
од савремених пошасти. 
  Vidovdan: Kao {to vidite, na ovoj 
najdaqoj hilandarskoj ta~ki smo ponovo 
pokrenuli ,,Vidovdan,,.Trudimo se da 
sa~uvamo ime i srpski ugled. Vi ste jednom 
prilikom rekli da je pisano glasilo  jedno od 
rijetkih uto~i{ta za qude koji svojim 
pisawem zagovaraju i promovi{u jedinstvo 
srpskog duha, a nama je upravo to ciq. Kao 
{to pretpostavqate, opstrukcije postoje, ali 
se ne damo, vjeruju}i u Boga i vi{i ciq. 
Mislite li da smo na dobrom putu ? Ako ne, 
recite u ~emu grije{imo i {ta nam je ~initi? 
  Сва савремена технолошка достигнућа – 
сада интернет и мобилна телефонија, а раније 
радио и телевизија –  не смију и не могу да 
замијене писану ријеч. Изговорена ријеч се 
лако изгуби, а записана остаје. Свето Писмо по 
Јовану почиње овако: „У почетку бјеше Rијеч, а 
Rијеч бијаше у Бога, све је кроз њу постало...“  
Пишите, опомињите, савјетујте, сијте сјеме 
ријечи. Пашће нека и на плодно тло и родиће 
„стоструко“ .  
Благодат вам и благослов, 
Ваш владика  канадски Георгије 
 

Intervju sa episkopom Georgijem 
vodila urednica lista ,,Vidovdan,, iz 

Edmontona Qiqana Mitrovi} 
(Intervju ra|en za vreme `ivota 
bla`enopo~iv{eg Patrijarha Pavla) 

свакодневно се окрећемо Истоку да се Богу 
молимо, а тамо је и наша Отаџбина, земља отаца 
наших. Ја сам увијек подвлачио значај веза са 
Отаџбином, гдје су наше светиње, светитељи, 
цркве, манастири, сва наша историја и култура. 
Треба се враћати својим коријенима, да се не 
изгубимо и отуђимо у свијету у који нас је Бог 
послао. Ја тврдо вјерујем, гдје год да смо, треба да 
будемо свједоци своје вјере и културе. Како у 
Византији, тако и у Србији, сија круна са 
двоглавим орлом, а то значи са духовном и  
цивилном влашћу, које треба да остваре симбиозу 
и да помажу једна другој. Било је и злоупотреба те 
симбиозе, па се дешавало да су представници 
државне власти вршили политичку 
индоктринацију, а онда би уследила забрана 
појављивања представника државних власти на 
црквеним имањима. Сада је стање много боље, све 
чешће су радо виђени представници наше матичне 
државе у Цркви – како на молитви тако и на 
свечаностима. Није добро још само то што се у 
Министарству дијаспоре не виде довољно људи из 
дијаспоре, већ највише они око  власти, из 
Отаџбине, који дијаспору нису у стању долично да 
представе. 
  Vidovdan: Neizbje`no pitawe - dok 
postoji magazin ,,Vidovdan,,– Kosovo? 
  Косово и Метохија је Српски Јерусалим. То 
је колијевка српског народа, једнако као она у 
Рашкој, Зети и Захумљу. Косовска је земља 
најгушће засађена српским црквама и 
манастирима. Јевреји, изгнани из Јерусалима, 
понављали су: „Ако заборавим тебе, Јерусалиме, 
нека ме заборави десница моја.“  Црква, нажалост, 
готово једина води рачуна о то мало преосталих 
Срба на Косову и Метохији. Космет је био пет 
стотина  година под Турцима, па је ослобођен; Не 
дај Боже да чекамо толико, али ја сам увјерен да ће 
ту освјештану земљу Бог поново  вратити онима 
који су је засијали светињама српским.  
  

Vidovdan: Kako vidite `ivot srpske 
crkve u Kanadi u budu}nosti, {ta  je Va{a 
slede}a misija i {ta bi trebao da ~ini srpski 
korpus u rasijawu da bi povratio nacionalni 
ugled i mjesto koje mu pripada u svijetu? 
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POSETA KALGARSKIM SRBIMA 
 

У недељу 28. фебруара ЦШО 
,,Св.Симеон Мироточиви,, из Калгарија, 
Алберта је прославила своју храмовну славу. 
Тим поводом је по позиву надлежног пароха 
о.Обрада Филиповића у Калгари дошао у 
Канonску посету Његово Пресовештенство 
Епископ Канадски г. Георгије као и најближи 
свештеници из западно-канадског 
намесништва: pрота Драго Кнежевић из 
Едмонтона и о.Милош Пурић из Ванкувера. 

 
Најпре је у суботу увече одслужено je 

Вечерње богослужење које је служио домаћин 
о.Обрад док су за певницом појали Епископ 
Георгије и о. Милош. Следећег дана са 
почетком у 10 часова служена је свечана Св. 
Архијерејска Литургија на којој је 
началствовао Епископ Георгије уз саслужење 
поменутих свештеника. 

 

Одговарао је локални парохијски хор под 
руководством младе protinice Миланке 
Филиповић. 

 
Пре самог почетка Епископ Георгије је 

одликовао чином протојереја надлежног пароха 
о.Обрада за приљежан рад на својој парохији 
током 10. година службовања. Ово је од свих 
присутних награђено великим осмесима и гласним 
узвицима ,,Достојан,,! Након замвоне молитве 
служена је трократна Литија око Светог храма са 
кропљењем освећеном водицом и читањем Св. 
Јеванђеља а по повратку у храм о. Милош из 
Ванкувера је одржао празничну беседу. 

 
  Након Св.Литургије сви присутни су 
прешли у црквену салу где је пререзан славски 
колач за шта се побринио овогодишњи кум Прота 
Обрад са породицом. 
  Ми Ванкуверски Срби још једном им 
честитамо славу са жељама да је још много љета и 
година прослављају у здрављу, берићету и 
напредку!.       Jerej Milo{ Puri} 
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AKO RAZMI[QATE O KUPOVINI KU]E ILI STANA, O PRODAJI POSTOJE]E, 
OBRATITE SE AGENTU ZA PRODAJU NEKRETNINA  IZ VA[E ZAJEDNICE.  AKO SE NE 
MO@ETE KVALIFIKOVATI ZA KREDIT SAMO NAZOVITE  I VA[ PROBLEM BI]E 

RE[EN. 

ZORKA DOMAZET 
MLS. REAL ESTATE AGENT 
SOUTON GROUP –ANWEST 

KANCELARIJA: 208-7788 
LI^NI TEL:       383-5536 

 

HRISTOS VASKRSE!!! 

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 
 

 
U IME SRPSKE PRAVOSLAVNE CRKVE  
UPRAVNI ODBOR CRKVENO[KOLSKE 

OP[TINE SVETOG SIMEONA 
MIROTO^IVOG 

SVOJIM DRAGIM PAROHIJANIMA ^ESTITA 
PRAZNIK NAD PRAZNICIMA RADOSNIM 

HRI[]ANSKIM POZDRAVOM  

HRISTOS VASKRSE!  
 

 
URE\IVA^KI ODBOR GLASNIKA  

SVOJIM ^ITAOCIMA I SVIM 
PRAVOSLAVNIM SRBIMA @ELI 
SVAKI BLAGOSLOV OD GOSPODA 

POVODOM PRAZNIKA  
VASKRSEWA HRISTOVOG 

RADOSNO VAS SVE POZDRAVQAJU]I 
 

 HRISTOS VASKRSE! 
 

KOLO SRPSKIH SESTARA ,,MALA 
GOSPOJINA,, 

OCU OBRADU FILIPOVI]U, 
WEGOVOJ FAMILIJI, KAO I SVIM 

SRBIMA I SRPKIWAMA U 
KALGARIJU ^ESTITA PRAZNIK 

VASKRSEWA GOSPODWEG 
POZDRAVQAJU]I SVE RE^IMA 

 

HRISTOS VASKRSE! 
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MANASTIR LEPAVINA 
 

По казивању једног старог лепавинског 
хроничара, манастир Лепавина је подигнут око 
1550. године, Још се каже да га је основао монах 
из манастира Хиландара пореклом из 
Херцеговине - Јефрем (Вукодабовић). 
  Видевши да је околина плодна, monasi 
позваше и народ из Босне те се за кратко време 
околина испуни новопридошлим народом. Тада 
се појавила и потреба за градњом манастира који 
би задовољавао верске потребе народа. Калуђери 
почеше крчити земљу и градити манастир уз 
помоћ народа. За крако време саградише малу 
дрвену цркву и назваше је манастиром. 
  Чувши за ово, Турци из Ступчанице, 
Пакраца и Бијеле у августу 1557. године 
нападоше на манастир под водством Зареп-аге 
Алије. Манастир спалише, четири калуђера 
убише, а двојицу одведоше у ропство. Тек кад су 
Срби 1630. године добили своје привилегије и 
постали ва`ан фактор у обрани унутрашњих 
аустријских земаља, те доласком архимандрита 
Висариона 1635. године, стварају се услови за 
градњу манастира у правом смислу речи. Срби 
су под руководством архимандрита Висариона 
1636. године почели темељну изградњу 
манастира Лепавине и 1642. године су са том 
изградњом били готови поред свих тешкоћа на 
које су наилазили... 
  Септембра 1642. године потврдио је 
барон Иван Галер манастиру право власништва 
на све земље које су му поклонили сељани 
Брањске и Сесвечана. То исто су нарочитим 
писмима учинили и барон Зигмунд Ајбеславд, 
затим војвода Гвозден са Ђор|ем Добројевићем , 
Блажом Пејасиновићем и војводом Радованом (5. 
фебруара 1644.), барон Хонорије Траутмансдорф 
(10. јула 1644.) и гроф Ђор|е Људевит 
Шварценберг (23. новембра 1644.). Тако је 
коначно осигуран живот овог манастира. Од тада 
у пуном замаху почиње његова верска, 
патриотска и културно-историјска улога у 
животу наших Крајишника. 
  Историја манастира Лепавине неодвојиво 
је повезана са историјом Срба у Вараждинском 

генералату. Од времена њене обнове водила се 
тешка борба против унија}ења и покатоличења, 
а то је уједно значило и против покмечивања 
Срба Крајишника. У одбрани своје вере и 
народних привилегија ( Статута Валахорум ) 
лепавински калуђери су били уз народ, борећи се 
и страдајући са њим. 
  Године 1666. учествовали су они и 
страдали у великој Осмокруховићевој буни; 
1672. су заједно са гомирским калуђерима 
(укупно њих 14) били у оковима послани на 
Малту, да доживотно робују на галијама, а 
26./13. новембра 1715. године на прагу 
манастирске цркве је из пушака убијен игуман 
Кодрат. 
  Крајем 1692. године и почетком 1693. 
боравио је у Лепавини, као духовном центру 
Срба у Вараждинском генералату, патријарх 
Арсеније Tre}i. Царнојевић.  
  Ова Патријархова посета још је више 
подигла углед манастира Лепавине, нарочито у 
то време кад су у Марцу уведени унијати. У 
Лепавини су се често састајали народни 
представници да са својим родољубивим 
калу|ерима брину народну бригу и траже излаз 
из тешких ситуација. 
  Зато, кад су Срби из Вараждинског 
генералата успели да 1734. године добију свог 
православног епископа, мимо унијатског (који је 
у Марци седео без пастве), било је одређено да 
седиште новог епископа буде у Лепавини. Али, 
због њеног географског положаја, будући да се 
налазила на периферији генералата и српских 
насеља, коначно је одређено да седиште 
епископа буде у Северину. Због великог значаја 
Лепавине нова је епархија добила назив 
Лепавинско-северинска епархија. У Лепавини је 
и сахрањен први лепавинско-северински епископ 
Симеон (Филиповић), који је умро у истражном 
затвору у Копривници. 
  Половином 18. века саграђена је данашња 
манастирска црква. Иницијатор је био ранији 
Манастир Лепавина ,,протопоп хорвачки,, 
Никола Поповић, који се као парох писанички 
овековечио градњом велике и лепе цркве у 
Писаници, а тада је већ као лепавински 
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Богородице, које су израђене у Лепавини 1647. 
године. 
  У току векова улога манастира била је 
велика. Он је увек делио тешку судбину свога 
народа, често страдајући са њим. Најтежи ударац 
примио је за време Drugog светског рата. Одмах 
после окупације братство је похапшено и 
одведено у логор. Јеромонах Јоаким (Бабић) је 
убијен, а остали су калуђери прогнани у Србију. 
Дана 27. октобра 1943. године манастир је по 
налогу Немаца бомбардован. Том приликом су 
готово сасвим уништене манастирске зграде, а 
црква и конак тешко оштећени. Иконостас и 
намештај у цркви био је сав уништен и спаљен, а 
у преосталом делу манастирског конака остао је 
сачуван део манастирске библиотеке. 
  Доласком и залагањем Његовог 
Високопреосвештенства Митрополита Јована 
(Павловића) на Епархију загребачко-љубљанску 
1977. год, манастир Лепавина полако враћа свој 
некадашњи сјај и значај. Vисокопреосвећени, 
којему је ова светиња посебно драга, не жали ни 
труда ни времена да у њу врати истински 
манастирски живот. Веза са манастиром 
Хиландаром поново је оживела 1984. године 
доласком оца Гаврила (Вучковића) - Хиландарца 
у манастир Лепавину, што је још више умножило 
заузимање и труд Митрополита Јована.  
  Светски савет цркава, Евангелски 
омладински део из Виртенберга и верници 
Евангелистичке цркве из [тутгарта на челу са 
сестром Урсулом изразили су жељу да учествују 
у обнови манастира, што им је 
Високопреосвећени и омогућио. Али, рат који је 
избио 1991. године спречио их је да своју жељу 
спроведу до краја, одгодивши њено коначно 
остварење за нека боља времена. 
  Данас је у манастиру Лепавини, 
захваљујући пожртвовном раду игумана Архим. 
о. Гаврила (Вучковића), духовни живот у успону. 
Десеторочлано братство заједно са игуманом 
издаје свој манастирски часопис ,,Пут, Истина и 
Живот,,, као двомесечно издање, којим настоји 
да врати веру у душе парохијана и свих оних 
који траже истински духовни живот.  
 

архимандрит Никифор руководио градњом 
данашње цркве манастира Лепавине. Довршену 
цркву осветио је 25. марта 1753. костајничко-
зринопољски епископ Арсеније (Теофановић), 
који је готово стално боравио у Северину. 
  За историју манастира Лепавине 
нераскидиво је везана чудотворна икона 
Пресвете Богородице Лепавинске. Настанак ове 
иконе датира с почетка 16. века и дело је 
непознатог аутора.  

 
  Нарочиту вредност добила је манастирска 
црква 1775. године јер је тада у њој уметнички 
иконостас израдио један од најбољих сликара 
раног српског барока, Јован Цетиревић-
Грабован. Рад је Иконостас углавном 
финансирао, поред осталих приложника, 
фелдмаршал Михаил Микасиновић. У спомен на 
то, под иконом светог Јована био је извајан 
његов грб са натписом: ,,Михаил Микасиновић г. 
фелдм. лаит.,, То је био један од најуспелијих 
Грабованових иконостаса. 
  Нажалост, он је уништен у време Drugog. 
светског рата. Од његових икона сачувале су се 
само три, од којих су две јако оштећене. Ипак, 
оне сведоче о високом уметничким квалитетама 
тог иконостаса. Икона је остало и из ранијих 
времена, као што су иконе светог Симеона 
Немање, светог Саве и икона Ваведења Пресвете 
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PAROHIJSKI GLASNIK 
PARISH HERALD 

 

 

 
Srpska Pravoslavna Crkva Svetog Simeona Miroto~ivog u Kalgariju 

 Serbian Orthodox Church St. Simeon Mirotocivi in Calgary 
 

 
 @ELITE LI DA POSTANETE ^LAN CRKVENO[KOLSKE OP[TINE? 
 

 Upravni odbor C[O. Svetog Simeona poziva sve zainteresovane parohijane 
da pristupe wenom ~lanstvu. Svojim pristupom ~lanstvu dajete podr{ku svojoj 
Crkvi i pospe{ujete wen uspe{an rad.  
 ^lan C[O. mo`e postati svako punoletno lice: ,,koje po mi{qewu 
parohijskog sve{tenika redovno ispuwava svoje duhovne i materijalne obaveze 
prema Crkvi i op{tini…,,(Statut 56, 29.13)  

U ove obaveze spadaju primeran `ivot po moralnom u~ewu Crkve, redovno 
u~estvovawe na Bogoslu`ewima, redovan post, pri~e{}e, slavqewe Krsne Slave, 
sve}ewe vodice, spremnost za odbranu interesa Crkve…. 

DOBRO DO[LI!!! 
Upravni odbor koristi ovu priliku da se zahvali svim nekada{wim i 

sada{wim ~lanovima C[O. na nesebi~nom radu i trudu ulo`enom za dobro svoje 
Crkve. Neka bi im Gospod uzvratio mnogostruko blagoda}u i blagostawem u 
wihovim ~estitim domovima. 

Odani vama i Srpskoj Pravoslavnoj Crkvi 
~lanovi upravnog odbora C[O. 


