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RE^ UREDNIKA 
Divan je Bog u svetima svojim  

 
 Vest o upokojewu Patrijarha Srpskog 
Pavla zatekla me je u nedequ, 22. novembra u 
pripremi za slu`ewe Svete Liturgije. Kako sam 
kasnije saznao sam Patrijarh upokojio se posle 
primawa Tela i Krvi Hristove. Onako kako je 
`iveo tako se i upokojio-u jedinstvu sa Hristom 
Gospodom i sa svetom Trojicom. 
 Tugu i bol izazvane ovom ve{}u osetio 
sam i ja kao izme|u ostalog i ceo srpski rod ma 
gde se nalazio. Moj bol nekoliko sati kasnije se 
pretvorio, po re~i Mitropolita Amfilohija 
izgovorenoj na samoj sahrani Patrijarha Pavla, u 
radostotvornu tugu. Naime, u razgovoru sa 
Wegovim Preosve{tenstvom Vladikom 
Georgijem dobio sam poziv da sa wime otputujem 
za Beograd, poklonim se i oprostim od 
najsvetijega Patrijarha na{ega i li~no 
prisustvujem sahrani ovoga Bo`ijega ugodnika. 
Nisam ni ~asa gubio, u narednih nekoliko sati 
sve je bilo spremno. I karte su kupqene i stvari 
spakovane i ja pripravno spreman za veliki put, 
put koji }e na mene ostaviti do`ivotni trag, 
neizbrisivo molitveno se}awe.  
 

 
Vernici pristupaju  

 
Stigav{i u Toronto u ponedeqak, na 

praznik prenosa mo{tiju Svetog Velikomu~enika 

Georgija, imao sam ~ast da prisustvujem slavi 
Wegovog preosve{tenstva Vladike Georgija. 
A slava onakva kakva i dolikuje prilici. 
Pobo`an i Bogoboja`qiv razgovor uglavnom o 
`ivotu i delu Wegove Svetosti Patrijarha 
Pavla. Ujutro novi dan, priprema i odlazak 
na put. Obuzimaju me tuga i radost pome{ane. 
Tuga zbog odlaska, mogu slobodno re}i, 
duhovno najve}eg me|u nama i radosti zbog 
prilike da se od wega li~no oprostim.  

 

 
Opelo ispred hrama Sv. Save 

 
U Beograd, u pratwi vladike Georgija, 

sti`emo ja i otac Ivan Radovi} kao i 
predsednik Crkveno{kolske Op{tine 
Ki~inerske gospodin Bo`o Stojanovi}. 
Prilaze}i patrijar{iji prime}ujem ogroman 
red qudi, `ena i dece, vernoga naroda 
Bo`ijeg. Svi su tu iz istog razloga, svi da se 
poklone i oproste od Prvojerarha svog, 
molitvenog zastupnika svih nas. A u redu red! 
Nema galame, nema prepirke, qudi se mole i 
polako primi~u Crkvi. Niko ne `uri, ~ak 
{ta vi{e, narod usporava boje}i se da 
pristupi svetom Bo`ijem ugodniku. A i u 
pravu su, nije lako svoju gre{nost 
pribli`iti takvoj svetosti. Pred Crkvenim 
vratima primetih jednoga staroga protu, 
godine mu je te{ko odrediti. Vidim sporo se 
kre}e. Zapitah ga da li mu je potrebna pomo}, 
{to on prihvati sa zahvalno{}u. Ulaze}i u 
hram ka`e mi: ,,Evo do{ao sam da se oprostim 
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od mog {kolskog prijateqa i Patrijarha 
na{ega,,. U daqem razgovoru saznajem da je prota 
i{ao u {kolu sa Patrijarhom i da mu je 96 
godina. Vidim u o~ima wegovim bol i na licu 
wegovom tugu.  
 Posle ne{to du`eg ~ekawa u redu 
do{ao je i na mene gre{noga red da pristupim 
odoru ~oveka za koga sam, kao i milioni Srba, 
ube|en da je Svetiteq Gospodwi. Prilaze}i 
vidim Patrijarha kako le`i u kov~egu. Kov~eg 
skroman od drveta, skromna i ode`da na wemu a 
u ruci drveni krst. Sve podse}a na na~in 
wegovog `ivota. Pogledav{i lice wegovo 
zastadoh za momenat. Lice mu svetlo `ute boje, 
a izraz lica neopisivo miran, kao da spava. 
Potisnut onima koji idu iza mene pristupih 
bli`e. Drznuh se da celivam ruku wegovu, a 
ruka topla, kao da je `iv, a i jeste `iv, `iv je 
Bogu u Carstvu Nebeskom. Ne umiru sveti 
Bo`iji ugodnici ve} prelaze iz smrti u `ivot. 
U tom momentu za~u se i Vladika Artemije, 
slu`i pomen on i svo sve{tenstvo Eparhije 
Ra{ko-Prizrenske. U svom opro{tajnom slovu 
izme|u ostalog ka`e: ,,Va{a Svetosti neka vam 
je sre}an put u Carstvo Nebesko, i nemojte nas 
zaboraviti pred prestolom Svevi{wega kao 
{to nas ni ovde nikada zaboravili niste,,. 
Vladika na{ Georgije poslu`io se re~ima 
Vladike Petra Drugog Petrovi}a Wego{a 
govore}i: ,,Blago onom ko do vjeka `ivi imao se 
ra{ta i  roditi,,. U ovim re~ima sa`eo je 
vladika Georgije `ivot patrijarha Pavla. 
Istinski se je imao zbog ~ega i roditi i 
`iveti i na kona~ni put po}i.  
 Sutra dan, u ~etvrtak, sti`emo rano 
pred saborni hram. Ali i rano mno{tvo naroda 
je ve} tu, u stvari narod nije ni prestajao biti 
tu jer hram je bio otvoren celu no} i narod je 
pristupao bez prestanka. Mi sve{tenstvo smo 
stajali u {paliru, iza nas |aci, budu}i 
sve{tenici a iza wih narod u stotinama 
hiqada. Po zavr{etku Svete Liturgije 
kre}emo ka Hramu svetoga Save na Vra~aru. Oni 
koji su imali priliku da posete Beograd u 
novembru mesecu znaju da tada duva jak hladan 
vetar i da su temperature uglavnom niske. A taj 

dan toplo, preko 20 stepeni. Uz put primetih 
da je tako mirno da se ni liske na topolama ne 
pomi~u. Priroda je utihnula da u miru isprati 
svetiteqa na ve~ni, put, pomislih u sebi: 
,,Svjakoje dihanije da hvalit Gospoda,,. Ispred 
hrama po~iwe opelo. Vernika je nebrojano 
mnogo, i opet mir i red, ~ak i oni koji koriste 
svaku priliku da budu vi|eni ovaj put stoje 
pognutih glava i u miru. Niko se nije drznuo da 
pomisli da iskoristi `ivot Patrijarha Pavla 
u svoju svrhu. Svi stoje i mole se Bogu, neki se 
mole i Patrijarhu Pavlu, ve} ga tako 
prihvataju}i kao Svetoga.  
 U svom slovu Patrijarh vaseqenski 
Vartolomej mole}i se Gospodu da srpskom 
narodu podigne dostojnog naslednika 
Patrijarhu Pavlu ka`e da je isti bio dostojni 
naslednik Svetome Savi Prvom Srpskom 
Arhiepiskopu i prosvetitequ.  
 Po svr{etku opela odnose Patrijarha 
Pavla u manastir Rakovicu i tamo ga pola`u u 
zemqu da telom ~eka vaskrsewe iz mrtvih i 
`ivot budu}ega veka. Vernici se polako i u 
miru razilaze. Ja se povla~im na pripremu za 
povratak u Kanadu, ohrabren blagoslovom svoga 
prisustva na sahrani Bogougodnika i 
Patrijarha na{ega. Podstaknut novom snagom 
vra}am se misiji Crkve i svome prizivu. 
 I sam `eqno i{~ekivaju}i dan kada }e 
na{a Sveta Crkva ubrojati Patrijarha Pavla u 
red svetiteqa, i kada }emo ga svi usrdno 
moliti da nas zastupa zajedno sa svetim Savom 
pred Prestolom Svevi{wega, ostajem ohrabren 
verom da tamo gde su ovakvi Bo`iji ugodnici 
tamo je i sam Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. 
Amin. 
 

Mnogogre{ni i velike blagodati udostojeni 
sluga Svevi{wega, 

Protonamesnik Obrad Filipovi}. 
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BO@I]NA POSLANICA WEGOVOG 
PREOSVE[TENSTVA EPISKOPA 

KANADSKOG GOSPODINA GEORGIJA 
 

БОГ СА ЉУДСКИМ ЛИЦЕМ 
 

Шта је за човјека у овом свијету више и 
значајније од испуњења Божије ријечи: "И Бог 
постаде човјек и настани се међу нама, и 
видјесмо славу Његову..." (Јн. 1, 14).  
Бог постаде човјек. "Ево нове трпезе, Бог постао 
човјек и засјео на чело земаљске Божије софре. 
Смрт бежи од Њега, ђаво безобзирце бежи од 
Њега, сваки грех далеко, далеко бежи од Њега."  
Овако благовести о Божићу преподобни Ава 
Јустин.  

Бескрајна доброта Христова огледа се у 
Његовој божанској намјери да својим 
оваплоћењем у човјека оваплоти човјека у Бога 
по благодати (Догматика о. Јустина). Како је 
Божић дан радости треба да заборавимо на смрт 
и страдања, јер циљ живота пренијет је из "смрти 
у живот". Та божанска радост је утјеха за све оне 
који су Богом живјели и са Богом умрли, знак да 
смо усиновљени Његовим богорођењем.  

Пред крај протекле године упокојио се у 
Господу блаженопочивши Патријарх српски 
Павле. Његов живот био је подобан Христовом 
учењу о животу, његова слава се није огледала у 
положају и звању, већ у смјерности и служењу; 
такав је био препознат, јасно се видјело о смрти 
његовој, када је засјао као сунце над Србијом.  
Једном приликом је Свјатјејши наш Павле рекао: 
Човјеков живот почиње плачем његовим, а 
радошћу свих око њега. Човјек треба да живи 
тако да се он радује смрти својој, а да сви остали 
плачу.  

То је живот у Христу. Наш Свети 
Патријарх је посвједочио како треба живјети и 
како свој живот уподобити.  

Најрадоснији празник је позив да се 
уздигнемо од сваке прљавштине - гријеха, злобе, 
пакости - и да сами себе, једни друге, и сав 
живот свој Христу Богу предамо. Једино тако ће 
нам и овај Божић бити радост и смисао свих 
наших страдања.  

NATIVITY EPISTLE OF HIS GRACE 
GEORGIJE BISHOP OF CANADA 

 
GOD WITH A HUMAN FACE 
What is higher and more significant for man in 

this world that God’s words: “And the Word became 
flesh and dwelt among us, and we beheld His glory… 
(John 1:14). 

God became man. “Behold the new dining table, 
God became man and has sat down at the head of God’s 
earthly table.  

Death runs from Him, the devil heedlessly runs 
from Him, every sin runs far far away from Him”. This is 
how Ava Justin announces the Nativity of our Lord. 
The endless goodness of Christ is reflected in His Divine 
intention that through His incarnation and becoming man, 
man can, through grace, become the embodiment of God 
(Dogmatics of Father Justin). As Christmas is a day of 
joy, we need to forget about death and suffering, for the 
goal of life is transferred from “death to life”. That divine 
joy is comfort for those who lived with God and who 
died with God, a sign that we have become His sons 
through His divine birth. 

Near the end of this past year the Serbian 
Patriarch Pavle of blessed memory fell asleep in the 
Lord. His life was in keeping with Christ’s teaching 
about life. His glory was not reflected in his position and 
calling, but rather in humility and service; that was how 
he was recognized and was clearly seen at his death when 
the sun brightly shined over Serbia. 

On one occasion our Most Holy Patriarch said, 
“Man’s life begins with him crying and with the joy of 
those around him. Man should live in such manner that 
he rejoices in his death, while all others cry”. 
This is life in Christ. Our Holy Patriarch bore witness as 
to how one should live and how to conduct one’s life. 

This most joyful feast day is a call for us to lift 
ourselves out of every impurity – sin, malice, spite – and 
to commend ourselves and each other to Christ our God. 
Only in this way will this Christmas be joyous and give 
meaning to all our sufferings. 

Venerable Ava Justin concludes that God is born, 
man is reborn; God was born as man, that man might be 
reborn with God. 
May God be born in our souls, that we might be reborn in 
the Lord. 
 
CHRIST IS BORN! 
INDEED HE IS BORN! 
 
Your intercessor before the Newborn God-Man Christ! 
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Бог се роди, човјек се препороди; Бог се као 
човјек родио да би се човјек Богом препородио, 
закључује преподобни Ава Јустин.  

Нека се Бог роди у нашим душама и да се 
ми сви препородимо у Господу.  
ХРИСТОС СЕ РОДИ! 
ВАИСТИНУ СЕ РОДИ! 

Ваш молитвеник пред Новорођеним 
Богочовјеком Христом,  
 

Епископ канадски Георгије 
 

 
Bishop Georgije of Canada 

 
  
 

Misli Patrijarha Pavla 
 
 

Нама је боље да нестанемо као људи, него 
да опстанемо, биолошки да преживимо као 
злочинци и нељуди! 
 

Када долазимо на овај свет сви се радују а 
ми плачемо, треба да живимо тако да кад га 
напустимо сви плачу а ми се радујемо! 
 

Нико нас пре рођења, знамо то, није питао, 
хоћемо ли се родити у овом или оном народу, од 
ових или оних родитеља, у овом или оном 
духовном амбијенту. Ми за све то нити имамо 
заслуге нити кривице. Но, да ли ћемо живети и 
поступати као људи или као нељуди, то, верујте, 
зависи од нас. То нам једино и даје цену и у очима 
свих људи добре воље. 
 

Чувајмо се од нељуди, али се још више 
чувајмо да и ми не постанемо нељуди! 
 

Пут ка Богу и царству небеском никад 
није био лак. И Христос нас поучава да уђемо 
на уска врата и успемо се уским путем који 
води у живот вечни, и мало их је који га налазе. 
Тако су широка врата и широк пут што води у 
пропаст духовну и моралну. То нека буде, 
браћо и сестре моја поука свима вама и свима 
људима добре воље у свету. 
 

Мудрост ће вас сачувати да вас вуци 
онемогуће, а доброта ће вас сачувати да ви не 
постанете вуци. 
 

Смиреност је прва врлина без које су 
друге врлине немогуће. Зато да стичемо 
смиреност.  
 

На сваки начин за нас, као хришћане, 
грех је узрок смрти и узрок свих несрећа. Ми 
смо створени да будемо бесмртни, и разуме се, 
створени смо из љубави, да љубави имамо и 
према непријатељу, а ми је немамо ни према 
најближим. 
 



br. 22. god. 8                 Glasnik 

 

 
- 7 - 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PATRIJARH PAVLE 
1914-2009 

 
On nam je svojim primerom pokazao 

kolika moжe biti veliчina obiчnog чoveka 
жive}i zaista жivot po Jevan|equ. 

Mi smo uistinu veliki narod i 
pokazasmo to tih nekoliko dana kada je narod 
satima stajao u redovima ulica Beograda da oda 
posledwu po{tu svom voqenom pastiru i 
molitveniku pred Gospodom. 

Kako je velika molitva na{eg patrijarha 
kada je чitav Beograd, ma ne nego i чitava 
Srbija i srpske zemqe potekla kao 
nezaustavqiva reka da isprati svog patrijarha. 
Svako je ostavio svoje svakodnevne brige i 
poslove i krenuo na put opra{tawa, na put 
bogougodni da bi uhvatio deo te svetlosti i 
tog mira kojim je on zraчio i za ovozemaqskog 
жivota i poneo sa sobom u veчnost, i pohranio 
u sebi da mu da snage da izdrжi nova Kosova i 
nove golgote koje ga чekaju na uzanom putu 
spasewa. 

Ponosni smo {to smo Srbi i 
Pravoslavci i {to жivimo u vremenu kada je i 
on жiveo. Mimohod pored wegovog odra i 
ispra}aj do veчnog po~ivali{ta wegovih 
zemnih ostataka je jedan vid duhovnog 
pro~i{}ewa, bu|ewa nacionalnog ponosa, 
moralnog i duhovnog autoriteta i dostojanstva. 

Sitan i slaba{an telesno, bio je 
duhovni gigant i poneo je krst stradawa 
srpskog naroda u velikim isku{ewima kroz 
koja je prolazio u vreme wegovog episkopata i 
patrijarhata. Da je bilo mogu}e da on sa svojim 
rukama pokrpi na{ rastrzani i razbacani 
narod po чitavom svetu, on bi to uradio isto 
kao {to je revnosno krpao svoje mantije, cipele 
i sl.  Za жivota je poku{avao to uraditi i 
mislim da je uspeo taj dan kada smo ga svi 
ispra}ali sa nekim mirom i blaжenstvom koje 
je zraчilo toga sunчanog i neobiчno toplog 
novembarskog dana gde su i ptice i li{}e na 
drve}u stajali u ti{ini i opra{tali se od 
jednog od najve}ih srba dvadesetog i dvadeset 
prvog veka. 

Patriarch Pavle 
1914-2009 

  
 He led by example in revealing how an 
ordinary man can achieve greatness by living a 
spiritual life.  

We also revealed our own goodness as a 
people when we stood in line for hours along the 
streets of Belgrade to pay the last respects to our 
pastoral Shepard in prayer before the Lord. 
 How huge were the prayers for our Patriarch 
when the streets of Belgrade and Serbia as a whole 
along with all Serbian lands, flowed with people like 
an unstoppable river to bid a final farewell to the 
Patriarch. Everyone left their troubles and work 
behind so they could head down the path of final 
farewell to experience one last time, the brightness 
and peace which was around him in this life and will 
follow him into eternity. This gave him strength to 
face all the sacrifices along his journey of salvation. 
 We must be proud to be Serbian and 
Orthodox and to live in a time where he was among 
us. With his leaving us and heading to his next great 
calling he leaves behind, his vision of spirituality, 
national pride, moral and spiritual authority and 
honor. 
 Though small in size and stature he was 
enormous in spirit. He carried the cross of Serbian 
pain and suffering, which he experienced through 
his own life as a Bishop and Patriarch. If he could, 
with his own hands, mend the wounds of his people 
all over the world he would, just as he did his own 
garments and shoes. He dedicated his whole life to 
mending souls and I believe he accomplished this on 
the day we all bid final farewell as peace and 
serenity filled the air that warm November day. A 
day even the birds and leaves on the trees stood in 
silence biding goodbye to one of the greatest Serbs 
in the twentieth and twenty-first century. 
 Serbia experienced the passing of an 
immensely giant soul in our Patriarch Pavle. 
The final goodbye for Saint Sava was cut too short. 
His remains were burned but they could not burn his 
memory or soul. Next was Saint Nikolai who was 
banished from Serbia and found salvation in a 
Russian monastery where he introduced himself to 
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Napokon je Srbija doчekala da isprati 
jednog duhovnog gorostasa и аскету kakav je bio 
na{ patrijarh.  

Bila je uskra}ena kad je trebalo 
ispratiti Svetog Savu. I mo{ti su mu spalili 
ali ne спалише  slave ni duh Svetog Save. 
Slede}i je Sveti Nikolaj @i~ki kojeg se 
Srbija odrekla pa je potraжio uto~i{te u 
ruskom manastiru у иностранству  gde se i 
predstavio Gospodu. Kad je napokon do{ao u 
svoj Leli}, ne otrezni se srpski narod da 
proslavi svog svetca a zli dusi i daqe rovare 
da uni{te svetost Svetog Save dvadesetog veka, 
ali ne uspeva im jer se on uvek javqa i wegova 
dela izviru i dopiru do srpskog naroda i bude 
ga iz pospanosti koja ga zahvati u nesre}nim 
vremenima komunizma.  

I evo tre}eg kojeg dostojno ispratismo 
i pokazasmo da smo mi zaista istinski veliki 
nebeski narod. Odlaze}i sa ovog sveta, skinuo 
nam je zavesu sa o~iju da progledamo i da 
uvidimo da ovaj narod jo{ uvek postoji, da 
spoznamo da nas ima mnogo vi{e nego {to smo 
mogli i pretpostaviti. 

Oti{ao je onaj kome su svi verovali, a to 
bi nam trebalo slu`iti na nauk da se 
moralnost i po{tewe ugra|uju ne samo u 
veruju}u zajednicu nego i u svakodnevni `ivot. 
On je sad pred Gospodom gde se moli za na{ 
mnogostradalni srpski narod, i to nas te{i i 
umiruje. 

Ose}amo i tugu i radost: tugu {to nas je 
napustio `ivi svetac, a radost {to smo dobili 
iskrenog molitvenika bred Bogom. 

On je primer istinske qudske i duhovne 
veli~ine. Oti{ao je tamo gde vlada radost, gde 
je mir i svetlost, gde nema tuge i bolesti. 

Ve~na ti slava i hvala od nas obiчnih 
veruju}ih i gre{nih qudi.  

Bo`e hvala ti za na{eg Patrijarha 
Pavla 
 
 

God. When he returned home he realized that the 
spirit of Saint Sava was still alive but evil souls still 
conspired to destroy Saint Sava’s influence in the 
twentieth century. However, these attacks failed, for 
Saint Sava and his work always appears and 
awakens the Serbian people even during the most 
difficult times of communism. 
 Now has come the third soul we have seen 
pass further revealing that we are a true and spiritual 
people. Him passing has opened our eyes and 
showed us that our people still exist and that there 
are more of us than we ever suspected. 
 The one we all trusted has left, proving to us 
that morality and respect should be part of our 
everyday lives. He is now in front of God praying 
for our Serbian people giving us hope and peace of 
mind. 
 We feel both pain and joy: pain because we 
have witnessed the passing of a living saint, and joy 
in knowing we have a true leader praying for us in 
front of God. 
 He is an example of humanity and spiritual 
greatness. He has gone to where joy reigns, where 
there is peace and light and where there is no sorrow 
or sickness. 
 May your memory be everlasting, and thank 
you from us the sinful and simple followers.  
Thank you Lord for our Patriarch Pavle 
 

Misli Patrijarha Pavla 
 
 

Не заборавимо да смо дужни да своју 
веру не намећући је, проповедамо речима и у 
време и у невреме, а хришћанским животом 
свагда! 
 

Бог нас је створио људима и тражи од нас 
да то и будемо. Нема таквих времена у којима то 
не би могли бити и не би били дужни да то 
будемо! 
 

Највећа срамота, пустошење, и 
прогонство сналази народ због његовог 
отпадништва! 
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UPCOMING SERVICES FOR THE MONTH 
OF JANUARY 2010. 

 
Sunday, January 3. Holy Liturgy at 10 AM.  
Wednesday, January 6. Vespers with the 

blessing of the badnjak at 6 PM (Christmas Eve). 
Thursday, January 7. Holy Liturgy at 10 AM 

(Nativity of Jesus Christ-Christmas). 
Friday, January 8. Holy Liturgy at 10 AM  

(Synaxis Of The Most Holy Theotokos).  
Saturday, January 9. Holy Liturgy at 10 AM. (St. 

Stephen, Archdeacon).  
Sunday, Janyary 10, Holy Liturgy at 10 AM.  
Thursday, January 14. Holy Liturgy at 10 AM. 

(Circumcision of Our Lord, St. Basil The Great, 
New Year).  

Sunday, January 17. Holy Liturgy at 10 AM.  
Monday, January 18. Holy Liturgy with Blessing 

of Water at 10 AM (Feast of the Holy Cross).  
Tuesday, January 19. Holy Liturgy with the 

Great Blessing of Water at 10 AM (Theophany-
Epiphany-Baptism of Our Lord Jesus Christ).  

Wednesday, January 20. Holy Liturgy at 10 AM 
(Synaxsis of St. John, Prophet, Forerunner and 
Baptist).  

Sunday, January 24. Holy Liturgy at 10 AM. 
 Wednesday, January 27. Liturgy at 10 AM (St. 

Sava). 
Sunday, January 31. Holy Liturgy at 10 AM (St. 

Sava celebration) 
In our Holy Church Holy Liturgy is served every 

Sunday and on great feast days ( those days are 
written in red letters in the calendar) beginning at 10 
AM. 

Memorial sevices-parastos are held on: 
a) Vidovdan for the repose martyrs of 

Kosovo and new martyrs. 
b) On memorial Saturdays  
c) For the repose of general Draza Mihajlovic 

and for all those who gave there lives for 
the holy Cross and for a golden freedom. 

 
 

 

RASPORED BOGOSLU@EWA   
ZA  MESEC  JANUAR  2010. g. G. 

 
Nedeqa, 3. januar- Sveta Liturgija u 10 

~asova ujutro (Oci) 
Sreda, 6. januar- Ve~erwa sa osve}ewem 

Badwaka i podelom istih vernicima u 6 ~asova 
nave~e (Badwe ve~e). 

^etvrtak, 7. januar- Sveta Liturgija u 10 
~asova ujutro (Bo`i}).  

Petak, 8. januar- Sveta Liturgija u 10 
~asova ujutro (Sabor Presvete Bogorodice). 

Subota, 9. januar- Sveta Liturgija u 10 
~asova ujutro (Sveti Arhi|akon Stefan). 

Nedeqa, 10. januar Sveta Liturgija u 10 
~asova ujutro 

^etvrtak, 14. januar- Sveta Liturgija u 
10 ~asova ujutro (Obrezawe Gospodwe, Sveti 
Vasilije Veliki i Nova Godina). 

Nedeqa, 17.  januar-Sveta Liturgija u 10 
~asova ujutro. 

Ponedeqak, 18. januar- Sveta Liturgija 
sa osve}ewem vodice u 10 ~asova ujutro 
(Krstovdan). 

Utorak, 19. januar- Sveta Liturgija sa 
velikim osve}ewem vodice u 10 ~asova ujutro 
(Bogojavqewe). 

Sreda, 20. januar- Sveta Liturgija u 10 
~asova ujutro (Sabor Svetoga Jovana-Jovawdan). 

Nedeqa, 24. januar- Sveta Liturgija u 10 
~asova ujutro.  

Sreda, 27.- Sveta Liturgija u 10 ~asova 
ujutro (Sveti Sava). 

Nedeqa, 31. januar- Sveta Liturgija u 10 
~asova ujutro (Svetosavska proslava). 

U na{em Svetom Hramu slu`i se Sveta 
Liturgija svake nedeqe i praznika (kada je 
praznik ispisan crvenim slovom u kalendaru) 
sa po~etkom u 10 ~asova ujutro. 

Parastosi i pomeni za upokojene:  
Na Vidovdan za pokoj svih kosovskih 

mu~enika i novomu~enika, 
Na Zadu{nice,  
Za pokoj Generalu Dra`i Mihajlovi}u  i 

svim rodoqubima postradalim u ratovima 
vojevanim za krst ~asni i slobodu zlatnu.  
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DE^IJE 
KUTAK ZA MLADE PRIRODWAKE 

            Ure|uje: Dr. Majda \ordjevi} 
 

Dragi mladi prirodwaci, 
svakodnevno pratimo prognozu vremena preko radija ili televizije. U toku leta, ~esto ~ujemo da se najavquje 
tornado. U Kanadi je on obi~no mawe ja~ine nego u SAD ali ipak treba biti oprezan.  

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tornado je veoma jak vrtlozni vetar, koje se 
stvara kada se tople i hladne struje 
vazduha sukobe iznad zemqe. Obi~no 
izgleda u obliku levka, ~iji u`i deo 
dodiruje zemqu, a {iri oblake. U ,,levku,, 
se vazduh vrtlo`i i stvara vakum, koji 
mo`e da podigne krov sa ku}e ili da 
sru{i ku}u, da iz~upa drvo iz korena ili 
da ga polomi, da pokida elektri~ne vodove, 
izazove poplavu, pa ~ak i `rtve.  Ta ista 
pojava se doga|a iznad okeana ali se tada 
naziva uragan. Uragan mo`e da izazove 
tornado i ja~i je od wega. 
 

Danas }ete nauiti kako mo`ete napraviti mini tornado u boci. 
 
Eksperiment 
 
Potreban materijal: 
-2 plasti~ne boce od 2 litre (od Koka-Kole)  
 sa plasti~nim ~epovima (etikete treba 
ukloniti) 
-pi{toq sa toplim lepilom 
-papir za bru{ewe ili pila 
-elektri~na bu{ilica sa 3/8  alatom 
-voda 
-prehrambene boje 
-raznobojne sjajne quspice 
 

                                      

Postupak: 
Brusnim papirom ili pilom malo izgrebi gorwu povr{inu plasti~nih ~epova. Zamoli nekoga od odraslih 
da ~epove slepi toplim lepilom, a zatim da kroz sredinu ~epova probu{i rupu bu{ilicom. Jednu bocu 
napuni vodom, koja se mo`e obojiti prehrambenim bojama i kojoj se mogu dodati sjajne quspice. Dobro 
zatvori bocu dvostrukim ~epom, na koji zatim navrni drugu praznu bocu. Obrni boce i gorwu bocu zavrti 
kruznim pokretima da formira{ levak tornada. Tako|e posmatraj {ta se de{ava kada boce ne zavrti{. 
Obja{wewe: 
Sila zemqine te`e vu~e vodu u dowu bocu. Vazduh iz dowe boce je tako primoran da pre|e u gorwu bocu na 
mesto vode. Ako boce miruju, do}i }e do sna`nog grgotawa usled kretawa vazdu{nih balona kroz vodu. 
Me|utim, ako se gorwa boca zavrti, stvori}e se model tornada. Obrati pa`wu kako voda br`e prelazi u 
dowu bocu kada se stvori vrtlog. 
Literatura: 
Calgary Science Fun Guide, Calgary Science Network, Bare Bones Publishing, 1994.  
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Crkvena {kola ,,Sveti Sava,, poziva 
svu decu na{e zajednice da se upi{u 
u {kolu u kojoj }e uz igru i dru`ewe 
sa svojim vr{wacima nau~iti puno 
toga. Na prvom mestu to je jezik, 

pisawe i ~itawe, svoja vera, kultura i 
tradicija. Do|ite da se dru`imo i 

obogatimo svoje znawe. 
 

Na Svetoga Savu 
Gde god ima srpsko dete 
Venac slave danas plete, 
Gde se srpski pi{e, zbori, 
Tamo sve}a danas gori. 

Gde su srpske Crkve, {kole, 
Danas Srp~ad Boga mole 
Da im pru`i ruku svetu 
Da dostignu `eqnu metu. 
Slave deca svoju slavu 

Carskog sina Svetog Savu. 
Lica su im puna miqa, 
Jer ih Svetac blagosiqa. 

 

 Crkvena {kola ,,Sveti Sava,, vas poziva 
da prisustvujete Svetosavskoj proslavi 
koja }e biti odr`ana u na{oj crkvenoj 
sali u nedequ, 31. januara 2010. g.G.  
Tada }e najpre biti odslu`ena Sveta 

Liturgija u 10 ~asova ujutro posle koje }e 
biti prerezan slavski kola~. Zatim po 
prelasku u crkvenu salu bi}e odr`ana 
priredba, podeqeni pokloni koje za ovu 
priliku pripremaju kumovi slave i 
poslu`en sve~ani slavski ru~ak.  

 
DOBRO NAM DO[LI!!! 

 

HRISTOS SE RODI!!! 
 SRE]NA NOVA GODINA!!! 
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MANASTIR BLAGOVE[TEWE 
(OV^ARSKO-KABLARSKA KLISURA) 
 

Manastir Blagove{tewe je sme{ten 
pod Kablarom, na nevelikoj zaravni iznad 
Ov~ar Bawe. Manastirski kompleks ~ini 
crkva Sv.Blagovesti kao najva`nija i 
najstarija gra|evina, jedan konak iz XIX veka i 
nekoliko drugih gra|evina (1920. i 1932. g.G.) 
me|u kojima skre}e pa`wu lep drveni zvonik. 
Manastirska crkva je prema natpisu iznad 
zapadnih vrata sagra|ena 1602. g. G. 

 Va`an doga|aj u istoriji manastira 
posle izgradwe odnosno obnove crkve jeste 
sahrana, odnosno izgradwa grobnice 
smederevskog mitropolita Sofronija 
1618/19. g. G. Naredni va`an podatak poti~e 
iz 1625. g. G, koji govori o tome da je u 
manastiru ove godine Kirijak kasnije u 
natpisu o nastanku fresaka spomenut kao 
daskal, prepisao kwigu Molitvenik. Ina~e 
kroz svoju istoriju manastir je imao svoju 
prepisiva~ku {kolu. U Manastiru su 
pripisana Dela apostolska, kwiga Pravilo.. 
U ovom manastiru je g. G. 1948. zamona{en 
bla`enopo~iv{i patrijarh Srpski Pavle. 

Manastirska crkva ima osnovu u 
obliku slobodnog krsta sa polukru`nom 
apsidom na istoku, koja je u kasnije vreme 
prezidana {to je uo~io i Vuk Karaxi}. Nad 
centralnim delom crkve uzdi`e se 
osmostrana kupola zidana sigom koju nose 
luci poduhva}eni pandantifima. Svod crkve 
je poluobli~ast zidan tako}e sigom kao i 
ostali delovi hrama. Arhitektura hrama ima 
odlike gra|evine ra{ke stilske grupe. 
Sa~uvala se u autenti~nom obliku, osim {to 
je tokom vremena mewala krovni pokriva~, 
odnosno nagib krova. Prilikom obnove crkve 
1967-69. g. G. stavqen je pokriva~ od borove 
{indre. Noviji deo crkve predstavqa drveni 
trem na zapadnoj strani koji je ra|en u duhu 
narodnog graditeqstva. 
Manastir je freskopisan negde po~etkom 
XVII veka. U kupoli je predstavqen Isus 
Hristos Pantokrator, proroci, nebeska 

Liturgija i jevan|elisti. Tu su potom scene 
Velikih praznika i stradawa Hristovih kao i 
ilustracije Bogorodi~nog akatista. Pored Sv. 
ratnika, isposnika, mu~enika i mu~enica 
posebnu pa`wu skre}u predstave srpskih 
svetiteqa: Sv.Save, Sv.Simeona, Sv.Arsenija, 
kneza Lazara i Stefana De~anskog. Po op{tem 
karakteru freske Blagove{tewskog hrama 
odra`avaju duh `ivopisa iz XIV veka. 
Blagove{tewske freske po svojim umetni~kim 
kvalitetima spadaju me|u najboqa srpska 
ostvarewa prve polovine XVII veka. Spoqni 
zapadni zid ukra{en je predstavom Stra{nog 
suda, koji spada me|u najlep{e kompozicije sa 
ovom temom u srpskom slikarstvu po~etkom XVII 
veka. 

U okviru ikonostasa isti~e se prestona 
ikona Bogorodica Odigitrija sa potpisom 
zografa Mitrofana iz 1602. g. G. i dve druge 
prestone ikone iz 1635. g. G. Najzad, ne mawih 
vrednosti su prazni~ne ikone koje su sastavni 
deo ovog ikonostasa. 

U manastirskoj biblioteci se ~uva osam 
rukopisnih kwiga iz XVI i XVII veka i nekoliko 
inkunabula (Beogradsko ~etvorojevan|eqe iz 
1552, Jevan|eqe {tampara Mardarija iz 1662. g.G. 
i dr.). 
 Sam manastir deo je kompleksa manastira 
u Ov~arsko-kablarskoj klisuri koji mnogi 
smatraju Srpskom Svetom Gorom. 

 

Manastir Blagove{tewe  
Ov~arsko-kablarska klisura 
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INTERVJU: 

   
WEGOVO PREOSVE[TENSTVO 

EPISKOP KANADSKI GOSPODIN 
GEORGIJE 

  
Vidovdan: Slu`ili ste Bogu u 

manastirima Tavnoj, Ozrenu, Kosijerevu, 
Preobra`ewu, Savini, Studenici, Ostrogu… 
Kakve ustiske nosite iz bogomoqa u 
Otaxbini?  Ima li ne{to ~ega se rado i 
~esto sjetite?  
  Vladika Georgije: „Манастири 
гусле и гудало, то је наше српство очувало“ , 
каже пјесник. Тако и ја осјећам.  У сваком од 
тих манастира сам као у својој кући.  Ту 
осјећам снагу вјере, снагу за коју сам творац 
Цркве каже да јој „ни врата пакла не могу 
наудити“ . Сваки манастир носи у себи нешто 
тајанствено, нешто чега се свако сјећа чак и 
када као ходочасник дође у манастир. 

На мене су неизбрисив траг оставили 
манастири Савина, Преображење и, нарочито, 
Косијерево, смјештено у подножју Црвених 
стијена, на обали Требишњице, са портом 
опасаном зидинама и окруженом плодном 
равницом, уз ријеку пуну пастрмке.  Са 
пијететом се сјећам оца Георгија Мирковића, 
који је знао да све то преточи у стихове  својом 
пјесничком душом. У Косијереву сам провео 
свега четири мјесеца, али то је најљепши дио 
мога искушеничкога живота... 

Савина је упечатљива по свом 
прелијепом положају: са бедема се види 
отворено море, непреглед Божије тварне 
љепоте. Преображење, у Овчар- Бањи, „малој 
српској Светој гори“ ,  очврснуло ме је у вјери. 
Дало ми је путоказе у истрајности, 
молитвености, преображају душе  – који ми се 
само тамо, у мом развојном добу, могао 
остварити. 

Студеница, „мајка цркава“ , увијек је 
лијепа и привлачна. Драго ми је да сам, идући 
стопама Светог Саве  –  иако смјерни раб, а он 
царски син – наилазио на те видике и путоказе 
које нам је Свети Сава оставио. Наставак 

успињања душе доживио сам у Манастиру 
Милешеви. 

Острог је за мене био оно спартанско 
мјесто са којег сам видио Симу Сарајлију како  
тренира младог Његоша да трчи по цетињском 
кршу. Зато сам ја себи тада дао задатак да 
свакодневно одтрчим од Доњег до Горњег 
манастира и поклоним се нетљеним моштима 
Светог Василија – слава му и милост. 
Тавна је мој матични манастир, који је сажео 
историју и сву трагику свога народа тога краја, 
почев од Краља Драгутина.  И траг Озрена носим 
у души кроз цио живот...  

Vidovdan: Prije 25 godina, ta~nije 14. 
oktobra 1984, na Pokrov Presvete Bogorodice, 
u Crkvi Svetog Nikole u Hamiltonu, 
ustoli~eni ste kao prvi episkop kanadski. 
Recite nam ne{to o tom vremenu. Je li po~etak 
bio te`ak? Kakve su bile ovda{we bogomoqe, 
sve{tenici, vjernici? 
  Vladika Georgije: Сваки почетак је 
тегобан. За мене је долазак у Канаду, прије 25 
година, био велики изазов, помијешан са 
стрепњом, која ме и данас држи. Изазов – да 
нешто учиним и оставим иза себе, а стрепња – да 
нешто лоше не учиним или не стигнем да урадим 
како треба.  Владала је посвемашња оскудица, 
почев од познаника и помоћника, па до 
материјалних услова. Смјештен сам у једну 
изнајмљену кућу, у Торонту. У то вријеме 
постојало је свега неколико цркава: у Торонту – 
мала црква Св. Саве; у Хамилтону –  црква Св. 
Николе; у Виндзору – црква Успенија Пресвете 
Богородице; и још само, на истоку –  црква Св. 
Тројице у Монтреалу; на западу –  црквица, 
најстарија у Канади, у Риџајни; капелице у 
Винипегу и Калгарију и, адаптирана у цркву, 
једна сала у Ванкуверу. Свештеника је било исто 
толико, свега осам. 

Народ је свуда и свагда сагласан са онима 
који га воде. Да није доброг свијета, не би данас 
било свега овога што имамо у Епархији 
канадској: тридесет парохија, двадесет осам 
свештеника и двадесет четири, што нове, што 
обновљене цркве, као и двије капеле. А круна је 
– Манастир Светог Преображења Господњег у 



GLASNIK          Bo`i} 2010 

 

 
- 14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

мудри...,, и другом, још важнијом поруком, на 
приступној бесједи, у Саборној цркви, у 
Београду: ,,У свијету ћете имати невоља, али не 
бојте се, јер ја побиједих свијет,,. То је поручио 
Христос шаљући своје ученике у свијет. Моја 
добра и пожртвована мајка ме је испратила 
молитвом: ,,Нека те Бог сачува од биједе, биједа 
и на камен прионе,,. 

 Као што је познато, у Канади сам имао 
проблема од самог доласка, и још увијек имам 
невоља, и биједа, и мука. Уосталом, тегобан је 
пут сваког хришћанина, према Христовим 
ријечима: ,,Ко хоће за мном да иде, нека се 
одрече себе , узме крст свој и пође за мном,,. 
Може се рећи да проблеме немам ја, већ Црква. 
У Нијагари нарочито; донекле, мада у јењавању, 
постоји и проблем са неколицином управника у 
Хамилтону.  Прилика је да се присјетимо још 
једне мудре и духовите ријечи једног светог оца, 
у ,,Старечнику,,. На питање ,,Да ли треба да се 
одрекнем свијета ако пођем за Христом?,,, 
одговорио је: ,,Не брини, свијет ће се тебе 
одрећи,,.  За поједине људе спорно је, изгледа, 
суштинско питање – ШТА ЈЕ ТО ЦРКВА? Они 
би хтјели Цркву устројену на људској логици и 
према овоземаљским законима, а Црква 
Христова је стара двије хиљаде година, и исти 
закони у њој важе и јуче и данас и сјутра. 
Понеки сматрају да својим сазнањима могу 
допринијети бољитку Цркве, али гријеше, јер је 
сам Њен творац рекао: ,,Основаћу Цркву СВОЈУ 
којој ни врата пакла неће наудити,,. 

Двије парохије које су  до сада биле у 
Новограчаничкој јурисдикцији, још нису пришле 
Епархији канадској. Проблем је у неповјерењу. 
Стрепе да ће им неко ,,одузети њихову имовину,, 
а ја се трудим да, по ријечима Светог Патријарха 
Павла, докажем да ,,ми не тражимо ваше него 
вас,, – тражимо живу Цркву, која се огледа у 
броју и снази вјере њених вјерника.   

Vidovdan: Ako dozvolite, moje vi|ewe 
je da srpski narod nosi teret pro{losti, kojeg 
nikako da se oslobodi i zbog toga ne ide 
naprijed u mjeri u kojoj bi mogao. Mnogo mi se 
dopala misao oca Vasilija Tomi}a:   ,,Nama 
Srbima nije problem mala pamet. Mala pamet je 

Милтону . 
Заслуга за то обиље је најмање моја. 

Превасходи милост Божија, ревност свештеничка 
и љубав народна за своју Вјеру, своју Цркву и 
своје Свете Аманете. Овдје су се сјатили 
вјерници из свих крајева наше старе Отаџбине, 
носећи са собом своје обичаје. Није лако да се 
све усагласи, да свако нађе себе у новој средини, 
да не буде отуђен.  Захвалан сам Богу и добрим 
људима који ме, и поред личних  невоља, нису 
оставили без подршке и помоћи приликом 
реализације многобројних пројекта.   

Vidovdan:  Kroz godine, ,,gaze}i preko 
trwa,, postigli ste mnogo. Sa tezom da ne 
prihvatate da ne{to ne mo`e biti ostvareno, 
zajedno sa kanadskim Srbima ispunili ste 
nadawa uva`enog vladike Nikolaja 
Velimirovi}a i svih ovda{wih Srba, te 
izgradili velelijepno zdawe, reprezentativan 
duhovni centar Srpske Crkve, Manastir Svetog 
Preobra`ewa Gospodweg u Miltonu u 
Ontariju,  koji je prvi, i za sada jedini srpski 
manastir u Kanadi.  Osnovali ste, 1987. 
godine, ~asopis  ,,Isto~nik,, a potom izdava~ku 
ku}u koja je do sada objavila na desetine 
naslova. Osnovali ste Savezno Kolo srpskih 
sestara, osnovali Biblioteku  ,,Svetog 
Preobra`ewa Gospodweg,,…Va{a je zasluga 
{to je  kanadska, danas jedna od 
najeminentnijih i najrespektovanijih eparhija. 
Nije to lako posti}i. Me|utim, prije nekoliko 
godina imali ste velikih problema u C[O 
,,Sveti Nikolaj,, u Hamiltonu, i u nekim 
drugim op{tinama. Da li su ti sporovi i 
problemi rije{eni, ide li naboqe? Pored 
toga, koji su kqu~ni problemi sa kojima se 
trenutno suo~avate, ako ih uop{te ima?  

Vladika Georgije Када сам кренуо у 
Канаду, питао сам потоњег Владику будимског, 
Данила, који је замонашен у Америци (завршио 
Харвард, а прије тога Сорбону, у Француској), 
шта ја треба да радим у ,,земљи чуждој,,. Рекао је 
једноставно: ,,Твоје је да сејеш, Божије је да 
роди,,. А тадашњи Патријарх, блажене успомене 
Герман, испратио ме је ријечима јеванђелским: 
,,Ја вас шаљем као овце међу вукове, будите 
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Vladika Georgije Богу хвала, 
благодатна сила Духа Светога и молитве нашег 
Светог Патријарха – можда га Бог зато и држи 
у животу – учинили су да је дошло до 
помирења, а сада и до административног 
уједињења. Но, свака одјећа, хајде да тако 
кажем, када се поцијепа, ма како добро 
ушивена, помало жуља. И овдје се ти шавови 
осјећају. Од некадашњих шест парохија, у 
јединство су без поговора пришле четири 
(Ванкувер, црква Св. Архангела Михаила; 
Виндзор, црква Св. Димитрија; Ватерло, црква 
Св. Ђорђа, и Садбари, црква Св. Петра и 
Павла). Још нам нису пришле, али  се 
интезивно воде преговори са парохијама Св. 
Николе (Barton St) у Хамилтону, и Св. 
Архангела Михаила (Delavare St)у Торонту. 
Неопходно је развити повјерење које је толико 
година нарушавано, односно увјерење да нико 
ничије неће. Поново истичем: ми не тражимо 
њихово имање, већ њихове у Христа вјерујуће 
душе.  
(NASTAVAK U SLEDE]EM BROJU) 
 

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

Edmontona Qiqana Mitrovi} 
 

blagoslovena, nas ubi prevelika pamet i 
preveliko znawe o svemu i sva~emu,,. 
Me|utim, rat je umnogome promijenio 
strukturu srpskog `ivqa u Kanadi. Stigli su 
novi qudi, druga~ijih pogleda, shvatawa, 
obrazovawa… Makar u Edmontonu, mnogi od 
wih, `ele}i da sa~uvaju identitet , uto~i{te 
tra`e u Crkvi, odnosno u sekcijama koje su pod 
pokroviteqstvom Ц [O. Kakvo je Va{e vi|ewe 
vjernika nekad i sad?  

Vladika Georgije Тешко је извести 
ваљану анализу својстава вјерника. У свако 
вријеме и свугдје има људи који су образовани, 
али и оних који су жељни образовања. 
(Образовање је градња образа, лика Божијег у 
себи.)  ,,Уби нас незнање,, каже Свети Владика 
Николај. Голема невоља је што би савремени 
човјек  желио да он буде мјерило свих 
вриједности, а то је немогуће. Црква тражи 
усавршавање до Христа, а да на врху те лествице 
или пирамиде буде сам Бог. Неки би вољели да 
виде на врху савршеног човјека. Ту настају 
неспоразуми, а потом и свађе, немири, 
неповјерење и незаборав. А Христос Бог нас 
учи: ,,...и опрости нам сагрешења наша као што 
ми опраштамо другима сагрешења њихова,,. 

Нове српске невоље настале су тако што 
су нове генерације са собом донијеле знатну 
промјену снага и у Цркви. Црква је у свему и 
свагда била примјер другима  –  и у  моралу, и у 
витештву, у спорту, медицини, а највише у 
чојству и јунаштву. Ми данас требамо мало више 
чојства, а све остало ће доћи на своје мјесто.  

Vidovdan :Dugi niz godina jedan od 
najve}ih problema na ovim prostorima bio je 
crkveni raskol. Kona~no je 1992. godine 
do{lo  do pomirewa Patrijar{ije sa 
odvojenim dijelom Srpske, tzv. Slobodne  ckve. 
Trebalo je dugo vremena da se usaglasi 
zajedni~ki ustav, i eto, kona~no, {est parohija 
koje su pripadale Novogra~ani~koj 
mitropoliji, usvajawem novog Ustava u 
Sjevernoj i Ju`noj Americi, pripadaju 
jedinstvenoj i jednoj Srpskoj pravoslavnoj 
crkvi. Recite nam ne{to vi{e o raskolu i 
pomirewu. Kako taj odnos sada izgleda?  

Misli Patrijarha Pavla 
 
Кад би оснивање наше независне 

државе и њено одржање и напредак били 
могући само злочином, ја бих пристао да 
нестане не само велика него и мала Србија и 
сви Срби заједно са мном, него што бих 
пристао на нељудско и нечовечно. Ето то је за 
мене Косовски Завет и опредељење за Царство 
Небеско. 
 

Свети кнез Лазар није против живота на 
земљи нити против царства земаљскога. Али 
кад већ треба једно да се губи, боље изгубити 
земаљско него небеско! 
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treba ne{to vi{e da bi ugrejali na{e du{e, a 
{ta lep{e od pesme i igre uz zvuke rodnog 
kraja.  

Sportsko Dru{tvo Srbija je u procvatu 
i sada okupqa i one najmla|e entuzijaste, tako 
da je po re~ima Petra Grubora, trenutno 
registrovano 4 tima koji se takmi~e u raznim 
ligama Kalgarija. Ova dru`ina ima i jako mnogo 
sponzora od kojih je obezbe|eno oko 30% 
sredstava, {to je za svaku pohvalu. Uz Petrovu 
prezentaciju smo mogli videti i za sada samo 
viziju novog sportskog i kulturnog centra koji 
je zami{qen da u budu}nosti okupqa sve ne 
samo spotrske entuzijaste nego i prijateqe 
kako fudbala tako i svih drugih sitnica koje 
`ivot zna~e.  

Srpska {kola Sveti Sava je zakora~ila u 
desetu godinu uspe{nog rada i |aci su 
raspore|eni u 3 grupe kako nam je predo~io 
u~iteq Bojan To{i}. [kola je opravdala svoje 
postojawe jer deca ne samo da u~e srpsko pismo-
}irilicu, nego znaju i kako da u|u u Hram da se 
prekrste i Bogu pomole, a to je jedan od 
faktora o~uvawa na{e kulture, vere i jezika.  

Ravnogorski pokret kao rodoqubiva 
organizacija je prisutan u Kalgariju 6 godina 
kao ogranak Pokreta Srpskih ^etnika Ravne 
Gore iz Severne Amerike. ^lanstvo sa~iwavaju 
qudi koju su prispeli na ovaj kontinent nakon 
2. Svetskog Rata, pa i wihova deca kkoja su 
ro|ena ovde. Kroz razne humanitarne akcije 
poma`u slabe i ugro`ene u matici. Bo{ko 
Ivkovi} je istakao da `ele da budu deo 
zajednice i pomognu na{u C[O. pri gradwi 
Hrama u skladu sa svojim mogu}nostima.  

Kraji{ko Ve~e oko kojeg se okupqa  
grupa kraji{nika ovde u Kalgariju, je tako|e 
prisutno 6 godina a upravo su se okupili da bi 
napravili ne{to druga~ije, da bi okupili sve 
pod jedan krov, u jednu zajednicu, a krenuli su 
ispod ovog krova i iz ove sale prise}a se 
Dragan Miqevi}. Kako prve tako evo i {este 
Kraji{ke Ve~eri sav prihod je usmeren u 
Humanitarne svrhe, a jedan deo i na{oj C[O. 
jer smo mi svi deo iste.  

Naravno tu je i KSS, koje nekako uvek 

PRVA SRPSKA TRIBINA 
 

Na inicijativu na{eg predsednika i 
upravnog odbora C[O sazvana je prva srpska 
tribina u nadi da ne}e biti i posledwa ve} 
prva u nizu uspe{nih tribina. 

Budimo qudi!   
Ovo su re~i na{eg bla`enopo~iv{eg 

Patrijarha Pavla koje smo ~uli vi{e puta u 
toku ve~eri kao i druge wegove citate koji 
pokazuju da je on i daqe tu sa nama prisutan 
iako je fizi~ki napustio ovaj svet. 

I poslu{asmo ga i bismo qudi te 
hladne subotwe ve~eri. Na|osmo nit koja nas 
povezuje, a ta nit je Crkva, ne Crkva kao 
gra|evina nego kao zajednica svih nas. Crkva je 
stablo a svi mi smo wegove grane i kad otkine{ 
granu, stablo pati. Zato treba da hranimo to 
stablo, tj. doprinosimo boqem rastu i 
napredovawu ovog na{eg stabla-Crkve. Ako 
qubavi nemamo samo smo zvono koje zve~i: ka`e 
apostol Pavle. 

Pokazali smo da qubavi ima, da je mogu}e 
imati isti stav i pogled iako je bilo prisutno 
6 udru`ewa koja deluju u okviru na{e 
zajednice. U toku ovog Bo`i}nog posta kada 
treba da vlada mir i smirewe u du{ama na{im, 
mir se {irio oko nas i jedino ga je remetio 
gromoglasni aplauz po zavr{etku govora 
predstavnika svakog udru`ewa.  

Prvu Srpsku Tribinu je otvorio na{ 
sve{tenik Protonamesnik Obrad Filipovi} 
koji je pozdravio sve prisutne i ukratko 
objasnio razlog okupqawa svih nas te ve~eri. A 
okupili smo se da poka`emo da ho}emo i 
mo`emo napred, ali ne razjediweni nego 
slo`ni, zajedni~ki, poma`u}i jedni druge, 
poma`u}i svoju bra}u u Hristu.  

SKUD Frula je na{a najmla|a zajednica 
koja je oborila sve rekorde po broju ~lanova za 
ne{to vi{e od godinu dana postojawa. Od 
po~etka gde je bilo 5 ~lanova do sada 105, kako 
je istakla Tawa ]ekli}, tako da su im na{e 
prostorije postale pretesne. Englezi piju ~aj u 
pet, naravno jer su oni Englezi a mi igramo 
folklor u pet, jer nam ~aj nije dovoqan, jer nam 
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radi iza zavese i daqe od svetla pozornice, ali 
je uvek tu da pomogne svoju Crkvu. Zapravo KSS. 
je prva organizacija zajednice osnovana ovde u 
Kalgariju sada ve} davne 1960.g.G. podsetila je 
Dragana Popovi} u nadi da }e i ostale grupe 
slediti primer Kola i proslavqati jubileje 
kao i Kolo, koje ako Bog da slavi 50 godina 
postojawa slede}eg septembra i da ne bude 
samo 50 nego i 7 puta 50 i opet toliko.  

U ime C[O. prisutnima se obratio 
Bratoqub Blagojevi} i zahvalio na razumevawu 
i odazivu. I on je istakao bitnost zajednice i 
izneo podatke oko napredovawa na{ih napora 
za gradwu novog Hrama koji nam je neophodan, i 
to ne samo Hram nego i propratni objekti kako 
bi se svi okupqali na jedno mesto.  

Nakon toga re~ su imali Brano ]ekli}, 
@ika Pavlovi} i Velibor \uki} koji su kao 
posmatra~i bili odu{evqeni sa inicijativom 
i iskazali `equ da se ne sme zanemariti i 
}utati, nego {iriti i pri~ati {ta smo 
do`iveli te ve~eri. 

Uz pomo} nekoliko dobrovoqaca i Kola 
Srpskih Sestara poslu`ena je i posna ve~era a 

prilog prikupqen te ve~eri }e biti usmeren za 
ponovno pokretawe Srpskog Radija ako bude 
mogu}nosti.  

Svi mi mo`emo da damo svoj mali 
doprinos i gradimo Crkvu, gradimo kulturni 
centar, terene za sport i sl. Jer time gradimo 
sebe, jer tako ja~amo na{u zajednicu, jer }emo 
tako pokazati i na{oj deci i na{im unu~adima 
put kojim treba da idu. A kakav put i primer 
`elimo da im poka`emo i ostavimo? Da li da 
pokleknemo pred najmawim problemom, da 
posustanemo ili odustanemo, ili da se 
suo~imo i pogledamo najpre sebe pa onda one 
oko sebe. Dobrom mi{qu uvek mo`emo da 
doprinesemo dobru, ne samo svome nego i svima 
oko sebe.  

Ako ~ovek sam sebi ne na{kodi niko mu 
na{koditi ne mo`e ka`e sveti Jovan 
Zlatousti.  
 

Mislite o tome, otvorena srca mo`emo i 
ho}emo napred! 

Dragana Popovi} 
 

Misli Patrijarha Pavla 
 

Треба да се молимо за све људе. Пре свега за људе добре воље. Али и за људе зле воље, да би и 
њихова воља постала добра, јер је и њима потребно спасење! 
 

Када умре за Христа, мртав човек је жив пред Богом и жив у Богу, у Царству Небеском. Мртав је 
пред Њим само онај који је грешник, који се не каје, и који у Њега не верује! 
 

Ми знамо да смо прешли из смрти у живот ако волимо брата свога. Ко не воли брата свога, живот 
вечни не пребива у њему! 
 

Црква не одбија ни оне који мисле да су неверници, поготову кад они траже начина да дођу у 
Патријаршију, свеједно из каквих намера. Уосталом ја сам свештено лице, а света тајна Свештенства не 
прави одабир кога ћете примити и саслушати ако га нека мука води до вас. А грешници су углавном 
несрећни људи, нарочито када су препуни себе. 
 

Упозоравајући на штетност дувана, често је умео да каже: 
Да је Бог хтео да човек пуши, уградио би му оџак!  
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ZORKA DOMAZET 
MLS. REAL ESTATE AGENT 
SOUTON GROUP –ANWEST 
KANCELARIJA: 208-7788 
LI^NI TEL:       383-5536 

 

@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. 



 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

Istiniti sluga istinitog Boga 
Wegova svetost Arhiepiskop Pe}ki, Mitropolit Beogradsko Karlova~ki 

i Patrijarh Srpski Pavle 


