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ХРИСТОС ВАСКРСЕ!
А пошто мину субота, на освитку првог
дана недеље, дођоше Марија Магдалина
и друга Марија да осмотре гроб. И гле,
земља се затресе веома; јер анђео
Господњи сиђе са неба, и приступивши
одвали камен од врата гробних и сеђаше
на њему. А лице његово беше као муња,
и одело његово бело као снег. И у
страху од њега уздрхташе стражари, и
постадоше као мртви. А анђео
одговарајући рече женама: не бојте се
ви; јер знам да Исуса распетога тражите.
Није овде; јер устаде као што је казао.
Ходите да видите место где је лежао
Господ. И идите брзо и реците
ученицима његовим да устаде из мртвих; и гле, он ће пред вама
отићи у Галилеју; тамо ћете га видети. Ето казах вам. И изашавши
брзо из гроба, са страхом и радошћу великом похиташе да јаве
ученицима његовим. А кад иђаху да јаве ученицима његовим, и
гле, срете их Исус говорећи: Радујте се! А оне приступивши,
ухватише се за ноге његове и поклонише му се. Тада им рече Исус:
Не бојте се, идите те јавите браћи мојој нека иду у Галилеју, и тамо
ће ме видети.
А док оне иђаху, гле, неки од стражара дођоше у град и јавише
првосвештеницима све што се догодило. А они саставши се са
старешинама учинише веће, и дадоше војницима довољно новаца,
говорећи: Кажите: ученици његови дођоше ноћу и украдоше га док
смо ми спавали. И ако то чује намесник, ми ћемо га уверити и вас
ослободити бриге. А они узевши новце, учинише као што беху
научени. И разгласи се ова прича међу Јудејцима до данас.
А једанаест ученика отидоше у Галилеју, на гору куда им је
заповедио Исус. И кад га видеше, поклонише му се; а неки
посумњаше. А приступивши Исус рече им: Даде ми се свака власт
на небу и на земљи. Идите, дакле, и научите све народе крстећи их
у име Оца и Сина и Светога Духа, учећи их да држе све што сам
вам заповедио; и, ево, ја сам са вама у све дане до свршетка века.
Амин.
Мт 28.1-20
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Васкршња посланица Епископа канадског Г.Г. Георгија

СМРТИ ГДЈЕ ТИ ЈЕ ЖАЛАЦ, АДЕ ГДЈЕ ТИ ЈЕ
ПОБЈЕДА?
Драга браћо и сестре,
Послије Христовог још једнога чуда – највећег до тада –
васкрсења четвородневнога Лазара у Витанији, чули смо, при
уласку у Јерусалим, усклике усхићене масе: „Осана Сину
Давидову, благословен који иде у име Господње“. И све је то
кратко трајало.
Само неколико дана после тог величанственог дочека, у том
истом Јерусалиму, иста та маса, урлала је: „Узми га, узми, распни
га, распни“. Па на крају, ухватише, попљуваше, осудише и
разапеше највећег добротвора свога. Без разлога, без гријеха уз
само неке лажне свједоке. „И би тама по свој земљи“ (Лука 23, 44).
Црквене пјесме пјевају жалопојку: „За које добро распесте ме, не
дадох ли вам ману с неба, а ви мени жуч, болеснике ли ваше не
лијечих, мртве подизах а ви мени Крст. За које добро осудисте
ме.“
Христос је тада поручио ученицима својим и свима нама: „Ако
мене изгнаше, и вас ће гонити, ако моју ријеч одржаше, и вашу ће
одржати и све ће вам ово чинити имена мојега ради“. (Јн. 15, 2021)
Нико тада није могао претпоставити да Бога не могу убити. Да ће
Христос и себе да васкрсне. А десило се и то чудо над чудина,
убједљиво, јавно, свечано и славно. Доста да порази све оне који
не вјероваше „проповиједи Његовој“. Но и тада се нашло оних
који су тражили изговор у мађији, у лажима, а не у Истини коју је
Христос поред Закона љубави донио.
Христово Васкрсење је вододелница људске историје. До Њега –
истински прогрес је био немогућ, од Њега – он постаје могућан.
„Нико у свијету људском на овој земљи, није тако свет потресао
као Господ Христос својим Васкрсењем“. (Ава Јустин, Мисли,
2009, стр. 70).
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Сав наш живот, све наше живљење на земљи, без наде на
васкрсење губи свој зачај, губи свој смисао. Не вриједи живјети
без Бога. А да је Христос само дошао и лијечио, зар би нам био
прави Бог? То чине и љекари и продужавају нам унеколико
живот наш. Христос је љекар душа и Његов лијек је у вјечности у
излијечењу од првородног гријеха, од смрти. Не каже ли Свети
Јован Златоуст у свом Васкршњем слову: „Гдје ти је смрти жалац,
гдје ти је аде побједа“? Христос Васкрсе и Својим васкрсењем
створи нови извор живота.
Живимо, зато, Христом, живим, страдалним, али и Васкрсним, да
би нам живот био озарен радошћу Васкрсења и да би имала
смисла сва наша страдања у овом свијету.
ХРИСТОС ВАСКРСЕ – РАДОСТ ДОНЕСЕ!
Поклонимо се Његовом Васкрсењу.
Ваш Епископ канадски Георгије

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ – РАДОСТ ДОНЕСЕ!
Централна
тема
православља
и
средиште
целокупног
православног
искуства је Васкрсење Христово.
Тако
се
и
у
средишту
литургијског живота ,у времену
које рачунамо као црквену
годину
налази
празник
Васкрсења. Једног дана у овом
нашем свету појавио се Неко ко
је изнад смрти, дао одговор на
сва питања људског живота
,открио тајну смисла човековог
боравка на земљи и дао нам
велику радост.
Васкрс је победа живота у свету у којем господари време,а
према томе и смрт.То је празник који је почео најраније да се
празнује у хришћанској цркви.Смисао Христовог Васкрсења,ова
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велика радост сачувана је у својој чистоти у Православној
Цркви.Православна духовност је пасхална духовност,а сваки
празник који прослављамо је израз радости хришћанства. Ако
читамо текстове недељног јутрења видећемо да је уствари свака
недеља у току године мали Васкрс. Целу литургијску годину
схватамо у односу на дане пре Васкрса и после Васкрса, и Васкрс
као крај природног времена и почетак новог времена у коме
треба да живимо као хришћани.
Време у којем ми данас живимо и сам начин живота
максимално је убрзан. Просечан човек просто нема времена да
размишља о овим темама, јер му је прва брига кад устане како да
обезбеди егзистенцију, а онда кад се уморан врати с посла
предаје своје мисли свему оном што нам нуде савремени медији,
телевизија, новине и слично, разним емисијама доколице и
забаве не би ли се растеретили свакодневних брига и
размишљања о њима а посебно не о оној највећој , о смрти. Тајна
васкрсења је повезана са искуством смрти . Какво је било време у
којем се Христос обраћао свету сведоче нам Христови ученици
који су видели и описали те догађаје. Из сва четири Јеванђеља у
Светом Писму можемо да видимо да је намера апостола била да
опишу страдање и Васкрсење Христово, па тек онда све остало
што се догађало , зато се и разликују.Ноћ у Гетсиманском
врту,Јудин
пољубац
издаје,Христова
првосвештеничка
молитва,није то случајно записано него је записно нама на
поуку,колико нас Бог воли, и шта све може да опрости. Кажу
никада нико није говорио као тај Човек.
„Ја сам Васкрсење и Живот и који верује у Мене ако и
умре живеће“,каже Христос у Јеванђељу по Јовану у догађају
Васкрсења Лазаревог. Васкрсење Лазарево је догађај који се
десио непосредно пре дана када ће Христос доживети страдање
на крсту. Често људи кажу, док не видим тако нешто ја не могу
поверовати.То нам и овде сведоче речи које Христос говори
Марији да ако може да поверовује васкрснуће брат њен(
Јн.11гл.). Слично искуство налазимо и у причи о богаташу и
Лазару,кад богаташ коме се ни име не спомиње,моли Аврама да
пошаље Лазара назад на земљу да прича његовим рођацима да не
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греше више. Аврам му одговара да имају Мојсија и пророке.
Али,каже богаташ, ако би неко из мртвих устао онда би
поверовали. Не ,каже Аврам, ако не верују Светом Писму неће
ником поверовати. У причи о Васкрсењу Лазара из Витаније,
како нам сведочи св.Јован Богослов било је много сведока. Сви су
видели живог човека који је био четири дана мртав у гробу .Било
је много сведока који су видели када је Христос слепоме вратио
вид, када је хроми проходао и друга чуда која се ни набројати не
могу, на Цвети су бацали цвеће приликом Његовог уласка у
Јерусалим, али ето, људи који су то видели за неколико дана су то
све заборавили. Чак и они који су видели нису сви поверовали,јер
ако је срце отврдло теско му је поверовати. Ни седам дана није
прошло када чак и његови ученици ,у тренутку кад војници
долазе да Га хапсе беже од Њега и праве се да га не познају из
страха за сопствени живот. Првосвештеници и фарисеји траже од
Пилата да он изврши смртну пресуду јер они не могу због
празника Пасхе. И везаше Онога који може нас да разреши.А
Христос је кроз своју смрт нама прокрчио пут до Васкрсења. Све
ово што се догодило у историји дато нам је као богатство. Нови
Завет као савез, као тестамент где нам је обећано да ћемо и ми
устати из мртвих. Верујући у Христово Васкрсење верујемо и у
наше васкрсење и живот вечни. У васкршњем тропару певамо “
Христос Васкрсе из мртвих, смрћу смрт уништи и онима у
гробовима живот дарова.” Хришћанство је пре свега објава
Христовог Васкрсења целом свету. Стварни садржај црквеног
живота и сваког нашег празника је радост.Ту радост најбоље
можемо да видимо у дечијем свету, кажемо “обрадовао се као
дете.” А ми смо можда претворили наше хришћанство у нешто
свечано и озбиљно, и као да смо га испразнили од те
радости.Јеванђеље нас учи да постоји ближњи,да је и Бог наш
ближњи. Хришћански живот је у заједничарењу свих нас а не у
дистанци . Веру треба да изграђујемо као ход са Васкрслим
Христом,и сваки нови Васкрс је нова шанса за сваког од нас да се
запитамо о себи, да будемо одговорни ствараоци а не пасивни
читачи онога што је написано пре 20 векова. Како да славим
Васкрс ако не причам са другим, ако ме оптерећује злопамћење?
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Да не прође Васкрс поред мене а да не осетим радост? Да ли смо
сами себи могли донети више радости? Уплашеност од другог,
уплашеност за будућност, грч неизвесности без оптимизма
хришћанин себи не сме да дозволи. Живимо у времену многих
криза, кризе оданости,кризе ауторитета, али је криза срца
опаснија од кризе празног џепа. Свако тражи своје, каже апостол
Павле,а нико неће оно што је Христово.А шта је Христово?
Страдање, да али и Васкрсење и Вазнесење.
Ако спојимо нашу свакодневницу са јеванђелском
радошћу, видећемо да је све у нашим рукама. Шта још треба Бог
да нам да? Дао нам је живот, дао нам је Сина Свога и позвао нас у
живот вечни, васкрсао за нас.Треба да волимо Бога и да верујемо
да и Он нас воли, све нас,неизмерно. Да не носимо многе терете
непотребно него да вечни живот и радост Bаскрсења осмишљава
наш живот овде.Треба да покажемо свету да наша вера није наш
терет него наша радост, много је у њој љубави и топлине.Кад
кажемо Христос Васкрсе то значи да ћеш и ти васкрснути и не
треба посустати у тој радости кад прођу васкршњи дани.”И даћу
вам радост коју нико неће узети од вас”ЈН.16.22. Људи од своје
вере траже одговоре,мир и смисао,а наша вера је искључиво у
радости. Кад човек има благодат Божију, кад има радост, тад све
иде напред и једино у светлу ове радости можемо у хришћанству
схватити и све остало. Као што би рекао свети Серафим Саровски
: “ Христос Воскресе радости моја !”
Дара Миловановић

Свети великомученик Георгије
Засевши на престо римскога царства безбожни
Диоклецијан се веома стараше за погано идолослужење.
Нарочито је много поштовао Аполона као неког тобожњег
предсказивача, јер је у мртвом кипу Аполоновом обитовао
демон, који је давао одговоре питачима, лажно пророкујући о
будућности, пошто се пророштва његова не збиваху. Запавши
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дубоко у идолопоклонство, Диоклецијан се испуни гнева и
јарости на хришћане, и обнови гоњење против њих које већ
беше престало.
У то време беше у
римској војсци чудесни војник
Христов свети Георгије, рођен у
Кападокији као син угледних и
благочестивих родитеља. Он
измалена
би
научен
побожности. Као дете он остаде
сироче,
пошто
му
отац
мученички пострада за Христа,
а мајка се са њим пресели у
Палестину, јер она беше родом
из Палестине и имађаше тамо
огромна имања и наслеђе. Када
порасте Ђорђе, он беше веома
леп, кршан и храбар. Стога би узет у војску, где доспе у
двадесетој својој години до чина трибуна, a због показане
храбрости у биткама, цар Диоклецијан га произведе за војводу,
пре но што се знало да је хришћанин. Видевши још првог дана
како незнабошци страховито муче хришћане, и дознавши да се
неправедно наређење царево не може нипошто променити, он
изведе закључак да је ово време врло погодно за спасење. И он
одмах раздаде убогима све што имађаше код себе: злато,
сребро и одела; и робовима што беху код њега дарова слободу;
за имања у Палестини написа завештање, да се раздаду
невољнима, и да се тамошњи робови његови пусте на слободу.
Трећега дана незнабожни цар држаше веће са својим
поганим кнезовима о даљем крвничком убијању невиних
хришћана. Тада храбри војник Христов свети Ђорће одбаци
сваки људски страх, и, утврђен Богом у страху Божјем, он ступи
пред цара усред тог безбожног и безаконог већа, и стаде им
овако говорити: "Докле ћете, о царе, и ви кнезови и сенатори,
који сте одређени да управљате по добрим и праведним
законима, искаљивати на хришћанима јарост своју, и
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умножавати бес свој, и доносити безаконе законе, и изрицати
неправедне пресуде над невинима који никога нису увредили?
Докле ћете гонити и мучити те невине људе и приморавати их
на ваше безумно безбожје, њих који су добро утврђени у
побожности? Идоли ваши нису богови, нису! Не обмањујте себе
лажима! Христос је једини Бог! И он је једини Господ у слави
Бога Оца, све Њиме постаде, и све се Светим Духом Његовим
држи".
На ове речи светитељеве настаде граја и комешање и
вика у већу. Цар се сав запали гневом и нареди војницима да
Георгија копљима отерају из већнице и вргну у тамницу.
Војници се одмах дадоше на посао да то изврше; и када се једно
копље дотаче тела светитељева, одмах гвожђе постаде као
олово, јер се сави као олово, а уста мученикова беху пуна хвале
Богу.
Увевши мученика у тамницу, војници га прострше по
земљи лицем горе, ноге му у кладе забише, и камен велики на
груди му положише, јер тако нареди мучитељ. Трпећи то,
светитељ непрестано узношаше благодарност Богу све до
идућег дана. И када се раздани, цар опет изведе мученика на
суд. И угледавши како га је тешки камен био пригњечио, упита
га: Јеси ли се раскајао, Георгије, или си још непокоран? А
светитељ, пошто му груди беху пригњечене, једва могаше
говорити, и рече: Зар ти мислиш, царе, да сам ја већ толико
изнемогао, те ћу се због тако малог мучења одрећи своје вере?
Пре ћеш ти изнемоћи мучећи ме, него ли ја мучен.
Тада Диоклецијан нареди да се донесе велики точак за
мучење. Потом нареди да мученика нага вежу на точак, па
точак окрећу, да би оштри ексери, начичкани на даскама под
точком, искидали цело тело. Тако мучен, и на парчад кидан, и
као трска ломљен, светитељ трпљаше јуначки, и у тој муци он
се најпре громко мољаше Богу, затим тихо у себи благодараше
Бога, и не пусти ни уздаха, неко као да спаваше и не осећаше.
Мислећи да је мученик умро, цар радосно похвали
богове своје, и повика: Где је Бог твој, Георгије? Зашто те не
избави од такве муке? - И онда нареди да га као мртва одвежу
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од точка, а сам оде код жртвеника Аполоновог. И нзненада се
наоблачи, и настаде страховита грмљавина, и многи чуше глас
одозго који говораше: Не бој се, Георгије, ја сам с тобом! - И
мало после тога сину велика и необична светлост, и
светлоносни Анђео Господњи, блистава лица, појави се у
облику прекрасног младића крај точка и, ставивши руку на
мученика, рече му: Радуј се! - И нико не смејаше прићи точку и
мученику док се Анђео виђаше. А кад он постаде невидљив,
мученик сам сиђе с точка, пошто га Анђео Божји беше одрешио
и од рана исцелио, и стаде телом потпуно здрав, благодарећи
Бога и призивајући Га.
Видевши то, војници се страховито уплашите и
запрепастише, па отрчаше и обавестише цара који се још бавио
у идолишту око приношења жртава идолима. А за војницима
иђаше и свети Ђорђе, и он иступи пред цара у идолишту. И
многи други вероваше тада у Христа, али скриваху у себи веру,
не смејући је исповедати од страха. И царица Александра, која
се такође налазила у том идолишту и видела мученика чудесно
исцељеног, познаде истину. И кад хтеде да јавно исповеди
Христа, епарх је задржа, и пре но што цар дозна, нареди да је
одведу дома.
Злотворни пак Диоклецијан, који није могао творити
никакво добро, нареди да светог Георгија вргну у ров
негашеног креча, да га затрпају , и тако оставе три дана. Вођен
тамо, светитељ се велегласно мољаше Богу и помоливши се, и
све тело своје крсним знаком оградивши, он се спусти у ров
радујући се и славећи Бога. Слуге га онда везана затрпаше у
негашеном кречу, па одоше. Трећег дана нареди цар да се кости
мученикове изваде из рова са негашеним кречом, јер је
сматрао да је мученик сагорео у кречу. И кад слуге разгрнуше
креч, нађоше светитеља преко очекивања читава, жива и
здрава, и одвезана како стоји, светла лица, са рукама
подигнутим к небу, и благодари Бога за сва Његова
доброчинства. А слуге и присутни почеше једногласно
величати Георгијевог Бога, називајући Га великим.
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Сазнавши за то Диоклецијан нареди да му се одмах
доведе мученик. И гледајући га, силно се дивљаше, и упита га:
Реци нам, Ђорђе, откуда у теби таква сила, и каквим то
мађијама изводиш такве ствари? Светитељ одговори: Ја сам
очекивао, царе, да нећеш моћи ни уста отворити да хулиш
свемоћног Бога, коме је све могуће, и чудесно избавља од
опасности оне који се у Њега надају. А ти, прелашћен ђаволом,
отиснуо си се у такву дубину заблуде и погибао, да чудеса Бога
мог, која својим очима гледате, називаш мађијама и чинима.
Стога плачем због вашег слепила, и називам вас бедницима, и
сматрам да сте недостојни мога одговора.
Настави Диоклецијан свирепо мучење Светитеља, и
сваки пут Георгије истраја утврђен у вери Христовој. Муке које
је Светитељ издржао превазилазиле су људске могућности.
Али, укрепљиван милошћу Божијом, свети Георгије је све
издржавао. Многи од присутних, видевши ово натприродно
збивање, примили су хришћанство. Међу њима и царица
Александра. Народ је посведочио многа је чуда и исцелења
болесних молитвама утамниченог светог Георгија.
Видевши да се Светитељ не може сломити телесним
мукама зли цар је наредио да се мачем погубе и свети Георгије
и царица Александра, 6. маја (23. априла) 303. године. Тај дан се
празнује као празник Светог великомученика Георгија Ђурђевдан.
Пре смрти Свети великомученик замолио је свог слугу
да његово тело погребе у Палестину, одакле му је мати била
родом, што је овај и учинио. У време римског цара Константина
у Лиди, малом граду у Палестини, сазидан је Храм светог
Георгија. Приликом освећења тог храма верни слуга је испунио
последњи Светитељев завет преношењем моштију. На тај дан,
16/3. новембар, наша Црква празнује Пренос моштију светог
великомученика Георгија из Никомидије, где је пострадао, у
Лиду палестинску. У народу је овај празник познат као Ђурђиц.
Подвизавајући се тако, Свети Георгије се удостоји
непропадљивог и вечног венца. Нека се његовим молитвама и
ми удостојимо удела праведних и стајања с десне стране у дан
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другог доласка Господа нашег Исуса Христа, коме приличи
свака слава, част и обожавање кроза све векове, амин.

Наша Мајка Црква
Интервију са ЕПИСКОПОМ банатским
Његово Преосвештенство Г. Г. НИКАНОР
Бели
Анђео:
Ваше
Преосвештенство,
благословите. Хвала вам
што сте одвојили мало
Вашег драгоценог времена да
упутите
пастирске
душекорисне савете нашим
верним читаоцима. Ви сте
били Епископ у дијаспори и ви
сте се упознали са животом
српског становништва на просторима ван отаџбине, али
упознати сте и са трновитим путем кроз који је наша Епархија
канадска пролазила у протеклих 30 година. Како гледате на то?
Преосвећени Владика Никанор: Бог вас благословио. Радујемо
се увек што их видимо да су срећни, честитити и Богом
благословени, што деле невољу што осећа наш народ.
Ако је неко незадовољан над нечим, испољава се над неким ко
није крив. Ми у Цркви увек можемо очекивати изненађење и
невоље, а наше је да сачекамо како ћемо да расудимо и
пресудимо. Може наша пресуда бити одобравање а може бити
и осуда, наше је и хришћански да расудимо шта је лоше а шта
добро.
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Св. Оци нас уче да је још у првим вековима хришћанства, од
апостолских дана и светоотачког укорењивања цркве, Света
Црква Православна била изложена спољним нападима и
насртајима који су покушавали да спрече њено постојање и
ширење, као што то налазимо у апологетским списима првог и
другог века, али хришћански свети писци и свети људи су
морали да бране Цркву и од унутрашњих искушења и погрешних
учења. Како бранити Мајку Цркву поучио нас је томе својим
неустрашивим примером свети наш Отац Николај Чудотворац
Мирликијски који је неустрашиво бранио достојанство Цркве и
јавили су му се Господ и Мајка Бoжија да докажу његову
праведност, и постиде оне који су угрожавали црквено
устројство. Нешто слично се дешава нашој Мајци Цркви и у 21.
веку широм Васељене. Шта ви поручујете верницима?
Сви верници треба да буду верни својој Цркви, своме епископу
и патријарху, јер народ без Цркве није народ и Црква без
епископа није Црква. Народ без епископа – какав је то народ –
народ без плода. Бог је основао црквену јерархију: апостоле,
епископе, свештенике и ђаконе, а глава Цркве је Христос и ко
устаје против Цркве устаје против Христа.
Да је наших непријатеља ко на гори листа, ми се тога не бојимо,
али се бојимо људи који раде против Цркве а кобајаги су из
Цркве. Мајку никада неће заболети ударац комшије али ће је
заболети ударац детета.
Раскол за Цркву није раскол који се створи ван Цркве, већ када
се створи унутар Цркве, кад се народ одвоји од црквеног
предања, а самим тим се одвојио и од Христа.
Како ви као епископ успевате да водите бригу о својој пастви
неуморно и даноноћно?
Брига сваког епископа о деци својој духовној је као и брига
физичког родитеља о деци својој. Иако има деце добре и
непослушне, али њих родитељи једнако воле, али свака
непослушна деца мисле да их родитељи не воле. Сваки владика
има много обавеза у вођењу епархије, затим треба да је у
једномислију и јединству са свим осталим епископима,
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свештенством и верним народом.
Епископ треба да
присуствује Саборима и буде блиско упознат са свим одлукама
и препорукама Сабора. Сваки епископ се брине за одржавање
манастира и подизање нових цркава и манастира.
Шта можете поручити верном народу у дијаспори?
Верници у Канади имају предност јер држава у којој живите
има законе и државно уређење. На Цркви се налази велика
одговорност и брига за духовни живот верних и њихово
спасење.
Али, и индивидуално свако за себе треба да се труди на свом
спасењу, и свако може да нађе решење за своје проблеме на
светим богослужењима и кроз Свете Тајне. Треба да имамо
веру у Господа Исуса Христа. Јер Он нам је све дао и нема те
тајне и тог проблема који ми не можемо решити, само нам
треба добра воља и чврста вера у Христа.
Све што од верника тражимо јесте - да нам не стварате
проблеме. Дођите у Цркву у миру и љубави сваке недеље, са
покајањем, приступајте светој тајни исповести и искрено
изнесите све што вам оптерећује савест, опраштајте свима и
тражите свима да вама опросте. Постите и приступајте Св.
Чаши, тражите помоћ и савете од свештеника или од епископа
ако су нека врло тешка питања. На овај наћ стећи ћете мир и
душама вашим велику Божију милост.
Кратка биографија:
Епископ Никанор (Богуновић), у миру Вељко
(Богуновић) је рођен у Медвеђи, Далмација, 20. августа 1952.
године. Богословију Св. Три Јерарха у манастиру Крки,
Далмација, завршио је 1975. године. После положеног
богословског испита зрелости – матуре, замонашен је 27.
августа 1975. а у чин јерођакона рукоположен је 28. августа, на
дан Успења Пресвете Богородице исте године. После
монашења и рукоположења, одлази на богословске студије у
Загорск (Сергијев Посад), Русија, које завршава 1979. године.
Рукоположен је у чин јеромонаха 1. јануара 1978. године, а
потом 1981-82 одлази на постдипломске студије у Немачку. На
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мајском редовном заседању Светог архијерејског сабора 1985.
године изабран је за Епископа хвостанског и викара
Митрополита
црногорско-приморског
Данила.
Чин
архијерејске хиротоније 11. августа 1985. године, обавио је
Патријарх српски Герман, уз учешће више архијереја Српске
цркве. На овој дужности остаје све до избора за епископа
Епархије горњо-карловачке 1991. чији је трон био упражњен
смрћу епископа Симеона (Злоковића), једног од најумнијих
архијереја Српске цркве. Свети архијерејски сабор 1999.
године, бира га за Епископа упражњене Епархије аустралијсконовозеландске,
Митрополије
новограчаничке
и
Администратора
Епархије
аустралијско-новозеландске.
Управљао овим епархијама све до 2003. када је изабран за
Епископа упражњене Епархије банатске на ком положају се и
данас налази.
Христос Васкрсе!

Наташа Пржуљ, професор рачунарства
(интервју)
1.

Реците нам где сте рођени, и уопште о вашој породици?
Рођена сам у
Козарској
Дубици,
родитељи су ми били
наставници језика у
школи.
Тамо
сам
провела прве 4 године
живота, а онда смо се
преселили у Београд. У
породици смо били
срећни, родитељи су
мене и млађу сестру увек водили са собом, имали смо пуно
рођака и пријатеља са којима смо се често посећивали.
Путовали смо доста, ишли смо на одморе на село код баке и
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Ваше детињство?

То су били
весели и безбрижни
дани. Уз радост дома
и шире породице, у
школи ми је било
лепо, волела сам
дружење, учитељицу
и учење о новим
стварима. То су била
другачија времена, за
све нас у кући реч
учитеља
и
наставника била је закон и школски задаци и захтеви
извршавали су се одмах и са вољом. Стизало се свугде, у
музичку школу, школу балета, спортског пливања, клизања,
тениса, џуда… Било је времена и за играње, прославе
рођендана, забаву. У кући се често говорило о књижевности,
култури, образовању, историји и науци, сви смо волели лепу
књижевност па је кућна библиотека стално допуњавана новим
књигама којима смо се радовали. По завршеној основној школи
уписала сам Математичку гимназију, тада звану Вељко
Влаховић у којој ми је такође било феноменално. Упознала сам
сјајне људе са којима сам још близак пријатељ и научила пуно
ствари које су заувек оставиле траг у мом животу.
3.

Долазак у Канаду?
Док сам била на другој години студија, десило се да је
мој дугогодишњи пријатељ још из гимназије дошао у Ванкувер
да се прикључи родитељима који су ту живели већ неко време.
Пошто се распитивао о условима свог даљег школовања на
Simon Fraser University, поменуо је и мене и моје оцене на
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Математичком факултету у Београду и на МЕНСА тесту. Сазнао
је да је SFU вољан да ме прими на студије, да ће ми признати
све испите и да могу одмах уписати трећу годину. Тако сам
прешла на SFU и истовремено завршила студије математике и
компјутерских наука. После тога сам радила годину и по за BCHydro у Ванкуверу, а потом отишла на University of Toronto на
постдипломске студије. Магистрирала сам и докторирала на
компјутерским наукама, тема доктората ми је била из области
биоинформатике. Но пошто у Канади није било професорског
посла за мене, преселила сам се у Сједињене Државе на
универзитету у Калифорнији и тамо почела професуру.
4.

Одакле вам интересовање за науку?

Одувек сам била радознала. Из те радозналости настала
је жеља за сталним откривањем новог. Имала сам среће да сам
одрасла у породици која није спутавала ту радозналост и
креативност, већ је охрабривала тако да се она није угасила већ
је наставила да расте и да ме води кроз живот.
5.

Ваша тренутна позиција?

Тренутно сам професор на катедри за рачунарске науке
универзитета Imperial College London у Великој Британији. Ту
сам већ шесту годину. Пре тога сам била доцент 4 године на
University of California у Ервајну, предграђу Лос Анђелеса.
6.
Можете ли укратко дати ваше мишљење о односима
наука-вера?
Наука је тражење истине, приступамо јој са скоро
дечијом радозналошћу за новим сазнањима, она је откривање
пута ка истини, као и истине о свету којега смо део. Тим путем
и до тог циља иде се са вером, надом, искреношћу,
пожртвовањем и љубављу. Једино ако науци на тај начин
приступимо, можемо стићи до циља.
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Битност-подршка породице у вашем животу?

Подршка породице је огромна. То је гнездо мог живота,
сазнања и одрастања. Топлина породичног дома, љубав,
искреност и поверење дају ми снагу, вољу и жељу за радом,
стварањем и напредовањем. И даље кад сам у било којој
дилеми, тражим и добијам савет и подршку породице.
8.

Значај наше вере и наше нације, код вас?

То је нешто
што нас укорењује,
даје нам осећај
порекла,
припадања, као и
колективне
одговорности, ма
шта нам живот
нанео. Говори нам
да нисмо сами и да
смо део нечег што
је постојало пре нас и наставиће да постоји и кад нас више не
буде. У данашње време незапамћених друштвених промена у
историји човечанства које се одвијају све брже и брже, без
осећања припадности се појединац тешко може одупрети
изазовима којима смо свакодневно подвргнути а при томе
остати веран себи, својим убеђењима и циљевима и истрајати
на свом животном путу. Укратко, то је унутрашњи покретач и
надахнуће које нас води напред.
9.

Планови за будућност?

Наставити као и досада. Дисати живот пуним плућима,
прихватити живо-тне изазове и радити за опште добро колико
је то у мојим могућностима.
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Порука нашим парохијанима у Ванкуверу?

Деца су непроцењиви дар родитељске љубави. Вољено
дете ће учинити све да узврати љубав најближих: биће добро у
школи, поштено, успешно и срећно. На тај начин треба
развијати способности код деце, јер су они једини који могу
наставити оно што смо ми започели и водити друштво напред.
Говорим из личног искуства јер никада ми родитељи нису
морали рећи ,иди учи’ или ,напиши домаћи’. Њихова огромна
љубав обавезивала ме је да чиним оно што ће их учинити
радосним – то ми је био најлепши и највећи подстрех у животу.
У времену у коме сви водимо изразито ужурбане, стресне и
исцрпљујуће животе, не смемо заборавити да свакодневно
дамо приоритет људима, а поготово деци, њиховим жељама,
осећањима, надама и стремљењима, а не материјалним
стварима.

ВАСКРС - ХРИШЋАНСКА ПАСХА
је
највећи
хришћански
празник, дан који Црква
слави као централни догађај
Христове победе над смрћу.
Васкрсење Господа Исуса
Христа
је
темељ
Хришћанства: "А ако Христос
није устао, онда је празна
проповед наша, празна је и
вера наша"
(1 Кор 15,14), тј. сва вера и проповед Христових ученика, а
касније и сваког Хришћанина, ниче из тог најважнијег
Христовог спасоносног дела за целокупно човечанство. На
истини да је Христос Васкрсао заснива се и нада Хришћана у
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сопствено васкрсење: "јер као што у Адаму сви умиру, тако ћe и
у Христу сви оживети" (1 Кор 15,22).
Васкрс је врхунац хришћанске Црквене године, празник
над празницима, јер на тај велики дан испунило се очекивање
и жеља свих праведника и пророка од Адама до Св. Јована
Крститеља. Васкрс се зове и Пасха, по угледу на старозаветни
празник који су Јевреји светковали у пролеће, у спомен
чудесног ослобођења из египатског ропства. У том смислу,
Васкрс је Хришћанска Пасха која означава прелазак са Христом
из смрти у живот, са земље у вечни небески живот. Пошто је
Христово васкрсење било у недељу, тога дана ћe се Хришћани
сећати и славити своје ослобођење од греха и смрти. Тога дана
је новозаветни празник Васкрс, а на тај дан Црква пева: "Ово је
дан који створи Господ, радујмо се и веселимо се у њему."
Васкрс је покретан празник, који се увек везује само за
дан недељни, и може пасти у размаку од 35 дана, од 22. марта
до 25. априла. Цела недеља по Васкрсу назива се Светла
недеља, а Црквене песме које се тада певају, пуне су радости и
весеља, певају се чак и у тужним приликама, на погребу, ако би
се десио те недеље.
Несугласице око датума прослављања
Како је у прва три века Хришћанства долазило до
несугласица око датума слављења Васкрса (разлика између
синоптичара и јеванђелисте Јована у погледу датума Христове
смрти), Црква је на Првом васељенском сабору у Никеји (325),
донела општеважећу одлуку ο датуму празновања Васкрса:
Васкрс се слави у прву недељу после првог пуног месеца који
дође после пролећне равнодневице, и после јеврејске Пасхе.
Иако је одлука ο празновању Васкрса донета 325. године, тек је
526. године успостављена равнотежа између Истока и Запада у
погледу датума празновања Васкрса.
Васкршња јаја
Код Хришћана је обичај да се за Васкрс спремају обојена
и шарена јаја, на којима се цртају хришћанска обележја, и
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исписује поздрав: "Христос васкрсе." По предању, овај обичај
потиче из времена Христовог Васкрсења и Вазнесења. Наиме,
следбеница Исуса Христа Mapиja Магдалена дошла је, после
Христовог Вазнесења, у Рим ради проповедања Јеванђеља. И
када је изашла пред цара Тиберија, поздравила га је речима:
"Христос васкрсе" и пружила му на дар офарбано јаје, а по
угледу на њу, Хришћани су продужили праксу бојења и шарања
јаја.
Васкршњим јајетом жели се представити очигледност
Васкрсења и како из мртвила постаје живот. Јер, јаје је само по
себи мртва ствар, али под утицајем топлоте, кад се стави под
кокош, развије се у њему живот и излеже се живо пиле, које
својом снагом развали свој гроб - љуску, и изађе на свет - као
што је и Исус Христос оживео и из гроба устао. Црвена боја је
боја радости, због тог радосног догађаја, и символизује
Божанску природу Христову; то је боја Божанске љубави.
Обичај је да се васкршња јаја шарају на Велику суботу. Постоје
бројни локални обичаји везани за украшавање (шарање)
васкршњих јаја. У воду у којој се кувају јаја ставља се и освећена
водица.
Народни обичаји о Васкрсу
Домаћица рано буди укућане да се умију водом. Рано се
одлази у цркву, на јутрење и Васкршњу Литургију, са собом
носе јаја, један део подели по цркви, а други после
богослужења комшијама, пријатељима, рођацима, пред црквом.
Где нема цркве људи се у селима окупљају око "записа". Ту је
долазио свештеник, ту су се делила јаја, секао колач, први пут
мрсило, а мушкарци се договарали ο литији која се носи
сутрадан око села. Уобичајен поздрав је "Христос воскресе Ваистину воскресе", и он се употребљава у току целе наредне
седмице. Кад се заврши служба у цркви, људи, жене, деца,
свечано обучени, засели би око ње или на обижњим ливадама,
ако је лепо време. Ту се поред јаја јело све од белог мрса и
печеног меса. Пила се ракија и вино, играло, певало и веселило.
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У Горњој Пчињи, свако село је приређивало сабор, на
коме се први пут, после вишенедељног поста, играло и певало.
Ујутру, У селима јужне Србије, прво се прима "комка" причешћују се, и то пошто су сви укућани свечано се обукли и
"поновили" за Ускрс неким делом одеће или целим оделом.
Комка се код куће; прво домаћица спреми ресе од дрена,
коприве и здравца и све то потопи у вино заједно са
комадићима васкршњег колача. После тога је породични ручак,
а затим млађарија иде на "вртешку", која је чврсто усађен
стожер на који се стави дугачка греда. На оба краја греде
уденута су по два вертикална клина за које се придржавају
играчи, а трбухом се ослањају ο саму греду. Два играча трчећи
врте греду или једноставно неко стане у средину и заврти их.
Да би се вртешка лакше окретала, врх греде се намаже соком
стабљике младог кукурека. Док се једни врте, други играју
клиса или пиљке, играју у колу и певају разне пригодне песме.
У Левчу и Темнићу се каже: "Васкрс је до подне црвен, а
од подне зелен" и "До подне у јаја, а од подне у коприве", јер
Васкрс је падао у дане када су села била у највећој пролетњој
оскудици, након зиме, а пре него је нова летина стигла, те се
није имало довољно хлеба за исхрану.
Деца се изузетно радују Васкрсу и црвеним јајима,
којима се туцају. Чије се јаје разбије, тај губи и предаје ономе
који има јаче. Прво офарбано јаје чува се у кући годину дана и
назива "чуваркућа". Сремци месе посебан васкршњи колач,
који зову "буздован", а у Шумадији се зове "витица". Витицу
домаћин ломи уз ручак и дели свима говорећи: "Све нам крсло
и васкрсло".

Васкрсење
Благослови Господе! Србе окупљене
Који се одазваше на Твоје васкрсење

Бели Анђео

Васкрс 2015.
23
Дођоше у храм свети овај
Да ти се помоле, услиши Господе молитве ове!
Идеју српску да храм саградимо,
Да веру своју овде сачувамо,
Да име српско овде представимо.
Да овде на крају света,
И српско име процвета.
Нек чују црнци, кинези, енглези,
Индијанци, јапанци и остали странци
Да Срби на западу далеком
Остају ипак православци.
Далеко од отаџбине, у туђем свету
Поштовање ми одајемо сваком човеку,
Али чувамо веру своју православну
Не заборављамо отаџбину своју
Њену историју и славу!
Јер многи синови српски животе су дали
За крст часни и слободу!
И веру своју православну
Вековима сачувану.

Помози нам Господе! Да се удружимо
Да српско име овде у Ванкуверу – овековечимо!
Тета Мица Сантрач (1988)

Повлачење српске војске преко Албаније
Албанска голгота је устаљен назив за повлачење Српске
војске и прогнаних цивила преко завејаних планина Албаније и
Црне Горе након инвазије Централних сила на Србију, у зиму
1915/16. током Првог светског рата. Ово повлачење је текло у
више колона из правца Метохије ка обали Јадранског мора, где
су Савезничке команде организовале транспорт бродовима и
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прихват до безбедносних одредишта, грчких острва у Јонском
мору, Италији и северној Африци. Процењује се да је више
десетина хиљада војника и цивила страдало током повлачења,
од последица рањавања и исцрпљености. Након опоравка, око
150.000 припадника Српске војске се прикључило савезничким
трупама на Солунском фронту, у јуну 1916. где су вођене тешке
борбе све до краја рата и коначног ослобођења земље.
ТРОЈНА ИНВАЗИЈА
После победе српске војске у Колубарској бици,
децембра 1914. на српском фронту до почетка јесени 1915.
завладало је затишје. Међутим, под командом фелдмаршала
Аугуста Макензена, Аустоугарска Балканска армија и 11.
немачка армија од око 500.000 војника, 10 ескадрила авиона и
са бројном речном флотилом на Дунаву и Сави, покренуле су 6.
октобра 1915. највећу офанзиву на Краљевину Србију. До 15.
октобра 1915., упркос крајњем пожртвовању српске војске,
аустроугарска балканска војска правцем преко реке Саве и
Дрине, и 11. немачка армија преко Дунава заузеле су Београд,
Смедерево, Пожаревац и Голубац и створиле шири мостобран
јужно од Саве и Дунава, натеравши српске трупе на повлачење
према Јужној Србији.
Тог истог дана, 15. октобра 1915. без објаве рата, две
бугарске комплетне армије. Потиснуле су слабе српске
јединице, продрле у долину Јужне Мораве код Врања и до 22.
октобра 1915. заузеле Куманово, Штип, Скопље, прекинуле
моравско-вардарску комуникацију и онемогућиле повлачење
српске војске према грчкој граници и Солуну. Друга половина
октобра и почетак новембра протекли су у повлачењу српске
војске према југу. Српска војска и избеглице су се нашле у
безизлазној ситуацији на Косову и Метохији. Пут према Солуну
је пресечен. Аустроугарска војска са северозапада, немачка
војска са севера и бугарска армија са југа и истока напредују
према Косову са јединим циљем да униште Српску војску у
расулу. Једини пут Српској војсци и избеглицима према
савезницима и јадранској обали водио је преко албанских
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планина. Под притиском велике аустроугарско-немачке и
бугарске офанзиве, Врховна команда српске војске 24.
новембра 1915. године одлучила је да се трупе војске повуку
преко Црне Горе и Албаније на Јадранско море. Та одлука је
донета после неуспелог покушаја да се војска повуче долином
Вардарa, због продора бугарске армије, пресецања
комуникација и изостанка планираног продора савезника из
Солуна. Српска војска је успела да избегне окружење. Али се
војни и државни врх нашао пред дилемом шта даље да би се
избегла најопаснија криза од почетка рата. Капитулација се
категорички одбацила јер је она значила крај државе, а
предлог војводе Живојина Мишића да се изврши против удар
је одбијен јер није био адекватан односу снага. Државни врх
донео је ипак одлуку да се изврши повлачење преко Албаније
ка јадранској обали тамо би их дочекали Савезници помогли да
се опораве, а онда би се опорављена Српска војска придружила
савезничким снагама на Солунском фронту. Председник владе
Никола Пашић упутио је савезничкој команди телеграм
следеће садржине:
„Србија иако се нашла у тешком положају, иако још
може доћи и у још гори положај, решена је да иде до краја у
борби против завојевача, одано и верно уз своје Савезнике
издржаће цео рат, који ће завршити поразом непријатеља.”
После ове одлуке цела влада са председником Пашићем
и краљем Петром I отишла је у цркву. При изласку из цркве
председника Пашића је опсела маса избеглог и уплашеног
народа питајући шта ће с њима бити очекујући речи утехе.
Председник Пашић је уплашеном народу одговорио: Народе не
бојте се, добро бити неће! У Риму је 23. новембра 1915.
основана комисија за снабдевање састављена од војнопоморских изасланика Француске, Уједињеног Краљевства,
Русије, Италије и војног изасланика Србије. Договорено је да се
образују базе у Скадру и Драчу где би се одмах почели
упућивати савезнички бродови са храном и другим потребама.
У међувремену српска влада постиже споразум са
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председником албанске владе Есад пашом, који се сврстао у
савезнике, о преласку Српске војске преко Албаније.
ПОВЛАЧЕЊЕ
Стање српске
војске је било изузетно
неповољно, владао је
општи замор, слаба
исхрана,
недостатак
ратног материјала, а
пристизала је зима.
Ипак, војнополитичко
вођство Србије није
променило
своје
схватање савезништва и даљег вођења рата. Прва колона је
кренула, 26. новембра 1915. из Призрена преко Везировог
моста према Скадру и Љешу, у којој су били краљ, влада и
дипломатски кор. Неколико дана касније, 30. новембра 1915. из
Призрена креће друга колона, али другим правцем, преко Љум
Куле, Пишкопеје, Елбасана и Тирани. А, из Пећи у повлачење
крећу све три српске армије, главнина војске, правцем Пећ Андријевица - Подгорица - Скадар. Трупе Нових области
правцем Ђаковица - Везиров мост - Љум Кула - Скадар, а
Тимочка војска и ореди из западне Македоније преко
Пишкопеје, Дебра и Струге у Елбасан. Српска влада је кренула
24. новембра из Призрена преко Љум Куле у Скадар, а за њом је
кренула 26. новембра 1915. и Врховна команда.
Што се тиче Албаније, постоји искуство српских трупа
из 1912. године, које су већ преживеле једну голготу на тим
подручјима. Осим тога, албанско становништво на северу те
земље, подбадано од Аустроугарске и Бугарске, непријатељски
је било расположено према српској војсци. То становништво је,
често, ради пљачке, нападало заостале српске војнике и
избеглице. Према процени главног интенданта српске врховне
команде, пуковника Ђоке Богдановића, у повлачењу преко
Албаније страдало је око 60 хиљада српских војника и
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избеглица, не рачунајући при том српске регруте. Од
петнаестак хиљада српских регрута који су кренули на
повлачење, до албанских обала стигла је око половина, а део
преживелих наћи страдаће касније, због изнурености и
болести и завршити у Плавој гробници. Најгоре су прошли
српски регрути рођени 1897. и 1898. године, дакле дечаци
старости 17 и 18 година. Од њих око три хиљаде у животу је
остало свега 600.
Иако је стање било
зрело
за
капитулацију,
појавила се идеја о
контраофанзиви
која је потицала од
војводе
Живојина
Мишића; на четири
састанка
(29.
новембар
1.
децембар) са Степом
Степановићем, Павлом Јуришићем Штурмом и Михаилом
Живковићем, Мишић је предлагао контраофанзиву. Идеја није
прихваћена, те је преостало да се поступи по наређењу Врховне
команде.
Уништивши или закопавши тешке и пољске топове, српска
војска је кренула 3. децембра пут Црне Горе и Албаније.
Кретање је било споро по залеђеним путевима, а додатни
проблем су представљали напади Албанаца који нису
признавали власт Есад-паше Топтанија, савезника Србије. 13.
децембра главнина српске војске је била између Андријевице и
Подгорице, а у периоду од 15. до 21. децембра је стигла у
околину Скадра. Према подацима српске Врховне команде, на
албанску обалу је стигло око 110.000 војника и 2.350 официра.
Претпоставља се да је од почетка повлачења живот изгубило
око 72.000 људи. Укупно је преко Албаније прешло око 54.000,
а преко Црне Горе око 90.000 људи.
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ДОЛАЗАК НА ЈАДРАНСКУ ОБАЛУ
После више од месец дана тешких маршева, по лошем времену,
српска војска се окупила код Скадра, Драчa и Валоне. Долазак
на албанску јадранску обалу није значио и коначан спас. На
самој обали велики савезници нису били организовали
задовољавајући прихват, а један савезник (Италија) се понашао
као непријатељ. 28. децембар Николи Пашићу је уручена изјава
италијанске владе у којој је речено да српска војска не прелази
реку Шкумбу да не би дошла у сукоб са италијанском војском.
У корист Срба је интервенисала руска дипломатија; пред
руским послаником у Риму, италијански министар спољних
послова Сиднеј Сонино се бранио да је учинио све што је могао
за спас српске војске што се није косило са „животним
интересима Италије“.
Никола Пашић је 15. јануара 1916. упутио циркулар руском
цару Николају II тражећи помоћ. Он је стигао до цара Николаја
18. јануара и истог дана је Николај послао телеграм краљу
Велике Британија и председнику Француске, у коме је рекао да
ако српска војска не буде спасена, да ће Русија раскинути савез
са њима. Интервенција руског цара је убрзала савезничку
помоћ, а италијанска влада је дозволила Србима да уђу у
Валону.
ДОЛАЗАК НА КРФ
28. јануара француска
влада је одлучила да њена
морнарица одложи све друге
транспорте док из Албаније
не буде извучена српска
војска.
Од
тога
дана
савезнички
бродови
су
почели убрзано превожење.
До 15. фебруара превезено је
на грчко острво Крф 135.000
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људи и у Бизерту око 10.000 људи. Прво искрцавање на Крфу,
'Острву спаса' како су га прозвали Срби, било је у пристаништу
у Гувији (Говино), шест километара северно од града Крфа. До
априла се на Крфу прикупило 151.828 војника и цивила.
Материјалне трошкове опремања и издржавања српске војске
преузеле су Француска и Велика Британија.
Први дани на Крфу су били ужасни за Србе. Савезници
нису имали довољно времена да се припреме за адекватан
прихват тако великог броја људи. Није било довољно хране,
одеће, огрева и шаторске опреме, па су војници, измучени од
напорног марша, масовно умирали. Ни временске прилике
нису биле наклоњене српским војницима јер је киша
непрекидно падала данима. Преморена и измучена војска је
под ведрим небом, без шатора и заклона седам дана тешко
подносила ледену кишу. На острву Видо су искрцавани најтежи
рањеници и болесници и то су углавном били најмлађи које је
повлачење највише погодило Од 23. јануара до 23. марта 1916
умрло је 4.847 људи. Мало острво Видо код Крфа, које је било
организовано као болница, је претворено у „острво смрти“, а
море око њега у „плаву гробницу“. Без могућности сахране, око
5.400 умрлих је спуштено у море. Из пијетета и поштовања
према умрлим српским јунацима, грчки рибари наредних 50
година нису изловљавали рибу у том подручју.
На Крфу је Дринска дивизија под управом Крсте
Смиљанића била смештена у Сан Матијасу које је у брдима и
одакле се не види море. На слави града Крфа 1916. у свечаној
литији која је носила мошти Светог Спиридона учествовали су
краљ Петар I и митрополит Димитрије, као и српски војници.
На овом путу српски народ је доживео један од највећих
егзодуса у својој историји. У званичном извештају министра
војног генерала Божидара Терзића, председнику владе Николи
Пашићу пише да је нестало, умрло, погинуло или заробљено
243.877 људи. Француски маршал Жозеф Жофр је o томе рекао:
„Повлачење наших савезника Срба, под околностима под
којима је извршено, превазилази по страхотама све што је у
историји као најтрагичније забележено“.
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Српска војска се опоравила и реорганизовала до априла
и таква је превезена на Солунски фронт где је добила свој
сектор и играла важну улогу у његовом пробијању две године
касније. Тако су страдалници постали победници, а жртве –
хероји. Србија је постала балкански феникс Великог рата.
Деца – изгнаници и јунаци
Многа деца кренула су за српском војском преко
Албаније. Најчешће су официри водили своју децу, плашећи се
за њихову судбину у окупираној Србији. Страдања најмлађих у
избегличким колонама била су најпотреснија. Министар
просвете Љубомир Давидовић овако је описао сцену када је
обишао Видо, јануара 1916: „И лекари и болничари својски су
се заузимали за сву нашу полумртву децу... Дете регрут умрло
је мислећи на мајку и на сиромашни кућерак у Шумадији.
Ликови те мртве деце наше били су прави светитељски ликови.
Заслужили су да се посвете после свега онога што су
претрпели.“ По доласку на Крф, деца су смештена у транзитне
центре. После рехабилитације, преко 4.000 деце пребачено је у
Корзику у Француској, како би наставили школовање.
Давидовић је 1917. са Крфа упутио француској влади и мајкама
које су прихватиле српску децу писмо захвалности: „У
трагичним данима које преживљавамо, српска деца која су се
нашла у Француској наишла су на незабораван матерински
пријем. Влада Републике и сав француски народ такмичили су
се у племенитости да би им ублажили горчину изгнанства.
Ступајући ојађене душе на ваше тло, наша деца нашла су другу
отаџбину која је умела да утре њихове сузе и она се сада ту
припремају да би сутра била генерација достојна жртава својих
очева.“
Сећања
Током повлачења српске војске преко Албаније велики
број војника је умро од хладноће, глади и исцрпљености. Неки
од њихових гробова су остали сачувани, као на пример у
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Буризи код Скадра. У граду Фиру код локалног становништва
сачувано је сећање на пролазак српске војске. У неким од
приморских градова, као што је Валона, нема сачуваних
гробова српске војске. На острву Виду у Грчкој се налази
споменички комплекс и у оквиру њега маузолеј. На Крфу се
налази Српска кућа. (Википедиа)

Обилазак чланова наше парохије
Православни хришћани живе по речима нашег Господа Исуса
Христа, који нас поучава у св. Писму речима: „Болесне обиђите,
гладне
нахраните,
жедне
напојите…“.
Управо тако поступајући 29. децембра 2014. године, госпођа
Милена Петровић и о. Малиша Миловановић, посетили су
Винку Кулић која тренутно борави у дому Lakewiev. Приликом
посете по сунчаном и лепом дану, са госпођом Винком Кулић
провели смо лепе моменте разговарајући и дружећи се.
Поготову њих две, подсећале су се на време када су биле веома
активне чланице Кола српских сестара у цркви св. Арх. Михајла,
и које и какве активности су спроводиле. Драгој Винки желимо
успешан опоравак, на многаја љета.
(Протојереј Малиша Миловановић)

Припреме за Божић
Како и доликује српским домаћинима, у радости поводом
долазећег празника рођења Богомладенца Исуса Христа, у
нашој ЦШО обављене су припреме за долазећи празник. Најпре
су се за то побринули вредни чланови УО ЦШО св. Арх. Михајло,
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који су набавили сламу и бадњаке. Затим смо у недељу 4.
јануара 2015, после св. Литургије заједнички прионули на рад.
Најпре је било представљање најновијег издања часописа
„Православни пут“ (Бели анђео) бр. 10, где је похваљен труд и
залагање редакције овох парохијског и мисионарског листа, а
потом смо отишли на припремање бадњачића. Захваљујући
вредним рукама, припремили смо бадњачиће, а за то време
сестре из КСС и учитељице из Школе припремале су поклоне
који ће бити даровани деци на Бадњој вечери, приликом
дељења бадњачића. Такође је и наша црква свечано украшена
цвећем и лепо украшеним бадњаком, како би смо у радости и
миру дочекали светли празник-Божић.
(Протојереј Малиша Миловановић)

Божић
Божијом
милошћу је и
ове године у
нашем
храму
свечано
дочекан Божић.
На Бадње Вече,
6,
јануара,
окупило
се
моштво парохијана у свечаној сали где је после вечерње службе
одржано освећење и паљење Бадњака. Након тога се наш
свештеник протојереј Малиша Миловановић обратио
присутнима и прочитао Божићну посланицу Српске
Православне Цркве. Након тога је уследило дељење Бадњака и
дечијих поклона уз присуство Божић Бате. Сестре из Кола
Српских Сестара Косовка Девојка су послужиле мандарине и
крофне, а традиционално се служио и шумадијски чај.

Бели Анђео

Васкрс 2015.
33

Следећег јутра је служена Божићна литургија на којој се
причестио велики број верника, а мађу њима и пуно деце.
Након литургије је послужен ручак за све присутне уз
благослов оца Малише.
Слава и хвала Богу!

Прослављена Српска слава Свети Сава
У славу Божију и част Светог Саве, Црквено-школска општина
Светог Архангела Михаила је приредила свечану Светосавску
прославу у недељу 25. јануара са почетком у 12 часова.
Након
Свете
Литургије,
у
великој
сали
наше
ЦШО
окупио
се
велики
број
парохијана.
Сестре из Кола
српских сестара
„Косовка
девојка‟
су
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припремиле богат домаћи ручак који је отпочео уз
благодарност Богу и са благословом свештеника протојереја
Малише Миловановића. Отац Малиша је одржао пригодан и
душекористан говор о Просветитељу српског народа, Светом
Сави, а затим је уследила светосавска Академија коју су
припремиле учитељице и ђаци Српске школе „Свети Василије
Острошки“
и
Фолклорна
група
„Млада
Србадија“.

Програм је бодро водила Сара Миловановић. Академија је
почела уз Химну Светом Сави у изведби хора Српске школе. У
наставку су наши најмлађи ђаци из Школе описали живот
Светог Саве кроз рецитал, који су старији ђаци су употпунили
са различитим причама и поукама о св. Сави. У паузама
рецитала, деца су певала пригодне дечије песме.
Програм је настављен соло наступом девојчице Данијеле која је
отпевала народну песму „Вишњичица род родила“. Певачка
група девојака из Младе Србадије је отпевала духовну песму
„Расти ми расти мој зелени боре“. Програм је завршен уз
народна српска кола у изведби најмађе, средње а затим и
најстарије групе играча ансамбла „Млада Србадија“.
Слава и хвала Богу!
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Концерт Младе Србадије
Заједничко дјело љубави свих чланова Младе Србадије
и родитеља крунисано је дивним мини концертом у суботу
увече 7. фебруара.
Концерт је био повод за дружење деце и пријатне
сусрете и разговоре родитеља
и истовремено прилика за
талентовану дјецу да поред
играња српских кола покажу
и свој музички таленат. Већ
мјесецима су дјеца сваке
недеље припремала игру по
игру, пјесму по пјесму, и дјеца
су радосно играла и пјевала
али и свирала на клавиру
композиције које су сами
одабрали и припремили.
Концерт су отворила дјеца најмлађе групе, Ана
Маљковић и Данијела Попара које су поздравиле публику, а
пјесмом је кренуо најмлађи ансамбл који је плијенио публику
својим милим гласићима предвођен звуком клавира.
Средња група је изванредно одиграла Игре из Ниша, а
љубитељи српске изворне пјесме из средње групе Николина
Ђурић, Калина Маљковић и Даниела Попара су дивно отпјевале
Иванова Корита.
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Најстарија група је низала српске пјесме и српска кола и
одушевила публику одигравши полетно и складно Влашко
коло и Биначку Мораву, и отпјевавши разноврсне српске пјесме
са разним мелодијама из разних српских области које су
чланице саме одабрале за овај концерт.
Бурним аплаузом публика је поздравила младе
пијанисткиње које су показале да поред великог дара за игру и
пјесму знају и да свирају клавир. Ана Маљковић из најмлађе
групе не само да је свирала на клавиру дјечију пјесмицу Жута
кућа, већ је и пјевала док је свирала! Калина Маљковић из

средње групе је подигла публику на ноге свирајући Ужичко
коло, а заиста премијерни и јединствен био је и наступ из
најстарије групе Николине Гаћић и Милане Ивановић које су
одсвирале Реге дуо.
Десетогодишња Данијела Попара из средње групе је
увеличала вече не само што је одговорно водила цијели
програм и трудила се да програм неометано тече, већ је
освојила срца публике пјевајући У прољеће кад јабуке цвату и
Вишњичица род родила.
На крају програма водитељка програма је позвала на
сцену кореографа средње и најстарије групе и захвалила му се
на уложеном труду у раду са дјецом. Чланица Младе Србадије,
Милица Бољановић, се захвалила кореографу Драгану и много
се захвалила и инструктору српске пјесме Љиљани Тољевић
која учи дјецу из свих група која воле да пјевају, и која је
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помогла да се организује овај концерт. Публика је поздравила
бурним аплаузом учитеље који су својим радом допринијели
напретку Младе Србадије.
Будућност и нада Младе Србадије је заиста заблистала у
пуном сјају. Дјеца су била срећна што су сви на окупу и што су
могли да подијеле и покажу своје таленте. Након концерта сви
гости и чланови су се почастили палачинкама и колачима које
су направиле тате и маме. Остатак вечери проведен је у
пријатним и корисним разговорима и уз звуке српске музике.
Треба изразити захвалност председнику ЦШО
Љубомиру Котуру и Управном Одбору ЦШО који су подржали
овај догађај и помогли да се концерт одржи. Свакако треба
велику захвалност одати и иницијатору концерта и менаџеру
најстарије групе Душки Лалић, те затим Ирени Николић, Весни
Маљковић, Јелени Ђурић и предсједници Младе Србадије
Драгани Рихтер.
Захвалност припада и учитељицама најмлађе групе
Николини Гаћић, Милани Ивановић и Стефани Лалић које су
много помогле око сценског наступа оних најмлађих.

Хвала вриједним татама и мама који су помогли око
организације и припреме колача и хвала тати Николи Ђашићу
који се побринуо да озвучење за концерт, и хвала тати
Миладину Гаћићу који се побринуо за фотографије са
концерта.
А највећа захвалност припада дјеци и омладини Младе
Србадије.
(Љиљана Тољевић)
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Крајишко прело
Српски народ живи у разним предјелима и гдје год дише душа
српска и православна, оставља свој траг за вјекове, за будућа
покољења, било пјесмом, игром, књижевношћу, поезијом или
музиком.

Тако је и Крајишко вече које се 21. фебруара, 2015
одржало у заиста препуној сали пружило прилику драгим
гостима да дођу и да се сјете лијепих крајишких обичаја и
прела. Већ на самом улазу, по старом крајишком обичају, госте
су дочекивале сестрице из КСС Косовка Девојка са уштипцима
и великим домаћим хљебом. Сваки гост је дочекан са осмјехом
и добродошлицом, што је у многоме допринијело дивној
атмосфери
ове
вечери.
За
богату
крајишку вечеру
побринуле су се
опет сестре, на
челу са нашом
диком
сестром
Даром
Његован,
која се побринула у
организацији
до
најмање ситнице,
не
само
око
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разноврсне вечере и лијепих домаћих колача, већ и
украшавањем сале народним ручним радовима и ткањима.
Програм је отворио председник ЦШО Љубомир Котур
који се захвалио свима на великом одзиву и свакој помоћи.
Програм је вјешто водила Весна Ковач и гости су могли
уживати у изворним пјесмама и колима, а било је ту и поучних
ријечи о српској традицији Крајине и о поријеклу личке капе, о
коме је говорио Милорад Његован. Поред дивних кола која су
одиграле групе Младе Србадије, низале су се и изворне пјесме
посвећене Крајини. Вече је било прожето и поетским
стиховима Бранка Ћопића које је прочитао малени Кристијан
Ољача. А гост вечери била је и пјесникиња из Лике, која сада
живи
у

Ванкуверу, Дариа Даринка Заставниковић, која је издала двије
збирке поезије: Личка душа и Пламен косовске ноћи.
Није изостало ни предивно изворно појање и чланови
Изворне групе Младе Србадије и Белог Анђела су такли срца
свих присутних са громким Добро вече браћо у туђини, хоћемо
ли ону о Крајини. Предивно су пјевале и чланице женске
пјевачке групе које су извеле крајишке изворне пјесме
пошалице. Пријатно освежење вечери био је и гитариста Мили
Будалић, који је на електричној гитари одсвирао Јесен стиже
рана и Нема раја без роднога краја у свом аранжману
комбинације фолк музике и модерног ритма. Цијела сала је
пјевала уз етно звуке гитаре.
Лијепо дружење, разговори, кола, игре и пјесма су трајали до
касно, и сви су изразили захвалност и одушевљење за одлично
организовано и припремљено Крајишко прело.
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Годишња Скупштина КСС Косовка Девојка
15. марта 2015. године састале су се наше вредне сестре на
Годишњој Скупштини, како би се договориле око организације
разноврсних догађаја и избора председнице и потпредседница.
Након неколико предложених кандидаткиња, дужности
председнице прихватила се сестра Јованка Бановић. Поред ње,
дужностима потпредседница прихватиле су се Јованка
Чабрило, Драгица Гагић и Ана Продановић, благајница је Санка
Беатовић, а записничар Дрина Вулиновић. Затим су
новоизабрана председница и остале чланице, заједно са
о.Малишом, отишли у наш св. Храм, где су положиле заклетву и
помолили се Богу, како и доликује.
(о. Малиша Миловановић)
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РАСПОРЕД БОГОСЛУЖЕЊА
МАЈ
01.05. 6 РМ Акатист Пресветој Богородици
03.05. 10 АМ Св. Литургија
06.05. 10 АМ Св.Литургија (Ђурђевдан)
10.05. 10 АМ Св. Литургија (Спаљивање моштију св. Саве
12.05. 10 АМ Св. Литургија (Св. Василије Острошки)
17.05. 10 АМ Св. Литургија
21.05. 10 АМ Св. Литургија (Спасовдан
24.05. 10 АМ Св. Литургија (св. Кирило и Методије)
30.05. 10 АМ Парастос (Задушнице)
31.05. 10 Ам Св. Литургија (ДУХОВИ)
ЈУН ( пост почиње 8 јуна )
01.06. 10 АМ Св. Литургија (Духови други дан)
02.05. 10 АМ Св. Литургија (Духови трећи дан)
03.05. 10 АМ Св. Литургија (Цар Константин и царица
Јелена)
05.06. 6 РМ Акатист Господу Исусу Христу
07.06. 10 АМ Св. Литургија
14.06. 10 АМ Св. Литургија
21.06. 10 АМ Св. Литургија
28.06. 10 АМ Св. Литургија (Видовдан)
ЈУЛ ( пост се завршава 11 јула )
01.07. 6 РМ Акатист Пресветој Богородици
05.07. 10 АМ Св. Литургија
07.07. 10 АМ Св. Литургија (Св. Јован)
12.07. 10 АМ Св. Литургија(Петровдан)
19.07. 10 АМ Св. Литургија
26.07. 10 АМ Св. Литургија
АВГУСТ ( пост траје од 14-28 августа )
02.08. 10 АМ СВ Литургија (Св. Илија)
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07.08. 6 РМ Акатист Господу Исусу Христу
09.08. 10 АМ Св. Литургија
16.08. 10 АМ Св. Литургија
19.08. 10 АМ Св. Литургија (Преображење)
23.08. 10 АМ Св. Литургија
28.08. 10 АМ Св. Литургија (Велика Госпојина)
30.08. 10 АM Св. Литургија

НАША ЦШО:
ЦРКВЕНИ ХОР „ОБИЛИЋ“
Позива све Вас, који имате добру вољу и
мало талента да исти умножите кроз
молитвено појање у нашем хору.
Наш хор својим лепим и милозвучним
појањем чини света богослужења још
величанственијим, и тиме прославља и велича нашег
Господа.
Пробе се одржавају сваке недеље пре Св. Литургије
од 9:00 –10:00 ч.
Информације:
Старешина цркве протојереј Малиша Миловановић
604.715.1908
Добро дошли!
СРПСКА ШКОЛА СВ. ВАСИЛИЈЕ
ОСТРОШКИ
Редовни предмети су:
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Веронаука и Српски језик,
Музичка и Ликовна Секција
Настава се одржава недељом од 9:30 до 12:00 часова
С.П.Ц. Св. Арханђел Михаило
7837 Canada Way, Burnaby, BC
Школарина је:
За 1 дете: $30 месечно
За 2 или више деце: $50 месечно
У ову цену укључен је материјал и трошкови наставе.
Крај школске године је 10. маја 2015.
Информације:
Свештеник Малиша Миловановић 604 715 1908

МЛАДА СРБАДИЈА
Придужите нам се у игри и песми!
Српско Фолклорно Друштво
Млада Србадија позива све који
воле лепоту српске игре и песме
да им се придруже.
Играчи су подељени у 3 старосне
групе
(најмлађа група од 5 година).
Све пробе се одржавају недељом од 15:00—21:00
У просторијама Цркве Св. Арханђела Михаила
Сваке године припремамо нове кореографије.

НЕДЕЉНИ РУЧКОВИ
Позивамо све садашње чланице КСС,
нове младе сестре као и остале српкиње

Бели Анђео

Васкрс 2015.
44
добре воље које имају жељу да припеме ручак, дају прилог за
намирнице, или припреме и послуже колаче и кафу да се јаве
председници КСС Јованки Бановић на 604*597*4657
Само заједничким радом ћемо помоћи на очувању и
напретку наше црквено-школске заједнице и Цркве.

НАЈАВЕ ПРОСЛАВА И ДОГАЂАЊА у ЦШО Св.
Арханђела Михаила
КСС Косовка Девојка вас позива на прославу своје крсне
славе Св. Великомученика Георгија
у недељу 3. маја, Св. Литургија у 10 ч, а потом освећење
славког колача и кољива, свечани ручак и пригодан програм.
**************************************************************
Крај школске године
Српска школа организује свечану доделу диплома ученицима
поводом краја школске године у недељу после Свете
литургије, 10. маја,

**************************************************************
Фолклорна група Млада србадија вас позива на прославу
њихове славе Св. Кирило и Методије
Субота 23.мај
19:00 Освећење славског колача и кољива
Славска вечера
20:30 Славски програм
**************************************************************
Српски дани 2015.
6. и 7. јун
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Богат културно-уметнички програм, традиционална јела са
роштиља, домаће пите и колачи, жива музика, спортске
акривности и забава за децу.
**************************************************************
Србијада 2015.
4, 5 и 6. септембар
Наша ЦШО и фудбалски клуб Бели
Орлови су домаћини овогодишње
Србијаде. Гости-тимови из целе
Северне Америке такмичиће се у
фудбалу. Поред фудбала, посетиоцима ће на располагању
бити богата понуда јела са роштиља и пића, вечерње забаве
уз живу музику... Детаље о програму можете наћи на веб
страници http://www.srbijadavancouver.com/
Контакт информације:
Свештеник
протојереј Малиша Миловановић
604-715-1908
o.malisa.spc@gmail.com
Председник ЦШО
Љубомир Котур
ljkotur@gmail.com
Председница КСС Косовка Девојка
Јованка Бановић
604-597-4657
Црквени хор Обилић
протојереј Малиша Миловановић
604-715-1908
o.malisa.spc@gmail.com
Српска школа
Биљана Атанацковић
604–538–3336
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atabili@yahoo.ca

Фолклорна Група Млада Србадија
Драгана Рикерт
778-772-8978
mladasrbadija@yahoo.ca
Кућепазитељ
Никола Ђашић
604-777–9630
Изнајмљивање сале и тетара
Љиљана Тољевић
778-991-4598
rent.church@gmail.com
www.burnabyhall.com
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O DEATH WHERE IS YOUR STING, O HADES
WHERE IS YOUR VICTORY?
Dear Brothers and Sisters,
After another miracle of Christ – the greatest until then – the
resurrection of Lazarus in Bethany, had been dead for four days, as
He was entering Jerusalem we heard the masses gleefully shout,
«Hosanna to the Son of David, blessed is he who comes in the name
of the Lord». And this did not last long. Only a few days later that
same crowd yelled: «Take him, take him, crucify him». Finally they
seized Him, spat upon Him, judged Him and crucified Him - their
greatest benefactor - without cause, sinless, with the help of some
false witnesses. «And there was darkness over all the earth» (Luke
23:44). The hymns of the church sing the lament: «For what good
deed do you crucify me, did I not give you manna from heaven, but
you gave me gall, did I not heal your sick, raise the dead but you gave
me the Cross. For what good deed do you judge me?
Christ then told his disciples and all of us: “If they persecuted me,
they will also persecute you. If they kept My word, they will keep
yours also. But all these things they will do to you for My name sake”
(John 15: 20-21).
No one then could assume that they could not kill God. That Christ
would resurrect Himself. But the miracle of miracles took place –
convincingly, publicly, solemnly and gloriously.It was enough to
defeat all those who did not believe in «His preaching». Even then
there were those who souglt an excuse in magic, in lies, but not in the
Truth that Christ brought along together with the Law of Love.
Christ’s Resurrection is the watershed of the history of mankind. Until
His Resurrection true progress was impossible, after It - progress
became possible. «No one in this human world, on this earth, shook
the earth like the Lord Christ by His Resurrection» (Abba Justin,
Thoughts, 2009, p 7
Without the hope of the Resurrection, our whole life on earth looses
it’s significance and it’s meaning. It is not worth living without God.
Had Christ come only to heal would He have been the True God?
Even physicians do this and somewhat prolong our lives. Christ is the
physician of souls and His medicine is in eternity, in healing us from
the ancestral sin and from death. Did not St. John Chrysostom say in
English Section
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his Paschal Message: «Death, where is your sting, hades, where is
your victory»? Christ is risen and by His Resurrection creates a new
source of life.
Let us, therefore, live with Christ, the Living, the Suffering but also
the Resurrected Christ, so that our lives would be illuminated with the
joy of the Resurrection so that all our suffering in this world might
have meaning.
CHRIST IS RISEN – BRINGING US JOY!
Let us worsship His Resurrection.
Yours,
+Georgije, Bishop of Canada

Easter, Holy Pascha
On Saturday, the day
after the crucifixion of
the Lord, His disciples
and followers were
filled with gloom, for
they had seen their
Lord and Master die,
crucified on a cross.
As Holy Scripture
tells us, there was a
man named Joseph from the Jewish town of Arimathea. He was a
member of the council, a good and righteous man, who had not
consented to their purpose and deed, and he was looking for the
kingdom of God. This man went to Pilate and asked for the body
of Jesus (Luke 23:50-52). Pilate gave him leave. So he came and
took away His body. [He and] Nicodemus also, who had at first
come to Him by night...took the body of Jesus, and bound it in
linen clothes...as is the burial custom of the Jews. Now in the place
where He was crucified there was a garden, and in the garden a
English Section
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new tomb where no one had ever been laid. So because of the
Jewish day of Preparation, as the tomb was close at hand, they
laid Jesus there (John 19:38-42). The women who had come with
Him from Galilee followed, and saw the tomb, and how His body
was laid; then they returned and prepared spices and ointments.
On the Sabbath they rested according to the commandment (Luke
23:55-56).
Next day, that is, after the day of Preparation, the chief priests and
the Pharisees gathered before Pilate and said, Sir, we remember
how that impostor said, while He was still alive, 'After three days I
will rise again.' Therefore order the sepulcher to be made secure
until the third day, lest His disciples go and steal Him away, and
tell the people, 'He has risen from the dead, and the last fraud will
be worse than the first. Pilate said to them, You have a guard of
soldiers; go, make it as secure as you can. So they went and made
the sepulcher secure by sealing the stone and setting a guard
(Matt.
27:62-66).
But on the first day of the week, at early
dawn, the women went to the tomb, taking
the spices which they had prepared (Luke
24:1). And behold, there was a great
earthquake; for an angel of the Lord
descended from heaven and came and
rolled back the stone, and sat upon it. His
appearance was like lightning, and his
raiment white as snow. And for fear of him
the guards trembled and became like dead men. But the angel said
to the women, Do not be afraid; for I know that you seek Jesus
Who was crucified. He is not here; for He has risen, as He said.
Come, see the place where He lay. Then go quickly and tell His
disciples that He has risen from the dead (Matt. 28:2-7).
Mary Magdalene came to the tomb early, while it was still dark,
and saw that the stone had been taken away from the tomb. So
she ran, and went to Simon Peter and the other disciples, the one
whom Jesus loved, and said to them, They have taken the Lord out
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of the tomb, and we do not know where they have laid Him. Peter
then came out with the other disciples, and they went toward the
tomb. They both ran, but the other disciples outran Peter and
reached the tomb first; and stooping to look in, he saw the linen
cloths lying there, but he did not go in. Then Simon Peter came,
following him, and went into the tomb; he saw the linen cloths
lying, and the napkin, which had been on His head, not lying with
the linen cloths but rolled up in a place by itself. Then the other
disciple, who reached the tomb first, also went in, and he saw and
believed.... Then the disciples went back to their homes.
But Mary stood weeping outside the tomb, and as she wept she
stooped to look into the tomb; and she saw two angels in white,
sitting where the body of Jesus had lain, one at the head and one
at the feet. They said to
her, Woman, why are you
weeping? She said to them,
Because they have taken
away my Lord, and I do not
know where they have laid
Him. Saying this, she
turned around and saw
Jesus standing, but she did
not know that it was Jesus.
Jesus said to her, Woman, why are you weeping? Whom do you
seek? Supposing Him to be the gardener, she said to Him, Sir, if
You have carried Him away, tell me where You have laid Him, and
I will take Him away. Jesus said to her, Mary. She turned and said
to Him in Hebrew, Rabboni! (which means Teacher). Jesus said to
her, Do not hold Me, for I have not yet ascended to the Father; but
go to My brethren and say to them, I am ascending to My Father
and your Father, to My God and your God. Mary Magdalene went
and said to the disciples, I have seen the Lord; and she told them
that He had said these things to her (John 20:1-8, 10-18).
Later the Risen Christ revealed Himself to the apostles in the
Divine Glory of the Resurrection. And when they witnessed that
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glory, a new awareness of life was born within them along with
the power of faith which moved them to new deeds in their
apostolic service. It led them into a hostile world in which they
were to endure suffering and which met their preaching of the
Crucifixion and Resurrection of Christ with enmity and scorn. But
we know that Christ's apostles carried His holy message
throughout the Greek and Roman world and into other lands,
preaching Christ, how He had come into the world to save men
and how, though Himself God, He had taken human flesh and lived
as a man among men, and how, as a man, He had achieved
incomprehensible perfection.
So too, all true believers rejoice on this day of redemption by the
great revelation of God's truth and life eternal in Jesus Christ, our
Redeemer. His glorious Resurrection is the foundation of our
Christian Faith and Hope. It is the indestructible foundation on
which the miraculous structure of Christ's Church is built.
The Resurrection of Christ the Redeemer is the completion of the
Great Work for the redemption of mankind from enslavement to
Satan and corruption; the power of sin is destroyed and Death
itself is abolished. The Resurrection of Christ grants every one the
right to call himself a child of God; it is the return of Paradise lost,
the threshold of the Holy of Holies of immortal life and
communion with God. St. Paul tells us that if there had been no
Resurrection then our Christian faith would have been deprived
of any foundation or value: If Christ has not been raised, then our
preaching is in vain and your faith is in vain.,.. If Christ has not
been raised, your faith is futile and you are still in your sins (1
Cor. 15:14, 17). But Christ is risen; He rose the First among the
sons of earth, and thus manifested His Might and His Divine
Power. Through our forefather's disobedience to God, sin took
possession of human nature, and brought decay and death in its
wake. But Christ abolished original sin and cleansed the fallen
Adam (Eph. 1:7). With His divine blood He raises man into a new
creation (1 Cor. 15:13-26).
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The Holy Eastern Orthodox Church triumphs and rejoices,
magnifying Christ's glorious Resurrection, the great and
wonderful manifestation of Divine Love and Forgiveness and the
beginning of everlasting life. On this Feast of Feasts, this Triumph
of Triumphs, the Holy Church exults in her love for her beloved
Bridegroom, Who rose from the tomb for our salvation so that we
may have life eternal.

Holy Icon of Resurrection
By Spiros Marines
According to the Byzantine iconographic type, the Resurrection—
as early as the eighth century—is portrayed primarily by the
Descent of the Savior into Hades. “This iconographic type
represents the Lord in hades surrounded by a radiant glory; He is
trampling upon the demolished gates of hell and bears in His left
hand the Cross of the Resurrection, while with His right hand He
raises from a sarcophagus Adam, who represents the entire
human race.” The so called Byzantine type became very popular
and was never called in question, and was in fact promoted by
ecclesiastical authority, by Fathers and Holy Synods, in both
practice and theory. “In Byzantine art, the composition of the
Descent into Hades crystallizes during the tenth and eleventh
centuries, while in the Palaeologan period it is enhanced with new
details. In the same period, there emerges a fixed composition
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with many variations.” Famous representations of the Descent
into Hades, which attest to the homogeneous and uniform
Tradition of Eastern Orthodoxy regarding the subject in question,
include those in the Monastery at Daphni, in the Monastery of
Hosios Loukas, in the mosaics and frescoes of the Palaeologan era
(e.g., in the Church of the Holy Apostles, in Thessaloniki, and in
the Monastery of Chora, in Constantinople), those found in
monasteries, and those featured in numerous portable Icons.
It should be noted that “all traditional depictions, whether in
manuscripts, frescoes, or portable Icons, bear the inscription THE
RESURRECTION. Such inscriptions as ‘The Resurrection of Christ’
or the ‘Descent into Hades’ are rare.” It is very striking that St.
John of Damascus (680-749) knows only one Icon of the
Resurrection, which he considers consonant in every respect with
the ecclesiastical tradition up to his time, and which he describes:
“We have received Her [the Holy Church of God] from the Holy
Fathers thus adorned, as the Divine Scriptures also teach us: to
wit, with the Incarnate Œconomy of Christ,... the Annunciation of
Gabriel to the Virgin, etc., the Nativity, etc....; and likewise, the
Crucifixion, etc... ; the Resurrection, which is the joy of the
world—how Christ tramples on Hades and raises up Adam.” The
Saint subsequently addresses these points in greater detail:
“Suppose an unbeliever [who comes from a pagan milieu and says
to you: ‘Show me your faith, that I, too, might believe’] asks: ‘Who
is this that is crucified? Who is this that has risen and is trampling
on the head of that old man?’ Do you not [Oh man], teach him
from the Icons, saying: ‘This crucified man is the Son of God, Who
was crucified to take away the sins of the world. This man that has
risen is He Who raised up with Himself Adam, the forefather of
the world, who fell through disobedience. He is trampling on
Hades, which held Adam for so many years bound in unbreakable
fetters and bars in the nethermost regions’? In this way you
gradually bring him to the knowledge of God.”
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Lives of the Saints - Great and Holy Martyr St.
George
This renowned and glorious martyr
was born in Cappadocia, the son of
rich and God-fearing parents. His
father suffered for Christ, after which
his mother moved to Palestine. When
George grew up, he went into the
army, in which he rose, by the age of
twenty, to the rank of tribune, and as
such was in service under the Emperor
Diocletian. When this Emperor began a
terrible persecution of Christians,
George came before him and boldly
confessed that he was a Christian. The Emperor threw him into
prison, and commanded that his feet be put in the stocks and a
heavy weight placed on his chest. After that, he commanded that
he be bound on a wheel, under which was a board with great nails
protruding, and thus be turned. He then had him buried in a pit
with only his head above the ground, and left there for three days
and nights. Then, through some magician, he gave him deadly
poison, but in the face of all these tortures, George prayed
unceasingly to God, and God healed him instantly and saved him
from death, to the great amazement of the people. When he also
raised a dead man to life by his prayers, many embraced the
Christian faith. Among these was the Emperor's wife, Alexandra,
and the chief pagan priest, Athanasius, the governor Glycerius and
Valerius, Donatus and Therinus. Finally, the Emperor commanded
that George and the Empress Alexandra be beheaded. Blessed
Alexandra died on the scaffold before being killed, and St George
was beheaded. This happened in the year 303. The miracles that
have been performed at his grave are without number. Also are
his appearances in dreams to those who, thinking on him, have
sought his help, from that time up to the present day. Consumed
by love for Christ, it was not difficult for holy George to leave all
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for this love - his status, wealth and imperial favour, his friends
and the whole world. For this love, the Lord rewarded him with a
wreath of unfading glory in heaven and on earth, and with eternal
life in His Kingdom. The Lord further endowed him with the
power to help in need and distress all who honour him and call on
his name.

ANNOUNCEMENTS OF THE EVENTS AND
CELEBRATIONS
CSS Kosovka Devojka celebrates feast of Great and Holy
Martyr St. George
Sunday, May 3
10 AM Divine Liturgy
12 PM Festive Lunch
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
End of School Year
Sunday, May 10
12:00 School certificates and gihts to children
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Mlada Srbadija Slava Sveti Cyril and Methodius
Saturday, May 23
7:00 PM Festive dinner
8:30 PM Festive program and performances
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Serbian Days 2015
June 6 and 7
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Srbijada 2015
September 4, 5 and 6
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Contact Information:
Priest
Proto-presbyter V.Rev. Malisha
Milovanovich
604-715-1908
o.malisa.spc@gmail.com
President of CSC
Ljubomir Kotur
ljkotur@gmail.com
President of Ladies Auxiliary
Kosovka Devojka
Jadranka Radic
604-789-3767
Church Choir

Proto-presbyter V.Rev. Malisha
Milovanovich
604-715-1908
o.malisa.spc@gmail.com
Serbian School
Biljana Atanackovic
604–538–3336
atabili@yahoo.ca
Folk Group Mlada Srbadija
President Dragana Rikert
778-772-8978
mladasrbadija@yahoo.ca
Care Taker
Nikola Djasic
604-777–9630

ИЗНАЈМЉИВАЊЕ САЛЕ и ТЕАТРА
Изнајмите нашу салу или театар за венчања, крштења,
слављеприказивање представа или филмова, концерте
и остале прилике по веома приступачним ценама.
За информације и резервације
позовите Љиљану на 778-991-4598
rent.church@gmail.com
WWW.BURNABYHALL.COM

HALL OR THEATER RENTAL
Rent our hall or a theater for
Weddings, Baptism celebration, Slava celebration,
Concerts, Lectures or Stage plays or any other occasion
Affordable prices
For information or reservations please call
Ljiljana at 778-991-4598
rent.church@gmail.com
English Section
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