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Свештенству, монаштву, и свим синовима и кћерима
наше Богом-чуване Епархије канадске: благодат, милост и мир од
Бога Оца, и Господа нашега Исуса Христа, и Духа Светога
Божић, 2016
“И рече им анђео: Не бојте се; јер вам, ево, јављам радост велику која
ће бити свему народу. Јер вам се данас роди Спас, који је Христос
Господ, у граду Давидову” (Лк. 2, 10-11).
Драга браћо и сестре,
Овим речима анђео Господњи објавио је свету највећи дан у
историји људског рода, не само до нас него све до краја света. Хиљаде
година потомци првога човека, Адама, очекивали су овај дан.
Старозаветни пророци су о Њему прорицали, праведници са уздахом
су се надали, очекујући Онога који ће убрисати сузу са њихових очију
(Отк. 7, 17). И када је дошла пуноћа времена (Гал. 4, 4), очекивани је
дошао, жељени се појавио, Избавитељ се открио. У Давидовом граду,
Витлејему, пречиста Дјева рађа божанског младенца. И те тихе ноћи,
где никога није било ван града, сем пастира који су чували своја
стада, јавља се анђео Господњи, баш њима, благовестећи им рођење
новога Пастира.
Од тог догађаја пре више од две хиљаде година, многе су
генерације прошле овом Божијом планетом. Многе су се промене
догодиле. Али ниједан догађај није остао толико важан као данашњи
дан. Христово рођење превазилази и оставља у сенци све оно што се
десило под небеским сводом. Ниједна битка, ниједан природни
феномен, ниједан људски изум, ниједно културно дело, не може се
упоредити са чудом рођења Сина Божијег, Исуса Христа, од Дјеве
Марије. Јер то Дете не беше обично дете, него Творац, Цар и
Спаситељ целога света.
То је чудо које и ми данас видимо очима вере. У јаслама се
налази дете, које је у одећи смирења и кростости, али показујући сву
славу Превечног Оца. Од тада па до данас родило се људи различитих

возећи аутопутем, наишао на
велики
саобраћајни
удес.
Зауставио је кола, извукао из
смрсканих кола тешко повређеног
човека, ставио га у своја кола и
одвезао у болницу. Пошто је
много изгубио крви требало му је
дати крв. Али његове групе није
било. Тај човек се понудио и дао
му, и тако је спасао човека. А
погледајте Сина Божијег који се
ради тога оваплотио и родио ради
тога да би дао Своју крв
милионима и милионима људи.
Најпре на Голготи а потом у Св.
Тајни Причешћа. Учинио је и
чини, што нико до тада није
учинио. И нико није могао нити
ће моћи да учини, јер је Он једини
без греха. А све је то чинио зато
што нас је љубио до краја (Јн. 13,
1). Кроз Њега нас Бог љуби
љубављу вечном, јер је сам Он
љубав (1 Јн. 4, 8). Зато је Бог Отац
послао Свог Јединородног Сина
на свет да ни један који верује не
погине него да има живот вечни
(Јн. 3, 16). “Стварање света
показује велику моћ Божију. Али
спасење света показује још већу
моћ Његову”, вели Блажени
Августин. Који би се роб усудио
да иште од свога господара да
барем обуче његово ропско одело,
или да узме његов посао роба? А
камоли да пострада за њега! Оно
што некада ум људски није могао
да замисли то је Бог учинио за цео
род људски.

звања:
владара,
философа,
научника, песника, уметника и
обичних људи. Време их је
предало забораву. Мањина чува
своје име по библиотекама и
архивама. Ничије се рођење не
прославља сваке године тако
свечано као Његово Рођење. Нико
није толико вољен после смрти
као Он. Узмите било који крст у
овоме свету, сваки ће од њих
подсетити на Њега. Ниједан живот
није тако описан као Његов
живот. Ниједна књига на свету
није тако читана као Његово
Јеванђеље. Ниједан лик није
толико сликан (иконописан) као
Његов лик. И ниједан се не
поштује
као
Његов
лик.
Ниједна личност која је ходила
по земљи није била светија од
Њега. Па и сама историја света
броји се по Његовом Рођењу-пре и
после Христа. Он, дакле, дели
живот човечанства на двоје: стару
и нову еру, или пре и после
Христа. Кад год пишемо писмо и
стављамо дан, месец, годину
писања, или читамо новине,
подсећамо се на Божић. Чак и они
који не верују у Њега, одају Му
тиме извесно поштовање. Све нам
то потврђује речи Св. Апостола
Павла да је Бог кроз Њега и
векове створио (Јевр. 1,2).
Браћо и сестре,
Прича се да је неки човек,
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Радујмо се данас, драга браћо и сестре, јер се радује небо и
земља. Заблагодаримо Му због Његовог оваплоћења, унижења,
сиромаштва, због суза које је пролио за нас. Сусретнимо Христа
целим својим бићем да би се уселио небески мир у нас. Узнесимо се
вером, надом и љубављу. Знајмо да је с нама Бог, живи и вечни,
Онај исти коме су се поклонили мудраци са Истока и пастири из
Витлејема.
Направимо Му место у срцима нашим. Јер каква је корист да
се Он и хиљаду пута роди у Витлејему роди, а нема где главу да
склони у срцима које је створио? Он највише воли да обитава у нама
(2 Кор. 3, 3). А кад Њега имамо у себи, онда имамо небески мир. Јер
је Он мир наш (Еф. 2, 14).
Прославимо данашњи празник великом радошћу, јер је он
радост и небу и земљи. А плод тога празновања нека буде међу
нама, који се називамо Његовим именом, остварење анђелске песме:
“Слава на висини Богу и на земљи мир, међу људима добра
воља» (Лк. 2, 14).
Желимо да вам се свима захвалимо на вашим досадашњим
милодарима нашој Епархији, манастиру, парохијама, као и свима
онима којима је била потребна помоћ. То нека буде наше уздарје
Богомладенцу Христу (Мт. 2, 11). Нарочито вас молим да нам сада
помогнете у нашој обнови, духовно и материјално. Надам се да ћете
то учинити. Јер рече Св. Апостол: “А добро чинити да нам се не
досади» (Гал. 6, 9).
Од свег срца честитамо вам божићне и новогодишње
празнике, уз радосни поздрав:
МИР БОЖИЈИ - ХРИСТОС СЕ РОДИ!
СРЕЋНА И БОГОМ БЛАГОСЛОВЕНА 2017!
Ваш молитвеник пред Богомладенцем Христом,
ЕПИСКОП КАНАДСКИ
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Празник Рођења Христовог
Божић
Божић је
најрадоснији,
свенародни и
породични
празник, јер тада
је у Витлејему
јудејском рођен
Богочовек Исус
Христос –
Спаситељ света.
Његовим
рођењем
започела је и
хришћанска ера.
Божић за
православне Србе, Русе и припаднике Јерусалимске патријаршије
почиње тачно у поноћ између 6. и 7. јануара, оглашавањем црквених
звона, појањем божићних песама и првим богослужењем. Јер, то је
празник рађања новог живота, празник деце и детињства, као и
родитеља, што објашњава смисао верских обреда и прелепих
народних обичаја чији је основни циљ узношење молитви Богу да
сачува и увећа породицу и иметак домаћина. Од Божића, па до
Богојављења (19. јануара) људи се поздрављају речима "Христос се
роди" и отпоздрављају "Ваистину се роди".
Рождество Христово није се, међутим, празновало у прва три
века наше ере. Прва прослава о којој постоји запис била је у Риму
354. године када је, како наводе теолози, Божић одвојен из до тада
заједничког празновања Богојављења. Мада је Светом Јеванђељу
записано готово све о рођењу Господа Исуса Христа, током векова у
науци су се јављали они који су то оспоравали. Али, било је и
"звездочатаца" који су, проучавајући кретање небеских тела,
доказали да се у време Исусовог рођења заиста нешто чудесно
десило на небу, да су се планете поређале у једну линију и да је
Звезда Витлејемска која је, по предању, најавила Исусово рођење,
заиста светлела.
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ПРЕДАЊЕ О РОЂЕЊУ СИНА
БОЖЈЕГ

Кад се испуни девет месеци
од безгрешног зачећа и вести
коју је архангел Гаврило јавио
Дјеви Марији у Назарету,
говорећи: "Радуј се, благодатнаја,
зачећеш и родићеш сина", по
земљи јудејској настало је велико
комешање становништва, јер је
било наређено да се попише сав
народ у Римској империји, тако
што ће свако да оде у родно
место и тамо се упише у књиге
царске.
Зато и дрводеља Јосиф крену
са бременитом Маријом у
Витлејем. Тамо се слегло
мноштво народа, они нису могли
да нађу коначиште, те се
упутише у пећину, где су
пастири склањали стада. Ту се, у
ноћи између суботе и недеље 25.
децембра
(по
јулијанском
календару, који је установљен 46.
године пре Христа), породила
Богородица, "без бола, као што је
и зачела без греха".
Повила је сина у ланене пелене,
поклонила му се као Богу и
положила га у јасле на слами.
Богомладенцу се затим поклонио
Јосиф, а затим и пастири које су
о
божанском
рождеству
обавестили анђели, певајући:
"Слава на висини Богу и на
Земљи мир, међу људима добра
воља".
ПОРЕКЛО ИСУСОВОГ ИМЕНА

Име Исус, по тумачењу
теолога, изводи се из јеврејске
речи Јошуа, која значи спаситељ,
а Христос (јеврејски месија)
значи помазани (помазаник) и
означава лице Богом одређено за
посебно послање.

ХРИСТОС ЈЕ ГОВОРИО
АРАМЕЈСКИ

Премда су Христос и готово
сви његови ученици говорили
арамејски, а не грчки, и мада су
предања
о
Исусу
најпре
преношена на арамејском језику,
постепено су све више бивала
позната у текстовима на грчком.
Отуда је било неизбежно што су
и семитска и грчка култура и
обичаји, који се и онако тешко
разлучују, утицали на схватање и
даље
преношење
Исусове
проповеди у апостолском добу.
ВИТЛЕЈЕМ – МЕСТО
СПАСИТЕЉЕВОГ РОЂЕЊА

За хришћане најзначајније
међу светилиштима у околини
Јерусалима је оно у Витлејему,
месту рођења Исуса Христа.
Витлејем је град окружен
брдима, на чијем се великом
градском тргу налази светилиште
- Базилика рођења Господа Исуса
Христа, која је изграђена изнад
Пећине
Исусовог
рођења.
Подигли су је цар Константин и
царица Јелена у четвртом веку.
Из средишњег олтарског дела те
базилике степеницама, с леве и
десне стране, кроз узан засвођен
отвор испред којег су упаљена
многа скупоцена кандила, улази
се у крипту - Пећину рођења
Господа Исуса Христа.

Пећина је дугачка 12, а широка
три метра, површине 36 квм. У
њој сада, с чеоне стране, у
полукружној ниши испред малог
олтара, а испод скупоцених
драперија, непрекидно гори
двадесетак златних и позлаћених
кандила. Само место Христовог
рођења је обележено белом
мермерном плочом у чијој је
средини велика сребрна звезда,
на којој је на латинском
исписано: "Овде је Дјева Марија
родила Исуса Христа".
Неколико корака даље, низ три
степеника, силази се у део
пећине познатији као Јасле
Исусове. То је омањи простор у
којем је издубљено камено
корито, сада споља обложено
мермером, а у коме су се
налазиле дрвене јасле у које је
Пресвета Богородица положила
своје новорођенче. Ту је Исус
после подоја уснио свој први
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сан.
Ту
су
се
Христу
Богомладенцу
поклонили
пастири, а потом и мудраци са
истока: Мелихор који га је
даривао златом (као цара),
Гаспар - тамјаном (као Бога) и
Валтазар - измирном или
смирном (као човека и месију).
Свод и улаз у овај простор држе
антички стубови у горњем делу
прекривени црквеним завесама.
Тропар Божића:
Рођење Твоје Христе Боже
наш, засија свету светлост
богопознања,
јер
у
тој
светлости од звезде се научише
они који звездама служише да
се клањају Теби, Сунцу Правде,
и да познају Тебе са висине
Истока, Господе, слава Теби!

РИЈЕЧ БОЖИЈА
Бели Анђео: Помаже Бог Ваше
Преосвештенство, благословите. Ваше
Преосвештенство, добро нам дошли и
захвални смо Господу што смо добили
Владику који има вишегодишње искуство у
владичанској служби и молимо се Господу
за благодатну помоћ у сваком Вашем дјелу.
Хвала вам што сте одвојили Ваше
драгоцјено вријеме за наше вјерне
парохијане да нас поучите у неким
питањима вјере и црквеног живота Најпре
нам реците да ли Вам се допада Канада?
Преосвећени Владика Митрофан: Први пут сам посетио Канаду
негдје новебра мјесеца 1987 године и прво што сам видио што ми се
допало у Канади, били су Нијагарини водопади, а онда сам
после видио сам и друга мјеста и Канада ми се сигурно допала гдје
сам имао сусрет с нашим људима у Канади, а наши људи су исти било
да је у Канади било дакле да је о Америци реч о нашем свету који је
дошао из старога краја. Дакле сигурно Канада ми се допада, нема
разлога да кажем да ми се не допада, јер како рече св. Василије
Велики, свуд је земља Господња, да ли био овде или био онде.
Бели Анђео: О важности читања Св. Писма. Православни хришћани
су свјесни да су Свето Предање и Св. Писмо Новога и Старога Завета
основни извори православне вјере и доста православних хришћана
читају Св. Писмо. Међутим, када неко тек почиње да чита Св. Писмо,
па крене од самог
почетка, од Старог
Завета, врло често
се вјерни збуне и
одустану од читања
јер
“ништа
не
разумију.” Који је
најбољи начин за
почетнике да се
упознају са Светим
Писмом
да
би
могли да га заволе и
читају?
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Преосвећени
Владика
Митрофан: Најбољи начин за
читање Св. Писма је да се почне
са Светим Јеванђељима. Света
Јеванђеља имају диван почетак,
јасан, дакле, кристално јасан стил,
и свима приступачан . Још у своје
време Ориген је говорио да је
Свето Писмо, када га је Целс, онај
филозоф многобожачки, нападао
да је Свето Писмо написано
простим језиком, он је говорио
зато је свето писмо приступачно
свима, сви могу да га читају, и
они који су филозофи, и они који
су научници, и они који су писци,
и они који су рибари, и који су
прости људи, Св. Писмо је свима
приступачно. У томе се види
мудрост Божија, дакле истине
Божије објашњене на свима
приступачном језику, односно
речнику како да кажемо овако.
Али, Св. Писмо треба читати са
пажњом, поготово поченици, не
само трчати од главе до главе.
Читати најпре да се запамти
садржај, а после тога ако нам је
нешто нејасно онда питати онога
који дакле зна. Значи читати
живот Господа нашега Исуса
Христа, и тек после кренути на
Дела Апостолска, и на Посланице
Светих Апостола а да не говоримо
о
Откривењу
Св.
Јована
Богослова.

каже: “Како ћу разумети кад ме
нико није научио, кад ми нико
није објаснио о чему се ради.” Јер
каже: дошао је до речи, као јагње
на заклање би вођен и као нем
пред онима који га стриже тако
не отвори уста својих. И он пит а
дакле св. ђакона Филипа о коме
ово пророк говори, да ли говори о
себи или некоме другоме. И онда
му свети архиђакон Филип
објашњава да је реч о Исусу
Христу. Значи из овога произлази
да Св. Писмо не може само по
себи бити тумач себе, него мора
неко да пронађе тајанствено
значење, а то је онај кога је
Господ дакле сам научио или га
просветио Својим Духом Светим.
Пожељно би било да сваки
православни хришћанин прочита
дневно једну главу из Св. Писма
Новога Завета. Јер ако не читамо
Св. Писмо нећемо познати своју
веру.
Бели
Анђео:
Сумњичава
човјекова
природа
спречава
Божије створење да срцем и
вјером прихвати богонадахнутост
и канонску аутентичног Св.
Писма јер мисле да су свете списе
писали обични смртни људи.
Следујући оваквом мишљењу
лишавају
себе
благоданог
духовног узрастања у вјери и
напајања са живе ријечи утјехе.
Молим вас да објасните зашто је
Св. Писмо названо светим и ко му
је дао печат вјечног ауторитета
писане Ријечи Божије?

Увек се сетим оних речи, које је
ђакон Филип у осмој глави Дела
Апостолских
упутио
ономе
ушкопљенику, или евноху, царице
Кандакије етиопске. И шта каже: „
Да ли разумеш што читаш?” а он
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новозаветних и старозаветних
књига донет је на пето-шестом
Васељенском
Сабору,
на
Трулском Сабору. Колика је
вредност Речи Божије види се из
тога што су многи свети апостоли,
светитељи,
мученици,
подвижници имали га увек као
начело свога духовнога живота и
положили своје животе за њега.

Преосвећени
Владика
Митрофан:
Дакле
,
ако
говоримо о Старом Завету вечити
печат му је дао Син Божији јер
веома често он каже зар нисте
читали у Писму, јер дакле реч је о
Старозаветном
Писму
јер
новозаветно писмо још није
постојало. И он наводи мноштво и
мноштво
старозаветних
пророштава која су се испунила у
њему и која се испуњавају или
која ће се испунити. Св. Писмо се
назива светим зато што је од
Светога Бога. Зато што је писано
под дејством или надахнућу
Светога Духа и зато што су га
писали Свети Божији људи.

Бели Анђео: Где је најбоље да се
набави тј. купи Св. Писмо? За
нашу омладину и народ који су
рођени
и
живе
на
овим
просторима и не знају српски
језик, а крштени су и побожни и
редовно долазе у Цркву, који је
енглески превод прихваћен од
стране наше Цркве да они могу да
Ауторитет Св. Писму даје Црква читају?
Христова. Црква је та која
одлучује, која је канонска а која Преосвећени
Владика
неканонска књига. А те одлуке Митрофан: Св. Писмо треба
донела је на Васељенским и куповати
у
црквеним
помесним Саборима, на основу продавницама.
За
говорно
мишљења и сведочанстава светих енглеско подручје препоручујемо
отаца. У православној цркви издање Сталне Конференције
коначни број канонских
Канади
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Православних Епископа у САД и
Канади (Оrthodox Study Bible)
због веома јасних и конзицних
објашњења (тумачења). Треба да
се чувамо од превода појединих
протестантских деноминација које
на жалост знају да искваре текст
Св. Писма да би “оправдали”
своје учење.

вам се и судити, каквом мером
мерите, онаквом ће вам се и
мерити.”
Бели Анђео: Следеће питање је
једно од акутних питања не само у
нашој епархији, већ широм
дијаспоре. Тиче се непоштовања
јерархијског устројства Свете
Православне
Цркве
и
непоштовања свештенства. Људи
понекад поистовјећују црквени
поредак са демократијом и мисле
да у Цркви треба да влада
демократија, право гласа и
доношења одлука без благослова
свештеника, па чак и раде
противно
сагласности
свештеника. Можете ли мало
разјаснити и поучити како се
треба понашати у Цркви.

Бели Анђео: Некада људи нису
ни
свјесни
невидљивих
а
далекосежних
посљедица
и
престају да иду у Цркву због
неких
личних
увреда
или
размирница са неким из заједнице
које не могу да опросте: “E нећу
више ни ићи у цркву, ето види
шта ми је тај и тај урадио или
рекао.” Знамо за напоре које наша
Св. Православна Црква чини и
сви архијереји и пастири да не
изгубе ни једног човјека, ни једну
Владика
овчицу, шта се може учинити у Преосвећени
Митрофан:
Разлог
је
у
оваквим ситуацијама?
непознавању Светога Писма,
Преосвећени
Владика Светих Канона, учења Цркве и
устројства
Митрофан: На жалост, то је административног
истина. Некада ми ради Николе наше Цркве. Кад би такви људи
мрзимо и Светога Николу. Таквим знали ко је ко у Цркви, да је
својим ставом потврђујемо да Епископ епископ, свештеник
нисмо прави хришћани, јер, свештеник, ђакон ђакон и лаик
истински православни хришћанин лаик, не би се правиле такве
посећује Цркву ради спасења грешке. Само кад бисмо се
своје душе, а не ради неких држали Светог Писма довољно би
других интереса. Оне који налазе нам било за наш духовни живот у
оправдање да не иду у Цркву Цркви. Или да испунимо речи
треба посаветовати да се врате апостола Павла чашћу један
сами себи. Да најпре размисле о другог већим чините које важ е за
својој души и свом моралном сва времена.
стању, а после да расуђују о
другима. У основи, ми треба се
држимо речи Господа Исуса
Христа, мислим да је Матеј 7.1
“Не судите да вам се не суди, јер
каквим судом судите таквим ће
10

Црква није демократија. Црква је божанска Установа. Она не може да мења
каноне, уставе, статуте, правила кад год неко захтева. Ако бисмо тако
чинили не бисмо били православни него протестанти. Свако има своје
место у Цркви. Ми смо сви удови једнога Тела које је Црква Христова.
Свакоме препоручујемо да прочита 12. главу Прве Посланице
Коринћанима.
Цркву треба да помажемо онако како су је помагали древни хришћани,
Дела Апостолска 4. Глава. Сваки је давао колико је могао и свакоме је
давано онолико колико му је потребно. Зато су чланови Прве Цркве били
једно срце и једна душа. И нико није говорио за своје да је његово него
свих нас. То је право хришћанско старатељство (stewardship) кад се
старамо о својој души онда ћемо се старати и и о својој Цркви.
Бели Анђео: И на крају, као наш нови Владика који имате велико
искуство, шта би могли да поручите нама у нашем будућем раду и у
организацији и другим активностима при Цркви.
Преосвећени Владика Митрофан: Поручићу Вам речи Св. Ј ована
Богослова које су остале по предању: дечице љубите се! Кад то испунимо
сви други наши програми и жеље биће веома лако испуњени.

Интервју припремила и водила Љиљана Тољевић
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ПОКАЈАЊЕ
ЈЕ ИЗМЕНА
ЖИВОТА
Отац Тадеј

Мир и радост свима од
Господа, јер су мир и радост
најважнија богатства овог и оног
света. За тим сви ми чезнемо.
Можемо
имати
на
кугли
земаљској што год пожелимо, а
да немамо мир и радост. А мир
долази од извора мира, од
Господа. Када се Господ обратио
својим ученицима, када су они
затворили врата због страха од
Јудеја, прво што им је упутио
било је: Мир вам.
Господ ће вас наградити
миром, ако се измирите и
окренете Апсолутном Добру, а
Апсолутно Добро је Господ Бог.
Он жели да ми имамо једну
божанску особину — смирење је
та божанска особина. Где год
смирење
царује,
било
у
породици, било у друштву оно из
себе избија мир и радост.
Свако добро и свако зло
потиче од мисли, јер смо ми
мислени апарат. Утичемо чак и
на биљни свет, будући да и
биљни свет има нервни систем.
Сви очекују мир, утеху и љубав.
Покајање је измена живота.
Потребно је да човек оде до
свештеника или свог ближњег и
да му каже шта му ремети мир.
Чим наши ближњи саучествују у
нашем страдању, ми добијамо
утеху и снагу.
Ако се ми окренемо извору
живота, Господ ће нам дати снаге

да учврстимо у себи мисли пуне
добра, јер добре мисли, добре
жеље дају мир и утеху свуда.
Морамо се изменити.
Наше мисли утичу не само
на нас, него на све оно што нас
окружује. Морамо да упућујемо
добре мисли. Господ заповеда да
волимо своје непријатеље, не
због њих, него због нас самих.
Треба опростити све од срца.
Када се опрости све од срца, све
је опроштено. тихе.
Када је домаћин у кући
оптерећен бригама о породици
нико нема мира и покоја од
његових мисли, чак ни мала деца
у развоју. Зато они који руководе
кућом, треба да се предају
Господу, да му се моле, и да
схвате да је Господ свемогућ, да
нас Господ теши.
Морамо
од
срца
све
опростити. Унутрашњи мир не
може да се сачува докле год наша
савест
нешто
изобличава.
Морамо умирити савест. Треба
свима опростити од срца. Без
тога нема унутрашњег мира.
Треба да смо мирни. Боље је
трпети увреду, него нанети
увреду. Ако претрпимо увреду,
Господ ће нам дати снагу и мир.
Ако не претрпимо увреду, савест
ам неће дати мира. Савест је
Божански суд.
Бог је мир, утеха и радост
свима. Зато вам желимо мир и
радост од Господа.
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Мир вам и радост од Бога!

Светосавска Прослава
недеља, 29. јануар

10:00 Св. Литургија
11:30 Свечани ручак
12:00 Светосавска приредба
Учествују: Ученици Српске Школе
Св. Василије Острошки
и чланови Фолклорне Групе Млада
Србадија
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АЛБАНСКА ГОЛГОТА
СРПСКЕ ВОЈСКЕ

Након успешне тројне офанзиве
на Србију (Аустрија, Немачка и
Бугарска
са
четири
пута
бројнијом
и
опремљенијом
војском),Врховна команда српске
војске је 25. новембра издала
историјско
и
судбоносно
наређење свим командантима
армија о повлачењу трупа преко
Албаније и Црне Горе.Историјску
одлуку
о
одступању
војскеВрховна
команда
образложила
је
следећим:
„Капитулација бибила најгоре
решење, јер се њоме губи
држава...Једини је спас из ове
тешке ситуације, повлачење на
Јадранско приморје... Убедите
све, да је овоповлачење државна
потреба, спас државе, и даје у
овим тешким данима наш спас у
истрајности,стрпљењу и крајњем
пожртвовању свију нас...”
Штаб Врховне команде кренуо је
за Скадар 26. новембра у 9
часова, а стигао 6. децембра. У
тој ситуацији о даљој употреби
трупа
одлучивало
се
на
заједничким
седницама
команданата армија којима је
руководио најстарији међу њима
војвода Степа Степановић. До
покрета јединица у Пећи одржано
је пет таквих седница где се
разматрала могућност преласка

армија прикупљених око Пећи у
офанзиву а којег је става био
командант 1. армије војвода
Живојин Мишић .
Командант 2. армије издао је 1.
децембра наређењесвим
јединицама за одступање у коме
образлаже: „Збогпромене
ситуације код Ђаковице и на
фронту трупаОдбране Београда,
коначно је напуштена намера за
офанзиву и коначно решено да се
продужи повлачење по наређењу
Врховне команде.”
Српска војска и избеглице
повлачили су се у три правца.
Први су из Призрена кренули ка
Скадру. Преко Љум Куле и села
Пуке до Скадра повлачили су се
регент Александар, краљ Петар,
Влада и Врховна команда. Тим
правцем су се повлачили и
војници Нових области. То је био
најкраћи, али и најтежи пут који
је водио преко тешко проходних
албанских планина. Пут је био
дугачак 115 км и регент
Александар га је са гардом
прешао за само два и по дана,
српској влади је требало четири
док је официрима Врховне
команде који су пратили носиљку
старога војводе Путника за
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прелазак пута било потребно 11
дана. Осим глади, снега и огромне
хладноће,
војници
који
су
пролазили овим путем били су
изложени и нападима албанских
племена. На хиљаде и хиљаде њих
остало је заувек да лежи у
албанским планинама. Умирали
су од глади, исцрпљености,
смрзавања или су били убијени у
неком од напада Албанаца.
Други правац повлачења, био је
знатно дужи. Он је водио од Пећи,
преко Рожаја или планине Жљеб,
до Андријевице, Подгорице па
даље до Скадра. Овим путем се
повлачила Прва, Друга и Трећа
армија као и трупе Одбране
Београда. Пут од око 300
километара српски војници и
избеглице прешли су пешице у
трајању од 19 до 30 дана. Са
српским војницима и

избеглицама,
овим
путем
повлачили су се углавном и
представници
савезничких
цивилних и војних мисија.
Највећи број Срба умро је од
исцрпљености и глади. Планина
Чакор остала је упамћена као
планина смрти и страдања.
Температура се кретала до минус
двадесет, снег је био дубок и до
два метра, а нигде склоништа,
нигде хране.
Трећи правац повлачења је можда
и правац највећег страдања и
умирања. Тим путем повлачили су
се српски регрути, аустроугарски
заробљеници и војници Тимочке
војске. Од око 33.000 српских
регрута колико их је кренуло из
Србије, албанску Голготу
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Колоне српских војника у повлачењу;

дана
попунили
редове
ослабљене српске војске.

Голготу је преживело само четири
хиљаде
ових
младића.
Претпоставља се да су остали
умрли на путу током повлачења.
Војска је кренулa из Призрена ка
Љуми и даље кроз албанске
планине ка Дебру и Струги.
Првобитни план је био да се поред
Охридског језера пробију до Грчке
и Солуна. Пошто су Бугари
заузели Стругу, регрути, војници и
аустроугарски заробљеници су
наставили
повлачење
преко
Елбасана, Тиране и Драча до
Валоне. Они су први евакуисани
на Крф и због врло лошег
здравственог стања у коме су били,
масовно су умирали и на острву
Видо. Били су то дечаци старости
од 17 до 19 година, регрути који
нису прошли праву војничку обуку
и који су поведени како би једног

већ

У војним колонама, поред војника,
маршевало је и 200.000 цивила
избеглица, од којих сетрећина није
спасила. По страхотама и жртвама,
био је то најтежи марш који је до
тада историја забележила. У
извештају који је министар војни
генерал Божидар Терзић послао
премијеру
владе
Краљевине
Србије Николи Пашићу наводи се
да је у повлачењу страдало 243.877
српских војника. Тај податак је
изведен из бројног стања српске
војске на почетку велике офанзиве
и броја српске војске која је стигла
на Крф.
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Динар и хлеб
После
напуштања
слагалишта у долини
Мораве и у Нишу и
промене омуникацијског
правца ка Солуну, где
субиле предузете мере за
формирање главне базе
за снабдевање, Војска је
запала у до тада највећу
кризу снабдевања.Да би
се
ситуација
боље
разумела треба имати на уму
потпуну исцрпљеност српског
војника у том моменту и да
сезнатна оскудица хране код
војника
осећала
још
токомодступних
борби,
а
нарочито неколико последњих
дана наКосову. Уз све то, део
залиха предвиђен за одступницу
већје био начет у ишчекивању и
током
организације
марша.Војници су, дакле, на пут
неизвесности кренули безодмора
и – гладни. Укупне залихе трупа
у храни биле су сведене на
највише четири до пет дана. Тај
проблем констатован је на
четвртој седници команданата
армија 1. децембрапоподне, а
команданти армија посветили су
му посебнупажњу на петој
седници, која је одржана 2.
децембра ујутру. Тада су донели
одлуку: „ да се за даље,

дневно”.Али, шта да уради
јадни српски војник са
једним динаром дневно?
Арнаути за хлеб траже само
суво злато, дукате и оружје.
И, колико је пара било
потребно српском војнику
даби платио све те бесне
уцене и исплатио свој бедни
положај у који је запао!? На том
путу за проју се давало све:
најпре излишније и теже ствари,
онда оружје, па шињели иодело,
све до кошуље и на крају – голи
живот.Обична рачуница јасно
показује
да
просечан
српскивојник на том страшном
маршу
ка
приморју
није
видеохлеба најмање 15 до 20 дана
а неки и дуже – чим суистрошене
четвородневне залихе. О томе
сведоче и бројна сећања бораца.
На Христовом путу
Везан љубављу и дубоким
осећањима
за
породицу
иогњиште,
српски
војник
помишљао је да ће се дубоко
огрешити о своју породицу, своје
имање и своју отаџбину акоје
напусти.
И
ту,
између
патриотизма и поверења –
паникеи страха ломила се душа
Србинова.
Ипак,
у
тим
најтежимтренуцима
српски
војник није поклекао.

кадвојници приме половину
оброка хлеба, издаје сваком
војнику по пола динара у виду
новчане хране, а кад не буду
моглида приме ни половину
оброка хлеба, онда да им се
издаје поједан динар
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Српски војници на Крфу

Он је у својимњедрима сачувао
Србију, љубав, веру и поверење:
љубавпрема отаџбини, веру у
Бога и поверење у своје
официреда их и у одступници из
родне груде неће одвести на
путбез наде и повратка.
У неизвесност до бескраја путује
читава држава, војска и део
народа.
Одступни
марш
испланиран је прецизно– стазама
бриљантног наступања Српске
војске у Првомбалканском рату.
Само, јунаци са Зебрњака и
Бакарног
Гумна
сада
не
наступају, већ одступају, а немају
ни довољно хлеба ни смештаја.
Харају глад, хорде Арнаута и
бела смрт. Злакоб надвила се над
колонама које се с муком
пробијају преко снежних врхова
Проклетија, залеђеног Чакора,
Паштрика и Коритника.
Снег покрива мртве и уморне.
Чопори курјака и Арнаута и јата
злослутних
гаврана
постају
њиховистални пратиоци.Био је то
марш мученика. И те муке неки

су поредилиса Христовим, а
Албанију су прозвали српском
голготом. „Никаква жалба није се
чула са усана ових људи који
сутолико претрпели; као да их је
нека зла коб гонила, ишли
сућутећи; само би по кадшто
изговорили
„хлеба”;
то
је
билаједина реч коју су имали
снаге
изговорити.
Има
неколикодана како већина не
беше ништа окусила...”, описује
улазаксрпских војника у Скадар
Огист Боп у свом делу „Кроз
Албанију”.
Долазак на јадранску обалу у
Албанији није означио крај
мукама српске војске. Због
противљења Италије изостали су
бродови за превоз српске војске у
Грчку. Одбачена од савезника,
препуштена самој себи,Србија се
уздала још једино у Русију.
Престолонаследник Александар
упућује 16. децембра апел
рускомцару Николају Другом
Романову, којим га преклиње
даучини нешто како би спасио
српску
војску
од
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ВЕРОНАУКА
ЗА ОДРАСЛЕ

храброј српској војсци и одмах не
почну са њеном евакуацијом,
Русија раскинути савез са
Антантом и склопити сепаратни
мир са Немачком, уследили су
конкретни
потези.И
евакуација
из Валоне.Српска
војска је пребачена на грчка
острва Крф и Видо (135 000
људи) и у туниску луку Бизерту
(10 000 људи).
Сећања
Маузолеј-костурница на острву
Виду
рађена
је
по
пројекту архитекте Николаја
Краснова, а завршена је 1938.
године.На мермерним зидинама
налазе се 1.232 касете са костима
ратника који су били сахрањени
на 27 крфских гробаља, a чија су
имена била позната. Кости 1.532
непозната ратника сахрањена су
у два спољашња бочна камена
бункера изнад којих се налази
лице и наличје. У граду Крфу
налази се музеј Српска кућа,
посвећен страдању српске војске
током Албанске голготе 1915–
1916. године. Такође, у Северној
Африци у Тунису, Алжиру и
Мароку се налази 24 српска
војничка
гробља
(где
је
сахарањено
укупно
3005
војника), а од којих су највећа у
Бизерти и Сиди Абдали.

Сваке недеље
у 12 ч. у учионици
се одржавају
часови веронауке
за одрасле.
Дођите да се
упознате са својом
вером.
Часови су
бесплатни.

Питања и
информације
О. Малиша
Миловановић

(Приређено из текста Снежане
Николић, Одбрана бр. 136)

604 715 1908
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Акција отплате дуга и реновације
Поштованипарохијани,
драгабраћо и сестре, даме и
господо,
Са радошћу желимо да
поделимо са вама,
информације о отплати
кредита наше Црквеношколске Општине Светог
Архангела Михајла.
Након освећења наше
Светиње 2005. године,
дуговања су износила око
$2,500,000; али, ко се труди,
њему и Бог помаже.
Тако, да је на дан 1. децембра
2016, уз домаћинско старање,
руковођење, и помагање свих
нас трудбеника и
добровољаца, наш дуг спао
испод милион долара тачније
$ 998,000.
Користимо прилику и да Вас
обавестимо, да смо, уз Божију

помоћ, планирали, ускоро да
кренемо са поправком наше
светиње, у којој се Богу
молимо. Сваки вид помоћи и
прилога је добродошао, да
поправимо нашу Цркву, а
следећи корак, после поправке
је фрескописање.
Још једном свима хвала на
труду и жртви коју несебично
дајете, а за напредак наше
Цркве и нашег народа.
Управни Одбор са свештеником,
ЦШО Светог Архангела Михајла
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речи су Милана Стеванчевића,
великог познаваоца календара
код нас
(истраживањима се
бави 40. година).
Најстарији
запис
о
овом
календару јесте један стари
споменик на коме је датирање
извршено
ћирилицом,
што
показује да је то писмо било
прије Ђирила и Методија. (И
овај податак сигурно отвара
многа питања наше официјалне
фалсификоване историје).

Стари
српски
календар

Краљ Милутин је овако датирао
1302. год. једну повељу: “…у
лето 6810 Сунчевог круга 22
лунарног индикта 13...”

Пише: Миле Драгутиновић

Лета Господњег 6857.год. на
Вазнесење маја 21., српски цар
Душан силни обзнани свој
законик. По сада важећем
календару то би: 21. маја 1349.г.
Овај стари србски календар је
био календар свих србских
држава до 19 вијека. По овом
календару су датиране све
књиге, повеље, закони, одлуке,
надгробни споменици културе и
облигације међу људима.

Цар Душан је у једну хрисовуљу
овако написао: “Месеца априла,
23. Дан и лето 6856 индикта 1...”
Видимо да су се понекада
користили и месеци Јулијанског
Календара.
Имамо
на
смедеревскоj тврђави уклесан
датум по старом календару.

Српски календар је још 1119. г. у
Црквени кодекс унио Свети
Сава. Година по том календару
почиње почетком априла и
усклађена је са грегоријанским
календаром што је заслуга
Најновије истраживање открива Светога Саве, који је у 13. Вијеку
прихватио римско означавање
да се у Вујанском манастиру,
мјесеца и дана, како би показао
између Чачка и Краљева, налази
заједништво хришћана.
Крст
Блаженопочившег
патријарха Павла који је датиран
по србском старом календару,
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Срби су почели да броје године и
мјере вријеме од стварања
свијета 5508 пре Христа. То се
може видјети у средњовјековним
записима који говоре да је деспот
Стефан Ђураћ погинуо 6935, а да
је Кнез Лазар погинуо на Косову
6897. И тако бројећи године по
старом календару, година која
нам долази је 7525.
Ако погледамо код старих народа
време почетка бројања година
видимо да су срби почели
бројати (мерити) време пре
јевреја, месопотамаца, египћана,
грка,
римљана...Јевереји
су
почели бројати године 3760 пре
Христа, месопотамци 3200 пре
Христа, египћани 3000 пре
Христа. Грци броје године од
првих олимпијских игара 776 пре
Христа. Римљани броје године од
основања Рима 743.
Према старосрбском календару
година се дијели на љето и зиму.
Љето почиње маја 6. на
Ђурђевдан, а зима почиње
новембра 8. на Митровдан.

електромагнетским променама на
сунцу.
По србском календару сунце се
посматра као живо биће, које се
сматра и божанством. Оно је
лице које служи и за датирање
многих
природних
појава.
Преображеније августа 19. - Тада
се мијења и гора и вода. Да се
мијења гора то видимо по лишћу
које жути и опада, а шта је са
водом,
пита
се
Милан
Стеванчевић и додаје: Када је
београдска
школа
за
метеорологију
истраживала
хемијски састав воде 2008. Год.
запрепастили смо се да се 19.
августа мијења састав кише. До
тада је кисела, а од тада је
алкална и неутрална.

Тумачећи ово са научне стране,
ово су два датума смјена Питање је како је наш народ
годишњих доба која се поклапају знао да се тада мијења састав
са Сунчевим Календаром када се воде, јер је ово откривено помоћу
мјењају енергије.
одређених
апарата
и
То је потврдила и НАСА која је инструмената.
установила да се ти велики
црквени празници поклапају са
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Према протоколу србског календара, истиче Стеванчевић, прво се
показује година па мјесец и дан. За разлику од других календара који
показују дан, мјесец и годину. Занимљиво је да ни један други
календар нема такво датирање, али и то да се компјутерска обрада
врши по србском календару.
Иако су са сазнањима упознате и научне институције и СПЦ о томе се
ћути. За сада су за инстраживања заинтересоване институције у
Португалу и Индији као и америчке издавачке куће и НАСА која је и
потврдила повезаност календара и природних појава.
Уколико желите да проширите ваша сазнања о овој теми, као и
другим темама везано за нашу историју, поријекло, језик, културу –
потражите на јутјубу Др. Јован Крстић, др Олга Луковић-Пјановић,
Драшко Шћекић, Милан Стеванчевић, Ђорђе Милутиновић, Слободан
Филиповић, Драган Јанковић, Србољуб Живановић, Слободан
Јарчевић, Петар Ашкраба, Светислав Билбија, Милан Видојевић,
Спасоје Влајић.

Нека је срећно и благословено
ново 7525 љето!
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КУЛТУРА И УМЕТНОСТ У НАШОЈ ЗАЈЕДНИЦИ

заслужено добио и награду за
инвентивност.

Премијера
монодрамe

Имајући довољно храбрости у
ово данашње време и покушати
поезијом допрети до гледалаца,
а уједно и довољно мудрости
да страним називом привуче
младост коју својим делом
упућује на традиционалне
вредности, Небојша је створио
жанр који никога не оставља
равнодушним.

Стани доле – „Stand
Down” у Српском
Културном Центру
Даринка Дариа
Заставниковић

Наш познати глумац Небојша
Миловановић, обрео се по
други пут у Канади, а први пут
у Ванкуверу, чија му се
предивна природа допала, као
и мир који је осетио без обзира
на гужву у граду.

Глумац у интеракцији са
публиком,
износећи
своја
животна
искуства
кроз
песме великих српских песника
ствара јединствену позоришну
форму, такође представљајући
по једног госта током сваког
извођења.

Овај пут дошао је са ауторским
делом, представом Stand down
која је на 41. Фестивалу
монодраме и пантомиме у
Земуну проглашена најбољом
монодрамом, на којем је
Миловановић сасвим

Овога пута је Озрен Вукобрат,
члан групе Валтер, отпјевао две
песме свирајући гитару.
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Члан је Југословенског драмског
позоришта , а гледали смо га и у
филмовима:
Лајање
на
звезде,
Буре
барута,
"Oптимисти,
Панама,
а однедавно и у серији Војна
академија.

поред
тога
што
је
био
величанствен глумац, али то не
зна много људи, где каже :" Ја сам
глумац, пустите мене да судим
песнику, па онда ви пресудите
мени".
Jos od starog зaвета, старих Грка,
све су то дивни песнииц. То је
наследство, нешто што је уткано,
На који начин је поезија ушла у на нама је да ми то сачувамо и
твој живот и откада датира пренесемо.
љубав према њој?
Преко поезије пожелео сам да се
бавим глумом. Сусрећемо се са
поезијом још као млади, говорио
сам поезију као и сви и некако сам
је доживео. Заволео сам Јесењина,
он је дивно причао своју поезију,
просто орган кроз кога природа
говори,
открио сам Љубу
Симовића
и
многе
велике
песнике.

Шта је покренуло идеју коју си
дуго имао на реализацију и да
ли
је
постигнути
успех
превазишао твоја очекивања ?

Када неке ствари имате у себи и
желите да их направите, ви то кад
тад остварите. Ова представа је
добила две награде на фестивалу
монодраме, а ја нисам замишљао
да идем на фестивал. Они су то
препознали и осетили и мени је
Само у поезији постоји та врста драго да је то тако заживело.
ритма и богатства језика и то је
оно што мене привлачи. Мислим Ова представа сама себе рађа,
да је поезија суштина, хтели ми то људи
је
виде,
препоруче
да признамо или не, то је дар другима и мени се тако дешавају
Божији.
гостовања, што значи да ствар
комуницира.
У почетку беше реч, нешто што
тече, савршенство људске мисли, Срео сам управника Миxер
кад је велика поезија у питању. housа у Београду, који је постао
Наравно кад није, онда се то референца
за
сва
осети, али кад јесте и кад се допре културна дешавања у граду, на
до тога, онда нема шта да се дода. спомен
поезије
рекао
је: "Немој поезију!"
Песници су нам то оставили , а
глумци су медији који треба
да пренесу.
Има Зоран Радмиловић једну
песму, он је био диван песник,
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То
као
и
сам
простор
испровоцирало ме је да направим
нешто стилски, а када је чуо
наслов, позвао ме је да дођем
сутрадан.
Млади људи су похрлили, не
знајући да се ради о поезији, јер
иза тог енглеског назива крије се
нешто традиционално.
И могу рећи да је ово била
претеча
свих
позоришних
дешавања у Mixeru.
Нисам имао очекивања, само сам
желео да то направим и
дам. Радује ме што функционише
на различитим меридијанима и
у другачијим аранжманима.
Да ли су одређене песме биле
полазна тачка на основу којих
си одлучио која ћеш искуства
поделити са публиком или си на
основу онога што си хтео
исказати бирао песме ?
Желео сам да кажем песме и на
основу њих сам правио приче.
Испрва сам хтео да се то зове
Прича о песмама, јер заправо
свака песма има неку причу која
јој претходи, која је истинска како
сам дошао до те песме или на шта
ме асоцира.
Мењам песме, али има нека
суштина, која постоји, она је срж.
Од
дечијих
песма,
преко
љубавних,
филозофских,
друштвено ангажованих. Ово ми
се до сада није десавало у
позоришту да имам ту слободу
изражавања, а притом говорим
неке ствари које публика можда и

С обзиром да слушаш и
реагујеш на публику има ли
разлике у начину доживљавања
представе
у
Србији
и
дијаспори ? Које је гостовање за
тебе најупечатљивије ?
Има разлике, овде су људи
реаговали сјајно. Посебно наравно
реагују на те песме где третирам
феномен дијаспоре и одласка. Ово
ми је једно од најзанимљивијих
гостовања.
Било је једно гостовање у Ваљеву,
мада сам ја из Ваљева, па сам
субјективан, претворило се у
двосатни бис где су људи кренули
да говоре поезију.
Добио сам предлог да направим
Stand down 2 где би биле само
анегдоте
и
доживљају
са
путовања.
Гостовао сам и у манастиру
Драганац на Косову за њихову
славу, гости су биле монахиње из
манастира Прохор Пчињски које
су свирале гусле са две жице.
Било је заиста дивно.

Какво
је
духовности?

твоје

поимање

Трудим се, постим постове,
крстио сам децу, одлазимо
недељом на Литургију и настојим
да васпитавам децу у том духу.

не очекује а које сам толико желео
да кажем.
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Мислим да је то нешто изузетно
драгоцено и незамењиво што су
мени моји родитељи усадили.
Имао сам срећу да одрастем у
таквој породици, чак и у периоду
адолесценције када људи постану
бунтовни, ја сам пронашао нешто
више у свему томе. Драго ми је да
се ово одиграло у црквеном
амфитеатру и трудим се да овдје
постоји једн духовна вертикала,
јер ту има правог односа према
овим нашим бисерима.
Да ли имаш неку поруку за оне
који нису били вечерас са нама?
Имам пријатеље широм света и
разговарали смо како заиста није
лако сачувати свој идентитет, а на
неки опет исправан начин, није
лако
децу
васпитавати
у
двојезичној култури да знају ко су
и шта су, али морају да истрају на
томе и мислим да је то суштинско
питање.
Завршио је Небојша сетног
погледа пуног разумевања и
дубоког саосећања.
Дело које настаје у тренутку када
добија децу исказује дубоку
људску потребу да се потомству
остави боље место за живот и кроз
лични пример то уради на
оригиналан, стваралачки начин, а
да се притом остане слободан и
свој.
Вече за памћење, проткано честим
аплаузима, смехом и сузама
оставило је дубок утисак на све
присутне, као и неизречено
питање, инспирисано делом
Небојше Миловановица.
Шта је то што свако од нас може
учинити да ми сами и овај свет у
коме живимо постанемо бољи?
Захваљујемо се Небојши за време

које је издвојио за часопис Бели
Aнђео црквено-школске општинe
св. Архангелa Михајлa, као и на
ономе што нам је донео својом
представом.

БЕЛИ АНЂЕО ОБОГАЋЕН
НОВИМ РУБРИКАМА
Захвални

смо новим

сарадницима нашег часописа који
ће
својим
доприносом,
истраживањем и чланцима донети
већу разноврсност, лепе и поучне
вести за наше читаоце.
У овом броју унели смо нову
рубрику Култура и уметност, о
којој ће бригу водити млада
песникиња Дариа Заставниковић,
затим у следећем броју планирамо
за вас рубрику Еликсир за коју ће
писати
Симонида
Савић
учитељица из наше Српске школе,
а такође од следећег броја
кренућемо
стопама
Светих
апостола Петра и Павла о коме ће
заједнички
писати
Предраг
Вуколић и Љиљана Тољевић.
Наш сарадници су такође и Миле
Драгутиновић, учо у пензији, који
ће припремати текстове о древним
србима. Захвални смо и сталним
сарадницима Ненаду Штрбцу који
од првог броја помаже са
дизајном корица, Весни Ковач
која пише и сакупља песме о
Херцеговини и српству, и Зорану
Драгићу који се брине о штампи.
Уредништво
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БУДИМО ЉУДИ!
Мр Рајко Танасијевић

Драга браћо и сестре хришћани,
Ево смо се на овом узвишеном мјесту, ове ноћи, ноћи пуне свјетлости,
али и ноћи пуне опасности за род наш помолили Господу да нам
подари пуно здравља, да нам подари вјеру, наду, чојство, слогу,
јединство и послушност да будемо достојни имена свога
хришћанског, и да будемо достојни својих предака.
Од Бога нам је дата вјера, нада и љубав. Вјера да вјерујемо. Нада да се
надамо да ће добро побиједити зло. И љубав да волимо и да будемо
вољени. Или, ти, да ће љубав побиједити мржњу, да ће правда
побиједити неправду, да ће разум побиједити безумље, да ће истина
побиједити неистину.
Драга браћо и сестре,
Знајте да је у имену Божијем суд и правда; да на овоземаљском тлу
постоји само једна истина, а та истина је Он – Господ наш. И ни једне
друге истине осим те не постоји.
Бог нам је дао да се покајемо, да се вратимо сами себи, а враћање
самом
себи
није
ништа
друго
но
враћање
Богу.
Бог нам је дао да дишемо као једно, дао нам срце куца као једно, да
будемо сабрани око ист светиње и око истих идеала, тј. Бог нам је дао
снагу и моћ да будемо чувари својих светих гробова и светиња широм
земаља наших, јер само у Богу утврђени можемо бити утврђени у
истинском добру и само као такви можемо бити непобједиви.
Драга браћо и сестре,

На нама је велико искушење од кад постојимо. Сјетимо се само ријечи
Српског Патријарха Гаврила: „Ако је да живимо, да живимо у
слободи; ако је да мремо, да мремо за слободу.“ Или да се пријсјетимо
ријечи које је за свога живота говорио Српски Патријарх Павле:
„Будимо људи.“ Људи по сваку цијену, нељуди никако.
Нека нам Бог да снаге да истрајемо као једно, да издржимо као једно,
да трпимо као једно, да љубимо једни друге, да љубимо све људе и
нељуде, да се молимо за праведне и неправедне, да се молимо за све
оне који страдају, болују и пате, да нас Бог сачува од братомржње, од
међусобног рата, јер је рат наше проклетство и у прошлом и у
садашњем времену, да нас Бог сачува од сваког ћерања, да се више не
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ћерамо као што смо се до сада ћерали без икаквог повода, без
икаквог плана и без икаквог смисла, него да се ћерамо за помирење и
слогу. Највећа несрећа би за нас била када бисмо заборавили да смо
браћа и да нема ничега драгоцијенијег од брата, комшије, пријатеља,
и да не смијемо више никада дићи руку једни на друге ма шта се
догађало са нама и међу нама. То је оно што нас учи, и што нам
поручује Црква Христова, јер нам данас, поготово данас, ништа не
треба сем братске слоге.
Драга браћо и сестре,
Они који се покају, они који су са Богом, и они који су у имену
Божијем, њима се Бог враћа, у њих се Бог настањује и усељује.
Оно што вам свима стављам у срце, је то да знате своју историју,
историју свога рода и народа. Ако нећете и не трудите се да сазнате
историју свога рода и народа, изгубићете име, род и љубав. Бићете
сироче које не зна ни како је ни откуда дошло на ово земаљско тло,
ко му је био отац, ђед и прађед. Да се то не би дешавало зато је
потребно учити историју свога народа, да знате свој род, своје
поријекло, ко сте, чији сте, ко су и какви су нам били преци, чиме су
се бавили и како су живјели.
Сваком паметном човјеку прошлост је водиља будућности. Сваки
народ који изучава и учи и познаје своју прошлост, поуздано и
полако иде у сусрет будућности. Са таквим приступом ће моћи да
избјегне оне погрешке које је чинио у прошлости.
Када знамо историју свога народа не осјећамо се сиромашни и
напуштени, већ духовно много јачи, јачи у унутрашњости и споља,
несавладиви у сваком погледу. Али, ако не знамо и занемаримо
историју свога народа или неког мјеста, тада умиремо и нестајемо са
земље. Ако као народ не будемо знали за се, како да очекујемо да
други народи на овом земаљском тлу знају за нас.
И на крају вам поручујем, без обзира каква времена долазе, и у
каквим временима живјели, и у добру и у злу, „Будите људи“,
нељуди никада и ни зашто.
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Отаџбинска

И не брину се овдје бриге као
друго негдје. Другачији су и
Добро дошао путниче намјерниче идеали и снови.
у ово мало, далеко, херцеговачко Јуначки се трпе све невоље и
мјесто.
недаће, не трпе се само стеге,
Први пут си спустио стопу на
ланци и окови И ријеч, ријеч
земљу ову, а о њој су ти пјевали
много је важна.
хвалоспјеве тако често.
За њу, рука се у ватру ставља
И видим ти невејрицу на лицу.
човјек је овдје научен да прашта
И знам ти мисли што ваздухом
само се лаж никада не заборавља.
плове.
И не чуди се како са само ових
Питаш се: „Шта је у овом камену петнаест знање и мудрост ја сам
и кршу?
стекла.
Зашто се ово мјесто „колијевком Овдје се дјеца од рођења уче
лава“ зове?“
да кад кажу, добро знају шта су
Гледаш сталожeне људе око себе рекла. Овдје се дјеци још од
на лицима им њежност нека стоји. рођења осјећај морала усађује
Ал ни не помисли да храбрости
снажно.
им мањка, човјек се овдје мало
Сви ми носимо по једну запету
чега боји.
Невесињску пушку,
Човјек је овдје навикао да кубури а хоће ли да пукне као метак или
са животом да мирно радује своје стих, мање је важно.
радости и мучи своје муке.
И буди с нама данас путниче
Пријатеља свог зна и воли да
намјерниче док славимо своју
воли.
слободу и своје претке.
Снажан је и топао стисак његове Са тако славном и бурном
жуљевите руке. И задњи комад
историјом, вјеруј на овом
хљеба ће ти дати и последњу кап брдовитом Балкану земље су
воде у вријеме највеће суше.
ријетке.
У њему ћеш имати подршку и
И нису ти узалуд пјевали
заштиту, јер човјек је овдје
хвалоспјеве.
великог срца и њежне душе.
На овај камен и крш многа је крв
Али, дирне ли неко у његову
пала. Увијек се на вјетру слободно
дједовину ни на тренутак неће да барјак виоријо.
брине, за само грумен земље своје Зато се ово мјесто зове колијевком
човјек је овдје спреман да гине.
лава
Овај човјек зна да ради и слуша,
Милица Радовановић,
ал не да да му намећу вољу
Невесиње
И спреман је дати последњу кап
крви за слободу и будућност
бољу.
Ти не не слутиш путниче
намјерниче колико је овдје било
буна и устанака.
Земља је ова саткана од крви и
зноја Земља је ова саткана од
јунака.
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Распоред
богослужења
за јануар
01 јан 10.00 -Св.Литургија
05 јан 10.00 -Св. Литургија ( Бадњи
дан )
06 јан 18.00 -Вечерње богослужење
19.00 -Освећење бадњака, у наставку дељења бадњака и
поклона за децу и традиционално послужење.
07 јан 10.00

- Св. Литургија БОЖИЋ

08 јан 10.00 -Св. Литургија БОЖИЋ други дан
09 јан 10.00 -Св. Литургија ( Св. Стефан )
благосиљање славских колача биће од 8.30-9.15 и у 11.30
13 јан
14 јан
15 јан
19 јан

18.00
10.00
10.00
10.00

-Вечерње богослужење
-Св. Литургија ( св. Василије Велики )
-Св. Литургија
-Св. Литургија ( Богојављење)
и у наставку велико освећење воде

20 јан 10.00 -Св. Литургија ( св. Јован )
благосиљање славских колача биће од 8.00-9.15 и у 11.30
22 јан 10.00 -Св. Литургија
27 јан 10.00

- Св. Литургија ( св. Сава )

29 јан 10.00 -Св. Литургија
( после службе биће послужен ручак а деца припремају
Светосавску академију )
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ХРАМОВНА СЛАВА
Пише: Протојереј Малиша
Миловановић
Наш српски народ јако воли да се
молитвено окупља, на славама.
Током тешке и болне историје
често пута слављење крсне славе
је била нит која је спајала душе
наших предака са Богом. А
поготову
волимо
молитвена
окупљања када храм прослава
свога небеског заштитника.
И ове године као ранијих
седамдесет година побожан народ
Ванкувера и околине сакупио се
да на молитвена сабрања у своме
храму. Овогодишња храмовна
слава била је у неку руку и
свечанија, јер по први пут у нашу
цркву
долази
новоизабрани
Епископ канадски Г. Митрофан.
У петак, 18 новембра, у нашој
цркви служена је вечерња служба,
баш као и у суботу, 19 новембра.
А одмах потом прешли смо у салу,
где смо уз присуство Епископа
канадског Г. Митрофана, затим
свештеника
,
протојерејасварофора Мирослава Дејанова,
протојереја-ставрофора
Драге
Кнежевића, моје маленкости,
протонамесника
Марка
Радмановића, свештеника из грчке
цркве
Тимолеона
Пратаса,
чланова нашег хора и присутних
верника, свечано преломили и
осветили славски колач. Кумови
овогодишњи, били су Раките,
Српко и Вида са породицом, који
су осветлали домаћински образ, са
комплетном
организацијом.
Најпре се верном народу обратио

парохијски свештеник протојереј
Малиша Миловановић, који је
поздравио присутне почевши од
Епископа, кумова, чланова ЦШО
и остале парохијане, који својим
трудом и залагањем помажу наш
храм.Потом је присутне поздравио
и наш Епископ канадски Г.Г.
Митрофан, захваливши се Богу и
Арх. Михајлу на помоћи и
заштити, коју нам пружају.
У наставку је сервирана вечера, и
благослиљана је храна, а када су
се присутни послужили, по
завршетку вечере, започет је
свечани програм. Програм је био
лепо осмишљен и остварен. После
обраћања председника наше ЦШО
г. Љубомира Котура, низали су се
наступи, деце из наше школе,
затим, деце из нашег фолклора,
руски певачки састав Не ждали,
опет фолклорне групе и на крају
наш хор „ Обилић“, који је веома
лепо појао.
У недељу вече, служено је
празнично вечерње са
петохлебницом, а у понедељак на
дан св. Арх. Михајла, служена је
света Архијерејска Литургија,
круна молитвених сабрања. Св.
Литургијом началствовао је
Епископ канадски Г.Г. Митрофан,
уз саслужење протојерејаставрофора Мирослава Дејанова,
протојереја Малише Миловановић
и протонамесника Марка
Радмановића. Опет се Епископ у
беседи очински обратио
подучавајући вернике ко су
небеске архангелске силе.
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На крају св. Литургије, освештан
је сласки колач, и око храма
учињена је литија, храм је био
испуњен иако је био радни дан.
По завршетку св. Литургије,
настављено
је
сабрање
за
славском трпезом, а потом смо
испратили нашег Епископа на
аеродром.
Следећег
кумства
прихватио се господин Војислав
Николић. А Господу смо захвални
за торжествену прославу нашег
небеског
заштитника
пред
Господом, св, Арх. Михајла.

Ходочасничко
путовање у Свету
Земљу – Крстовдан у
Св. Земљи 2016
Српска Православна Црква Св.

ХЕРЦЕГОВАЧКО
ВЕЧЕ
И ове године као и свих

претходних
шестнаест,
Херцеговачко вече је било добро
посјећено и организовано. Вече је
протекло у лијепом дружењу уз
послужену вечеру и српска јела и
посластице за која су се
побринуле вредне сестре КСС
Косовка Девојка.
Културно-умјетнички програм је
био разноврсан и пун дивних
изворних пјесама, одабраних
рецитала и мудрих ријечи све у
славу српства и очување чојства и
српске
традиције.
Запажене
наступе су сигурно имали и
познати
гуслар
Ђорђије
Копривица и чланови КУД
Завичај.
Много смо захвални Весни и Сави
Ковач који су учинили велики
напор да ово вече буде веома
успјешно одржано.

Арханђела Михаила по први пут
је
организовала
поклоничко
путовање у Свету Земљу, тачније
ово је било први пут да се
парохијски организује група, на
овај
благословени
пут.
С
благословом
и
залагањем
старешине
цркве
протојереја
Малише
Миловановића,
ходочасничкој групи СПЦ Св.
Архангела
Михаила
су
су
придружили верници из СПЦ Св.
Саве, а са нама је путовао и наш
брат из Винипега. Као једна
обитељ, уз молитву и благослов, с
великим узбуђењем група је
стигла у Тел Авив да се поклоне
великим хришћанским светињама
у славу Божију.
Долазак у Тел Авив за велику
већину је био први сусрет са
Израелом и верници су топло
дочекани од стране представника
Агенције Виа Јерусалем Турс и
кренули смо стазама Христовим.
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Долазак у Лиду
Прво поклоњење је било у Лиди,
поклоњење
гробу
св.
Великомученика
Георгија.
Величина светитеља Ђорђа и
сусрет са његовим мироточивим
гробом
уздиже
нас
изнад
земљског терета и припрема за
сусрет са вечношћу. Долазећи са
далеког запада, верни Срби пуни
животних брига и трзавица са
којим се свакодневно суочавамо,
уз целивање часних верига Св.
Ђорђа, време као да је стало и да
су часне вериге расковале окове
терета са свих нас. И заиста осјећа
се присуство живог свеца и
светиња оставља најснажнији
утисак на све нас.
Обилазимо
подворје Руске
духовне мисије код гробнице
свете Тавите у Јафи коју је
својим молитвама васкрсао Св.
Апостол Петар (Дела Ап. 9).
Уживамо
у
панорамских
пределима и остајемо у Назарету
на ноћењу.
Назарет и Галилеја
У петак ујутро Срби из Ванкувера
дочекују остатак поклоничке
групе која стиже из Новог Сада,
верне из Српске Православне
Цркве Св. Кирила и Методија, из
насеља Телеп која је предвођена
са
својим
свештеником
о.
Велимиром Врућинићем. Срби из
три
СПЦ
настављају
хорочасничко путовање као једна
велика обитељ. Већ од петка
распоред посета светињама је
динамичнији и проводи се шест
дана у неуморним поклоњењима
светињама од ране зоре до увече,
и
обилазимо
свете
Горе,
манастире и цркве од Витлејема

до Јерусалима преко Јорданске,
Јудејске и Јерихонске пустиње.
Пењемо се на Св. Гору Тавор у
Манастир Преображења који је
подигнут на мјесту гдје се Господ
Исус Христос преобразио пред
својим
ученицима
Петром,
Јаковом и Јованом. Уз Господа су
били и старозаветни пророци
Мојсије и Св. Пророк Илија да би
Господ на тај начин показао да је
он дошао не да укине Стари Завет
већ да испуни сва старозаветна
пророчанства о Њему.
Из прелепог манастира стижемо у
Манастир Св. Ђорђа у Кани
Галилејској, мјесту
Христовог
чуда претвања воде у вино на
свадби у Кани . Ту на изненађење
свих пада киша која побуђује
радосно осјећање у свима да кад
се сретну канадски и новосадски
Срби ту стижу и благослови кише
на жедну земљу.
Лепо освежење киша доноси и ми
обилазимо разноврсне
православне сувенирнице и
домаћини нас нуде галијеских
вином, које има веома сладуњав
укус прошлости.
Уз предивне пределе Јорданске
пустиње стижемо долином реке
Јордана до малог Јордана и ту се
верни радосни као дјеца
симболично погружују у реку
Јордан ради духовног оснажења и
укрепљења. На излазу из Јордана
испраћају нас алеје предивних и
високих палми, предивни вјетрић
и посећујемо Манастир Св.
Марије Магдалине на језеру.
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Надахнути

смо са љепотом
предјела али и и са разноврсним
православним
заједницама
и
ширином живота у православној
вери. Обилазимо цркву Светих
Апостола крај Галилејског језера,
град Капернаум и Белу Синагогу
и октагоналну цркву Светог
Апостола Петра. Суочавамо се са
истинитим и великим догађајима
из Дела Апостолских и мјестима у
коме су стваране прве хришћанске
заједнице. Док се налазите поред
обале Галијеског језера по коме је
Господ ходио јасно се схвата
зашто се оно назива и Галијеским
морем јер је језеро веома велико и
веома плаво.
Ходимо стопама Христовим о
обилазимо Табху, цркву где је
Господ умножио хљебове и рибу
и нахранио пет хиљада људи .
Одмарамо се на Гори Блаженства
и слушамо читање из Јеванђеља
по Матеју Христових беседа о
блаженствима изречених на овој
светој гори.
Св. Литугрија у Цркви
Благовести
У суботу ујутро присуствујемо св.
Литургији у Цркви Благовести.
Свештеници, Велимир Врућинић
и Малиша Миловановић су
саслуживали са свештеником
Симоном,
православним
Арапином
из
Јерусалимске
Патријаршије.
Појање
на
арапском
језику
нас
све
одушевљава
и
духовно
се
укрепљујемо
благодаћу
богослужења и питком водом са
извора Пресвете Богородице који
извире унутар цркве.

Након богослужења настављамо
путовање
према
Маслинској
гори са које има прелеп поглед и
посјећујемо Манастир Вазнесења
Господњег који нас све оставља
без речи. Посетили смо руски
Манастир Вазнесења Господњег у
Гетисманији у ком се чувају
мошти Св. Јелисавете. Обишли
смо Гетисмански врт у коме се
Господ молио непосредно пред
своје мученичко страдање и и
облио врт својим светим сузама.
Свако свето мјесто оставља дубок
печат
на
душама
свих
ходочасника али када смо се
сусрели са Манастиром Успења
Пресвете Богородице у коме се
налази Гроб Пресвете Богородице
и икона Јерусалимска созерцање и
покајничко стање душе долази до
свецелог узношења и срца и душе
и ума Господу и Пресветој
Богородици. Ријечи захвалности
су премалене за велики благослов
који се излива на све нас,
поготово нас које смо мајке које
смо тајно у срцу произносиле
молитве Пресветог Богородици за
покровну заштиту наше дјецу.

Базилика Христовог Рођења
У рано недељно јутро, креће
цијела
група
од
60
ходочасника брдовитим и уским
улицама
Витлејема
на
Св.
Литургију , у цркву Христовог
Рођења Господњег са два олтара.
Величанствена литургија служи
се у пећини рођења на грчком,
арапском, руском и српском
језику.
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Наши свештеници поново служе
са православном браћом а испод
олтара звезда од мрамора и сребра
коју сви верни радосно и са
великом побожношћу целивају.
Затим одлазимо у један од
најлепших манастира светитеља
Св. Саве Освећеног који се налази
у срцу јудејске пустиње а сам
манастир је права духовна оаза уз
коју тече поток Кедрон. Св. Саву
Освећеног су водили и чували
анђели тако му је анђео и показао
гдје да гради манастир. Св. Сава је
устројио монаштво и монашка
правила и у време Св. Саве било
је и по пет хиљада монаха у
манастиру. Пошто је то мушки
манастир
са
строгим
јерусалимским типиком који се
чува и у српском манастиру на Св.
Гори Хиландару који је везан за
Манастир Св. Саве Освећеног
који је оставио свој жезал и
пророковао о доласку Св. Саве.
Мушки део групе одлазе у
манастир
на
поклоњење
и
целивање моштију овог једног од
највећих светитеља православља,
а женски део остаје у пиргу
манастира и слуша о историји
манастира од одређеног монаха
који је сестрама на поклон
даривао иконе Св. Саве Освећеног
и ватице натопљене светим уљем
божанског мириса.
Након
прелепог
манастира
посећујемо
руски
манастир
Сретења Јелисавете и Марије а
затим и манастир Рођења Св.
Јована Крститеља у Еин Карему.
Јорданска пустиња
Петог
дана,
у
понедељак,
обилазимо поље Пастира и цркву
са предивним живописом рођења
и житија Христовог.

Теодосија и Манастир Св.
Георгија Хозевита. Пролазимо
кроз јерихонску пустињу и
обилазимо мјесто Богојављења.,
мјесто гдје је св. Јован Крститељ

крстио Господа у Јордану.
Уследио је мали предах и
лековите купке у Мртвом мору.
Тог дана смо посјетили и
гробницу
Св.
Лазара
Четверодневог и видели остатке
дома у коме су живели Лазар,
Марија и Марта које је Господ
много волео као пријатеље.
На Крстовдан,
у уторак,
присуствујемо светој Литургији у
Цркви Васкрсења Господњег.
Литургијским
сабрањем,
началствовао
је
патријарх
Јерусалимски
Теофил
уз
саслуживање 12 владика и преко
40 свештеника, међу којима су
били и наш о. Малиша и о.
Велимир. Божанствена Литургија
у Храму Васкрсења и свети
Крстов дан побуђују најдубља
осећања и утврђују вјеру. На крају
богослужења верни су на поклон
добили стручак од босиока и
цијели храм је био испуњен
предивним
мирисом.
Након
службе обилазимо Сионску гору и
Горњу собу, затим католички
храм
Дормицио,
храм
Престављења
Пресвете
Богородице. Обилазимо јеврејску
четврт и римски Кардо и видели
смо остатке Иродовог храма и
западни зид.
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У среду се поново поклањамо
Пречасном
гробу
Господњем,
затим целивамо
место изнад Голготе на којој је
Господ био разапет а изнад
Голтоте је подигнут Храм, затим
целивамо плочу на којој је
Христос био помазан миром и
умотан у платно. Плоча точи
свето
миро
непрестано
и
поклањамо се светињама са
страхом и љубави.
Наше путовање је благословено и
пријемом код Његове Светости
Патријарха
јерусалимског
господина Теофила. Патријарх
нас
је све благословио ,
свештенике
са
седефним
напрсним крстовима а осталим
ходочасницима је поклонио иконе
а затим је уследило заједничко
фоторграфисање
са
Његовом
Светошћу. Након тога обилазимо
Манастир Св. Александра Невског
у Старом Граду као и цркву
Рођења Пресвете Богородице. Обе
цркве имају прелеп иконостас и

на крају посећујемо цркву
обретања главе Св. Јована
Крститеља.
На повратку у хотел крај старога
града, наши свештеници нам
уручују ходочасничке грамате и
проводимо вријеме у заједичком
дружењу и припремама за
повратак у Канаду.
Ходочасничко путовање је било
велики дар Божији и сигурно да
на је све укрепило и духовно
оснажило.
Неизмерно
смо
захвални Господу Богу који нас је
удостојио овако велике милости и
части. Слава и хвала Богу за све.
Извештај припремили:
Хаџи Љиљана Тољевић
Хаџи Предраг Вуколић
Протојереј Малиша Миловановић
Фото: Хаџи Александар Јовановић
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НАШИ ПАРОХИЈАНИ
На празник Светих славних и
добропобедних мученика Сергија
и Вакха,
20. октобра 2016.
године, поводом завршетка радова
на изградњи новог Светосавског
дома
у
Гардиновцима,
благословом
Његовог
Преосвештенства,
Епископа
бачког господина др Иринеја,
Преосвештени Епископ јегарски
господин
Јероним
служио
је
свету Литургију у храму
Светог
првомученика
и
архиђакона Стефана у овом селу.
Пред
седамнаесторицом
свештеника, петорицом ђакона и
присутним
верницима,
Преосвештени Владика Јероним је
изрекао
беседу
о
Светим
мученицима Сергију и Вакху, које
Црква Христова овога дана
прославља. Владика је говорио и о
мучеништву као сведочанству
вере, као и о начину поштовања
које
Црква
указује
овим
ревнитељима.У
литургијској
радости у Гардиновцима извршен
је и чин рукоположења, што је за
ово место био несвакидашњи
догађај. Владика Јероним је у
свештени
ђаконски
чин
рукоположио
господина
Србољуба Срдића из Бачке
Паланке
и
том
приликом
новорукоположеном
ђакону
пожелео успех у служби Светом
олтару. После заамвоне молитве,
Преосвештени Владика је уручио
Орден Светог Саве III степена
госпођи Гордани Малетин из
Гардиноваца, који је на предлог
Епископа
бачког
Свети

Архијерејски Синод доделио
госпођи Малетин за помоћ и
допринос које је чинила у духу
задужбинарских традиција Свете
Цркве.
Додељене
су
и
Архијерејске грамате признања
господи Ђорђу Бечелићу, Стевану
Нешину и Радославу Обренову
из
Гардиноваца,
као
и
црквеноопштинске
захвалнице
онима који су учествовали у
градњи Светосавског дома и
онима који су несебично помагали
и помажу ову малу Црквену
општину. Потом је Епископ
Јероним освештао новосаграђено
здање
Светосавског
дома,
подсетивши да изградња оваквих
просторија за своју намену има
сабирање верних у продужетку
литургијског сабрања.
Овим чином је употпуњена
несвакидашња духовна радост у
подунавском
малом
земљорадничком
селу
на
југоистоку
Бачке.
Садашњи
гардиновачки храм датира из
периода измађу два светска рата.
Градња је завршена 1927. Г одине,
а освећење храма је извршио
тадашњи епископ бачки Иринеј
(Ћирић). Старији храм налазио се
у дворишту парохијског дома,
који је првобитно служио у сврхе
подунавске карауле, јер су
Гардиновци били у саставу
чувеног Шајкашког батаљона.
Нови Сад, 20.10.2016 Извор Епархија бачка
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ДОЧЕК СРПСКЕ НОВЕ ГОДИНЕ
Информације и резервације карата: Јадранка Радић
604 789 3767

Фудбалски Клуб

Бели Орлови

Позивамо све заинтересоване који желе да играју
фудбал и проводе време у спортским дружењима да
нам се придруже
Информације Нед Форцан 604 314 1161

41

SERBIAN ORTHODOX DIOCESE OF CANADA
7470 McNiven Rd. R.R #3 Campbellville, Ontario, L0P
1B0, Phone: 905.878.0043
To the Priesthood, Monastics, and all the sons and
daughters
of our God-preserved Diocese of Canada: grace, mercy,
and peace from God; the Father, and Our Lord Jesus Christ, and the Holy
Spirit.
Nativity, 2016

Dear brothers and sisters,
with these words the angel
of God revealed to the world the
greatest day in the history of
mankind; not only the greatest to
the present, but until the end of the
world. The descendants of the first
man, Adam, waited for this day.
Prophets of the Old Testament
foretold of Him, the righteous
sighed with hope, all awaiting the
One who will wipe away the tears
from their eyes. (Rev. 7, 17) And
when the fulness of time came (Gal.
4, 4), the One whom everyone
longed, and waited, for had arrived.
The Saviour revealed Himself. In
the city of David, Bethlehem, the
most pure Virgin gives birth to a
godly babe. And that silent night,
where nobody was outside the city
except the shepherds whom were
guarding their flock, an angel of
God appears specifically to them,
and announces the birth of the new
Shepherd.
From that event, over two
thousand
years
ago,
many
generations have passed on this
planet made by God. Many changes
have transoired. However, not one

evnt has remained as
important as today's feast. The
Nativity of Christ transcends, and
leaves in the shadows, everything
which has occurred throughout
history. Not one battle, or natural
phenomenon, human invention,
cultural contribution, cannot be
compared to the miracle of the birth
of the Son of God, Jesus Christ. For
this Child was no regular child, but
the Creator, King, and Saviour of
the whole world.
Today we see this miracle
through the prism of faith. A child
wrapped in the clothing of humility
and meekness, is in a manger, yet
exerts all the glory of the preeternal Father. Since then people
with different titles have been on
this Earth: rulers, philosophers, scientists, poets, artists and plain people. Time has committed them to be
forgotten. A mere minority of them
is preserved in libraries and archives. Not one birth is celebrated
such as that of Christ. Nobody is so
loved, even after His death, as He is
loved. Take any cross and it will
remind you of Him.
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Not one life is described as
is His. Not one book is so widely
read as is His Holy Gospel. Not one
image is as frequent as icons of Him.
And not one depiction is as respected as depictions of Him. Not one
person which walked on the Earth
was holier than He. All of history is
set according to His birthday – before and after Christ. He, therefore,
separates the history of mankind into
two eras: the old and the new, or
before and after Christ. Whenever
we send a letter and scribe the date,
or read a daily newspaper, we are to
be reminded of Christ. Even those
who do not believe in Him, show
respect to Christ in this way. All of
this confirms the words of the Holy
Apostle Paul that God created all
through Him and eternity. (Heb. 1,
2)
Brothers and sisters,
There is a story of a man
who, driving an automobile along a
highway, was startled to see a big
accident on the road. Having parked
his automobile, he pulled the heavily
injured victim from his destroyed
vehicle, placed him in his, and drove
to the hospital. The victim, having
lost much blood, was in dire need of
a transfusion. Unfortunately, there
was nobody to match his blood type,
except for the very man who drove
him to the hospital. The man of
course donated his blood, and therefore saved a life. Take a look at the
Son of God who became man for
this very reason: to give His blood to
millions and millions of people;

first on Golgotha and then in
the Holy Sacrament of Communion.
He gave for us, and continues to
give, that which nobody has. And

nobody will ever be able to give as
He, for He is the only one without
sin. And he did all of this because he
loved us to the end. (Jn. 3,16)
Through Him God loves us with an
eternal love, for He is love. (1 Jn. 4,
8) This is precisely why God the
father sent his Only Begotten Son to
the world so that anyone who believes does not perish, but has eternal life. (Jn. 3, 16) “The Creation of
the world manifests the great power
of God, but the salvation of the
world shows us even greater power”,
says Blessed Augustine. Which
slave would dare to tell his master to
dress as a slave, or to take his place
as a slave? Never mind to give his
life for that slave? That which the
mind of man could not imagine became possible for all of humanity
through God.
Let us rejoice today, dear
brothers and sisters, for the heavens
and earth rejoice. Let us be grateful
to Him for His incarnation, humility,
poverty, and tears which He shed for
us. Let us greet Christ with all of our
being so that heavenly peace may
abide in us. Let us ascend with our
faith, hope, and love. Know that the
living and eternal God is with us; the
same God to whom bowed the wise
men from the Orient, and the shepherds from Bethlehem.
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Let us celebrate today’s feast with great
joy, for He is the joy of
the world and the heavens. The fruits of our
celebration should be
among us who dare to
call ourselves by His
name, so that we may
live the angelic hymn:
“Glory to God in the
highest, and peace on
earth, good will toward
men”. (Lk. 2, 14)

We would like to extend Our utmost gratitude to all of the benefactors of Our diocese, monastery, parishes, or anyone that needed help. May these sacrifices be your gift
to the God-child Christ (Mt. 2, 11). We especially appeal you to support us
now, in this time of spiritual and material renewal. We hope that you will
do this for the Holy Apostle says “we should not be weary in well doing”.
(Gal. 6, 9)
We wholeheartedly greet you with the fest of the Nativity and wish
you a happy New Year with the joyous greetings:
PEACE FROM GOD – CHRIST IS BORN!
HAPPY AND BLESSED 2017!
Your intercessor before Christ the God-child,
BISHOP OF CANADA
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The Nativity of Christ
St. John Kronstadt

He has come upon earth,
He Who in the beginning
created us from earth and
breathed His Divine
breath into us; He has
come Who “giveth to all
life, and breath, and all
things” (Acts xvii. 25.);
He has come, He Who by
a single word called all
things visible and invisible from non-existence into existence, Who by a word called into being
birds, fishes, quadrupeds, insects, and all creatures, existing under His almighty providence and care; He has come, He Whom the innumerable
hosts of Angels continually and joy. And in what humility has He come!
He is born of a poor Virgin, in a cave, wrapped in poor swaddling clothes,
and laid in a manger. Riches, honours, glory of this world! fall down, fall
down in humility, tearful devotion, and deep gratitude before the Saviour
of men, and share your riches with the poor and needy. Do not pride yourselves on your visionary, fleeting distinctions, for true distinction can only
be found in virtue. Glory of this world! learn here, before the manger, your
vanity. Thus, let us all humble ourselves; let us all fall down in the dust
before the boundless humility and exhaustion of the Sovereign of all, of
God, Who has come to heal our infirmities, to save us from pride, vanity,
corruption, and every sinful impurity.”
“What, then, O, brethren, is required of us in order that we might avail ourselves of all the grace brought unto us from on high by the coming to earth
of the Son of God? What is necessary, first of all, is faith in the Son of
God, in the Gospel as the salvation-bestowing heavenly teaching; a true
repentance of sins and the correction of life and of heart; communion in
prayer and in the mysteries [sacraments]; the knowledge and fulfillment of
Christ’s commandments. Also necessary are the virtues: Christian humility,
alms-giving, continence, purity and chastity, simplicity and goodness of
heart. Let us, then, O brothers and sisters, bring these virtues as a gift to the
One Who was born for the sake of our salvation – let us bring them in
place of the gold, frankincense and myrrh which the Magi brought Him, as
to One Who is King, God, and Man, come to die for us.
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Church Feast of
St. Archangel Michael
Proto-presbyter Malisha Milovanovic
Our Serbian people like to
gather for community prayers on
Saint’s Feast Days (Slava). During
the difficult and often painful history, the celebration of the patron saint
was the only thread that connected
the souls of our ancestors with God.
We particularly love Saint’s Feast
Day when a church celebrates its
heavenly patron (Church Slava).
This year, as in previous seventy years, pious people of Vancouver and the other neighbouring cities
gathered for prayers at our church.
This year’s patronal feast was even
more solemn, because for the first
time our church was visited by the
newly elected Bishop of Canada, His
Grace Mitrofan.
The evening service was
served on Friday, November 18 at
our church, the same as on Saturday
November 19. Thereafter, we moved
the to the Church Hall, where His
Grace Bishop Mitrofan in the presence of priests V. Rev. Protopresbyter-Stavrophor Miroslav Dejanov, V.
Rev.
Protopresbyter-Stavrophor
Drago Knezevic, myself V. Rev.
Protopresbyter Malisa Milovanovic,
Rev. Presbyter Marko Radmanovic,
a priest of the Greek Church Timoleon Pratas, members of our choir
and the pious parishioners and
guests, blessed the Slava kolach and
wheat. Godparents of this year Slava, were Srpko and Vida Rakita

Slava Festivities. First, the guests
were greeted by the parish priest V.
Rev. Protopresbyter Malisa Milovanovic, who welcomed the participants starting from Bishop, Godparents, members of the CSO and other
parishioners, who, with their hard
work and dedication continue to help
our Church. Thereafter, the attendees were greeted by His Grace
Canadian Bishop Mitrofan, who
thanked God and Archangel Michael
for help and protection they provide
to us.
Festive dinner was served and
food blessed afterwards, and after all
the guests had dined, Slava Academy program began. The program
was beautifully prepared and performed. After the President of our
CSO Ljubomir Kotur greeted
atendees, program followed with
performances of children from our
school, then children of our folklore
group, Russian singing band “Ne
Zhdali”, youth folklore group, poet
Darinka Zastavnikovic read her poems and the program was closed by
our church choir „Obilic“ performance.
On Sunday evening, a festive evening service with five-bread was
served, and on Monday, the St. Arhangel Michael feast day, Holy
Archbishop’s Liturgy was served as
the crown of Slava festivities.

with their family, who made sure to
cover all costs associated with the
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Divine Liturgy was served by the His Grace Bishop of Canada Mitrofan,
with the concelebration of V. Rev. Protopresbyter-Stavrophor Miroslav
Dejanov, V. Rev. Protopresbyter Malisa Milovanovic and Rev. Presbyter
Marko Radmanovic.
Again, the Bishop fatherly addressed the faithful teaching us about
heavenly archangels. Divine Liturgy was completed by blessing of the Slava kolach, and procession around the temple. The Church was full of the
faithful
even
though
it
was
a
working
day.
Afterward, the festive assembly of continues at the Slava lunch, after
which we accompanied our Bishop to the airport. Next year’s Slava godfather will be Mr. Vojislav Nikolic. We are grateful to the Lord for solemn
and festive celebration of our patron St archangel Michael.

Celebration of Serbian New Year
Friday, January 13

20:00 Dinner
New Year Celebration with
live Serbian music
Information and Tickets Reservations:
Jadranka Radic 604-789-3767

HAPPY NEW 7525 YEAR!
ACCORDING TO OLD SERBIAN CALENDAR
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Dear Parishioners, Brothers and Sisters, Ladies and Gentlemen,
With a joy, we would like to share with you the information about the
repayment of the mortgage of our St. Archangel Michael Church-School
Congregation.
After the consecration of our Sanctuary in 2005., mortgage amount was
around 2,500.00, yet who is working hard is being helped by God.
On December 1st of 2016, with utmost caring, administration and help from
all of us hard workers volunteers and donators, our mortgage has been
brought down below a million, precisely $998,000.
We use this opportunity to inform you that with God’s help we are planning to start with the repair of the church in which we pray to God. Every
form of help and donations is needed for this reconstruction, and the next
step after the repairs is the frescos painting.
Once again, thank you all for your efforts and sacrifice that you give for the
prosperity of our Church and our people.
Executive Board of St. Archangel CSC with the priest
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ПОУКЕ ОЦА ТАДЕЈА
Сваке недеље макар један члан породице да иде на Богослужење у цркву, ако већ
не могу сви, али макар један да донесе благослов својој породици из цркве.
Треба чекати Црквену Нову годину 1. септембра (14. септембра пада по новом
календару). Тог датума Нову годину вековима је славио сав Хришћански свет.
Сваки човек има свој задатак и само он може тај задатак да изврши.
Духовна ситуација на земљи је јако лоша због тога што се већ и мала деца до пет
година противе родитељима. Зато нам овако иде што нико не поштује
родитеље. На целој планети је иста ситуација…Ни сам нисам знао у своје време
да не смемо вређати родитеље ни мислима, нити бити ожалошћени на своје
родитеље (у мислима). Родитељи наши могу да буду и грешни људи, могу бити
и зли родитељи, разбојници, свакојаки, али за нас они морају бити светиња, а
какви су они, какав је њихов карактер, они ће за то одговарати пред Богом и за
нас као своју децу, а ми за њих не одговарамо.
Кад те вређају, немој да их вређаш, немој да им враћаш увреду речима, не само
речима, него се труди да их ни мислима не вређаш, него се моли Господу да им
Господ да благог Анђела, па и тебе Господ да не заборави.
Све друге окривљујемо, увек хоћемо све око себе да исправљамо, а никада не
почињемо од себе самих. То је велика грешка свију нас што хоћемо све око нас
да исправљамо, а не првенствено саме себе. Када би свако почео прво себе да
исправља, не би било ово зло у свету, јер мало има животних примера (таквог
самоисправљања).
Не чине чудеса ни Анђели ни Свети ни људи, већ - Бог. Он је свуда присутан, и Он
чини чуда кроз нас, кроз Свете, кроз Анђеле.
Човек не може сам без помоћи Божије. Мисли да нешто зна. Усијана глава.
Мисле људи овде ће да векују. А оно, кратак живот. Шта је то човече живот? Па,
није ништа. То је толико кратко да се не може замислити. Човек у млађим
годинама то и не примећује.

