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Пасха – Радосни дан Христовог Васкрсења 

ВАСКРСЕЊЕ ГОСПОДЊЕ ПРЕДСТАВЉА ОБНОВУ ЉУДСКЕ 
ПРИРОДЕ, ОЖИВЉАВАЊЕ, ПРЕСАЗДАЊЕ И ВРАЋАЊЕ У 
БЕ3СМРТНИ ЖИВОТ ПРВОГ АДАМА, КОЈИ ЈЕ КРОЗ ГРЕХ БИО 
УСМРЋЕН, И СМРЋУ ВРАЋЕН У ЗЕМЉУ ОД  КОЈЕ ЈЕ БИО 
СТВОРЕН.  

ВАСКРСЕЊЕ ХРИСТОВО ЈЕ ОНТОЛОШКО ЧУДО КОЈЕ 
ПРЕВАЗИЛАЗИ ГРАНИЦЕ ОВОГА СВЕТА И, ПРЕМДА СЕ У ЊЕМУ 
ЗБИВА, ОНО ЈЕ НАДКОСМИЧКО У  КОСОМОСУ.  

Синаксар на Свету и Велику недељу Пасхе



 

                                                                                                             

Христос васкрсе, браћо и сестре! 

Васкрсењем Својим Христос победи грех и смрт, скруши мрачно 
царство сатанско, ослободи заробљени род људски, и разломи печат 
највећих тајни Бога и човека. Њему нека је слава и хвала са Оцем и 
Духом Светим - Тројици једнобитној и неразделној, сада и навек, 
кроза све време и сву вечност. Амин. 
 
 

Ако си Симон Киринејац, узми крст и следуј за Христом. 
Ако си распет као разбојник онда признај Бога као благодарни...  
Поклони се Распетоме за тебе, ако си (= будући да си) распет...  

Ако си Јосиф из Ариматеје умоли тело од оних који су га распели,  
твоје нека постане очишћење света (односно тело Христово).  

Ако си Никодим, ноћни поштовалац Бога, погреби га у страхопоштовању. 
Ако си Марија, или друга Марија, или Саломија, или Јована,  

плачи рано ујутру, угледај први камен, узет од гроба, а може бити и анђеле и 
самог Исуса...  

Буди Петар или Јован, похитај ка гробу.  
Ако Он силази у ад, сиђи и ти заједно са Њиме.  
Познај оне тајне које је тамо савршио Христос:  

у чему је домострој двоструког силаска?  
У чему смисао?  

Спасава ли све без изузетака својим јављањем, или и тамо - само верујуће? 
 

Свети Григорије Богослов 

Васкрсли Господ је чудо над чудима, но Он је баш као чудо над чудима права 
природа ваша, права природа човечја, првобитна, рајска природа Адамова. Права 
природа човека и није да робује бесловесној природи око себе него да влада 
њоме моћно, свемоћно. Нити је права природа човека у ништавности, у болести, 
у смртности и у грешности, него у слави и здрављу, у бесмртности и 
безгрешности. 

Васкрсли Господ скинуо је завесу са истинитог Бога и са истинитог 
човека, и показао нам Собом величину и красоту и једног и другог. 
Нико не може познати истинитог Бога осим кроз васкрслог Господа 
Исуса, нити ко може познати истинитог човека осим кроз Њега 
јединога. 

 

ХРИСТОС ВАСКРСЕ! 
ВАИСТИНУ ВАСКРСЕ! 
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Folk group  Mlada Srbadija  

Extends invitation to their                      

 

 

Slava Celebration of                          

St. Cyril and Methodius 

Sunday, May 21 

10:00 Divine Liturgy 

11:30 Blessing of Slava Bread and wheat 

11:45 Slava Lunch 

Welcome! 

 

 

 

 

 

 

 

CHRIST HAS RISEN!  

INDEED HE HAS RISEN! 
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О Васкрсу, 2017 
 

Христос воскресе, радост 
донесе! 

 
 Заврши се Света 
четрдесетница поучавајући нас 
животима светих богоугодних 
мужева и жена како да тихо и 
радосно препливамо ово посно 
време. Имали смо пред собом 
Свете Пророке: Мојсеја, Илију и 
Јована Крститеља, затим 
Преподобне оце: Светог 
Григорија Паламу, Јована 
Лествичника и Андреја 
Критског, и Преподобну Матер 
Марију Египћанку, анђела у 
телу. И сви они могли би се 
назвати “небески људи и 
земаљски анђели». Да бисмо 
духовно ојачали поклонили смо 
се Часном и Животворном 
Крсту. 
  

Обрадовасмо се 
Васкрсењу четверодневног 
Лазара, праслици нашег 
свеопштег Васкрсења. Уђосмо 
свечано у Свети град Јерусалим 

са Господом 
Исусом Христом 
да бисмо духовно 
састрадавали у 
Његовим 
страдањима ради 
нас и нашега 
спасења. И све се 
то завршило 
Његовим 
распињањем на 
Крст и полагањем 
у гроб. Иоле ко 
има вере 
православне 

осетио је тугу у срцу. Јер смо Га 
сви ми распели. И свакога дана 
Га распињемо нашим гресима.  
  
А Он, увек живи, после 
полагања у гроб, силази у ад, 
Својом човечанском душом и 
Својим божанством,  да и тамо 
проповеда Јеванђеље. Из ада 
започиње наша радост. Већ је 
тада Господ показао Своју 
божанску силу, извевши свете 
праведнике. И кад су Његови 
непријатељи мислили да су Га 
победили, Он чудесно васкрсава 
трећег дана. То је била радост 
над радостима. То је било 
славље над слављима. Није 
никада веће радости било ни на 
небу ни на земљи од ове 
радости. Христово Васкрсење 
преокренуло је историју. 
Христово Васкрсење дало нам је 
смисао живота (Рим. 5, 18). И 
заиста, нема смисла живети без 
Васкрслог Христа. Како рече Св. 
Апостол Павле: “А ако Христос 
није устао, онда је празна 
проповијед наша, па празна и 
вјера ваша» (1 Кор. 15, 14).  
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Драга браћо и сестре,  

  
Ниједан догађај у људској 
историји није толико потврђен 
као што је Христово Васкрсење. 
И не само да је потврђен него се 
из дана у дан потврђује.   

 
Са правом Преподобни 

Отац Јустин Ћелијски вели: “Без 
Христовог Васкрсења немогуће је 
објаснити ни апостолство 
Апостола, ни светитељство 
Светитеља, ни мучеништво 
Мученика, ни чудотворство 
Чудотвораца, нити подвиге 
Подвижника». Васкрсли Христос 
био је тај који им је давао снагу 
да све победе речју и силом 
Божијом. На њима су се заиста 
испуниле речи: “Све могу у 
Христу који ми даје моћ» (Филип. 
4, 13). Они нису носили мач него 
крст- најјаче оружје свих 
времена, против свих видљивих и 
невидљивих непријатеља.    

 
Да ли нам треба бољи 

доказ о Његовом Божанству него 
што је Његово Васкрсење? Јер све 
оно што чинио је људима: 
исцељивао болесне, хроме да 
ходе, глуве да чују, слепе да виде, 
двапут нахранио људи у пустињи 
са пет и седам хлебова, васкрсао 
сина наинске удовице и Јаирову 
кћер, и на крају, васкрсао 
Четверодневног Лазара, све би се 
то веома брзо заборавило. И лепе 
успомене о Њему пукле би као 
мехур од сапунице. А Он би био 
први и последњи хришћанин. Не, 
Он је јачи од смрти, Он је јачи од 
греха, Он је јачи од Сатане.  А и 
то: да смо и ми јачи од свега                                                                      

тога кад смо с Њим. Васкрсао је 
показујући нам где је наша кућа - 
на небесима. Показао нам је где 
треба да седимо - с десне стране 
Оца, заједно с Њим (Еф. 1, 20).  
  
Радујмо се, драга браћо и сестре! 
Васкрсли Христос јесте наш 
Христос. Ми смо Његова браћа. 
Ми смо Његов народ. Све нас је 
Својим Васкрсењем кроз Духа 
Светога сакупио у Своју Свету 
Цркву којој ни врата паклена неће 
одолети (Мт. 16, 18). А она је 
наша Мајка. Крстимо се у Њега 
Васкрслог, причешћујемо се Њим 
Васкрслим. И све што чинимо у у 
нашем духовном животу чинимо 
ради Њега Васкрслог.  

 
Ми знамо у кога верујемо. 

Разумемо кога слушамо! Не 
анђела, арханђела, философа, 
реформатора религије, 
старозаветног пророка, него 
Васкрслог Христа, Сина Божијег 
Јединородног. А нажалост има 
још појединаца који не знају у 
шта верују. Помолимо се Богу да 
им Васкрли Господ отвори срце и 
душу па да поверују као Апостол 
Тома. Нека и у нама учврсти веру 
и наду да после свих животних 
невоља, губитака браће, сестара, 
родитеља, пријатеља и познаника, 
има Онај који каже: “Ја сам 
васкрсење и живот» (Јн. 11, 25). И 
Он је “залог нашег васкрсења» (1 
Кор. 15, 20).  
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ПРВИ ПУТ НА СРПСКИМ ДАНИМА 

ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ЗНАЊА И 

ТАЛЕНТА 

Писани рад на тему Мој завичај  / Квиз   / 
Сликање   - од 12 година         

             Покажи шта знаш: Песма или рецитација 

- сви узрасти 

ПЕТАК, 2. ЈУНИ  

8:00 From Sumadija                 
Serbian Days PARTY with  

DJ JOKER  
ЗАБАВА ЗА МЛАДЕ   

 

У организацији ЦШО Св. Арханђела 

Михаила, 7837 Canada Way, Burnaby 

Registrations and Reservations: 

SAM.Serbian.Days@gmail.com   
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TAKМИЧАРСКЕ 

ДИСЦИПЛИНЕ: такмичења                           

3. и 4. јуна 
 

 

 

 

 

 

 

СРПСКИ  
ДАНИ 2017 

ФУДБАЛ БОЋАЊЕ 

КАРАТЕ 

ХАЈДУЧКЕ ИГРЕ 

С камена с рамена  *  Потезање конопца  

Скок из места  *  Скакање у врећи   

Жонглирање лопте 

СТОНИ ТЕНИС 

МАРАТОН 

ШАХ 
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Учинимо присутним у 
нашем животу Васкрсење 
Његово, односно самог Христа. 
Тај догађај није нешто из 
прошлости, него је заиста жив, и 
стално истинит. Треба да нас 
интересује не само то да је 
Господ наш васкрсао него да 
смо и ми живи кроз Њега, у 
вери, нади, љубави. Рече Свети 
Григорије Богослов: “У овај   
дан спасење  је дато свету. 
Христос је васкрсао из мртвих, 
васкрсни и ти с Њим. Христос је 
напустио гроб: искидај и ти 
ланце греха. Стари је Адам 
уништен и нови је створен: 
учини и ти себе новом твари у 
Христу’’.  
  

Захваљујемо Вам се од 
свег срца на Вашим прилозима 
нашој Епархији, Манастиру, као 
и свим парохијама, и свима 
онима којима је помоћ била 
неопходно потребна. Нека Вам 
Васкрсли Господ врати у Свом 
Царству Нeбеском. А надамо се 
да ћете то и даље чинити. 
  

Од срца Вас 
поздрављамо најлепшим и 
најрадоснијим поздравом:  

                                                   

ХРИСТОС ВАСКРСЕ!                  

ВАИСТИНУ ВАСКРСЕ! 

 Ваш молитвеник пред 

Васкрслим Господом нашим 

Исусом Христом, 

 ЕПИСКОП КАНАДСКИ 

 

 

 

Први дан Нове твари – 

Васкрсење и 
Хришћанска вера 

Свети Николај Жички 

Магдалина је рано ујутру поново 

дошла са другим женама да би 

се подробније уверила у виђено. 

Стајала је напољу код гроба и 

плакала, а кад се надвирила (над 

гроб), видела је два анђела, сва у 

светлости, који јој, као да је 

смирују, говоре: Жено, што 

плачеш? Кога тражиш? Исуса 

тражите Назарећанина 

распетога? Није овде, јер устаде. 

Тог истог трена оне су устале јер 

су приметиле Господа.  

Она се окрену и угледа Христа 

како стоји, па, мислећи да је 

градинар (јер је гроб био у врту), 

рече: Господине, ако си га ти 

однео, кажи ми где си га 

положио, и ја ћу га узети. А када 

се Магдалина још једном 

нагнула према анђелима, 

Спаситељ јој је рекао: Марија!  
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Када је чула Христов мили и 
познати глас, она је хтела да се 
приљуби уз Њега, но Он јој је 
рекао: Не дотичи ме се, јер још 
нисам узишао оцу својему, као 
што сама признајеш, чим још 
сматраш да сам човек, него иди 
браћи мојој и кажи им све што 
си видела и чула.  
 

Магдалина је то учинила, а у 
зору поново је с осталима била 
крај гроба. Жене које су биле с 
Јованом и Саломијом дошле су 
када је већ грануло сунце. 
Морамо рећи да су жене, међу 
којима је била и Богородица, 
долазиле на гроб у разно време; 
јер она и јесте Марија коју 
Јеванђеље назива Јосијевом 
мајком – тај Јосија је био 
Јосифов син. Није познато, 
дакле, у ком (тачно) часу Господ 
васкрсава; једни говоре: кад су 
петлови први пут запевали, 
други: кад се земља затресла, а 
трећи говоре још другачије. 
 

Док се све ово дешавало, неки 
стражари су дошли 
првосвештеницима и јавили им 
све што се догодило. Они су 
дали стражарима довољно новца 
и тако су их приморали да кажу 
да су Његови ученици дошли 
ноћу и украли га. А увече, истог 
дана, када су се ученици 
сакупили у страху од Јудејаца и 
када су врата била чврсто 
затворена, ушао је Исус, будући 
у непропадљивом телу, и, по 
обичају, благословио: Мир вам! 
Када су видели Христа, они су 
се преизобилно обрадовали и 
кроз надахнуће (Васкрслог) у 
савршенијем степену примили 

су силу Светог Духа. 
 
Сва четири јеванђеља нам 
сведоче о смрти и сахрани 
Христовој, као и о посети жена-
мироносица гробу Христовом у 
''први дан недјеље''. Оне су 
вероватно дошле да ''осмотре 
грон'' (Матеј 28, 1) да би га 
оплакивале, мада је свети 
апостол Марко нагласио да су 
оне две ноћи планирале да 
помажу Христово тело. Никаква 
идеја о васкрсењу им није 
падала на памет. Када су допрле 
до гробнице, огромни камен са 
врата који је онемогућавао 
улазак у гроб био је одваљен, и 
при уласку у гроб су виделе 
''младог човека'' одевеног у ''беле 
хаљине'', али на њихово чуђење 
нису видели тело Исусово.  
 
Уместо тога су чуле анђела како 
им говори : ''Устаде (ηγερθη), 
није овде''. У страху и 
зачуђености оне су побегле од 
гроба, ''и ником не казаше, јер се 
бојаху'' (Марко 16, 3-8). Код 
Матеја и Марка се помиње 
један, док се двојица појављују 
код Луке и Јована. Сви се ипак 
слажу, да анђео или аншели се 
овде појављују као небески 
гласници, сведоци и 
интерпретатори васкрсења. 
 
Основно слагање између 
јеванђелиста и њихових 
извештаја о томе шта се 
догодило у први васкршњи дан 
је значајније, од извесних 
противречности које можемо 
наћи у њиховим јеванђељима.  
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 We know whom we believe 
in. We understand the One who we 
listen to. Not the angels, 
archangels, philosophers, 
reformers of religions, Old 
Testament prophets – but the 
resurrected Christ, the only 
begotten Son of God. Sadly there 
are individuals who do not know 
what they believe.  
 

Let us pray that the risen Lord will 
open their hearts and souls so that 
the may believe as did the Apostle 
Thomas. May He also strengthen 
our faith and hope so that 
following all of the tribulations of 
this life – the loss of our brothers, 
sisters, parents, friends, and 
acquaintances, we know that there 
is the One who says: ''I am the 
resurrection and life'' (Jn. 11, 25). 
And He is the ''pledge of our 
resurrection'' (1Cor. 15, 20).  
 

Let us make the presence of His 
resurrection – that is of Christ 
Himself – in our lives a priority. 
That event is not something from 
the past, but rather something truly 
living and always true. We need to 
be interested not only in the fact 
that our Lord resurrected but that 
we live through Him in faith, hope, 
and love. St. Gregory the 
Theologian said: ''On this day 
salvation was given to the world. 
Christ rose from the dead – you 
rise with Him also. Christ left the 
tomb – you too should tear off the 
chains of sin. The old Adam is 
destroyed and a new one is created 
– make yourself a new creation in 
Christ''.  

 We are grateful from the 
bottom of our heart for all your 
donations to our Diocese, 
monastery, all our parishes, and 
anyone who needed help. May the 
resurrected Lord repay you in His 
Heavenly Kingdom. We hope that 
your support will not cease. 

 

 We greet you 
wholeheartedly with the most 
beautiful and joyous greeting of 
all: 
 

 

CHRIST IS RISEN! 
INDEED HE IS RISEN! 

 

\ 

Your intercessor before our 
resurrected Lord and Saviour Jesus 
Christ, 
 

 

 

BISHOP OF CANADA 
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Dear brothers and sisters,  

  

Not one event in the 
history of man has been confirmed 
as well as Christ's resurrection. 
And not only is it confirmed then, 
but it is reaffirmed from day to 
day. St. Justin Popovich rightly 
says ''Without Christ's resurrection 
it is impossible to explain the 
apostolicity of the Apostles, the 
saintliness of Saints, the 
martyrdom of Martyrs, the 
myracles of Wonderworkers, or 
the asceticism of Ascetics''.  

The resurrected Christ is 
the one who gave them the 
strength to win with the Word and 
power of God. They are the true 
affirmation of God's words: 
''Anything is possible in Christ 
who gives me strength'' (Phill. 
4,13) They are the ones who did 
not yield a sword but God's Cross 
– the most powerful weapon of all 
times, and against all visible and 

invisible enemies.   

 Do we need better proof of 
His godliness than His 
resurrection? For everything 
which He did for people: healing 
the sick, cripples, deaf, blind, 
feeding the starving twice with 
five and seven loaves of bread, 
raising the son of the widow, and 
even resurrecting Lazarus in the 
end – it would all be quickly 
forgotten had it not been for the 
resurrection. And nice memories 
of Him would fade as a bubble 
bursts. And He would be the first 
and last Christian. No, He is 

stronger than death. He is stronger 
than sin. He is stronger than Satan. 
And the fact that we are stronger 
than all of this, when we are with 
Him, should be constantly on our 
minds. He resurrected to show us 
where our home is – in the 
heavens. He showed us where we 
need to sit – at the right hand of 
the Father, and together with Him. 
(Eph. 1,20)  
 

  Let us rejoice dear 
brothers and sisters! The risen 
Christ is our Christ. We are His 
brothers. We are His people. 
Through His resurrection He has 
gathered all of us, by the grace of 
the Holy Spirit, into His Holy 
Church, which even the gates of 
Hades cannot contain. (Mt. 16, 18) 
And the Church is our mother. We 
are baptised in the resurrected 
Lord and we commune of the 
resurrected Lord. And everything 
which we do in our spiritual life, 
we do because of the risen Lord. 

 .  
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Сва четворица јеванђелиста носе 
сведочанство празног гроба, 
било да то експлицитно износе 
или да попут светог Марка то 
јасно подразумевају. Извесна 
одступања у њиховим 
извештајима нам уствари 
сведоче о њиховој 
аутентичности и служе нам као 
важан индикатор да прича о 
празном гробу припада 
најстаријем јеванђеђском 
предању. Невероватно би било 
да су приче о празном гробу 
сврстане у легендарна 
улепшавања каснијег периода 
Цркве, јер ако их је Црква заиста 
измислила, од ње бисмо 
очекивали складнији опис. 
Црква није никад покушавала да 
улепшава догађаје, и уместо 
тога увек је верно преносила 
Предања која је примила. 
 
Мањак једообразности такође 
сведочи о историјском 
карактеру извештаја који 

описују реакцију жена-
мироносица које су откриле 
празан гроб у ''трећи дан''. Њима 
је било откривено да је празан 
гроб последица васкрсења 
Христовог. Када јеванђелиста 
Марко наглашава застрашеност 
или страхопоштовање који се 
појављују код жена, он нам 
уствари кроз то указује да је 
празан гроб у основи видљиви 
знак васкрсења. Њихов страх је 
прави пример искуства које је 

Рудолф Ото окарактерисао ао 
mysterium tremendum. (Термин 
mysterium указује на 
натприроданм трансцедентан 
карактер Бога. Он је ''потпуно 
различит од других'' и ниједна 
твар не може да се пореди са 
њим. Придев tremendum указује 
на страхопоштовање које се 
доживљава када се неко 
сусретне са ''потпуно 
другачијим бићем''. види: Rudolf 
oto, The Idea of the Holy, London, 
Oxford University Prfess, 1923.)  
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Оне су са трепетом и ћутањем 

реаговале на овај неочекивани и 

трансцедентни животни догађај, 

који се десио у гробу – ћутање је 

обично изражајније од речи. 

Свети Лука нас извештава да су 

жене биле збуњене и уплашене. 

Оне су спустиле своје главе на 

земљу када су виделе ''двојицу 

младића'' који су уствари два 

анђела, како стоје поред њих. 

„Шта тражите живога међу 

мртвима?“ – питаху анђели ове 

жене (Лука 24, 5).  

 

У јеванђељу по Матеју жене 
мироносице доживљавају 
слично искуство. Марија 
Магдалина и „друга Марија“ су 
напустиле гроб „ са страхом и 
радошћу“ (Матеј 28, 8), јер, како 
свети Јован Златоусти пише 
„оне су виделе невероватну 
ствар, и изван њиховог 
очекивања празан гроб, у коме 
сз раније виделе како Исус 
лежи“. Било да је порука 
васкрсења упућена од стране 
„анђела“ код Матеја, или од 
„двојице људи“ код Луке, она је 
јасна и меродавна: десио се 
догађај васкрсења. 
 
Марија Магдалина и друге жене 
са њом су споменуте у 
извештајима о празном гробу у 
сва четири јеванђеља. Свети 
Јован Богослов спомиње једино 
Марију Магдалину, али не 
искључује могућност да су и 
друге жене са њом учествовале у 
овом за нас значајном јутру 

(види Јован 20, 2 – „не знамо где 
га положише“). Оне су и прве 
које су виделе васкрслог Христа 
(Јован 20, 11-18; Марко 16, 9). 
Било би просто невероватно да 
је предање о женама 
мирносицама и празном гробу, 
касније лансирала Црква у 
складу са њеним потребама, 
Какву би корист Црква имала од 
тога? Јеванђеља су написана у 
свету и атмосфери која се 
непријатељски опходила према 
сведочанству ових жена. Ипак, 
јеванђелисти су користили 
Предање Цркве и записали су 
њихова имена и њихова 
сведочанства. Ове жене су 
пратиле Исуса из Галилеје ка 
Јерусалиму; оне су му служиле, 
виделе су Његово распеће и 
сахрану и биле су сведоци 
празног гроба. Њихова имена и 
дела нису била продукт 
креативне маште јаванђелиста 
али припадају што се десило у 
прошлости. При помињању 
жена као значајног и важног 
фактора прве Васкршње недеље, 
а не апостола Петра, Павла, 
Јакова или Јована, јеванђелисти 
верно следе чињенице које су 
примили од Цркве у њеним 
најранијим временима. 
 

Са речима „Он је васкрсао“, 
анђео код Марка упућује на 
нешто што се већ догодило. 
Моменат васкрсења није 
забележен. Ниједно људско 
биће није било сведок 
васкрсења Исусовог из гроба.  
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Feast of the Ressurrection 
of Our Lord, 2017 
  
Christ is Risen, Bringing Joy! 
 

The holy forty day 
lenten period, teaching us to 
spend our time quietly and 
with spiritual joy, by 
mirrorring the lives of saintly 
God-pleasing men and women, 
has passed. We had before us 
the Holy Prophets Moses, 
Elijah, and John the Baptist; 
the Venerable fathers Gregory 
Palama, John Climacus, 
Andrew of Crete, and the 
Venerable Mother Mary of 
Egypt, an angel by body. All 
of them can be called 
''heavenly people and angels 
on earth''. We also bowed before 
the Life-giving Cross so that we 
may be spiritually strengthened.  
 
 We experienced joy at the 
resurrection of Lazarus of the four 
days; he who is a foretelling of our 
general resurrection. We entered 
the Holy city of Jerusalem with our 
Lord and Saviour Jesus Christ, so 
that we may spiritually partake in 
His suffering for the sake of our 
salvation. All of this culminated 
with His crucifixion on the Cross 
and being laid into the tomb. 
Anyone who has even the smallest 
sense of faith experienced sadness 
in their heart. For we have all 
crucified Him. And every day we 
crucify Him with our sins.   
 
 And He, forever living, after 
being laid into the tomb, 
descended into Hades , with His 

human soul and godliness equally, 
so that even there He may spread 
the Gospel. Our joy commences in 
Hades. Already there, God showed 
His godly power, delivering all of 
the just from the grasp of Hades.  
 
And when His enemied thought 
that they had defeated Him, He 
miraculously ressurects on the 
third day. That was the joy above 
all joys. There has never been 
greater joy in the heavens, or on 
earth. Christ's resurrection turned 
the course of history. Christ's 
resurrection gave our life a 
meaning (Rom. 5, 18).  
And truly, there is no sense in 
living without the resurrected 
Christ. The Apostle Paul says: ''If 
Christ did not rise, then our 
teachings are empty, and so is your 
faith''. (1Cor. 15,14) 
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Ускликнимо с 
љубављу Светитељу 
Сави! 
 
Година за годином, као и век за 
веком, наш народ са пуно 
радости прославља и одржава 
молитвено сећање на 
најзначајнег и највећег човека 
кога је наш народ изнедрио на 
своме путу постојања, на Св. 
Саву, првог Архиепископа 
српског, и утемељивача 
духовног и националног 
идентитета. 
Ни време а ни географска 
дистанца, нису спречили да се и 
ове 2017. године у Ванкуверу, на 
Савиндан, окупимо и молитвено 
заблагодаримо Творцу на св. 
Литургији, за такву духовну 
величину, коју нам је Господ 
даривао, као што је св. Сава. 
После св. Литургије, по 
устаљеном реду, пререзан је 
славски колач и послужен 

свечани ручак који су 
припремиле наше 
сестре из КСС 
„Косовка девојка“. По 
ручку је започет 
програм у част св. 
Саве. После поздрава 
свештеника о.Малише 
Миловановића, 
наступала су деца из 
српске школе „св. 
Василије Острошки“, 
као и деца из нашег 
фолклорног друштва 
„Млада Србадија“. 
Најпре је програм 

почео са химном св. Сави, да би 
се наставио са лепим народним 
играма деце из мале, средње и 
велике групе фолклора. Деца из 
српске школе су рецитовала 
песме, свирала на 
инструментима, и песмом и 
драмским приказима 
увесељавала наша срца. 
А по завршеном програму, ни 
Управа школе и КСС нису 
остали дужни нашим 
најмлађима, већ су свој деци 
поделили пакетиће поводом 
Савиндана, за сав труд и 
приказано знање, и радост коју 
нам причињавају, сваке недеље 
у српској школи и на св. 
Литургији. 
 
протојереј Малиша 
Миловановић 
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Анђео се појављује као небески 
благовесник васкрсења пре 
људског сведочења о празном 
гробу и о васкрслом Христу. 
Свети Матеј потврђује да су 
мироносице прве нашле празан 
гроб, као да су оне прве среле и 
поклониле се Христу одмах 
након Његовог васкрсења (Матеј 
28, 1-10). Он ипак није писао о 
моменту и дану у коме се 
васкрсење одиграло. Анђео је по 
Матеју са неба и одвалио 
надгробни камен, не да би 
олакшао васкрсење, нити да би 
помагао Месији који се мучио 
на Крсту и који је сахрањен, већ 
да би омогућио женама да виде 
да је гроб празан и да је 
Христос, већ устао из мртвих )
28, 2). По речима светог Јована 
Златоустог, анђео је одвалио 
камен: „да би /жене мироносице/ 
могле видети да се у гробу не 
налази тело. Из тог разлога он је 
померио камен, из тог разлога је 
земљотрес наступио, да би 
путем тога устрептале и 
спознале то.“ 
Иконографија васкрсења у 
Православној Цркви нам не 
представља моменат Христовог 
васкрсења из мртвих. Свето 
Писмо не прихвата никакав опис 
овог момента, а такође помен о 
овоме не можемо наћи у 
ранохришћанској уметности. 
(Постојали су покушаји да се 
опише моменат Христовог 
васкрсења у апокрифном 
Јеванђељу по Петру и Јеванђељу 
по Јеврејима, које Црква није 
прихватила. Икона која                                                                                             
осликава моменат васкрсења је 
настала много касније, то јест 

кад су иконписци били под 
утицајем ренесансе. Древно 
предање православне 
иконографије има два начина 
интерпретације васкрсења 
Христовог: икону силаска 
Христовог у ад и икону која 
представља жене мироносице на 
гробу Христовом. Прва је 
„теолошко“ сведочанство о 
васкрсењу, на којој се осликава 
догађај који није виђен и који 
није могло видети ниједно 
људско биће, мада се то 
спомиње у Новом Завету (матеј 
27, 52; Дела 2, 27; 31; Ефесцима 
4, 8-10; 1. Петрова 3, 19-4, 6).  
 
Ова икона је повезана са 
службама Велике суботе, која 
означава сврху и резултат 
Христовог силаска у ад. Друга 
икона је „историјски“ приказ 
онога што се догодило у први 
дан недеље као што је и 
записано у јеванђељима, и од 
одређеног је значаја за 
разумевање повезаности крста, 
гроба и васкрсења.  
 
Васкрсење је Божије дело, и 
порука васкрсења прво долази 
од Њега. Његов анђео или 
благовесник говори женама-
мироносицама да се оне не 
смеју плашити, а затим их 
обавештава о васкрсењу. У 
јеванђељу по Јовану два 
анђела нису гласници 
васкрсења. Уместо тога, Исус 
је са својим васкрслим телом 
поздравио Марију Магдалину 
изван гроба, и преко ње пренео 
поруку за своје апостоле 

(Јован 20, 11-18). 

https://www.starhangelmihailo.com/uskliknimo-s-ljubavlju-svetitelju-savi/
https://www.starhangelmihailo.com/uskliknimo-s-ljubavlju-svetitelju-savi/
https://www.starhangelmihailo.com/uskliknimo-s-ljubavlju-svetitelju-savi/
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СВЕТИ ВАСИЛИЈЕ  
ОСТРОШКИ 

ЧУДОТВОРАЦ 
                                                                                               

Господ Бог, који хоће да се  

сви људи спасу и дођу до 
познања истине ( 1. Тим. 2.4.), 
подарио је сваком крају наше 
земље по једног или више 
светитеља који воде народ према 
спасењу. Један од таквих 
Божијих угодника и смирених 
наших молитвеника јесте 
светитељ Свети Василије 
Острошки. Свети Василије, 
прослављени острошки 
чудотворац, родио се у Поповом 
Пољу, 1610. Године, од оца 
Петра и матере Ане. На 
крштењу добио је име Стојан. 
        Прву школу хришћанске 
побожности Стојан је изучио је 
изучио у својој рођеној кући, а 
другу у манастиру Завали и 
Тврдошу у Херцеговини. Ћелећи 
да им син изучи писменост, 

његови родитељи одведоше га у 
манастир, али се њему монашки 
живот толико допао да је 
оставио оца и мајку и свој родни 
крај, и цео живот посветио Богу. 
 Требињски манастоир 
звани Тврдош у коме је Стојан 
провео своју младост, беше онда 
духовни центар тога краја. 
Имађаше своју књижницу и већи 
број писмених – учених монаха. 
А Стојан, бистар по природи и 
жељан науке и просвете читао је 
све што му је долазило до руке, 
а пре свега Свето Писмо и дела 
Сбетих Отаца. Из ових светих 
књига, његова чедна душа би 
надахнута љубављу према 
монашком чину и светитељском 
животу. 
        У Требињском манастиру 
Стојан је примио монашки 
постриг и том приликом добио 
име – Василије. После тога брзо 
је постао ђакон, а затим и 
свештеник. Као свештеник 
редовно је служио у цркви и 
народу проповједао реч Божију. 
Пошто неко време проведе у 
свом манастиру, Свети Василије 
оде у Црну Гору код 
митрополита цетињског 
Мардарија, који га задржа код 
себе. Али, на Цетињу не остаде 
дуго, јер међу њима дође до 
несугласица по питању односа 
према католицизму. Наиме, 
митрополит је из политичких 
разлога био готов да унијатима 
учини уступке, а Василије, 
прожет јачим духом 
Православља, категорички се 
супроставио његовој намери. У 

знак протеста напусти Цетиње и 
врати се у свој манастир. 
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Вишејезично богослужење је 
својим дивним певањем 
улепшао и заједнички мешовити 
хор из оба наша храма. Такође 
смо могли чути и певање хорова 
и појаца из других православних 
цркава. 
После службе организовано је 
послужење у просторијама 
храма што је продужило ово 
свеправославно дружење 
свештенства и верних. 
 
О. Малиша Миловановић 
 
Зимски излет деце из школе 
20. фебруара је Српска школа 
„Свети Василије Острошки 
организовала излет за све 
ученике. Ишли смо на клизање и 
дивно се забавили у лепом 
амбијенту Муди парк Арене. 
Неки од најмлађих су данас први 
пут стали на клизаљке. Деца су 
уживала у игри и дружењу а 
имали смо и мало послужење 
које су припремиле учитељице. 
Хвала родитељима који су 
помогли и придружили нам се, 
видимо се у недељу у цркви! 
 
Учитељица Дара Миловановић 
 
 

Поклоничко путовање 
на Свету Гору 
 
ЦШО Светог Архангела 
Михаила организује поклоничко 
путовање Манастиру Хиландару 
и другим светињама од 20. до 
28. јуна 2017. године. 
Полазак је из Београда 20. јуна, а 
повратак на Видовдан 28. јуна 

Поред Манастира Хиландара, 
посетићемо још неколико 
манастира на Светој Гори, 
србско војничко гробље 
Зејтинлик, цркву Светог 
Димитрија у Солуну, манастире 
на Метеорима, Опленац и 
Краљеву цркву. 
Цена је 400 евра. У цену је 
урачунат пут, хотели, доручак, 
вечера, водич, виза за Свету 
Гору, брод за жене док крстаре 
око Свете Горе. 
Заинтересовани могу 
контактирати свештеника 
Малишу Миловановића на 604-
715-1908. 
 

35. Скупштина 
Епархије канадске 
 
35. Скупштина Епархије 
канадске Српске Православне 
Цркве одржана је у ЦШО Светог 
Симеона Мироточивог у 
Калгарију од 3. до 4. фебруара 
2017. године. 
Скупштином је председавао 
Његово Преосвештенство 
Епископ Канадски Митрофан, а 
нашу ЦШО представљали су 
протојереј Малиша 
Миловановић и председник 
управног одбора Љубомир 
Котур, који су узели учешћа у 
законодавном и одбору за 
поздраве и резолуцију. 
Било је право задовољство 
поново видети и добити 
благослов од нашег Владике 
Митрофана, као и поразговарати 
и дружити се са свештеницима и 
делегатима из свих парохија 
наше Епархије канадске. 

https://www.starhangelmihailo.com/zimski-izlet-dece-iz-skole/
https://www.starhangelmihailo.com/poklonicko-putovanje-na-svetu-goru/
https://www.starhangelmihailo.com/poklonicko-putovanje-na-svetu-goru/
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Има нешто што је мене у овој 
причи посебно дотакло. Након 
рата и избјеглиштва доћи у нову 
средину, у којој није било лако 
бити прихваћен  и доказати се, 
трновит је пут којим је Славко 
прошао, али сачувати најбољи 
дио себе и несебично се давати 
другоме, учити оне који тек 
треба да закораче путем живота 
љепоти стварања, предивном 
свијету музике, посвећености, 
лојалности, одрицању, раду, 
љубави, показати им свијет, 
научити да вјерују у себе и своје 
снове, значи усадити им темеље 
које ће цијели живот са поносом 
носити у себи. Има ли ишта 
вредније од тога? Посебно данас 
када свједочимо много чему око 
нас, као и систему вредности 
који се мјења Славково дјело 
добија још већи значај. И опет се 
враћамо на то колика је 
неизмјерна вредност само једног 
човјека када даје и срцем и 
душом.  
 
 
Даринка Дариа Заставниковић 
 

 
 
 

ПАРОХИЈСКЕ 
ВЕСТИ 

 

Недеља православља  
 
 
У недељу 5. марта 2017. године 
одржано је заједничко 
богослужење свих православних 
цркава на подручју ширег 
Ванкувера како би се обележила 
Недеља православља уз 
подсећање на велику победу 
цркве над иконоборачком 
јереси. 
 
Место служења се 
традиционално мења сваке 
године а овај пут вечерња 
служба је организована у грчкој 
цркви светог Николе и 
Димитрија у Ванкуверу. Хладно 
време, поледица на путевима и 
снег који је падао већи део дана 
нису били препрека за приличан 
број верника који се придружио 
овом по много чему 
јединственом богослужењу. 
 
У току службе одржана је беседа 
о историјату и значају победе 
православне цркве над 
иконоборцима као и месту и 
улози икона у животу верника. 
Поред наших свештеника из 
српске православне цркве, оца 
Малише Миловановића, оца 
Мирослава Дејанова и оца 
Марка Радмановића, 
саслуживали су и свештеници из 
грчке, руске, антиохијске, 
румунске, украјинске и 
америчке православне цркве.  
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У Требињском манастиру 
светитељ се будно старао за 
духовно просвећење свог 
народа. Обилазећи села и 
градове, свуда је проповедао 
свето Јеванђеље, децу крштавао, 
заручнике венчавао, преминуле 
опојавао. Посматрајући такав 
његов рад и гледајући га у 
простим и дугачким хаљинама, 
Турци му се ругаху и гласно 
добациваху ”Рајин богомољац!” 
        Да би се склонио испред 
њихових очију, Свети Василије, 
пође на далеки пут, за 
православну царску Русију. 
Тамо је лепо примљен и добио 
на поклон много икона, 
богослужбених књига, одежда и 
нешто новца за свој народ. И све 
је, по повратку у свој крај, 
разделио црквама и 
манастирима, а сиромашним 
људима и новца колико је имао. 
        Али, док се православни 
верници јако обрадоваше 
повратку свог великог 
духовника, дотле сe потурице и 
присталице латинске уније 
распалише мржњом против 
њега. Да би избегао нову 
опасност, светитељ одлучи да 
поново крене на пут – овом 
приликом у Свету Гору. Успут је 
свратио пећком патријарху 
Пајсију и испричао о свим 
тешкоћама православних Срба у 
Херцеговини. 
        У Светој Гори Василије 
обиђе многе манастире и 
скитове и од њихових монаха 
поучи се испосничком животу. 
Највећи дио времена провео је у 
манастиру Хиландар, међу 
српским монасима. Враћајући се 

за Србију, он поново сврати 
пећком патријарху и том 
приликом на Преображење 
Господње 1638. године, буде 
посвећен за епископа и 
постављен за митрполита 
требињског са седиштем у 
манастиру Тврдош. 
 По природи, Свети 
Василије био је безазлен човек, 
увек спреман да поучи, да 
помогне, утеши и упути сваког 
на прави пут. А, сада, кад доби 
епископски чин и прими 
двоструку благодат, још са 
већом љубави и апостолском 
ревношћу проповедаше реч 
Божју. Без обзира на присутне 
опасности он путује по епархији 
и с великим пожртвовањем 
врши своју архипастирску 
службу. Главно оружје у 
његовом раду била је молитва са 
којом је чинио чудесна дела. 
        Али, стање под Турцима 
било је све теже и теже. На 
свиреп начин, они убише 
Пајсија, митрополита источно-
херцеговачког. Затим похваташе 
виђеније људе из тога краја па и 
њих побише. А преплашени 
народ склони се у збегове. 
        На обезглављену источно-
херцеговачку епархију патријарх 
Гаврило постави митрополита 
Светог Василија. Тако је сад 
имао две епархије. Али услови 
за рад били су лоши до крајњих 
граница. Да би избегао смртну 
опасност он из Требињског 
манастира пређе у Оногошт- 
Никшић, седиште источне 
епархије. А кад и овде не буде 
миран, оде у Острошку планину 
и настани се у камену пећину. 

https://www.starhangelmihailo.com/nedelja-pravoslavlja-mart-2017/
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На тај начин Острошка пећина, 
силом околности постала је 
епископска резиденција. 
        Пошто се настанио у 
Острошкој пећини, Свети 
Василије настојао је да се ту 
прикупе преживјели монаси, да 
се сагради храм за Свето 
боогослужење и новом братству 
обезбеде основна средства за 
живот. За кратко време он све то 
постиже, благодарећи високој 
моралној свести житеља из 
ближе и даље околине. 
        Са благословом светитеља, 
у Острошкој стени саграђене су 
две мале цркве, једна посвећена 
Ваведењу Пресвете Богородице, 
а друга Часном и Животворном 
Крсту. У овим малим 
црквицама, издубљеним у 
камену, организовао је 
свакодневно богослужење. 
Свевишњем Господу узношене 
су топле молитве за цео 
православни свет. Са 
Острошких висина, Свети 
Василије често је силазио у 
народ, учио га, поучавао и делио 
са њим и добро и зло. Још за 
живота народ га је сматрао за 
светитеља и одавао му велико 
поштовање. Пошто у самом 
Острогу проведе 15 година, дође 
му крај овоземаљског живота. 
Тада мирно, без болова и патње, 
предаде своју душу Господу 29. 
aприла 1671. године. 
 
Текст је написао преосвећени  
Владика  Британско-
скандинавски, Г. Доситеј, 1996. 

 

Српска 
школа                     

Св. Василије 
Острошки  

21. маја 2017  

ће имати завршну 

приредбу 

благодарности на 

крају успешне 

школске године                                

***** 

  А излет организују 

 28.  маја 2017  
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Сад предивно свира и на 
концетима има соло дионицу. 
Родитељи знају сами своје дијете 
да униште. Док је дијете мало 
оно не зна што жели и за шта је 
способно.  Проблем је кад 
родитељ жели да му дијете свира 
и то одмах да му купи велику 
хармонику, а не зна да му тако 
криви кичму и да треба да се 
посавјетује са стручним људима.  
Родитељи знају направит и збрку 
упишу дијете на хиљаду неких 
ствари и дијете нигдје не може да 
стигне. 
 
У чему је тајна Вашег успјеха? 
Ми смо један тим. Имам дјецу 
који су моји први сарадници. Све 
се договарамо и око путовања и 
музике. Некада они мени нешто 
предложе и ја прихватим. Увијек 
им говорим да смо једна екипа. 
Када свирамо дајемо све од себе 
и никад никог нисмо одбили. 
Било десет људи на концету или 
на Олимпијади свирамо из срца и 
душе и дајемо свој максимум. 
Оркестар мора да је на првом 

мјесту. Много је 
ту одрицања и 
рада. Када 
путујемо старији 
су сви задужени 
за неког од 
млаћег а ја све то 
само надгледам. 
Највећа тајна је 
да смо сложни и 
да квалитетно 
радимо, много 
вјежбе и труда. 
Они су моја дјеца 

и ми смо једна велика породица. 
Не деси се у школи да неко од 
мојих ученика прође крај мене а 
да ме не загрли, пољуби или 
нешто слично и то је мој највећи 
успјех.  
 
Какви су планови за 
будућност? 
Вољели бисмо отићи на једну 
европску турнеју од Угљевика до 
Лондона. У свакој држави да 
имамо концерте. Захваљујући 
Српској православној цркви 
можемо то да урадимо.  Ми са 
поносом кажемо да свирамо 
српску традиционалну музику су 
ријечи са којима је Славко 
завршио интервју. 
Заиста је величанствено 
присуствовати концерту који 
уприличи Оркестар Хармоника. 
А једнако упечатљив утисак 
одаје и Славко Николић, тај 
срчани човјек који са огромном 
страшћу ради оно у чему ужива.  
А зна се да ко срцем живи чуда 
ствара и зато сви ови успјеси и 
произилазе као логичан наставак 
радости стварања. 
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За Олимпијаду и у 
Јекатеринбургу су одлучивали 
најзначајнији стручњаци Русије 
и то ми импонује. За мене лично 
похвале Љубише Павковића и 
Јовице Петковића које сматрам 
великим хармонкашима су 
изузетно значајне.  
Како објашњавате велики број 
талената на релативно малом 
простору као утицај средине или 
нешто друго? 
Када осјетим да дијете има 
талента позовем родитеље и 
кажем своје мишљење. Треба са 
дјецом знати  радити прије 
свега. Дјеци треба пружити да 
осјете шта је публика, шта су 
другари, не ријетко поведем на 
путовања некога ко је тек почео 
да свира, управо из тих разлога. 
Вјероватно и само поднебље има 
доста талената, треба само ту 
ватру добро упалити и 
усмјерити како треба и све дође 
на своје.  
 
Колики је значај музике у 
формирању младе особе као 
личности и њеном сазревању? 
Музика је увијек присутна у 
нашем животу у било којој 
ситуацији, у зависности која 
врста музике одговара ком 
тренутку . Музика је живот. Она 
има почетак, врхунац и крај, као 
и све у животу. Ако разумијеш 
музику, разумијеш и суштину 
живота, барем ја тако гледам. 
Како помоћи дјетету који 
показује заинтересованост за 
музику и да ли дјецу у том 
правцу треба форсирати или не ? 
Даћу Вам два примјера. Неко 
крене добро, неко лоше. Имам 

примјер ученика који данас 
свира страним гостима кад 
посјећују Србију, а тај дечак кад 
је почео није могао тона да 
одсвира. У једном тренутку срео 
сам његове родитеље и било ми 
непријатно знам људе, али они 
су рекли да им је битно да он 
није на улици и да изађе на 
прави пут, паметни људи били. 
Након двије године почео је 
чешће и више да вјежба и тако 
одједном све боље и боље да 
напредује. Касније сам га одвео 
на такмичење у Шабац гдје су 
били познати хармоникаши, а он 
је освојио прво мјесто. Живио је 
једно време у Торонту, сад се 
вратио и професионално се бави  
музиком, прати најпознатије 
пјеваче.  Успио је као музичар. 
Свако може и не треба никоме 
рећи да није за музику, можда 
нешто проради.  Зна се осјетити 
ако неко тотално није за то, али 
никад не треба рећи ниси ти за 
то. Свако ако нешто жели кад 
тад ће то остварити.  
Имао сам ђака који је добро 
свирао али био лијен. Једном 
сам морао отићи са пробе и 
оставио сам дјецу да је сами 
одрже. Назвала ме мајка тог 
дјечака и рекла да је болестан, 
али ми смо се налазили на истом 
мјесту, угледао сам је и видио да 
лаже. Фино сам и културно 
пришао и рекао да са тим неће 
мени нашкодити али ће своје 
дијете потпуно погрешно 
усмјерити и још пар ствари. 
Извинула се. Он је од тада почео 
страховито много да вјежба и 
као награду да му покажем да се 
труд исплати повео сам га на 
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ТИЈЕЛО 

ХРИСТОВО 
ПРИМИТЕ  

 
Из недеље у недељу окупљамо 
се у цркви на св. Литургији . 
Долазимо да учествујемо у 
молитви , да добијемо опроштај 
грехова, да пренесемо ум и срце 
на небо и да сви заједно и 
анђели и људи прослављамо 
Христа и будемо једно стадо и 
једна Црква. Понекад у 
разговору чујемо речи данас је 
била лепа Литургија, доживели 
смо је, или  нисмо се радовали, 
нисмо схватили и нисмо се 
могли молити. Када можемо 
рећи да смо доживели Литургију 
а када то говоримо а да није 
истина . Молимо се, али шта 
треба да тражимо, или шта нам 
Литургија пружа да бисмо смо 
то тражили и да кад добијемо 
тражено будемо сигурни да је 
услишена наша молитва? 
Покушаћу да у кратким цртама 
дам објашњење самог тока свете 
Литургије и делимично њеног 
историјског развоја да би наш 
верни народ имао јаснију слику 
шта се на Литургији догађа и да 
дарове које нам Бог даје будемо 
достојни да примимо и 
сачувамо. 
 
Проскомидија  
Или принос се врши пре почетка 
Литургије и верницима је  

прилично непозната јер је 
свештеник врши углавном сам. 
Он целива иконе Господа Исуса 
Христа и Богородицу, часну 
трпезу, облачи одежде и почиње 
проскомидију. Свештеник стаје 
пред предложење три пута се 
клања и говори Господе 
милостив буди мени грешноме. 
Затим говори тропар Великог 
Петка Искупио си нас крвљу 
својом од клетве законске, узима 
просфору (хлеб)  и са ножићем 
које има облик копља и 
симболише оно копље којим је 
римски војник пробоо ребра 
Христова на Голготи чини знак 
крста и каже у спомен Господа 
Бога и спаса нашега Исуса 
Христа. Каже у спомен зато што 
је Христос рекао апостолима на 
Тајној Вечери ово чините у мој 
спомен. Спомињемо Његову 
крсну жртву и васкрсење. Вади 
један део просфоре ,агнец 
(јагње) и чита стихове пророка 
Исаије Као овца на заклање би 
вођен… 
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Затим сипа у путир (чашу) вино 
и воду. До 13.века ово је био 
читав чин проскомидије.  
Патријарх Филотеј 13. в. и св. 
Симеон Солунски 14.в. спомињу 
вађење честица за Богородицу, 
светог Јована како је и данас. 
Честица за Богородицу стоји са 
десне стране као испуњење 
старозаветног пророштва Стаде 
царица с десне стране Теби,  док 
са леве стране агнеца (хлеба ) 
стоје честице за анђеле, св. 
Јована, мученике, преподобне и 
праведне, бесребренике и 
чудотворце, светитеља којем је 
посвећен храм, оног светитеља 
чија се Литургија служи а испод 
агнеца спомињу се надлежни 
епископ ,свештеници који су у 
тој цркви служили раније, 
ктитори приложници и 
добротвори храма имена која су 
записана у помјанику и она која 
верници донесу за спомињање. 
Тако да је на дискосу сабрана 
цела Црква а ми који доносимо 
имена за спомињање на неки 
начин чинимо те људе 
присутним. 
 
Велика јектенија 
Значи свеобухватна молитва. 
Води порекло из Антиохије 
одакле је ушла у цариградско 
богослужење а касније и у 
словенске цркве. У старини 
њено место је било пре молитве 
Свјати Боже. Зове се и мирна 
јектенија јер почиње речима '' У 
миру Господу се помолимо''. 
Кад је човек узнемирен не може 
ни истински да се моли јер мир 
је тај који спаја људе а немир и  

 
једног самог човека дели.  
Молимо се за мир целог света, за 
цркве ,ваздух, за оне који путују 
и болују, да сами себе и једни 
друге и сав живот свој Христу 
Богу предамо следујући 
Богородици која је сав живот 
свој предала Богу.  
 
Антифони 
Су стари начин певања настао у 
време св. Јована Златоустог као 
одговарање између два хора. 
Било је популарно у 
византијском богослужењу у 
литијама које су се кретале од 
Аја Софије до цркве која слави. 
То су стихови из 92. и 94. 
Псалма, 9 блаженстава, тропари 
и кондаци.  
 
Мали вход и Трисвета песма  
Вход је још у старом свету био 
облик окупљања на јавним 
местима. Понекад после победе 
војске у рату или на паганским 
светковинама, а такође су у 
старој Грчкој постојале свечане 
поворке хорова које су 
наступале на трагедијама. У 
Јеванђељу је Христов свечани 
улазак у Јерусалим описан као 
литија. У Византији када је цар 
Теодосије вратио цркве 
православнима након победе над 
Аријевом јереси аријанци су 
одлазили ван града и певали 
антифоне песме а св. Григорије 
Велики је са великим 
негодовањем писао о литијама 
мислећи на аријанска окупљања. 
Да би сачувао православне 
вернике, св. Јован Златоусти је 
организовао литије са ватреним  
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Која су гостовања 
најзначајнија за вас? 
Најзначајнија је Олимпијада, а 
нисмо то ни сањали, позвао нас 
је Московски лист да се 
пријавимо и пошаљемо 
материјал. Након ње почели смо 
сарађивати са Руском амбасадом 
у БиХ која једино нас позове из 
читаве регије да им увеличамо 
важне догађаје. Такође на позив  
Бошка Гајића били смо 
Султанови гости у Оману.  
Свирали смо у Златној дворани. 
И заиста је било изузетно 
искуство упознати арапски 
свијет, који нас је јако љубазно 
примио. У Јекатеринбургу су 
учествовале филхармоније 
великих држава а ми смо 
ученици основне школе. Све су 
то изузетна признања. И оно 
што је јако битно насупамо са 
нашом српском 
традиционалном музиком.  
 
Да ли често учествујете на 
такмичењима? 
До сада није било такмичења да 
смо учествовали а да нисмо 
освојили прво мјесто.  Ha 
такмичењу народне музике и 
фолклора у Зворнику 

учествовали смо три године 
заредом и односили побједе у 
све три катергорије: оркестар, 
солиста и пјевање. А онда су нас 
замолили да наступамо  
ревијално. Оркестар хармоника 
био је десет пута првак 
Републике Српске,  док је моја 
кћерка која је у оркестру од 
његовог  оснивања више пута 
била првакиња Републике 
Српске у пјевању. У такмичењу 
“Ја имам талента” дошли смо до 
финала. 
Да ли сами финансирате своја 

путовања и колико је лако 

наћи спонзоре у данашње 

време? 

Тешко је наћи спонзоре, доста 

тога остаје на обећањима. 

Трудимо се да донаторским 

концертима омогућимо 

средства. За велике догађаје као 

што су Олимпијада и значајна 

гостовања иза нас је стајала 

Влада Републике Српске, као и 

рудник Угљевик, помагала нам 

је и општина Угљевик, као и сам 

предсједник Републике Српске.  
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КАД ЗАИГРА             
И СРЦЕ И ДУША 

 
Оркестар хармоника основне 
школе „Алекса Шантић” из 
Угљевика по трећи пут запутио 
се у Канаду, сада већ можемо 
рећи у посјету пријатељима. 
Смјештени  у породицама чија 
су дјеца чланови фолклорне 
групе “Вук Караџић”  исписују 
нове странице успомена и 
учвршћују пријатељства 
започета приликом њиховог 
прошлог  боравка.  Па у складу 
са тим и оснивач Оркестра 
хармоника човјек који је 
заслужан за њихов успјех , 
господин Славко Николић на 
питање како му се допада 
Ванкувер, као прво истиче 
љубазност домаћина, а затим и 
љепоту града. 
 
Оркестар по много чему посебан 
састоји се од тридесет  шест 
чланова и необично је да броји 
скоро више дјевојчица него 
дјечака. Њихови успјеси су 
заиста више него импресивни. У 
групи од  дванаест хиљада 
пријављених из цијелог свијета 
изабрани су као директно 

пласирани учесници на 
отварању Олимпијских игара у 
Сочију. На фестивалу у 
Јекатеринбургу  од осамнаест 
пријављених држава Оркестар 
Хармоника освојио је прво 
мјесто.  Гостовањe код Емира 
Кустурице, у Жикиној шареници 
као и шоу програму “Ја имам 
талента” учинило их је познатим 
ширим народним масама. 
Разговор са њиховим вођом, 
наставником музичке културе 
Славком Николићем водила сам 
поводом концерта у цркви Св. 
Архангела Миахила, којем је 
претходио концерт у цркви Св. 
Саве у Ванкуверу. 
 
Како се десило Ваше прво 
гостовање у Канади ? 
Након  једне емисије Мире 
Адање-Полак о Канади и 
Нијагариним водопадима 
пожелио сам да дођем са 
оркестром. Заиста у ситуацији 
када размишљаш како ћеш 
преживјети, моја идеја о 
путовању у Канаду изазивала је 
смијех код људи, иако су се сви 
односили са поштовањем према 
мом раду. Новинарка Милијана 
Кос којој се мој план допао 
упознала ме је са тадашњим 
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светиљкама да би на тај начин 
скренуо пажњу на цркву (од 
хиподрома ,позоришта и сл.).  
Цар Константин Порфирогенит 
(10. век ) описује да је од палате 
до цркве ходало 55 000 људи а 
руски историчар сведочи да је на 
крунисању Манојла Палеолога 
1392.г литија била толико велика 
да су ходали до цркве 3 сата. 
Мали вход је уствари био време 
уласка верника у цркву на челу 
са епископом, приближавање 
олтару као престолу и месту 
Вазнесења.  
Епископ би говорио возглас Мир 
свима ! и тако би почињала 
Литургија. И данас је на 
архијерејској литургији први 
возглас архијереја'' Мир свима !'' 
на малом входу. Данас је мали 
вход излазак свештеника са 
Јеванђељем из олтара. 
Трисвета песма Свјати Боже је 
трећи стих 41. Пс. Који пева о 
моћном ,живом и бесмртном 
Богу. Неки кажу да је настала у 
време 4. Васељенског сабора у 
Халкидону, неки да је и раније 
постојала. Св. Никодим 
Светогорац каже да је настала у 
Цариграду за време земљотреса 
када је једно дете чуло како је 

анђели певају. После 
трисвете песме свештеник 
се окреће према народу и 
чита Свето Писмо. 
 
Библијска читања и 
литургијска проповед 

Свето Писмо је само 
делимично записана реч 
Божија. Ако читамо 
Јеванђеља видимо да је 

Христос посећивао богослужења 
у синагогама и да се Библија 
редовно читала и тумачила. 
Најстарији запис који сведочи о 
Литургији је Апологија св. 
Јустина Мученика из 2.в. где се 
каже да је у недељу било 
окупљање и читање Св. Писма . 
Поредак библијских читања се у 
пракси разликује . У литургији 
антиохијског типа чита се Закон, 
Пророци Апостол и Јеванђеље, а 
у литургији александријског 
типа Апостол, Јеванђеље, Дела 
ап. и Откровење.  
Апостол се чита пре Јеванђеља 
да нас припреми за Јеванђеље 
као нешто савршеније. 
Занимљиво је рећи да Јеванђеље 
стоји на столу часној трпези као 
нешто што се једе. И код нас се у 
жаргону каже ''прогутати књигу'' 
У С. Завету имамо описано како 
је Бог пророку Језекиљу дао да 
поједе књигу и да говори дому 
Израиљевом. Исто тако у 
Откровењу каже, иди и узми 
књижицу која стоји код анђела, 
поједи је и загорчаће ти утробу. 
У мору и беспућу лоших вести 
које долазе до нас Јеванђеља су 
добра вест која даје смисао 
нашим животима.  
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Најстарије је Јеванђеље по 
Марку настало око 70.те год. 
Ако узмемо историјски да је 
Господ Исус Христос страдао 
око 30-те год. изгледа као да 40 
год. није записивано што не 
значи да се није проповедало и 
преносило. Црква је сачувала 4 
јеванђеља која имају сличну 
структуру и која говоре о 
Господу Исусу Христу на четири 
различита начина. Само код ап. 
Луке и Матеја имамо божићну 
причу и само код ап. Луке пут за 
Емаус. Јеванђеље које слушамо 
на литургији даје смисао нашем 
животу не због моралне 
проповеди него зато што је Бог 
искусио наше постојање и сву 
тежину људске егзистенције коју 
је узео на себе. Није изабрао 
комфоран живот него крст, 
социјалну срамоту и бол. 
Коначни смисао свему  даје нам 
Васкрсење које хришћани 
проповедају и сведоче животом 
и кроз њих се препознаје 
јеванђеље.  
 
Сугуба јектенија и јектенија 
оглашених 
Следује после Јеванђеља као низ 
прозби које ђакон изговара 
испред иконостаса. То је усрдно 
мољење које произилази из 
текста молитве који прати ову 
јектенију. Надахнута је 50. 
псалмом и наставак је 
новозаветних читања. Оглашени 
су они који се припремају за 
крштење. У апостолска времена 
припрема је била 
кратка ,састојала се од једне 
беседе док је систематска 
катихеза вршена после крштења. 
Од 4 до 6 века катихезе су 

трајале по три године. Данас 
нема оглашених као некад али 
ми се молимо за некрштене да 
им Господ открије познање 
истине. 
Велики вход и херувимска 
песма 
Велики вход је литијски пренос 
дарова са предложења на Часну 
Трпезу а Херувимска песма 
химна која прати ову радњу. 
Истовремено се врши  кађење а 
на архијерејској литургији прање 
руку и проскомидија. Постоје 
разне варијанте херувимске 
песме. На Велики Четвртак се 
пева '' Вечери Твојеја Тајнија'' а 
на Велику Суботу '' Да молчит ''. 
До 5.века певала се три пута на 
Васкрс и на Богојављење и то је 
остатак антифоног певања, док је 
сад остало да се само Алилуја 
пева 3 пута. Занимљиво је рећи 
да је дискос из цркве св. Софије 
у Цариграду на коме су дарови 
преношени био величине 1.20 м 
али је касније украден и налази 
се у музеју у Америци. Улазак 
дарова символично представља 
улазак Христа у Цркву. 
 
Молитва анафоре 
Је централна молитва Литургије 
упућена Богу Оцу. У ноћи када 
је био предат Господ Исус 
Христос је установио св. 
Евхаристију која се продужава у 
векове као специфично освећено 
време царства које нам долази. У 
јеванђељу Ап. Луке стоји : '' И ја 
вам завештавам царство као што 
Отац мој Мени завешта да једете 
и пијете за Mојом трпезом у 
царству Моме''.   
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Оне се одмотавају, падају доле, и 
један за другим улазе по њима на 
пропланак јадни, измучени, 
преморени, заборављени људи, 
мушкарци и жене, и бојажљиво 
ишчезавају у рајске баште, 
цвећарнике и шуме. 
И после сваког спасеног Пресвета 
Владичица подиже увис своје 
прекрасне руке и говори умиљато: 
"Господе мој и Боже, Ти све 
видиш, чујеш и знаш.   
По неизрецивом милосрђу Свом, 
опрости ми што нарусшавам 
мудри поредак Твог пресветог 
раја. Али ја сам живела на земљи, 
и сама сам мајка. Могу ли да 
одбијем мајку која моли за сина? 
И нисам ли ја мајка васцелог 
слабог, страдалног човечанства? 
Опрости мени гријех мој." 
Тада Господ спусти свемоћну 
руку своју на раме апостола Петра 
и рече: "Повуцимо се одавде тихо. 
Немамо овде никаква посла..." 
  
 

ИКОНА СА ДВА ЛИКА 
 
Православна црка у Велики Петак 
износи насред храма Распеће 
Христово на целивање, а у дан  
Васкрса, икону  Васкрсења 
Христовог. 
То су два лика исте личности, два 
чина драме истог јунака, две 
нераздвојне стварности судбе 
правих људи и великих народа. 
Посматрати само један лик не 
доноси користи, посматрати оба 
одједносм не показује јасност, не 
посматрати никад ниједан завија у 
мрак незнања и у трулеж 
неморала и смрти. 

Постоји повест: у старо време био 
тако један мудар човек домаћин - 
он увек живи и живеће - који је 
имао велику задругу, много 
синова и кћери и унука и 
праунука. Пуна кућа народа. И 
све пуно и обилато. Па је тај 
човек имао једну икону на дасци, 
а на тој дасци на једној страни 
било је насликано Распеће 
Христово, са Мајком бола испод 
крста, и мутним облацима и 
тамом свуда наоколо. На другој 
страни даске било је насликано 
Васкрсење Христово у сјају и 
слави и красоти, са светлим 
анђелима над празним гробом. 
Ту икону држао је човек домаћин 
у великој трпезарији. Па кад год 
би у кући била гозба и весеље , он 
би окретао на видик ону страну 
иконе са Распећем, а када би била 
нека жалост, болест, смртни 
случај, мука и туга, он би окретао 
на видик ону страну са 
Васкрсењем. 
Кад су га чељад питала, зашто он 
то чини, човек домаћин овако им 
је одговорио: 
 - У срећи и весељу ја вам 
показујем слику бола, страдања и 
смрти, да би ви знали да срећа и 
весеље нису трајни него пролазни. 
А у време жалости и болести и 
муке и смрти ја вам показујем 
слику победе и славе и радости, 
да би с надом и стрпљењем 
подносили зло. Аманет вам од 
мене, децо моја, да гледате у ову 
икону као што вас ја учим, да би 
били јуначни и спокојни у 
страдању, а трезвени и Богу 
благодарни у весељу. 
 
Хиландарска хроника,  1982,  
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 ПЛАВЕ 
ЛЕСТВИЦЕ 

Николај Љесков 

  
Када Свети апостол Петар 
заврши свој земаљски зивот и 
би позван на небо, Господ му 
предаде небеске кључеве од 
рајских врата. 
Са свесрдном свештеном 
ревношћу свети апостол је 
обављао своју узвишену 
службу, откључавајући врата 
раја за душе оних људи који 
својим земаљским животом и 
решењем Свевишњег 
Праведног Судије заслужују 
небеска блаженства. И тако је 
то много година ишло својим 
устаљеним и уобичајеним 
током. 
Али једном апостол Петар сав 
узнемирен долази Господу 
Богу, и целивајући скуте 
Његове светлосне хаљине, 
говори: "Господе, нека ме 
мимоиђе гњев Твој! Морам ти 
објаснити своју узнемиреност. 
Ево, има већ много дана како у 
пресветлом рају Твом 
примећујем неке људе које ја 
нисам пустио унутра на рајска 
врата. Не могу себи да објасним 
на који су се начин они увукли 
тамо. И лица њихова никако не 
личе много на лица праведника. 
Бојим се, да нису посреди неке 
ђаволове подвале. Он и слуге 
његове способни су за сва 
могућа лукавства. Но знајући 
да су кључеви свагда код мене 
и да другог улаза нема, ја сам 
непрестано у недоумици, па чак 
и у тузи." 
Господ одговори: "Твоја је  

 
 
служба и твоја одговорност. 
Мотри пажљиво на оне који 
улазе у рај, па неће бити 
незваних гостију." Прође опет 
неколико дана, кад ето опет 
апостола к Саваоту: "Боже 
велики и милосрдни, та сваког 
дана се све више и виће туђих 
људи прокрада, не знам којим 
путем, преко рајске ограде. 
Обраћам се Твојој мудрости и 
власти. Ја сам немоћан, и 
мудрост је моја ништавна. Ти 
си једини Свезнајући." 
Тада Бог рече: "Хајде за Мном, 
свети Петре. Обиђимо заједно 
све крајеве раја, и сами 
испитајмо шта је узрок тим 
појавама, које су изазвале у 
теби тако много оправдане и 
похвалне узнемирености. 
Хајдемо!" 
И тако они кренуше. Напред 
Господ, за Њим апостол. Дуго 
су ишли, чак сустадоше. Најзад 
стигоше до наранџасте шумице, 
и кроз њене гране приметише 
нечију плаву ризу. Опрезно се 
привукоше ближе, и шта 
угледаше? Под гором, на 
зеленом пропланку, засутом 
белим радама, стоји Пресвета 
Дјева и гледа доле са ивице 
дубоке провалије, одакле се 
види земља и сви људи. А у 
рукама Пречисте, танане, једва 
видљиве лествице, изаткане од 
најтање плаве свиле. 
Из провалије чују се жудни 

јауци, чују се паћеничке, 

пламене молбе. И гле, 

одједном,  Пречиста спушта 

своје  паучинасте лествице.  
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Анафора је узношење или 
приношење дарова ''Господе 
који примаш жртву хвале од 
оних који Те свим срцем 
призивају прими молитву и нас 
грешних и принеси је светом 
жртвенику Твом и оспособи нас 
да ти за грехове своје и незнања 
народна приносимо дарове и 
духовне жртве и да благи дух 
благодати Твоје сиђе на нас и 
сав народ Твој.    Следи возглас  
''Љубимо једни друге да бисмо 
једносуштно исповедали Оца и 
Сина и Светога Духа…''што је у 
давнини био позив за свеопшти 
целив мира (данас само 
свештеници у олтару) и 
символично значи да су се сви 
са свима измирили . Потом 
следи  
 
Символ Вере  
Који се од 4. века налази у овом 
делу литургије а раније је био 
везан за оне који су се 
крштавали тако што су 
изговарали у шта верују. Има 
разних символа вере, код нас је 
у употреби Никео- Цариградски, 
такође постоји и апостолски 
који је био популаран на западу.  

 
И данас се у разговорима између 
православних ,римокатолика и 
протестаната узима Символ вере 
као полазиште за причу о давно 
изгубљеном јединству.  
У молитви '' Свјат ,свјат,свјат 
Господ Саваот '' коју свештеник 
изговара описана је љубав 
Божија према свету да је и Сина 
свога дао да би они који верују у 
Њега имали живот вечни. 
За време певања '' Тебе појем '' 
врши се освећење дарова .Хлеб 
и вино постају Тело и Крв 
Христова, ми се сједињујемо и 
имамо заједницу са Богом и 
молимо се да нам Свете Тајне 
буду на трезвеност душе, на 
опроштење грехова ,на 
заједницу Царства Небескога не 
на суд или на осуду.  
 
Још се молимо за преминуле у 
вери, праоце, оце патријархе…а 
особито за Пресвету Богородицу 
и певамо Достојно јест или на 
Литургији св.Василија Великог '' 
О тебје радујетсја ''. Следи 
припрема за причешће и 
молитва  
 
Оче наш 

Коју садрже сва богослужења и 

чинодејства. Изговорио је 

Христос у Беседи на гори. То је 

молитва Цркве и нас  који смо 

део Цркве и који се биолошки 

рађамо од родитеља а крштењем 

за живот вечни. Где нам је Отац 

тамо је и отаџбина. Следи 

припрема за причешће. 
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Причешће заједница верних 
Цела Литургија је спајање 
небеске и земаљске Цркве а 
наше причешће је наше 
учествовање да ми многи 
постанемо једно Тело Христово. 
Као што је Адам изгубио живот 
вечни јелом ми га тако 
причешћем добијамо назад. 
Причешће је разлог зашто се 
служи Литургија, и не можемо 
рећи да смо хришћани ако се не 
причешћујемо. Не постоји 
љубав без жеље за сусретом ,а 
причешће је наш сусрет са 
Господом. Песме које се певају 
за време причешћа тзв. 
''причастен''су најстарије 
литургијске песме. 
 
Заблагодаримо Господу 
Свештеник се моли да Господ 
спаси народ и благослови 
наследнике своје. Наследили 
смо благодат ,љубав и Царство 
Небеско и као причасници 
љубави Божије у миру излазимо 
у овај свет и живимо с тим 
свесни дара који нам је Бог дао. 
Посматрајмо Литургију као 
литију од земље на небо, као 
један свети простор где примамо 
тајне које и јесу и нису од овога 
света . Хлеб и вино је оно што 
симболише наш земаљски 
живот. Ми смо добили овај свет 
као своју храну коју нам је Бог 
даровао да би живели али не да 
нас потчини и овлада нама јер 
колико год хлеба да једемо пре 
или касније ћемо умрети . Зато 
нам  Христос  пружа живот свој, 
Тело своје хлеб вечни. ''Ако не 
једете Тела Сина Човечијега и  
не пијете крви Његове нећете  

имати живот у себи .'' ( Јн.6.53 )
Сабирамо се у Цркву  да 
задобијемо јединство које је свет 
изгубио и да заједно једемо 
један Хлеб живота.  
Сваки пут кад одемо на 
Литургију изнова обећавамо       
''Господе поново ти предајем 
себе.'' Препуштамо се Њему који 
је покренуо живот у нама да га и 
даље изнесе да уреди сваки 
спољни и духовни проблем, да 
нам да силу, да нас подржи и 
усаврши. Ту смо заједно анђели 
и људи сабрани на духовном 
небу пред чијом лепотом бледи 
земаљски свет. Кад су апостоли 
радосни чинили чуда, 
задобијали душе,  рекли су : '' и 
демони нам  се покоравају 
Господе '' Он им одговара :  '' Не 
радујте се томе, него се радујте 
што су имена ваша записана на 
небесима. ''    
 
Дара Миловановић, Ванкувер 

 

МАЈКА БОЖИЈА 
 

Чак и у паклу нада клија 
Ако у адски круг крочи 
Богородица, Мати Божија,  
Да ка невољницима спусти 
очи. 
 
Она корача земљом 
проклетом, 
Плаче, гледајућ толику муку, 
И не бирајући, сваком петом, 
Пружа своју малену руку... 

Јуриј Домбровски 
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Господе 
многомилостиван 

јеси 
/Молитва Милоша 

Обреновића/ 
 
Боже, и данашњи красни данче, 
јутрошње јутарце, и јарко 
сунашце, помилуј мене 
грешнога! 
 
Свеци божји, који сте у Господа 
Бога свети, вама се молим и 
поклоним, молите бога за мене 
грешнога! Свети Петре, Павле 
апостоле, Марко и Матије, Луко 
и Јоване — четири ступа 
јеванђелиста који држите небо 
и земљу, свима се молим и 
поклоним, молите господа бога 
за мене грешнога!  
Свети оче Николаје, путниче, 
чудотворче, моје крсно име, 
помози ми: на путу, на суду, на 
тамној ноћи, на чарној гори, на 
мутној води; на уранку, на 
подранку, на беломе данку, и на 
сваком страшном месту. Света 
тројице, јединосушна и 
нераздељна, буди ми 
трезвитељница и 
покровитељница на сваком 
месту. Свети шестокрили 
ар’анђеле Михаило, сакрили ме 
твојим крилом, одбрани ме 
сваке муке и ђавоље области.  
Свети Јоване Крститељу, свети 
Ђорђе великомучениче, свети 
Димитрије, свети преподобни 
оче Андреја, свети 
првомучениче Стеване, свети 
Василије, свети Теодоре, и вама 
се молим и поклоним, молите 
милостивнога бога за мене 

грешнога! Свети Илија, свети 
Пантелија, сви у бога свеци, 
божји угодници, који сте код 
господа бога: свети анђели, 
ар’анђели, пророци, мученици, 
апостоли, вама се молим и 
поклоним, молите господа 
бога, милостивнога творца 
небескога, за мене грешнога.  
Свемогући, истинити, 
многомилостиви Саваоте, 
саздатељу, творче небески, 
који си и мене створио, 
управи ме правим путем, 
научи ме творити вољу твоју: 
к теби прибегох; не дај смрти 
без покајања: опомени се у 
царству небеском и мене 
грешнога! Сахрани ме, 
господе боже, убоштине, 
сиромаштине, беде, мусаведе 
видовне и невидовне; 
тешкога дуга, невернога 
друга; тешкога бољезања и 
ђавољега умождана (тако); 
турске силе и братске пизме: 
сахрани ме, боже, сваке муке 
ђавоље области. 
 
 Господе, Господе, 
многомилостиван јеси, 
подаруј ме добрим здрављем, 
добром срећом, срећом и 
напретком, дугим веком; 
подаруј ми срећне данке, 
лаке ноћи, од бога помоћи; 
подаруј ми свако добро за 
много; окрепи ме, освети ме, 
омудри ме, и ослободи ме: не 
одрини, не заборави, не 
прогневи се, не уцвели раба 
својега.« 
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Кнез Милош је захваљујући 
подршци Русије успео да 
издејствује да Порта издавањем 
хатишерифа 1830. призна 
аутономне права Срба. Србија је 
постала аутономна кнежевина у 
оквиру Османског царства. 
Срби су стекли право на 
слободу вероисповедања, 
прикупљања пореза, слободу 
подизања школа и других 
просветних и културних 
установа. Кнез Милош 
Обреновић је постао једини 
хришћански владар са 
наследним кнежевским 
достојанством у Османском 
царству и то му је право 
признато бератом. Коначно, 
хатишерифом из 1833. године 
Србији су признате границе из 
времена Првог српског устанка. 
Тиме је Кнежевина Србија 
заокружила своју аутономију.  
 
(Приређено из текста др 

Радомира Ј. Поповић, 

Историјски институт Београд 

 

 

 

 

Кнез Милош 

Обреновић у очима 

народа  
 
Предање нас учи да је Кнез 
Милош Обреновић био 
честит и молитвен човек. 
Очевици су писали да се 
молио свако јутро, а онда би 

водио бригу о тешким и 
одговорним пословима.  
 
За ручак и за вечеру обично 
је звонило звоно, које је 
висило у мушком конаку у 
ходнику. По гласу тога звона, 
Крагујевчани су знали: кад 
господар руча, или кад 
вечера. 
 
После ручка се мало одмарао, а 
након одмора би читао исте 
молитве као и ујутро. 
 
У цркву, на литургију, кнез 
Милош је ишао сваке недеље и 
сваког празника. Долазећи увек 
пре почетка, остајао је свакад до 
свршетка богомоље. То дуго 
стајање на једном месту, морало 
је за њега бити заморно; зато је 
у цркви, уза свој сто, имао 
ракљату штаку, на коју би се 
чешће пазухом ослонио, да се 
тако одмори, пошто у столу 
никад није хтео седети. 
 
За млађих својих година, кнез 

Милош је радо одлазио 

манастирима на народне саборе, 

водећи са собом своју породицу 

и своје доглавнике. У таким 

приликама, могло се догодити 

да се, са другим одабраним 

људима, и у коло ухвати; али, не 

памти се да је икад запевао; 

нити је икад у својој кући 

градио бујна весеља и 

пијанке. 
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Од Валаама до 
Калифорније 

 

Овај догађај означио је почетак 
мисионарске службе 
православне цркве у Сјеверној 
Америци. Тадашње 
становништво Аљаске су 
углавном чинили Алеути и 
нешто руских досељеника, 
махом трговаца крзном. Убрзо 
потом подигнута је прва 
православна црква на америчком 
тлу и наредних година монаси 
су привели православљу хиљаде 
припадника домаћег алеутског 
становништва.  
Мисија није била нимало лака и 
носила је са собом многе 

опасности и тешкоће тако да је 
послије неколико година једини 
преостали мисионар био 
искусни валаамски монах 
Герман. Он је још много година 
провео у испосништву на 
Аљасци, све до свог упокојења 
1836. године. Био је веома 
вољен и поштован од Алеута 
које је неуморно штитио од 
похлепних трговаца крзном. За 
свог живота био је велики 
проповједник православног 
хришћанства, посебно се бринуо 
о сирочадима, а потврда светог 
живота овог апостола 
православља у Америци дошла 
је 1970. године када га је руска 
црква прогласила за светог 
Германа Аљаског. 
 
Руска православна мисија је 
била веома успјешна на тлу 
Аљаске и није се задржала само 
на крајњем сјеверу континента 
него се убрзо проширила према 
југу земље. У наредним 
годинама се посебно учврстила 
у Калифорнији, што нас и 
доводи до главне теме овог 
текста. 
 
 
Амерички изданак валаамског 
манастира 
 
Двије стотине година након 
доласка светог Германа Аљаског 
на амерички континент, у 
забаченом планинском крају 
Калифорније недалеко од малог 
полунапуштеног села Платине 
ниче православни манастир 
посвећен овом великом 
светитељу.  

Крајем осамнаестог вијека, 
1794. године, послије дуге и 
опасне пловидбе Беринговим 
мореузом, стопала десетак 
руских монаха из валаамског 
манастира додирнула су 
хладно тло Аљаске. 
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Оснивају га двојица америчких 
православних хришћана који су 
се називали братством светог 
Германа Аљаског а један од њих 
био је Јуџин Роуз, американац 
рођен у Сан Дијегу. 
 
Јуџин Роуз је био човјек 
бриљантног ума и изузетног 
образовања, магистар са 
универзитета Беркли гдје је 
једно вријеме био и предавач на 
одјељењу источне филозофије. 
Био је врстан познавалац 
филозофских праваца античког 
и модерног свијета и течно је 
говорио кинески језик са којег је 
преводио текстове за потребе 
универзитета. Још прије свог 
преласка у православну цркву 
схватио је све заблуде и замке 
модерног запада и бесциљност 
америчког друштва које је 
изгубило везу са Богом. 
Тражећи начин избављења из 
таквог животног стила случајно 
се сусреће са православљем при 
посјети једној руској цркви у 
Сан Франциску. При уласку у 
цркву и присуствовању служби 
која је била у току, како је сам 
рекао, осјетио је да је коначно 
нашао свој дом. Из коријена 
мијења дотадашњи начин 
живота и убрзо се крсти у Руској 
Заграничној Цркви. 
 
Са одушевљењем и жаром 
започиње свој православни пут, 
редовно посјећује црквене 
службе и врло брзо савршено 
овладава руским језиком. 
Заједно са осталим члановима 
братства отвара продавницу 
православних књига, икона и 

црквених производа. Ова мала 
продавница за кратко вријеме 
постаје веома позната у широј 
околини. 
 
Отац Серафим потом завршава 
одличну серију теолошких 
курсева Руске Заграничне Цркве 
у трајању од три године које је 
организовао и један од 
предавача био тадашњи 
архиепископ Сан Франциска и 
Западне Америке Јован 
Максимовић, данас свети Јован 
Шангајски. Архиепископ Јован 
Максимовић је благословио рад 
братства, духовно их усмјеравао 
и помагао, одмах препознавши 
дубину вјере и посвећеност 
Јуџина Роуза, као и важност 
мисије коју је братство преузело 
на себе. Он сам их је у једној 
својој проповиједи назвао 
одразом Валаама што је у 
потпуности било тачно јер је 
њихов тадашњи и будући рад у 
суштини био наставак мисије 
оних десетак руских валаамских 
монаха из далеке 1794. године. 
 
У љето 1967. године братсво 
састављено од Јуџина Роуза и 
Глеба Подмошенског купује 
комад земље у планинама 
Калифорније за свој будући 
манастир. У сљедеће двије 
године мукотрпно раде на 
подизању основних 
манастирских објеката као и 
мале цркве и штампарије, 
добијају одобрење за подизање 
манастира од надлежног 
епископа и духовно се спремају 
за монашки живот. Након свих 
ових припрема, у љето 1969.  
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Ичков мир је назив за споразум 
српских устаника и Порте, 
назван према Петру Ичку који је 
у јулу 1806. договорио са 
Портом да из Србије буду 
протеране нерегуларне трупе, да 
се финансијске обавезе Срба 
према Турцима плаћају у једном 
одређеном износу (плаћање 
одсеком) уместо дотадашњих 
бројних давања. У октобру 1806. 
Порта је пристала на плаћање 
данка одсеком, слободу 
вероисповедања и право Срба да 
бирају своје старешине и једног 
наследног владара. У 
ишчекивању потврде тих захтева 
од стране Порте, Милош 
Обреновић и Марашли Али-
паша су се договорили да 
прикупљање харача, пореза и 
осталих дација, припадне 
Србима и да се у то Турци не 

мешају, да уз нахијске муселиме 
(војводе) седи по један српски 
кнез који ће судити Србима, да 
спахије од народа узимају своје 
приходе строго по прописима и 
да се у Београду оснује Народна 
канцеларија као нека врста 
највишег српског 
административног тела.  
 
Тај усмени споразум Милоша 
Обреновића и Марашли Али 
паше представао је основу са 
које је кнез Милош повео 
дипломатску борбу за признање 
аутономије Србије. Тиме је 
завршен Други српски устанак и 
ратни део српске револуције. 
 
Уследило је раздобље 
дипломатске борбе за 
аутономију Србије које је 
трајало од 1815. до 1830. године.  
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Турке из Баточине, њих око 

четири стотине који су му се 

предали, такође је испратио у 

Ћуприју. Чим се са војском 

појавио пред Карановцем, Турци 

су се предали 13. јула и они су 

безбедно одступили у Нови 

Пазар. Врхунац Милошевог 

милосрђа према заробљеним 

Турцима је његов однос према 

заробљеном Ибрахим-паши 

после боја на Дубљу. Пошто је 

од својих војника откупио 

пашине заплењене ствари, 

задржао га је у свом логору 

неколико дана указујућу му 

почасти, а затим му је омогућио 

да се врати у Босну.  

У лето 1815. године на 

границама Београдског 

пашалука Турци су гомилали 

војску. Босански везир Хуршид-

паша (велики везир у време 

напада да Србију 1813. године) у 

јулу 1815. се налазио у 

Зворнику. На другој страни, 

долином Велике Мораве са 

војском се кретао заповедник 

Румелије (Румелија је назив за 

османске поседе у Европи) 

Марашли Али-паша. Милош је 

ступио у преговоре са обојицом 

турских заповедника. Најпре, у 

августу 1815. године боравио је 

у логору Хуршид-паше, на 

Орловом пољу, близу Бијељине 

у Босни. Хуршид-паша је 

Србима гарантовао амнестију, 

прихватио је српски предлог о 

смени београдског везира 

Сулејман-паше Скопљака, али је 

захтевао разоружавање српског 

народа који су морали писаним 

путем да признају султанову 

власт. Уместо са Хуршид-

пашом, Милош Обреновић је 

започео преговоре са другим 

турским заповедником-

Марашли Али-пашом. Почетком 

септембра 1815. године њих 

двојица склопила су у турском 

логору усмени споразум. Тим 

такозваним беличким 

споразумом озваничен је 

завршетак ратних дејстава у 

Другом српском устанку. 

Милош Обреновић се сагласио 

да као знак српске покорности 

према султану пропусти једно 

одељење Марашлијине војске у 

Београд. Преговори су потом 

наставаљени у Београду и 

завршени су 25.октобар/6. 

новембра 1815. што се може 

сматрати датумом када је 

споразум ступио на снагу.  

Уместо насилног Сулејман-паше 

Скопљака, нови београдски 

везир је постао Марашли Али-

паша. Усменим споразумом 

Милоша Обреновића и Марашли 

Али-паше предвиђао је да Срби 

од Порте траже оне привилегије 

које су им обећане Ичковим 

миром 1806. године.  
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године оснивају манастир светог 
Германа Аљаског.  Сљедеће 
године Јуџин Роуз постаје монах 
Серафим, добивши име по 
светом Серафиму Саровском а 
Глеб постаје 
Герман, по 
светом Герману 
Аљаском.  
 
Првобитна идеја 
братсва није 
била да оснују 
велики 
манастир који 
би примао 
посјетиоце него 
им је намјера 
била да то 
мјесто буде 
више налик на 
старе руске 
пустиње 
(скитове) или на 
некадашње египатске манастире 
гдје су се монаси изоловали од 
свијета и у потпуности 
посвећивали молитви и 
монашком раду. По ријечима 
оца Серафима они су само 
хтјели да ”спасавају душу и 
штампају манастирски часопис 
Православна ријеч” али као што 
знамо Бог понекад има друкчије 
планове за нас од нас самих. 
 
У то вријеме један од горућих 
проблема за америчке 
православне хришћане био је 
недостатак књига православне 
духовности на енглеском језику. 
Братсво је било свјесно тог 
проблема и сљедећих година 
улаже огроман труд како би 
својим преводима православних 

књига са руског језика попунили 
ову празнину. У томе потпуно 
успијевају, преводе и штампају 
обиље православне литературе, 
измећу осталог дјела и житија 

оптинских стараца, 
дјела архиепископа 
Јована Максимовића, 
архиепископа 
Аверкија, светог 
Пајсија 
Величковског, светог 
Теофана Затворника, 
светих Јована и 
Варсонуфија и многа 
друга. Братство 
такође покреће 
часопис Православна 
ријеч гдје поред 
извода из духовних 
књига и житија 
светих пишу и 
запажене ауторске 
текстове о 

православним темама. 
 
Отац Серафим је тих година 
поред великог броја чланака и 
проповиједи написао и десетак 
одличних књига које постају 
веома читане и цијењене свуда у 
православном свијету. У својим 
дјелима које је нам је оставио он 
је на изванредан начин 
примијенио учења светих отаца 
на живот хришћана у модерном 
добу. Импресионира чињеница 
да је сва ова издавачка и 
преводилачка дјелатност вршена 
упоредо са свакодневним 
обавезама у манастиру и 
животом по манастирском 
типику што је само по себи 
захтијевало много времена и 
труда. 
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Манастир постаје мјесто посјете 
многих православних хришћана, 
а долазили су и они који нису 
припадали православној цркви. 
Редовно га посјећује и локално 
православно свештенство а 
неколико руских владика је врло 
радо долазило када би се 
обиљежавали црквени празници 
или када би им прилике 
дозвољавале.  
Организоване су љетне школе о 
православљу, подизале су се 
нове манастирске зграде, 
уређивале животне просторије и 
манастирска црква. Иако се 
квалитет смјештаја временом 
умногоме побољшао, отац 
Серафим је и даље живио у 
малој скромној колиби од даске, 
препуној икона, мало даље од 
средишта манастира. 
 
Нарочит успјех и радост 
представљала су многобројна 
крштења американаца свих  
генерација који су прелазили у 
православље крстећи се у 
манастирској цркви. Посјетиоци 
нису били само из постојбине 
оца Серафима него су долазили 
и из Канаде, Аустралије, 
Јапана…  
 
Понекад су манастирске зграде 
биле премале да приме на 
коначиште све посјетиоце па 
није била ријеткост да су неки 
морали да преноће напољу, у 
врећама за спавање у околној 
шуми. 
 
Манастир је све више јачао, 
братсво је послије неколико 
година почело да се попуњава 

новим члановима и пророчке 
ријечи владике Јована о Новом  
Валааму у Америци биле су 
јасно потврђене. 
 

Прерани одлазак оца 
Серафима 

 
Нажалост, отац Серафим се 
упокојио веома рано, у својој 48. 
години, 2. септембра 1982. 
године усљед тешких 
компликација изазваних крвним 
угрушком у стомаку. Његов 
православни живот након 
крштења трајао је свега 
двадесетак година и можемо 
само замислити каква би још 
духовна дјела остварио да је 
дуже поживио на овом свијету. 
У свом кратком животу 
православног духовника оставио 
нам је многе текстове и књиге 
чије читање пружа велику 
духовну помоћ и охрабрење у 
нашем тешком времену, као и 
боље разумијевање учења 
светих отаца цркве. 
 
Прераном смрћу оца Серафима 
манастир је остао без правилног 
духовног руководства и 
монаштво се убрзо почело 
осипати и упадати у многе 
проблеме. Прелазе из једне у 
другу јурисдикцију, понекад и 
неканонску.  
 
Након много лутања манастир 
коначно проналази спас 2000. 
године када приступа Српској 
Православној Цркви која за 
новог игумана поставља оца 
Герасима и враћа манастир на 
прави пут. 
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Док су трајале борбе за Чачак, 
Турци су се учврстили у 
Карановцу, данашњем Краљеву, 
Крагујевцу, Баточини и 
Пожаревцу. Српска војска 
предвођена Милошем 
Обреновићем, после победе на 
Чачку кренула је на Пожаревац. 
Турци из Крагујевца и Баточине 
су се повукли пред устаничком 
војском. У Пожаревачкој нахији 
Милошу се придружили 
устаници из те нахије под 
командом Стевана Тодоровића 
Добрњца и Марка Абдуле.  
 

И мада Турака у Пожаревцу није 
било много, добро су се 
утврдили у више шанчева и 
пружали су жесток отпор. Када 
су Турци прешли у напад, 
устаници су почели да се 
повлаче, али их је зауставио 
Милош Обреновић, који је 
запретио да ће лично погубити 
сваког ко мисли да напусти 
положај. Срби су се тргли и 
успели да у јуришу 7. јула 1815. 
године присиле Турке на 
повлачење. После Пожаревца 
ослобођен је Карановац, пошто 
су се тамошњи Турци „на веру“ 
предали кнезу Милошу, а овај 
их је мирно пустио да се повуку 
према Новом Пазару.  
Устанак није обухватио 
истовремено све нахије 
Београдског пашалука. 
Становништво Мачве, силно 
пострадала 1813. године, а 
будући прво на удару турске 
војне силе из Босне, у Други 
српски устанак се укључило тек 
у јуну 1815. године. Управо у 
Мачви се одиграла последња 
битка у Другом српском 

устанку. Реч је о знаментиој 
бици на Дубљу. Босанска војска 
око 1.300 војника под командом 
Ибрахим-паше ушанчила се у 
Дубљу селу које се налазило на 
путу Шабац-Бијељина. 
Устаници, предвођени Милошем 
Обреновићем, најпре су 
опколили шанац а као покретни 
штит користили су запрежна 
кола и двоколице. У жестоком 
нападу устаника на турски 
шанац 26. јула 1815. године 
страдало је преко 1.000 турских 
војника и око педесет српских 
бораца, међу њима старешине 
Милић Дринчић и Сима 
Ненадовић. Битком на Дубљу 
завршило се ратовање Срба и 
Турака у Другом српском 
устанку.  
 
Дипломатија Милоша 
Обреновића  
 
Милош Обреновић је од почетка 
Другог српског устанка знао да 
Срби не могу дуго да се носе са 
турском силом. Отуда је он у 
јеку борби са Турцима мислио 
на време које ће уследити после 
завршетка борби. Према 
турским цивилном 
становништву односио се крајње 
обазриво и Милошева политика 
у време Другог српског устанка 
имала је за циљ борбу против 
Турака, али и припремање пута 
за помирење и успостављање 
праведнијег поретка у 
Београдском пашалуку. После 
битке на Љубићу Милош 
Обреновић је наредио да 
заробљене турске жене и децу 
устаници испрате до Ужица.  
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Први устанички напад на Палеж 
Турци су лако одбили. Међутим, 
Милошевим доласком устаници 
су се ободрили, поново 
опколили Палеж и одсудно 
напали на турске шанчеве 9/21. 
маја 1915. године. Успех 
устаника у бици на Палежу био 
је потпун. То је била прва 
победа Срба у Другом српском 
устанку. У борби је погинуло 
око сто педест Турака, заплењна 
су два топа што је био велики 
успех, будући да устаници до 
тада нису имали артиљерију.  
Ослобођен је пут Београд-
Шабац и успостављена је 
непосредна веза са српском 
емиграцијом у Аустрији. Реч је о 
борцима и старешинама који су 
из Србије избегли 1813. године и 
који су после ове битке прешли 
у Србију. Међу њима и 
некадашње војводе Павле 
Цукић, Петар Молер, Стојан 
Чупић, Сима Катић, Сима 
Ненадовић, прота Никола 
Смиљанић, Милоје Тодоровић, 
Бојо  
Богићевић и други. После 
ослобођења Палежа, Милош 
Обреновић се упутио према 
Ваљеву које је у међувремену 
опседао војвода Павле Цукић. 
Турских бораца било је око 
осамстотина и били су 
ушанчени око џамије поред 
Колубаре. Борбе око Ваљева 
трајале су неколико дана. Пошто 
су се устаници приближили 
турским шанчевима, а Турци 
видећи да Србе предводи 
Милош и да при томе имају 
топове, разбежали су се ноћу 
између 28. и 29. маја 1815.  

Тако је Ваљево без веће борбе и 
жртава на српској страни 
ослобођено. Почетком јуна 1815. 
године Турци су појачали 
нападе на устаничке шанчеве на 
Љубићу. Устаници су успешно 
одбијали њихове нападе. 
Устаници су на левој обали 
Западне Мораве подигли два 
шанца. Те шанчеве Турци су 
опколили 6. јуна и приморали 
устанике на повлачење. У тој 
борби, не желећи да напусти 
топове јуначки је погинуо један 
од највећих српских јунака 
Танаско Рајић.  
 
Пред силином турског напада 
Милош Обреновић се повукао 
на Љубић. Настало је расуло у 
устаничким редовима, јер је у 
шанцу на врху Љубића било 
само око двеста устаника, од три 
хиљаде колико их је било на 
почетку битке. Записано је у 
историјским изворима да је у 
одсудним тренуцима битке, 
Милош Обреновић наредио 
архимандриту манастира 
Враћевшнице Мелентију 
Павловићу да лупа у добош који 
је успут нашао како би обзнанио 
устаницима који су се разбежали 
да се врате у шанац.  
 
Преокрет је наступио када је 
Васа Томић, устаник из 
гружанског села Кнића, убио 
турског заповедника, ћехају 
Имшир-пашу, те је обезглављена 
турска војска је напустила Чачак 
око 11. јуна, чиме се завршила 
ова битка која је била од 
пресудне важности за даљи ток 
Другог српског устанка.  
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Тренутно стање манастира 
 
Данас је манастир светог 
Германа Аљаског поново веома 
активан и у њему тренутно живи 
двадесетак америчких монаха. 
Отац Герасим је са мјеста 
игумана 2013. године прешао у 
богословију светог Владимира а 
за новог игумана проглашен је 
његов дотадашњи замјеник 
јеромонах Дамаскин 
Кристенсен. Јеромонах 
Дамаскин написао је одличну и 
веома читану биографију оца 
Серафима која уједно 
представља и историјат 
манастира за вријеме кратког 
живота овог америчког 
подвижника. 
Обновљен је рад на издавачкој 
дјелатности тако да данас 
постоји велики број наслова које 
је братсво објавило и који се 
могу купити по веома повољним 
цијенама директно у манастиру 
или наручити преко њихове веб 
странице или неке од интернет 
књижара. 
 
Сам манастир се налази 

стотињак километара јужно од 

Рединга у Калифорнији и до 

њега се долази скретањем са 

аутопута И5 према Платини 

одакле се узбрдицом и 

макадамом послије неколико 

километара стиже до капије 

манастира. 

Посјетиоци могу овдје остати и 
више дана при чему се од њих 
очекује да присуствују 
службама и да обједују са 
монасима а требало би и 
припомоћи браству на неком од 
многих манастирских послова. 
Пожељно је најавити своју 
посјету телефоном како би се 
добио благослов игумана за 
вишедневни останак. 
 
И за сам крај ево наслова 
неколико изабраних књига оца 
Серафима Роуза које би било 
веома корисно прочитати и које 
су послужиле аутору овог 
чланка као инспирација и извор 
информација. 
 
Отац Серафим Роуз - живот и 
дјело 
Православни поглед на еволуцију 
 

Предраг Вуколић 
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ХИЛАНДАР 

 
Далеко од тела наше срце 
куца 
У недрима Грчке и о том се 
ћути, 
Јер наш злотвор увек у 
груди нам пуца 
А где нам је срце, никад да 
наслути! 
 
Срце ван Србије, Хиландар 
светлуца 
Кроз даљ и кроз време, тај 
огртач крути 
И отуд позива Врхунскога 
Суца 
Да Србију штити а убици 
суди! 
 

И Србија живи тела 
избодена, 
А гдје јој је срце нико да 
примети. 
Залуд је рањаве зли кроз сва 
времена, 
 
Она ће вечито с том тајном 
живети: 
Срце нам код Грка, добрих 
пријатеља, 
А они су Груди Тела 
Спаситеља. 
 

 
КУЛА СВЕТОГА САВЕ 

 
Уз олтар прислоњена 

фа га чува. 
Високо уздигнута 

фа налет пречи 
јатима грабљиваца 

 
Данилов оклоп. 

Застава Немањића. 
Савино неимарство. 

 
Атонски писац 

 
ИЗМЕЂУ НЕБА И ЗЕМЉА 

 
Цигани лете у небо. 
А куда иду људи без домовине? 
Свугдје их има. 
У Роману о Лондону Милоша 
Црњанског 
преплавише свијет. 
У свијету се утопише. 
Скривају се причајући 
превише; 
А онда све мање 
и све тише. 
Утапају се, претапају се, 
а стрше. 
И ту негдје између неба и 
земље, 
уточиште њихово. 
Ту ће вјероватно и остати. 

 
Д. Вулиновић 
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 Када је Сулејман-паша Скопљак 
сазнао да су устаници заузели 
Рудник, из Београда према 
Чачку упутио је снажан одред 
војске који је код села Рудоваца 
поразио војску под командом 
Милоша Обреновића и наставио 
да се креће преко кроз Рудничку 
нахију према Чачку.  
Турци су пљачакали и робили 

становништво рудничких села, а 

слабашна устаничка војска се 

повлачила пред надмоћнијим 

непријатељем. Услед страха који 

је овладао међу устаницима 

Милош Обреновић је у једном 

тренутку остао сам са својим 

момцима. Снажну помоћ и 

охрабрење улио је Јован 

Добрача, гружански кнез који је 

дошао упомоћ са петсто 

Гружана и Милић Дриничић са 

око две стотине бораца, тако да 

је Милош добио нову војну 

снагу. Имишир-паша је, 

међутим, наставио даље кретање 

према Чачку. Брат Милошев 

Јован Обреновић и Лазар Мутап 

који су под опосадом дражли 

Чачак, повинујући се 

Милошевом наређењу повукли 

су се и утврдили на брду 

Љубићу изнад Чачка.  

Покушај Турака из Ваљева да 
продру до Чачка, спречио је 
Милић Дринчић пошто их је 
поразио код села Дружетића. 
Битка код Чачка је прва битка у 
Другом српском устанку. У 
народној традицији и старијој 
историографској литератури ова 

битка је позната и као бој на 
Љубићу. Битка је трајала од 6. 
маја до око 10. јуна 1815. 
године. Наиме, ћехаја Имшир-
паша када је са војском стигао у 
Чачак одмах је напао устаничке 
шанчеве на Љубићу, на левој 
обали Мораве. Јовану 
Обреновићу и Лазару Мутапу 
придружио се и Милош 
Обреновић. Турски напад био је 
жесток.  
 
Сећајући се те битке кнез 
Милош је казивао: „Неки је 
имао пушку, а неки није, а и 
барута тако, и ко га је имао врло 
мало га је имао. Овде сам морао 
располагати и пушке и барут 
делити: ко је имао два пиштоља 
морао је један дати ономе ко 
нема. Овде су и по двојица из 
једне пушке пуцати морали.“ И 
устаничка и турска страна 
утврдили су се у рововима: Срби 
на врху брда, а Турци у 
подножју, поред Мораве.  
 
Искористивши ситуацију док су 
обе војске биле ушанчене, 
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Ратни план предвиђао је да се 
најпре заузме утврђење Рудник, 
за шта је био задужен Арсеније 
Лома. За опсаду и заузимање 
Чачка одређен је Лазар Мутап, 
док је Петар Топаловић требало 
да чува прилазе Крагујевцу.  
 
Арсеније Лома је на Цветни 
четвртак 20. априла 1820. године 
растерао је Турке који су 
скупљали харач у Јасеници. Два 
дана касније, на Лазареву 
суботу, Јован Обреновић, брат 
Милоша Обреновића, Симо 
Паштрмац и Благоје Томић из 
Кнића у селу Коњуши у Гружи 
су убили турског порезника. То 
је био знак да Милош 
Обреновић одлучније крене у 
акцију.  
 
Почетак Другог српског устанка 
званично је објављен у Такову 
11. априла по старом календару, 
односно 23. априла по новом 
календару 1815. године. Тог 
дана биле су Цвети, верски 
празник и народни сабор у 
Такову, где су се окупили 
виђенији људи Рудничке и 
Чачанске нахије. Милош 
Обреновић се прихватио 
старешинства, обукао је 
војводско одело, припасао 
сребрно оружје, развио 
устанички барјак и предао га 
свом посилном Сими Паштрмцу, 
а народу је изговорио чувене 
речи: „Ево мене, а ето вама рат с 
Турцима.“  
 
Битке Другог српског устанка  
 
Док су се Карађорђеви устаници 

борили против султанових 
одметника (дахија), чију је 
узурпацију власти у 
Београдском пашалуку прећутно 
одобравала турска влада, дотле 
су се устаници у Другом 
српском устанку од самог 
почетка борили против легалне 
турске власти, београдског 
везира Сулејман-паше 
Скопљака, а самим тим, и 
султана и целокупног Османског 
царства. Сазнавши за устанак, 
Порта (турска влада) је издала 
крвничку наредбу којом је 
бунтовнике лишила свих права.  
 
Већ у мају 1815. године Порта је 
почела војне припреме за напад 
на Србију из правца Ниша и из 
правца Босне. За заповеднике 
војске постављени су 
румелијски валија Марашли Али
-паша и новопостављени 
босански везир Хуршид-паша.  
 
Средиште Другог српског 
устаника је територија 
Шумадије од планине Рудник на 
југу до реке Саве на северу. 
Прва војна акција устаника била 
је усмерена на насеље Рудник на 
истоименој планини. Арсеније 
Лома је са војском из Качерске 
кнежине опсео Рудник, па 
пошто није успео на јуриш да га 
заузме започео преговоре о 
предаји тог места већ 22. априла 
1815. године.  
 
Турци су пристали на повлачње, 
па је Рудник заузет пре 
званичног почетка Другог 
српског устанка.   
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Други српски                                
устанак 

 
 

У Србији је после угушења 
Хаџи-Проданове буне, услед 
великих новачних намета, 
кулука и драстичних мера које 
су Турци предузели, настало 
велико незадовољство које је 
врхунац достигло у зиму 1815. 
године. Београдски везир 
Сулејман-паша Скопљак је 
намеравао да постепено 
ликвидира све утицајније људе 
у српском народу. Милош 
Обреновић је постао талац 
везира.  Крајем фебруара и 
почетком марта 1815. године 
започете су припреме за 
покретање Другог српског 
устанка.  
 
Виђенији народни прваци 
Рудничке, Београдске, 
Крагујевачке и Ваљевске 
нахије, а реч је о трговцима, 
свештеницима, народним 
старешинама и кметовима су се 
тајно састали најпре у 

Рудовцима, селу 
на граници 
Ваљевске, 
Рудничке и 
Београдске нахије, 
а недуго затим у 
Вреоцима. Тада је 
договорено да се 
покрене народ на 
устанак чим 
Милош Обреновић 
успе да изађе из 
турског 

заточеништва.  
 
Дотле је у Београду Милош 
Обреновић размишљао како да 
се ослободи талачког положаја. 
У свом науму послужио се 
лукавством. Замолио је свог 
познаника турског старешину у 
Рудничкој нахији да овај тражи 
од београдског везира да пусти 
Милоша на слободу како би се 
уз његову помоћ лакше и брже 
сакупио новац од народа. 
Везир, лаком на новац, пустио 
је Милоша коме су чим је 
дошао кући у Горњу Црнућу 
саопштене одлуке са састанка у 
Рудовицима и Вреоцима. 
Агитација за покретање устанка 
из безбедоносних разлога 
ограничила се на Рудничку, 
Чачанску и Крагујевачку 
нахију. Милошеви повереници 
посвећени у припреме устанка 
били су Мелентије Павловић, 
архимандрит Враћевшнице, 
Јован Добрача и Сима 
Милосављевић Паштрмац, 
Арсеније Лома, Лазар Мутап, 
Тома Вучић Перишић и 
гружански трговац Петар 
Топаловић.  
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ХИЛАНДАР 

 
Далеко од тела наше срце 
куца 
У недрима Грчке и о том се 
ћути, 
Јер наш злотвор увек у 
груди нам пуца 
А где нам је срце, никад да 
наслути! 
 
Срце ван Србије, Хиландар 
светлуца 
Кроз даљ и кроз време, тај 
огртач крути 
И отуд позива Врхунскога 
Суца 
Да Србију штити а убици 
суди! 
 

И Србија живи тела 
избодена, 
А гдје јој је срце нико да 
примети. 
Залуд је рањаве зли кроз сва 
времена, 
 
Она ће вечито с том тајном 
живети: 
Срце нам код Грка, добрих 
пријатеља, 
А они су Груди Тела 
Спаситеља. 
 

 
КУЛА СВЕТОГА САВЕ 

 
Уз олтар прислоњена 

фа га чува. 
Високо уздигнута 

фа налет пречи 
јатима грабљиваца 

 
Данилов оклоп. 

Застава Немањића. 
Савино неимарство. 

 
Атонски писац 

 
ИЗМЕЂУ НЕБА И ЗЕМЉА 

 
Цигани лете у небо. 
А куда иду људи без домовине? 
Свугдје их има. 
У Роману о Лондону Милоша 
Црњанског 
преплавише свијет. 
У свијету се утопише. 
Скривају се причајући 
превише; 
А онда све мање 
и све тише. 
Утапају се, претапају се, 
а стрше. 
И ту негдје између неба и 
земље, 
уточиште њихово. 
Ту ће вјероватно и остати. 

 
Д. Вулиновић 
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 Када је Сулејман-паша Скопљак 
сазнао да су устаници заузели 
Рудник, из Београда према 
Чачку упутио је снажан одред 
војске који је код села Рудоваца 
поразио војску под командом 
Милоша Обреновића и наставио 
да се креће преко кроз Рудничку 
нахију према Чачку.  
Турци су пљачакали и робили 

становништво рудничких села, а 

слабашна устаничка војска се 

повлачила пред надмоћнијим 

непријатељем. Услед страха који 

је овладао међу устаницима 

Милош Обреновић је у једном 

тренутку остао сам са својим 

момцима. Снажну помоћ и 

охрабрење улио је Јован 

Добрача, гружански кнез који је 

дошао упомоћ са петсто 

Гружана и Милић Дриничић са 

око две стотине бораца, тако да 

је Милош добио нову војну 

снагу. Имишир-паша је, 

међутим, наставио даље кретање 

према Чачку. Брат Милошев 

Јован Обреновић и Лазар Мутап 

који су под опосадом дражли 

Чачак, повинујући се 

Милошевом наређењу повукли 

су се и утврдили на брду 

Љубићу изнад Чачка.  

Покушај Турака из Ваљева да 
продру до Чачка, спречио је 
Милић Дринчић пошто их је 
поразио код села Дружетића. 
Битка код Чачка је прва битка у 
Другом српском устанку. У 
народној традицији и старијој 
историографској литератури ова 

битка је позната и као бој на 
Љубићу. Битка је трајала од 6. 
маја до око 10. јуна 1815. 
године. Наиме, ћехаја Имшир-
паша када је са војском стигао у 
Чачак одмах је напао устаничке 
шанчеве на Љубићу, на левој 
обали Мораве. Јовану 
Обреновићу и Лазару Мутапу 
придружио се и Милош 
Обреновић. Турски напад био је 
жесток.  
 
Сећајући се те битке кнез 
Милош је казивао: „Неки је 
имао пушку, а неки није, а и 
барута тако, и ко га је имао врло 
мало га је имао. Овде сам морао 
располагати и пушке и барут 
делити: ко је имао два пиштоља 
морао је један дати ономе ко 
нема. Овде су и по двојица из 
једне пушке пуцати морали.“ И 
устаничка и турска страна 
утврдили су се у рововима: Срби 
на врху брда, а Турци у 
подножју, поред Мораве.  
 
Искористивши ситуацију док су 
обе војске биле ушанчене, 
Милош Обреновић је код Чачка 
оставио брата Јована, Милића 
Дринчића и Јована Добрачу, па 
је с војском кренуо на Палеж, 
данашњи Обреновац.  
 
Заузимање Палежа било је 
изузетно важно за устанике због 
успостављања везе са 
емиграцијом у Аустрији и 
набавке наоружања и муниције. 
Турци, знајући колико је Палеж 
значајан за Србе, додатно су га 
утврдили шанчевима.  
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Први устанички напад на Палеж 
Турци су лако одбили. Међутим, 
Милошевим доласком устаници 
су се ободрили, поново 
опколили Палеж и одсудно 
напали на турске шанчеве 9/21. 
маја 1915. године. Успех 
устаника у бици на Палежу био 
је потпун. То је била прва 
победа Срба у Другом српском 
устанку. У борби је погинуло 
око сто педест Турака, заплењна 
су два топа што је био велики 
успех, будући да устаници до 
тада нису имали артиљерију.  
Ослобођен је пут Београд-
Шабац и успостављена је 
непосредна веза са српском 
емиграцијом у Аустрији. Реч је о 
борцима и старешинама који су 
из Србије избегли 1813. године и 
који су после ове битке прешли 
у Србију. Међу њима и 
некадашње војводе Павле 
Цукић, Петар Молер, Стојан 
Чупић, Сима Катић, Сима 
Ненадовић, прота Никола 
Смиљанић, Милоје Тодоровић, 
Бојо  
Богићевић и други. После 
ослобођења Палежа, Милош 
Обреновић се упутио према 
Ваљеву које је у међувремену 
опседао војвода Павле Цукић. 
Турских бораца било је око 
осамстотина и били су 
ушанчени око џамије поред 
Колубаре. Борбе око Ваљева 
трајале су неколико дана. Пошто 
су се устаници приближили 
турским шанчевима, а Турци 
видећи да Србе предводи 
Милош и да при томе имају 
топове, разбежали су се ноћу 
између 28. и 29. маја 1815.  

Тако је Ваљево без веће борбе и 
жртава на српској страни 
ослобођено. Почетком јуна 1815. 
године Турци су појачали 
нападе на устаничке шанчеве на 
Љубићу. Устаници су успешно 
одбијали њихове нападе. 
Устаници су на левој обали 
Западне Мораве подигли два 
шанца. Те шанчеве Турци су 
опколили 6. јуна и приморали 
устанике на повлачење. У тој 
борби, не желећи да напусти 
топове јуначки је погинуо један 
од највећих српских јунака 
Танаско Рајић.  
 
Пред силином турског напада 
Милош Обреновић се повукао 
на Љубић. Настало је расуло у 
устаничким редовима, јер је у 
шанцу на врху Љубића било 
само око двеста устаника, од три 
хиљаде колико их је било на 
почетку битке. Записано је у 
историјским изворима да је у 
одсудним тренуцима битке, 
Милош Обреновић наредио 
архимандриту манастира 
Враћевшнице Мелентију 
Павловићу да лупа у добош који 
је успут нашао како би обзнанио 
устаницима који су се разбежали 
да се врате у шанац.  
 
Преокрет је наступио када је 
Васа Томић, устаник из 
гружанског села Кнића, убио 
турског заповедника, ћехају 
Имшир-пашу, те је обезглављена 
турска војска је напустила Чачак 
око 11. јуна, чиме се завршила 
ова битка која је била од 
пресудне важности за даљи ток 
Другог српског устанка.  
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Тренутно стање манастира 
 
Данас је манастир светог 
Германа Аљаског поново веома 
активан и у њему тренутно живи 
двадесетак америчких монаха. 
Отац Герасим је са мјеста 
игумана 2013. године прешао у 
богословију светог Владимира а 
за новог игумана проглашен је 
његов дотадашњи замјеник 
јеромонах Дамаскин 
Кристенсен. Јеромонах 
Дамаскин написао је одличну и 
веома читану биографију оца 
Серафима која уједно 
представља и историјат 
манастира за вријеме кратког 
живота овог америчког 
подвижника. 
Обновљен је рад на издавачкој 
дјелатности тако да данас 
постоји велики број наслова које 
је братсво објавило и који се 
могу купити по веома повољним 
цијенама директно у манастиру 
или наручити преко њихове веб 
странице или неке од интернет 
књижара. 
 
Сам манастир се налази 

стотињак километара јужно од 

Рединга у Калифорнији и до 

њега се долази скретањем са 

аутопута И5 према Платини 

одакле се узбрдицом и 

макадамом послије неколико 

километара стиже до капије 

манастира. 

Посјетиоци могу овдје остати и 
више дана при чему се од њих 
очекује да присуствују 
службама и да обједују са 
монасима а требало би и 
припомоћи браству на неком од 
многих манастирских послова. 
Пожељно је најавити своју 
посјету телефоном како би се 
добио благослов игумана за 
вишедневни останак. 
 
И за сам крај ево наслова 
неколико изабраних књига оца 
Серафима Роуза које би било 
веома корисно прочитати и које 
су послужиле аутору овог 
чланка као инспирација и извор 
информација. 
 
Отац Серафим Роуз - живот и 
дјело 
Православни поглед на еволуцију 
 

Предраг Вуколић 
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Манастир постаје мјесто посјете 
многих православних хришћана, 
а долазили су и они који нису 
припадали православној цркви. 
Редовно га посјећује и локално 
православно свештенство а 
неколико руских владика је врло 
радо долазило када би се 
обиљежавали црквени празници 
или када би им прилике 
дозвољавале.  
Организоване су љетне школе о 
православљу, подизале су се 
нове манастирске зграде, 
уређивале животне просторије и 
манастирска црква. Иако се 
квалитет смјештаја временом 
умногоме побољшао, отац 
Серафим је и даље живио у 
малој скромној колиби од даске, 
препуној икона, мало даље од 
средишта манастира. 
 
Нарочит успјех и радост 
представљала су многобројна 
крштења американаца свих  
генерација који су прелазили у 
православље крстећи се у 
манастирској цркви. Посјетиоци 
нису били само из постојбине 
оца Серафима него су долазили 
и из Канаде, Аустралије, 
Јапана…  
 
Понекад су манастирске зграде 
биле премале да приме на 
коначиште све посјетиоце па 
није била ријеткост да су неки 
морали да преноће напољу, у 
врећама за спавање у околној 
шуми. 
 
Манастир је све више јачао, 
братсво је послије неколико 
година почело да се попуњава 

новим члановима и пророчке 
ријечи владике Јована о Новом  
Валааму у Америци биле су 
јасно потврђене. 
 

Прерани одлазак оца 
Серафима 

 
Нажалост, отац Серафим се 
упокојио веома рано, у својој 48. 
години, 2. септембра 1982. 
године усљед тешких 
компликација изазваних крвним 
угрушком у стомаку. Његов 
православни живот након 
крштења трајао је свега 
двадесетак година и можемо 
само замислити каква би још 
духовна дјела остварио да је 
дуже поживио на овом свијету. 
У свом кратком животу 
православног духовника оставио 
нам је многе текстове и књиге 
чије читање пружа велику 
духовну помоћ и охрабрење у 
нашем тешком времену, као и 
боље разумијевање учења 
светих отаца цркве. 
 
Прераном смрћу оца Серафима 
манастир је остао без правилног 
духовног руководства и 
монаштво се убрзо почело 
осипати и упадати у многе 
проблеме. Прелазе из једне у 
другу јурисдикцију, понекад и 
неканонску.  
 
Након много лутања манастир 
коначно проналази спас 2000. 
године када приступа Српској 
Православној Цркви која за 
новог игумана поставља оца 
Герасима и враћа манастир на 
прави пут. 
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Док су трајале борбе за Чачак, 
Турци су се учврстили у 
Карановцу, данашњем Краљеву, 
Крагујевцу, Баточини и 
Пожаревцу. Српска војска 
предвођена Милошем 
Обреновићем, после победе на 
Чачку кренула је на Пожаревац. 
Турци из Крагујевца и Баточине 
су се повукли пред устаничком 
војском. У Пожаревачкој нахији 
Милошу се придружили 
устаници из те нахије под 
командом Стевана Тодоровића 
Добрњца и Марка Абдуле.  
 

И мада Турака у Пожаревцу није 
било много, добро су се 
утврдили у више шанчева и 
пружали су жесток отпор. Када 
су Турци прешли у напад, 
устаници су почели да се 
повлаче, али их је зауставио 
Милош Обреновић, који је 
запретио да ће лично погубити 
сваког ко мисли да напусти 
положај. Срби су се тргли и 
успели да у јуришу 7. јула 1815. 
године присиле Турке на 
повлачење. После Пожаревца 
ослобођен је Карановац, пошто 
су се тамошњи Турци „на веру“ 
предали кнезу Милошу, а овај 
их је мирно пустио да се повуку 
према Новом Пазару.  
Устанак није обухватио 
истовремено све нахије 
Београдског пашалука. 
Становништво Мачве, силно 
пострадала 1813. године, а 
будући прво на удару турске 
војне силе из Босне, у Други 
српски устанак се укључило тек 
у јуну 1815. године. Управо у 
Мачви се одиграла последња 
битка у Другом српском 

устанку. Реч је о знаментиој 
бици на Дубљу. Босанска војска 
око 1.300 војника под командом 
Ибрахим-паше ушанчила се у 
Дубљу селу које се налазило на 
путу Шабац-Бијељина. 
Устаници, предвођени Милошем 
Обреновићем, најпре су 
опколили шанац а као покретни 
штит користили су запрежна 
кола и двоколице. У жестоком 
нападу устаника на турски 
шанац 26. јула 1815. године 
страдало је преко 1.000 турских 
војника и око педесет српских 
бораца, међу њима старешине 
Милић Дринчић и Сима 
Ненадовић. Битком на Дубљу 
завршило се ратовање Срба и 
Турака у Другом српском 
устанку.  
 
Дипломатија Милоша 
Обреновића  
 
Милош Обреновић је од почетка 
Другог српског устанка знао да 
Срби не могу дуго да се носе са 
турском силом. Отуда је он у 
јеку борби са Турцима мислио 
на време које ће уследити после 
завршетка борби. Према 
турским цивилном 
становништву односио се крајње 
обазриво и Милошева политика 
у време Другог српског устанка 
имала је за циљ борбу против 
Турака, али и припремање пута 
за помирење и успостављање 
праведнијег поретка у 
Београдском пашалуку. После 
битке на Љубићу Милош 
Обреновић је наредио да 
заробљене турске жене и децу 
устаници испрате до Ужица.  
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Турке из Баточине, њих око 

четири стотине који су му се 

предали, такође је испратио у 

Ћуприју. Чим се са војском 

појавио пред Карановцем, Турци 

су се предали 13. јула и они су 

безбедно одступили у Нови 

Пазар. Врхунац Милошевог 

милосрђа према заробљеним 

Турцима је његов однос према 

заробљеном Ибрахим-паши 

после боја на Дубљу. Пошто је 

од својих војника откупио 

пашине заплењене ствари, 

задржао га је у свом логору 

неколико дана указујућу му 

почасти, а затим му је омогућио 

да се врати у Босну.  

У лето 1815. године на 

границама Београдског 

пашалука Турци су гомилали 

војску. Босански везир Хуршид-

паша (велики везир у време 

напада да Србију 1813. године) у 

јулу 1815. се налазио у 

Зворнику. На другој страни, 

долином Велике Мораве са 

војском се кретао заповедник 

Румелије (Румелија је назив за 

османске поседе у Европи) 

Марашли Али-паша. Милош је 

ступио у преговоре са обојицом 

турских заповедника. Најпре, у 

августу 1815. године боравио је 

у логору Хуршид-паше, на 

Орловом пољу, близу Бијељине 

у Босни. Хуршид-паша је 

Србима гарантовао амнестију, 

прихватио је српски предлог о 

смени београдског везира 

Сулејман-паше Скопљака, али је 

захтевао разоружавање српског 

народа који су морали писаним 

путем да признају султанову 

власт. Уместо са Хуршид-

пашом, Милош Обреновић је 

започео преговоре са другим 

турским заповедником-

Марашли Али-пашом. Почетком 

септембра 1815. године њих 

двојица склопила су у турском 

логору усмени споразум. Тим 

такозваним беличким 

споразумом озваничен је 

завршетак ратних дејстава у 

Другом српском устанку. 

Милош Обреновић се сагласио 

да као знак српске покорности 

према султану пропусти једно 

одељење Марашлијине војске у 

Београд. Преговори су потом 

наставаљени у Београду и 

завршени су 25.октобар/6. 

новембра 1815. што се може 

сматрати датумом када је 

споразум ступио на снагу.  

Уместо насилног Сулејман-паше 

Скопљака, нови београдски 

везир је постао Марашли Али-

паша. Усменим споразумом 

Милоша Обреновића и Марашли 

Али-паше предвиђао је да Срби 

од Порте траже оне привилегије 

које су им обећане Ичковим 

миром 1806. године.  
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године оснивају манастир светог 
Германа Аљаског.  Сљедеће 
године Јуџин Роуз постаје монах 
Серафим, добивши име по 
светом Серафиму Саровском а 
Глеб постаје 
Герман, по 
светом Герману 
Аљаском.  
 
Првобитна идеја 
братсва није 
била да оснују 
велики 
манастир који 
би примао 
посјетиоце него 
им је намјера 
била да то 
мјесто буде 
више налик на 
старе руске 
пустиње 
(скитове) или на 
некадашње египатске манастире 
гдје су се монаси изоловали од 
свијета и у потпуности 
посвећивали молитви и 
монашком раду. По ријечима 
оца Серафима они су само 
хтјели да ”спасавају душу и 
штампају манастирски часопис 
Православна ријеч” али као што 
знамо Бог понекад има друкчије 
планове за нас од нас самих. 
 
У то вријеме један од горућих 
проблема за америчке 
православне хришћане био је 
недостатак књига православне 
духовности на енглеском језику. 
Братсво је било свјесно тог 
проблема и сљедећих година 
улаже огроман труд како би 
својим преводима православних 

књига са руског језика попунили 
ову празнину. У томе потпуно 
успијевају, преводе и штампају 
обиље православне литературе, 
измећу осталог дјела и житија 

оптинских стараца, 
дјела архиепископа 
Јована Максимовића, 
архиепископа 
Аверкија, светог 
Пајсија 
Величковског, светог 
Теофана Затворника, 
светих Јована и 
Варсонуфија и многа 
друга. Братство 
такође покреће 
часопис Православна 
ријеч гдје поред 
извода из духовних 
књига и житија 
светих пишу и 
запажене ауторске 
текстове о 

православним темама. 
 
Отац Серафим је тих година 
поред великог броја чланака и 
проповиједи написао и десетак 
одличних књига које постају 
веома читане и цијењене свуда у 
православном свијету. У својим 
дјелима које је нам је оставио он 
је на изванредан начин 
примијенио учења светих отаца 
на живот хришћана у модерном 
добу. Импресионира чињеница 
да је сва ова издавачка и 
преводилачка дјелатност вршена 
упоредо са свакодневним 
обавезама у манастиру и 
животом по манастирском 
типику што је само по себи 
захтијевало много времена и 
труда. 
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Оснивају га двојица америчких 
православних хришћана који су 
се називали братством светог 
Германа Аљаског а један од њих 
био је Јуџин Роуз, американац 
рођен у Сан Дијегу. 
 
Јуџин Роуз је био човјек 
бриљантног ума и изузетног 
образовања, магистар са 
универзитета Беркли гдје је 
једно вријеме био и предавач на 
одјељењу источне филозофије. 
Био је врстан познавалац 
филозофских праваца античког 
и модерног свијета и течно је 
говорио кинески језик са којег је 
преводио текстове за потребе 
универзитета. Још прије свог 
преласка у православну цркву 
схватио је све заблуде и замке 
модерног запада и бесциљност 
америчког друштва које је 
изгубило везу са Богом. 
Тражећи начин избављења из 
таквог животног стила случајно 
се сусреће са православљем при 
посјети једној руској цркви у 
Сан Франциску. При уласку у 
цркву и присуствовању служби 
која је била у току, како је сам 
рекао, осјетио је да је коначно 
нашао свој дом. Из коријена 
мијења дотадашњи начин 
живота и убрзо се крсти у Руској 
Заграничној Цркви. 
 
Са одушевљењем и жаром 
започиње свој православни пут, 
редовно посјећује црквене 
службе и врло брзо савршено 
овладава руским језиком. 
Заједно са осталим члановима 
братства отвара продавницу 
православних књига, икона и 

црквених производа. Ова мала 
продавница за кратко вријеме 
постаје веома позната у широј 
околини. 
 
Отац Серафим потом завршава 
одличну серију теолошких 
курсева Руске Заграничне Цркве 
у трајању од три године које је 
организовао и један од 
предавача био тадашњи 
архиепископ Сан Франциска и 
Западне Америке Јован 
Максимовић, данас свети Јован 
Шангајски. Архиепископ Јован 
Максимовић је благословио рад 
братства, духовно их усмјеравао 
и помагао, одмах препознавши 
дубину вјере и посвећеност 
Јуџина Роуза, као и важност 
мисије коју је братство преузело 
на себе. Он сам их је у једној 
својој проповиједи назвао 
одразом Валаама што је у 
потпуности било тачно јер је 
њихов тадашњи и будући рад у 
суштини био наставак мисије 
оних десетак руских валаамских 
монаха из далеке 1794. године. 
 
У љето 1967. године братсво 
састављено од Јуџина Роуза и 
Глеба Подмошенског купује 
комад земље у планинама 
Калифорније за свој будући 
манастир. У сљедеће двије 
године мукотрпно раде на 
подизању основних 
манастирских објеката као и 
мале цркве и штампарије, 
добијају одобрење за подизање 
манастира од надлежног 
епископа и духовно се спремају 
за монашки живот. Након свих 
ових припрема, у љето 1969.  
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Ичков мир је назив за споразум 
српских устаника и Порте, 
назван према Петру Ичку који је 
у јулу 1806. договорио са 
Портом да из Србије буду 
протеране нерегуларне трупе, да 
се финансијске обавезе Срба 
према Турцима плаћају у једном 
одређеном износу (плаћање 
одсеком) уместо дотадашњих 
бројних давања. У октобру 1806. 
Порта је пристала на плаћање 
данка одсеком, слободу 
вероисповедања и право Срба да 
бирају своје старешине и једног 
наследног владара. У 
ишчекивању потврде тих захтева 
од стране Порте, Милош 
Обреновић и Марашли Али-
паша су се договорили да 
прикупљање харача, пореза и 
осталих дација, припадне 
Србима и да се у то Турци не 

мешају, да уз нахијске муселиме 
(војводе) седи по један српски 
кнез који ће судити Србима, да 
спахије од народа узимају своје 
приходе строго по прописима и 
да се у Београду оснује Народна 
канцеларија као нека врста 
највишег српског 
административног тела.  
 
Тај усмени споразум Милоша 
Обреновића и Марашли Али 
паше представао је основу са 
које је кнез Милош повео 
дипломатску борбу за признање 
аутономије Србије. Тиме је 
завршен Други српски устанак и 
ратни део српске револуције. 
 
Уследило је раздобље 
дипломатске борбе за 
аутономију Србије које је 
трајало од 1815. до 1830. године.  
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Кнез Милош је захваљујући 
подршци Русије успео да 
издејствује да Порта издавањем 
хатишерифа 1830. призна 
аутономне права Срба. Србија је 
постала аутономна кнежевина у 
оквиру Османског царства. 
Срби су стекли право на 
слободу вероисповедања, 
прикупљања пореза, слободу 
подизања школа и других 
просветних и културних 
установа. Кнез Милош 
Обреновић је постао једини 
хришћански владар са 
наследним кнежевским 
достојанством у Османском 
царству и то му је право 
признато бератом. Коначно, 
хатишерифом из 1833. године 
Србији су признате границе из 
времена Првог српског устанка. 
Тиме је Кнежевина Србија 
заокружила своју аутономију.  
 
(Приређено из текста др 

Радомира Ј. Поповић, 

Историјски институт Београд 

 

 

 

 

Кнез Милош 

Обреновић у очима 

народа  
 
Предање нас учи да је Кнез 
Милош Обреновић био 
честит и молитвен човек. 
Очевици су писали да се 
молио свако јутро, а онда би 

водио бригу о тешким и 
одговорним пословима.  
 
За ручак и за вечеру обично 
је звонило звоно, које је 
висило у мушком конаку у 
ходнику. По гласу тога звона, 
Крагујевчани су знали: кад 
господар руча, или кад 
вечера. 
 
После ручка се мало одмарао, а 
након одмора би читао исте 
молитве као и ујутро. 
 
У цркву, на литургију, кнез 
Милош је ишао сваке недеље и 
сваког празника. Долазећи увек 
пре почетка, остајао је свакад до 
свршетка богомоље. То дуго 
стајање на једном месту, морало 
је за њега бити заморно; зато је 
у цркви, уза свој сто, имао 
ракљату штаку, на коју би се 
чешће пазухом ослонио, да се 
тако одмори, пошто у столу 
никад није хтео седети. 
 
За млађих својих година, кнез 

Милош је радо одлазио 

манастирима на народне саборе, 

водећи са собом своју породицу 

и своје доглавнике. У таким 

приликама, могло се догодити 

да се, са другим одабраним 

људима, и у коло ухвати; али, не 

памти се да је икад запевао; 

нити је икад у својој кући 

градио бујна весеља и 

пијанке. 
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Од Валаама до 
Калифорније 

 

Овај догађај означио је почетак 
мисионарске службе 
православне цркве у Сјеверној 
Америци. Тадашње 
становништво Аљаске су 
углавном чинили Алеути и 
нешто руских досељеника, 
махом трговаца крзном. Убрзо 
потом подигнута је прва 
православна црква на америчком 
тлу и наредних година монаси 
су привели православљу хиљаде 
припадника домаћег алеутског 
становништва.  
Мисија није била нимало лака и 
носила је са собом многе 

опасности и тешкоће тако да је 
послије неколико година једини 
преостали мисионар био 
искусни валаамски монах 
Герман. Он је још много година 
провео у испосништву на 
Аљасци, све до свог упокојења 
1836. године. Био је веома 
вољен и поштован од Алеута 
које је неуморно штитио од 
похлепних трговаца крзном. За 
свог живота био је велики 
проповједник православног 
хришћанства, посебно се бринуо 
о сирочадима, а потврда светог 
живота овог апостола 
православља у Америци дошла 
је 1970. године када га је руска 
црква прогласила за светог 
Германа Аљаског. 
 
Руска православна мисија је 
била веома успјешна на тлу 
Аљаске и није се задржала само 
на крајњем сјеверу континента 
него се убрзо проширила према 
југу земље. У наредним 
годинама се посебно учврстила 
у Калифорнији, што нас и 
доводи до главне теме овог 
текста. 
 
 
Амерички изданак валаамског 
манастира 
 
Двије стотине година након 
доласка светог Германа Аљаског 
на амерички континент, у 
забаченом планинском крају 
Калифорније недалеко од малог 
полунапуштеног села Платине 
ниче православни манастир 
посвећен овом великом 
светитељу.  

Крајем осамнаестог вијека, 
1794. године, послије дуге и 
опасне пловидбе Беринговим 
мореузом, стопала десетак 
руских монаха из валаамског 
манастира додирнула су 
хладно тло Аљаске. 
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Причешће заједница верних 
Цела Литургија је спајање 
небеске и земаљске Цркве а 
наше причешће је наше 
учествовање да ми многи 
постанемо једно Тело Христово. 
Као што је Адам изгубио живот 
вечни јелом ми га тако 
причешћем добијамо назад. 
Причешће је разлог зашто се 
служи Литургија, и не можемо 
рећи да смо хришћани ако се не 
причешћујемо. Не постоји 
љубав без жеље за сусретом ,а 
причешће је наш сусрет са 
Господом. Песме које се певају 
за време причешћа тзв. 
''причастен''су најстарије 
литургијске песме. 
 
Заблагодаримо Господу 
Свештеник се моли да Господ 
спаси народ и благослови 
наследнике своје. Наследили 
смо благодат ,љубав и Царство 
Небеско и као причасници 
љубави Божије у миру излазимо 
у овај свет и живимо с тим 
свесни дара који нам је Бог дао. 
Посматрајмо Литургију као 
литију од земље на небо, као 
један свети простор где примамо 
тајне које и јесу и нису од овога 
света . Хлеб и вино је оно што 
симболише наш земаљски 
живот. Ми смо добили овај свет 
као своју храну коју нам је Бог 
даровао да би живели али не да 
нас потчини и овлада нама јер 
колико год хлеба да једемо пре 
или касније ћемо умрети . Зато 
нам  Христос  пружа живот свој, 
Тело своје хлеб вечни. ''Ако не 
једете Тела Сина Човечијега и  
не пијете крви Његове нећете  

имати живот у себи .'' ( Јн.6.53 )
Сабирамо се у Цркву  да 
задобијемо јединство које је свет 
изгубио и да заједно једемо 
један Хлеб живота.  
Сваки пут кад одемо на 
Литургију изнова обећавамо       
''Господе поново ти предајем 
себе.'' Препуштамо се Њему који 
је покренуо живот у нама да га и 
даље изнесе да уреди сваки 
спољни и духовни проблем, да 
нам да силу, да нас подржи и 
усаврши. Ту смо заједно анђели 
и људи сабрани на духовном 
небу пред чијом лепотом бледи 
земаљски свет. Кад су апостоли 
радосни чинили чуда, 
задобијали душе,  рекли су : '' и 
демони нам  се покоравају 
Господе '' Он им одговара :  '' Не 
радујте се томе, него се радујте 
што су имена ваша записана на 
небесима. ''    
 
Дара Миловановић, Ванкувер 

 

МАЈКА БОЖИЈА 
 

Чак и у паклу нада клија 
Ако у адски круг крочи 
Богородица, Мати Божија,  
Да ка невољницима спусти 
очи. 
 
Она корача земљом 
проклетом, 
Плаче, гледајућ толику муку, 
И не бирајући, сваком петом, 
Пружа своју малену руку... 

Јуриј Домбровски 
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Господе 
многомилостиван 

јеси 
/Молитва Милоша 

Обреновића/ 
 
Боже, и данашњи красни данче, 
јутрошње јутарце, и јарко 
сунашце, помилуј мене 
грешнога! 
 
Свеци божји, који сте у Господа 
Бога свети, вама се молим и 
поклоним, молите бога за мене 
грешнога! Свети Петре, Павле 
апостоле, Марко и Матије, Луко 
и Јоване — четири ступа 
јеванђелиста који држите небо 
и земљу, свима се молим и 
поклоним, молите господа бога 
за мене грешнога!  
Свети оче Николаје, путниче, 
чудотворче, моје крсно име, 
помози ми: на путу, на суду, на 
тамној ноћи, на чарној гори, на 
мутној води; на уранку, на 
подранку, на беломе данку, и на 
сваком страшном месту. Света 
тројице, јединосушна и 
нераздељна, буди ми 
трезвитељница и 
покровитељница на сваком 
месту. Свети шестокрили 
ар’анђеле Михаило, сакрили ме 
твојим крилом, одбрани ме 
сваке муке и ђавоље области.  
Свети Јоване Крститељу, свети 
Ђорђе великомучениче, свети 
Димитрије, свети преподобни 
оче Андреја, свети 
првомучениче Стеване, свети 
Василије, свети Теодоре, и вама 
се молим и поклоним, молите 
милостивнога бога за мене 

грешнога! Свети Илија, свети 
Пантелија, сви у бога свеци, 
божји угодници, који сте код 
господа бога: свети анђели, 
ар’анђели, пророци, мученици, 
апостоли, вама се молим и 
поклоним, молите господа 
бога, милостивнога творца 
небескога, за мене грешнога.  
Свемогући, истинити, 
многомилостиви Саваоте, 
саздатељу, творче небески, 
који си и мене створио, 
управи ме правим путем, 
научи ме творити вољу твоју: 
к теби прибегох; не дај смрти 
без покајања: опомени се у 
царству небеском и мене 
грешнога! Сахрани ме, 
господе боже, убоштине, 
сиромаштине, беде, мусаведе 
видовне и невидовне; 
тешкога дуга, невернога 
друга; тешкога бољезања и 
ђавољега умождана (тако); 
турске силе и братске пизме: 
сахрани ме, боже, сваке муке 
ђавоље области. 
 
 Господе, Господе, 
многомилостиван јеси, 
подаруј ме добрим здрављем, 
добром срећом, срећом и 
напретком, дугим веком; 
подаруј ми срећне данке, 
лаке ноћи, од бога помоћи; 
подаруј ми свако добро за 
много; окрепи ме, освети ме, 
омудри ме, и ослободи ме: не 
одрини, не заборави, не 
прогневи се, не уцвели раба 
својега.« 
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 ПЛАВЕ 
ЛЕСТВИЦЕ 

Николај Љесков 

  
Када Свети апостол Петар 
заврши свој земаљски зивот и 
би позван на небо, Господ му 
предаде небеске кључеве од 
рајских врата. 
Са свесрдном свештеном 
ревношћу свети апостол је 
обављао своју узвишену 
службу, откључавајући врата 
раја за душе оних људи који 
својим земаљским животом и 
решењем Свевишњег 
Праведног Судије заслужују 
небеска блаженства. И тако је 
то много година ишло својим 
устаљеним и уобичајеним 
током. 
Али једном апостол Петар сав 
узнемирен долази Господу 
Богу, и целивајући скуте 
Његове светлосне хаљине, 
говори: "Господе, нека ме 
мимоиђе гњев Твој! Морам ти 
објаснити своју узнемиреност. 
Ево, има већ много дана како у 
пресветлом рају Твом 
примећујем неке људе које ја 
нисам пустио унутра на рајска 
врата. Не могу себи да објасним 
на који су се начин они увукли 
тамо. И лица њихова никако не 
личе много на лица праведника. 
Бојим се, да нису посреди неке 
ђаволове подвале. Он и слуге 
његове способни су за сва 
могућа лукавства. Но знајући 
да су кључеви свагда код мене 
и да другог улаза нема, ја сам 
непрестано у недоумици, па чак 
и у тузи." 
Господ одговори: "Твоја је  

 
 
служба и твоја одговорност. 
Мотри пажљиво на оне који 
улазе у рај, па неће бити 
незваних гостију." Прође опет 
неколико дана, кад ето опет 
апостола к Саваоту: "Боже 
велики и милосрдни, та сваког 
дана се све више и виће туђих 
људи прокрада, не знам којим 
путем, преко рајске ограде. 
Обраћам се Твојој мудрости и 
власти. Ја сам немоћан, и 
мудрост је моја ништавна. Ти 
си једини Свезнајући." 
Тада Бог рече: "Хајде за Мном, 
свети Петре. Обиђимо заједно 
све крајеве раја, и сами 
испитајмо шта је узрок тим 
појавама, које су изазвале у 
теби тако много оправдане и 
похвалне узнемирености. 
Хајдемо!" 
И тако они кренуше. Напред 
Господ, за Њим апостол. Дуго 
су ишли, чак сустадоше. Најзад 
стигоше до наранџасте шумице, 
и кроз њене гране приметише 
нечију плаву ризу. Опрезно се 
привукоше ближе, и шта 
угледаше? Под гором, на 
зеленом пропланку, засутом 
белим радама, стоји Пресвета 
Дјева и гледа доле са ивице 
дубоке провалије, одакле се 
види земља и сви људи. А у 
рукама Пречисте, танане, једва 
видљиве лествице, изаткане од 
најтање плаве свиле. 
Из провалије чују се жудни 

јауци, чују се паћеничке, 

пламене молбе. И гле, 

одједном,  Пречиста спушта 

своје  паучинасте лествице.  
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Анафора је узношење или 
приношење дарова ''Господе 
који примаш жртву хвале од 
оних који Те свим срцем 
призивају прими молитву и нас 
грешних и принеси је светом 
жртвенику Твом и оспособи нас 
да ти за грехове своје и незнања 
народна приносимо дарове и 
духовне жртве и да благи дух 
благодати Твоје сиђе на нас и 
сав народ Твој.    Следи возглас  
''Љубимо једни друге да бисмо 
једносуштно исповедали Оца и 
Сина и Светога Духа…''што је у 
давнини био позив за свеопшти 
целив мира (данас само 
свештеници у олтару) и 
символично значи да су се сви 
са свима измирили . Потом 
следи  
 
Символ Вере  
Који се од 4. века налази у овом 
делу литургије а раније је био 
везан за оне који су се 
крштавали тако што су 
изговарали у шта верују. Има 
разних символа вере, код нас је 
у употреби Никео- Цариградски, 
такође постоји и апостолски 
који је био популаран на западу.  

 
И данас се у разговорима између 
православних ,римокатолика и 
протестаната узима Символ вере 
као полазиште за причу о давно 
изгубљеном јединству.  
У молитви '' Свјат ,свјат,свјат 
Господ Саваот '' коју свештеник 
изговара описана је љубав 
Божија према свету да је и Сина 
свога дао да би они који верују у 
Њега имали живот вечни. 
За време певања '' Тебе појем '' 
врши се освећење дарова .Хлеб 
и вино постају Тело и Крв 
Христова, ми се сједињујемо и 
имамо заједницу са Богом и 
молимо се да нам Свете Тајне 
буду на трезвеност душе, на 
опроштење грехова ,на 
заједницу Царства Небескога не 
на суд или на осуду.  
 
Још се молимо за преминуле у 
вери, праоце, оце патријархе…а 
особито за Пресвету Богородицу 
и певамо Достојно јест или на 
Литургији св.Василија Великог '' 
О тебје радујетсја ''. Следи 
припрема за причешће и 
молитва  
 
Оче наш 

Коју садрже сва богослужења и 

чинодејства. Изговорио је 

Христос у Беседи на гори. То је 

молитва Цркве и нас  који смо 

део Цркве и који се биолошки 

рађамо од родитеља а крштењем 

за живот вечни. Где нам је Отац 

тамо је и отаџбина. Следи 

припрема за причешће. 
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Најстарије је Јеванђеље по 
Марку настало око 70.те год. 
Ако узмемо историјски да је 
Господ Исус Христос страдао 
око 30-те год. изгледа као да 40 
год. није записивано што не 
значи да се није проповедало и 
преносило. Црква је сачувала 4 
јеванђеља која имају сличну 
структуру и која говоре о 
Господу Исусу Христу на четири 
различита начина. Само код ап. 
Луке и Матеја имамо божићну 
причу и само код ап. Луке пут за 
Емаус. Јеванђеље које слушамо 
на литургији даје смисао нашем 
животу не због моралне 
проповеди него зато што је Бог 
искусио наше постојање и сву 
тежину људске егзистенције коју 
је узео на себе. Није изабрао 
комфоран живот него крст, 
социјалну срамоту и бол. 
Коначни смисао свему  даје нам 
Васкрсење које хришћани 
проповедају и сведоче животом 
и кроз њих се препознаје 
јеванђеље.  
 
Сугуба јектенија и јектенија 
оглашених 
Следује после Јеванђеља као низ 
прозби које ђакон изговара 
испред иконостаса. То је усрдно 
мољење које произилази из 
текста молитве који прати ову 
јектенију. Надахнута је 50. 
псалмом и наставак је 
новозаветних читања. Оглашени 
су они који се припремају за 
крштење. У апостолска времена 
припрема је била 
кратка ,састојала се од једне 
беседе док је систематска 
катихеза вршена после крштења. 
Од 4 до 6 века катихезе су 

трајале по три године. Данас 
нема оглашених као некад али 
ми се молимо за некрштене да 
им Господ открије познање 
истине. 
Велики вход и херувимска 
песма 
Велики вход је литијски пренос 
дарова са предложења на Часну 
Трпезу а Херувимска песма 
химна која прати ову радњу. 
Истовремено се врши  кађење а 
на архијерејској литургији прање 
руку и проскомидија. Постоје 
разне варијанте херувимске 
песме. На Велики Четвртак се 
пева '' Вечери Твојеја Тајнија'' а 
на Велику Суботу '' Да молчит ''. 
До 5.века певала се три пута на 
Васкрс и на Богојављење и то је 
остатак антифоног певања, док је 
сад остало да се само Алилуја 
пева 3 пута. Занимљиво је рећи 
да је дискос из цркве св. Софије 
у Цариграду на коме су дарови 
преношени био величине 1.20 м 
али је касније украден и налази 
се у музеју у Америци. Улазак 
дарова символично представља 
улазак Христа у Цркву. 
 
Молитва анафоре 
Је централна молитва Литургије 
упућена Богу Оцу. У ноћи када 
је био предат Господ Исус 
Христос је установио св. 
Евхаристију која се продужава у 
векове као специфично освећено 
време царства које нам долази. У 
јеванђељу Ап. Луке стоји : '' И ја 
вам завештавам царство као што 
Отац мој Мени завешта да једете 
и пијете за Mојом трпезом у 
царству Моме''.   
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Оне се одмотавају, падају доле, и 
један за другим улазе по њима на 
пропланак јадни, измучени, 
преморени, заборављени људи, 
мушкарци и жене, и бојажљиво 
ишчезавају у рајске баште, 
цвећарнике и шуме. 
И после сваког спасеног Пресвета 
Владичица подиже увис своје 
прекрасне руке и говори умиљато: 
"Господе мој и Боже, Ти све 
видиш, чујеш и знаш.   
По неизрецивом милосрђу Свом, 
опрости ми што нарусшавам 
мудри поредак Твог пресветог 
раја. Али ја сам живела на земљи, 
и сама сам мајка. Могу ли да 
одбијем мајку која моли за сина? 
И нисам ли ја мајка васцелог 
слабог, страдалног човечанства? 
Опрости мени гријех мој." 
Тада Господ спусти свемоћну 
руку своју на раме апостола Петра 
и рече: "Повуцимо се одавде тихо. 
Немамо овде никаква посла..." 
  
 

ИКОНА СА ДВА ЛИКА 
 
Православна црка у Велики Петак 
износи насред храма Распеће 
Христово на целивање, а у дан  
Васкрса, икону  Васкрсења 
Христовог. 
То су два лика исте личности, два 
чина драме истог јунака, две 
нераздвојне стварности судбе 
правих људи и великих народа. 
Посматрати само један лик не 
доноси користи, посматрати оба 
одједносм не показује јасност, не 
посматрати никад ниједан завија у 
мрак незнања и у трулеж 
неморала и смрти. 

Постоји повест: у старо време био 
тако један мудар човек домаћин - 
он увек живи и живеће - који је 
имао велику задругу, много 
синова и кћери и унука и 
праунука. Пуна кућа народа. И 
све пуно и обилато. Па је тај 
човек имао једну икону на дасци, 
а на тој дасци на једној страни 
било је насликано Распеће 
Христово, са Мајком бола испод 
крста, и мутним облацима и 
тамом свуда наоколо. На другој 
страни даске било је насликано 
Васкрсење Христово у сјају и 
слави и красоти, са светлим 
анђелима над празним гробом. 
Ту икону држао је човек домаћин 
у великој трпезарији. Па кад год 
би у кући била гозба и весеље , он 
би окретао на видик ону страну 
иконе са Распећем, а када би била 
нека жалост, болест, смртни 
случај, мука и туга, он би окретао 
на видик ону страну са 
Васкрсењем. 
Кад су га чељад питала, зашто он 
то чини, човек домаћин овако им 
је одговорио: 
 - У срећи и весељу ја вам 
показујем слику бола, страдања и 
смрти, да би ви знали да срећа и 
весеље нису трајни него пролазни. 
А у време жалости и болести и 
муке и смрти ја вам показујем 
слику победе и славе и радости, 
да би с надом и стрпљењем 
подносили зло. Аманет вам од 
мене, децо моја, да гледате у ову 
икону као што вас ја учим, да би 
били јуначни и спокојни у 
страдању, а трезвени и Богу 
благодарни у весељу. 
 
Хиландарска хроника,  1982,  
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КАД ЗАИГРА             
И СРЦЕ И ДУША 

 
Оркестар хармоника основне 
школе „Алекса Шантић” из 
Угљевика по трећи пут запутио 
се у Канаду, сада већ можемо 
рећи у посјету пријатељима. 
Смјештени  у породицама чија 
су дјеца чланови фолклорне 
групе “Вук Караџић”  исписују 
нове странице успомена и 
учвршћују пријатељства 
започета приликом њиховог 
прошлог  боравка.  Па у складу 
са тим и оснивач Оркестра 
хармоника човјек који је 
заслужан за њихов успјех , 
господин Славко Николић на 
питање како му се допада 
Ванкувер, као прво истиче 
љубазност домаћина, а затим и 
љепоту града. 
 
Оркестар по много чему посебан 
састоји се од тридесет  шест 
чланова и необично је да броји 
скоро више дјевојчица него 
дјечака. Њихови успјеси су 
заиста више него импресивни. У 
групи од  дванаест хиљада 
пријављених из цијелог свијета 
изабрани су као директно 

пласирани учесници на 
отварању Олимпијских игара у 
Сочију. На фестивалу у 
Јекатеринбургу  од осамнаест 
пријављених држава Оркестар 
Хармоника освојио је прво 
мјесто.  Гостовањe код Емира 
Кустурице, у Жикиној шареници 
као и шоу програму “Ја имам 
талента” учинило их је познатим 
ширим народним масама. 
Разговор са њиховим вођом, 
наставником музичке културе 
Славком Николићем водила сам 
поводом концерта у цркви Св. 
Архангела Миахила, којем је 
претходио концерт у цркви Св. 
Саве у Ванкуверу. 
 
Како се десило Ваше прво 
гостовање у Канади ? 
Након  једне емисије Мире 
Адање-Полак о Канади и 
Нијагариним водопадима 
пожелио сам да дођем са 
оркестром. Заиста у ситуацији 
када размишљаш како ћеш 
преживјети, моја идеја о 
путовању у Канаду изазивала је 
смијех код људи, иако су се сви 
односили са поштовањем према 
мом раду. Новинарка Милијана 
Кос којој се мој план допао 
упознала ме је са тадашњим 
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светиљкама да би на тај начин 
скренуо пажњу на цркву (од 
хиподрома ,позоришта и сл.).  
Цар Константин Порфирогенит 
(10. век ) описује да је од палате 
до цркве ходало 55 000 људи а 
руски историчар сведочи да је на 
крунисању Манојла Палеолога 
1392.г литија била толико велика 
да су ходали до цркве 3 сата. 
Мали вход је уствари био време 
уласка верника у цркву на челу 
са епископом, приближавање 
олтару као престолу и месту 
Вазнесења.  
Епископ би говорио возглас Мир 
свима ! и тако би почињала 
Литургија. И данас је на 
архијерејској литургији први 
возглас архијереја'' Мир свима !'' 
на малом входу. Данас је мали 
вход излазак свештеника са 
Јеванђељем из олтара. 
Трисвета песма Свјати Боже је 
трећи стих 41. Пс. Који пева о 
моћном ,живом и бесмртном 
Богу. Неки кажу да је настала у 
време 4. Васељенског сабора у 
Халкидону, неки да је и раније 
постојала. Св. Никодим 
Светогорац каже да је настала у 
Цариграду за време земљотреса 
када је једно дете чуло како је 

анђели певају. После 
трисвете песме свештеник 
се окреће према народу и 
чита Свето Писмо. 
 
Библијска читања и 
литургијска проповед 

Свето Писмо је само 
делимично записана реч 
Божија. Ако читамо 
Јеванђеља видимо да је 

Христос посећивао богослужења 
у синагогама и да се Библија 
редовно читала и тумачила. 
Најстарији запис који сведочи о 
Литургији је Апологија св. 
Јустина Мученика из 2.в. где се 
каже да је у недељу било 
окупљање и читање Св. Писма . 
Поредак библијских читања се у 
пракси разликује . У литургији 
антиохијског типа чита се Закон, 
Пророци Апостол и Јеванђеље, а 
у литургији александријског 
типа Апостол, Јеванђеље, Дела 
ап. и Откровење.  
Апостол се чита пре Јеванђеља 
да нас припреми за Јеванђеље 
као нешто савршеније. 
Занимљиво је рећи да Јеванђеље 
стоји на столу часној трпези као 
нешто што се једе. И код нас се у 
жаргону каже ''прогутати књигу'' 
У С. Завету имамо описано како 
је Бог пророку Језекиљу дао да 
поједе књигу и да говори дому 
Израиљевом. Исто тако у 
Откровењу каже, иди и узми 
књижицу која стоји код анђела, 
поједи је и загорчаће ти утробу. 
У мору и беспућу лоших вести 
које долазе до нас Јеванђеља су 
добра вест која даје смисао 
нашим животима.  
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Затим сипа у путир (чашу) вино 
и воду. До 13.века ово је био 
читав чин проскомидије.  
Патријарх Филотеј 13. в. и св. 
Симеон Солунски 14.в. спомињу 
вађење честица за Богородицу, 
светог Јована како је и данас. 
Честица за Богородицу стоји са 
десне стране као испуњење 
старозаветног пророштва Стаде 
царица с десне стране Теби,  док 
са леве стране агнеца (хлеба ) 
стоје честице за анђеле, св. 
Јована, мученике, преподобне и 
праведне, бесребренике и 
чудотворце, светитеља којем је 
посвећен храм, оног светитеља 
чија се Литургија служи а испод 
агнеца спомињу се надлежни 
епископ ,свештеници који су у 
тој цркви служили раније, 
ктитори приложници и 
добротвори храма имена која су 
записана у помјанику и она која 
верници донесу за спомињање. 
Тако да је на дискосу сабрана 
цела Црква а ми који доносимо 
имена за спомињање на неки 
начин чинимо те људе 
присутним. 
 
Велика јектенија 
Значи свеобухватна молитва. 
Води порекло из Антиохије 
одакле је ушла у цариградско 
богослужење а касније и у 
словенске цркве. У старини 
њено место је било пре молитве 
Свјати Боже. Зове се и мирна 
јектенија јер почиње речима '' У 
миру Господу се помолимо''. 
Кад је човек узнемирен не може 
ни истински да се моли јер мир 
је тај који спаја људе а немир и  

 
једног самог човека дели.  
Молимо се за мир целог света, за 
цркве ,ваздух, за оне који путују 
и болују, да сами себе и једни 
друге и сав живот свој Христу 
Богу предамо следујући 
Богородици која је сав живот 
свој предала Богу.  
 
Антифони 
Су стари начин певања настао у 
време св. Јована Златоустог као 
одговарање између два хора. 
Било је популарно у 
византијском богослужењу у 
литијама које су се кретале од 
Аја Софије до цркве која слави. 
То су стихови из 92. и 94. 
Псалма, 9 блаженстава, тропари 
и кондаци.  
 
Мали вход и Трисвета песма  
Вход је још у старом свету био 
облик окупљања на јавним 
местима. Понекад после победе 
војске у рату или на паганским 
светковинама, а такође су у 
старој Грчкој постојале свечане 
поворке хорова које су 
наступале на трагедијама. У 
Јеванђељу је Христов свечани 
улазак у Јерусалим описан као 
литија. У Византији када је цар 
Теодосије вратио цркве 
православнима након победе над 
Аријевом јереси аријанци су 
одлазили ван града и певали 
антифоне песме а св. Григорије 
Велики је са великим 
негодовањем писао о литијама 
мислећи на аријанска окупљања. 
Да би сачувао православне 
вернике, св. Јован Златоусти је 
организовао литије са ватреним  
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Која су гостовања 
најзначајнија за вас? 
Најзначајнија је Олимпијада, а 
нисмо то ни сањали, позвао нас 
је Московски лист да се 
пријавимо и пошаљемо 
материјал. Након ње почели смо 
сарађивати са Руском амбасадом 
у БиХ која једино нас позове из 
читаве регије да им увеличамо 
важне догађаје. Такође на позив  
Бошка Гајића били смо 
Султанови гости у Оману.  
Свирали смо у Златној дворани. 
И заиста је било изузетно 
искуство упознати арапски 
свијет, који нас је јако љубазно 
примио. У Јекатеринбургу су 
учествовале филхармоније 
великих држава а ми смо 
ученици основне школе. Све су 
то изузетна признања. И оно 
што је јако битно насупамо са 
нашом српском 
традиционалном музиком.  
 
Да ли често учествујете на 
такмичењима? 
До сада није било такмичења да 
смо учествовали а да нисмо 
освојили прво мјесто.  Ha 
такмичењу народне музике и 
фолклора у Зворнику 

учествовали смо три године 
заредом и односили побједе у 
све три катергорије: оркестар, 
солиста и пјевање. А онда су нас 
замолили да наступамо  
ревијално. Оркестар хармоника 
био је десет пута првак 
Републике Српске,  док је моја 
кћерка која је у оркестру од 
његовог  оснивања више пута 
била првакиња Републике 
Српске у пјевању. У такмичењу 
“Ја имам талента” дошли смо до 
финала. 
Да ли сами финансирате своја 

путовања и колико је лако 

наћи спонзоре у данашње 

време? 

Тешко је наћи спонзоре, доста 

тога остаје на обећањима. 

Трудимо се да донаторским 

концертима омогућимо 

средства. За велике догађаје као 

што су Олимпијада и значајна 

гостовања иза нас је стајала 

Влада Републике Српске, као и 

рудник Угљевик, помагала нам 

је и општина Угљевик, као и сам 

предсједник Републике Српске.  
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За Олимпијаду и у 
Јекатеринбургу су одлучивали 
најзначајнији стручњаци Русије 
и то ми импонује. За мене лично 
похвале Љубише Павковића и 
Јовице Петковића које сматрам 
великим хармонкашима су 
изузетно значајне.  
Како објашњавате велики број 
талената на релативно малом 
простору као утицај средине или 
нешто друго? 
Када осјетим да дијете има 
талента позовем родитеље и 
кажем своје мишљење. Треба са 
дјецом знати  радити прије 
свега. Дјеци треба пружити да 
осјете шта је публика, шта су 
другари, не ријетко поведем на 
путовања некога ко је тек почео 
да свира, управо из тих разлога. 
Вјероватно и само поднебље има 
доста талената, треба само ту 
ватру добро упалити и 
усмјерити како треба и све дође 
на своје.  
 
Колики је значај музике у 
формирању младе особе као 
личности и њеном сазревању? 
Музика је увијек присутна у 
нашем животу у било којој 
ситуацији, у зависности која 
врста музике одговара ком 
тренутку . Музика је живот. Она 
има почетак, врхунац и крај, као 
и све у животу. Ако разумијеш 
музику, разумијеш и суштину 
живота, барем ја тако гледам. 
Како помоћи дјетету који 
показује заинтересованост за 
музику и да ли дјецу у том 
правцу треба форсирати или не ? 
Даћу Вам два примјера. Неко 
крене добро, неко лоше. Имам 

примјер ученика који данас 
свира страним гостима кад 
посјећују Србију, а тај дечак кад 
је почео није могао тона да 
одсвира. У једном тренутку срео 
сам његове родитеље и било ми 
непријатно знам људе, али они 
су рекли да им је битно да он 
није на улици и да изађе на 
прави пут, паметни људи били. 
Након двије године почео је 
чешће и више да вјежба и тако 
одједном све боље и боље да 
напредује. Касније сам га одвео 
на такмичење у Шабац гдје су 
били познати хармоникаши, а он 
је освојио прво мјесто. Живио је 
једно време у Торонту, сад се 
вратио и професионално се бави  
музиком, прати најпознатије 
пјеваче.  Успио је као музичар. 
Свако може и не треба никоме 
рећи да није за музику, можда 
нешто проради.  Зна се осјетити 
ако неко тотално није за то, али 
никад не треба рећи ниси ти за 
то. Свако ако нешто жели кад 
тад ће то остварити.  
Имао сам ђака који је добро 
свирао али био лијен. Једном 
сам морао отићи са пробе и 
оставио сам дјецу да је сами 
одрже. Назвала ме мајка тог 
дјечака и рекла да је болестан, 
али ми смо се налазили на истом 
мјесту, угледао сам је и видио да 
лаже. Фино сам и културно 
пришао и рекао да са тим неће 
мени нашкодити али ће своје 
дијете потпуно погрешно 
усмјерити и још пар ствари. 
Извинула се. Он је од тада почео 
страховито много да вјежба и 
као награду да му покажем да се 
труд исплати повео сам га на 
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ТИЈЕЛО 

ХРИСТОВО 
ПРИМИТЕ  

 
Из недеље у недељу окупљамо 
се у цркви на св. Литургији . 
Долазимо да учествујемо у 
молитви , да добијемо опроштај 
грехова, да пренесемо ум и срце 
на небо и да сви заједно и 
анђели и људи прослављамо 
Христа и будемо једно стадо и 
једна Црква. Понекад у 
разговору чујемо речи данас је 
била лепа Литургија, доживели 
смо је, или  нисмо се радовали, 
нисмо схватили и нисмо се 
могли молити. Када можемо 
рећи да смо доживели Литургију 
а када то говоримо а да није 
истина . Молимо се, али шта 
треба да тражимо, или шта нам 
Литургија пружа да бисмо смо 
то тражили и да кад добијемо 
тражено будемо сигурни да је 
услишена наша молитва? 
Покушаћу да у кратким цртама 
дам објашњење самог тока свете 
Литургије и делимично њеног 
историјског развоја да би наш 
верни народ имао јаснију слику 
шта се на Литургији догађа и да 
дарове које нам Бог даје будемо 
достојни да примимо и 
сачувамо. 
 
Проскомидија  
Или принос се врши пре почетка 
Литургије и верницима је  

прилично непозната јер је 
свештеник врши углавном сам. 
Он целива иконе Господа Исуса 
Христа и Богородицу, часну 
трпезу, облачи одежде и почиње 
проскомидију. Свештеник стаје 
пред предложење три пута се 
клања и говори Господе 
милостив буди мени грешноме. 
Затим говори тропар Великог 
Петка Искупио си нас крвљу 
својом од клетве законске, узима 
просфору (хлеб)  и са ножићем 
које има облик копља и 
симболише оно копље којим је 
римски војник пробоо ребра 
Христова на Голготи чини знак 
крста и каже у спомен Господа 
Бога и спаса нашега Исуса 
Христа. Каже у спомен зато што 
је Христос рекао апостолима на 
Тајној Вечери ово чините у мој 
спомен. Спомињемо Његову 
крсну жртву и васкрсење. Вади 
један део просфоре ,агнец 
(јагње) и чита стихове пророка 
Исаије Као овца на заклање би 
вођен… 
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На тај начин Острошка пећина, 
силом околности постала је 
епископска резиденција. 
        Пошто се настанио у 
Острошкој пећини, Свети 
Василије настојао је да се ту 
прикупе преживјели монаси, да 
се сагради храм за Свето 
боогослужење и новом братству 
обезбеде основна средства за 
живот. За кратко време он све то 
постиже, благодарећи високој 
моралној свести житеља из 
ближе и даље околине. 
        Са благословом светитеља, 
у Острошкој стени саграђене су 
две мале цркве, једна посвећена 
Ваведењу Пресвете Богородице, 
а друга Часном и Животворном 
Крсту. У овим малим 
црквицама, издубљеним у 
камену, организовао је 
свакодневно богослужење. 
Свевишњем Господу узношене 
су топле молитве за цео 
православни свет. Са 
Острошких висина, Свети 
Василије често је силазио у 
народ, учио га, поучавао и делио 
са њим и добро и зло. Још за 
живота народ га је сматрао за 
светитеља и одавао му велико 
поштовање. Пошто у самом 
Острогу проведе 15 година, дође 
му крај овоземаљског живота. 
Тада мирно, без болова и патње, 
предаде своју душу Господу 29. 
aприла 1671. године. 
 
Текст је написао преосвећени  
Владика  Британско-
скандинавски, Г. Доситеј, 1996. 
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Сад предивно свира и на 
концетима има соло дионицу. 
Родитељи знају сами своје дијете 
да униште. Док је дијете мало 
оно не зна што жели и за шта је 
способно.  Проблем је кад 
родитељ жели да му дијете свира 
и то одмах да му купи велику 
хармонику, а не зна да му тако 
криви кичму и да треба да се 
посавјетује са стручним људима.  
Родитељи знају направит и збрку 
упишу дијете на хиљаду неких 
ствари и дијете нигдје не може да 
стигне. 
 
У чему је тајна Вашег успјеха? 
Ми смо један тим. Имам дјецу 
који су моји први сарадници. Све 
се договарамо и око путовања и 
музике. Некада они мени нешто 
предложе и ја прихватим. Увијек 
им говорим да смо једна екипа. 
Када свирамо дајемо све од себе 
и никад никог нисмо одбили. 
Било десет људи на концету или 
на Олимпијади свирамо из срца и 
душе и дајемо свој максимум. 
Оркестар мора да је на првом 

мјесту. Много је 
ту одрицања и 
рада. Када 
путујемо старији 
су сви задужени 
за неког од 
млаћег а ја све то 
само надгледам. 
Највећа тајна је 
да смо сложни и 
да квалитетно 
радимо, много 
вјежбе и труда. 
Они су моја дјеца 

и ми смо једна велика породица. 
Не деси се у школи да неко од 
мојих ученика прође крај мене а 
да ме не загрли, пољуби или 
нешто слично и то је мој највећи 
успјех.  
 
Какви су планови за 
будућност? 
Вољели бисмо отићи на једну 
европску турнеју од Угљевика до 
Лондона. У свакој држави да 
имамо концерте. Захваљујући 
Српској православној цркви 
можемо то да урадимо.  Ми са 
поносом кажемо да свирамо 
српску традиционалну музику су 
ријечи са којима је Славко 
завршио интервју. 
Заиста је величанствено 
присуствовати концерту који 
уприличи Оркестар Хармоника. 
А једнако упечатљив утисак 
одаје и Славко Николић, тај 
срчани човјек који са огромном 
страшћу ради оно у чему ужива.  
А зна се да ко срцем живи чуда 
ствара и зато сви ови успјеси и 
произилазе као логичан наставак 
радости стварања. 
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Има нешто што је мене у овој 
причи посебно дотакло. Након 
рата и избјеглиштва доћи у нову 
средину, у којој није било лако 
бити прихваћен  и доказати се, 
трновит је пут којим је Славко 
прошао, али сачувати најбољи 
дио себе и несебично се давати 
другоме, учити оне који тек 
треба да закораче путем живота 
љепоти стварања, предивном 
свијету музике, посвећености, 
лојалности, одрицању, раду, 
љубави, показати им свијет, 
научити да вјерују у себе и своје 
снове, значи усадити им темеље 
које ће цијели живот са поносом 
носити у себи. Има ли ишта 
вредније од тога? Посебно данас 
када свједочимо много чему око 
нас, као и систему вредности 
који се мјења Славково дјело 
добија још већи значај. И опет се 
враћамо на то колика је 
неизмјерна вредност само једног 
човјека када даје и срцем и 
душом.  
 
 
Даринка Дариа Заставниковић 
 

 
 
 

ПАРОХИЈСКЕ 
ВЕСТИ 

 

Недеља православља  
 
 
У недељу 5. марта 2017. године 
одржано је заједничко 
богослужење свих православних 
цркава на подручју ширег 
Ванкувера како би се обележила 
Недеља православља уз 
подсећање на велику победу 
цркве над иконоборачком 
јереси. 
 
Место служења се 
традиционално мења сваке 
године а овај пут вечерња 
служба је организована у грчкој 
цркви светог Николе и 
Димитрија у Ванкуверу. Хладно 
време, поледица на путевима и 
снег који је падао већи део дана 
нису били препрека за приличан 
број верника који се придружио 
овом по много чему 
јединственом богослужењу. 
 
У току службе одржана је беседа 
о историјату и значају победе 
православне цркве над 
иконоборцима као и месту и 
улози икона у животу верника. 
Поред наших свештеника из 
српске православне цркве, оца 
Малише Миловановића, оца 
Мирослава Дејанова и оца 
Марка Радмановића, 
саслуживали су и свештеници из 
грчке, руске, антиохијске, 
румунске, украјинске и 
америчке православне цркве.  
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У Требињском манастиру 
светитељ се будно старао за 
духовно просвећење свог 
народа. Обилазећи села и 
градове, свуда је проповедао 
свето Јеванђеље, децу крштавао, 
заручнике венчавао, преминуле 
опојавао. Посматрајући такав 
његов рад и гледајући га у 
простим и дугачким хаљинама, 
Турци му се ругаху и гласно 
добациваху ”Рајин богомољац!” 
        Да би се склонио испред 
њихових очију, Свети Василије, 
пође на далеки пут, за 
православну царску Русију. 
Тамо је лепо примљен и добио 
на поклон много икона, 
богослужбених књига, одежда и 
нешто новца за свој народ. И све 
је, по повратку у свој крај, 
разделио црквама и 
манастирима, а сиромашним 
људима и новца колико је имао. 
        Али, док се православни 
верници јако обрадоваше 
повратку свог великог 
духовника, дотле сe потурице и 
присталице латинске уније 
распалише мржњом против 
њега. Да би избегао нову 
опасност, светитељ одлучи да 
поново крене на пут – овом 
приликом у Свету Гору. Успут је 
свратио пећком патријарху 
Пајсију и испричао о свим 
тешкоћама православних Срба у 
Херцеговини. 
        У Светој Гори Василије 
обиђе многе манастире и 
скитове и од њихових монаха 
поучи се испосничком животу. 
Највећи дио времена провео је у 
манастиру Хиландар, међу 
српским монасима. Враћајући се 

за Србију, он поново сврати 
пећком патријарху и том 
приликом на Преображење 
Господње 1638. године, буде 
посвећен за епископа и 
постављен за митрполита 
требињског са седиштем у 
манастиру Тврдош. 
 По природи, Свети 
Василије био је безазлен човек, 
увек спреман да поучи, да 
помогне, утеши и упути сваког 
на прави пут. А, сада, кад доби 
епископски чин и прими 
двоструку благодат, још са 
већом љубави и апостолском 
ревношћу проповедаше реч 
Божју. Без обзира на присутне 
опасности он путује по епархији 
и с великим пожртвовањем 
врши своју архипастирску 
службу. Главно оружје у 
његовом раду била је молитва са 
којом је чинио чудесна дела. 
        Али, стање под Турцима 
било је све теже и теже. На 
свиреп начин, они убише 
Пајсија, митрополита источно-
херцеговачког. Затим похваташе 
виђеније људе из тога краја па и 
њих побише. А преплашени 
народ склони се у збегове. 
        На обезглављену источно-
херцеговачку епархију патријарх 
Гаврило постави митрополита 
Светог Василија. Тако је сад 
имао две епархије. Али услови 
за рад били су лоши до крајњих 
граница. Да би избегао смртну 
опасност он из Требињског 
манастира пређе у Оногошт- 
Никшић, седиште источне 
епархије. А кад и овде не буде 
миран, оде у Острошку планину 
и настани се у камену пећину. 

https://www.starhangelmihailo.com/nedelja-pravoslavlja-mart-2017/
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СВЕТИ ВАСИЛИЈЕ  
ОСТРОШКИ 

ЧУДОТВОРАЦ 
                                                                                               

Господ Бог, који хоће да се  

сви људи спасу и дођу до 
познања истине ( 1. Тим. 2.4.), 
подарио је сваком крају наше 
земље по једног или више 
светитеља који воде народ према 
спасењу. Један од таквих 
Божијих угодника и смирених 
наших молитвеника јесте 
светитељ Свети Василије 
Острошки. Свети Василије, 
прослављени острошки 
чудотворац, родио се у Поповом 
Пољу, 1610. Године, од оца 
Петра и матере Ане. На 
крштењу добио је име Стојан. 
        Прву школу хришћанске 
побожности Стојан је изучио је 
изучио у својој рођеној кући, а 
другу у манастиру Завали и 
Тврдошу у Херцеговини. Ћелећи 
да им син изучи писменост, 

његови родитељи одведоше га у 
манастир, али се њему монашки 
живот толико допао да је 
оставио оца и мајку и свој родни 
крај, и цео живот посветио Богу. 
 Требињски манастоир 
звани Тврдош у коме је Стојан 
провео своју младост, беше онда 
духовни центар тога краја. 
Имађаше своју књижницу и већи 
број писмених – учених монаха. 
А Стојан, бистар по природи и 
жељан науке и просвете читао је 
све што му је долазило до руке, 
а пре свега Свето Писмо и дела 
Сбетих Отаца. Из ових светих 
књига, његова чедна душа би 
надахнута љубављу према 
монашком чину и светитељском 
животу. 
        У Требињском манастиру 
Стојан је примио монашки 
постриг и том приликом добио 
име – Василије. После тога брзо 
је постао ђакон, а затим и 
свештеник. Као свештеник 
редовно је служио у цркви и 
народу проповједао реч Божију. 
Пошто неко време проведе у 
свом манастиру, Свети Василије 
оде у Црну Гору код 
митрополита цетињског 
Мардарија, који га задржа код 
себе. Али, на Цетињу не остаде 
дуго, јер међу њима дође до 
несугласица по питању односа 
према католицизму. Наиме, 
митрополит је из политичких 
разлога био готов да унијатима 
учини уступке, а Василије, 
прожет јачим духом 
Православља, категорички се 
супроставио његовој намери. У 

знак протеста напусти Цетиње и 
врати се у свој манастир. 
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Вишејезично богослужење је 
својим дивним певањем 
улепшао и заједнички мешовити 
хор из оба наша храма. Такође 
смо могли чути и певање хорова 
и појаца из других православних 
цркава. 
После службе организовано је 
послужење у просторијама 
храма што је продужило ово 
свеправославно дружење 
свештенства и верних. 
 
О. Малиша Миловановић 
 
Зимски излет деце из школе 
20. фебруара је Српска школа 
„Свети Василије Острошки 
организовала излет за све 
ученике. Ишли смо на клизање и 
дивно се забавили у лепом 
амбијенту Муди парк Арене. 
Неки од најмлађих су данас први 
пут стали на клизаљке. Деца су 
уживала у игри и дружењу а 
имали смо и мало послужење 
које су припремиле учитељице. 
Хвала родитељима који су 
помогли и придружили нам се, 
видимо се у недељу у цркви! 
 
Учитељица Дара Миловановић 
 
 

Поклоничко путовање 
на Свету Гору 
 
ЦШО Светог Архангела 
Михаила организује поклоничко 
путовање Манастиру Хиландару 
и другим светињама од 20. до 
28. јуна 2017. године. 
Полазак је из Београда 20. јуна, а 
повратак на Видовдан 28. јуна 

Поред Манастира Хиландара, 
посетићемо још неколико 
манастира на Светој Гори, 
србско војничко гробље 
Зејтинлик, цркву Светог 
Димитрија у Солуну, манастире 
на Метеорима, Опленац и 
Краљеву цркву. 
Цена је 400 евра. У цену је 
урачунат пут, хотели, доручак, 
вечера, водич, виза за Свету 
Гору, брод за жене док крстаре 
око Свете Горе. 
Заинтересовани могу 
контактирати свештеника 
Малишу Миловановића на 604-
715-1908. 
 

35. Скупштина 
Епархије канадске 
 
35. Скупштина Епархије 
канадске Српске Православне 
Цркве одржана је у ЦШО Светог 
Симеона Мироточивог у 
Калгарију од 3. до 4. фебруара 
2017. године. 
Скупштином је председавао 
Његово Преосвештенство 
Епископ Канадски Митрофан, а 
нашу ЦШО представљали су 
протојереј Малиша 
Миловановић и председник 
управног одбора Љубомир 
Котур, који су узели учешћа у 
законодавном и одбору за 
поздраве и резолуцију. 
Било је право задовољство 
поново видети и добити 
благослов од нашег Владике 
Митрофана, као и поразговарати 
и дружити се са свештеницима и 
делегатима из свих парохија 
наше Епархије канадске. 

https://www.starhangelmihailo.com/zimski-izlet-dece-iz-skole/
https://www.starhangelmihailo.com/poklonicko-putovanje-na-svetu-goru/
https://www.starhangelmihailo.com/poklonicko-putovanje-na-svetu-goru/
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Ускликнимо с 
љубављу Светитељу 
Сави! 
 
Година за годином, као и век за 
веком, наш народ са пуно 
радости прославља и одржава 
молитвено сећање на 
најзначајнег и највећег човека 
кога је наш народ изнедрио на 
своме путу постојања, на Св. 
Саву, првог Архиепископа 
српског, и утемељивача 
духовног и националног 
идентитета. 
Ни време а ни географска 
дистанца, нису спречили да се и 
ове 2017. године у Ванкуверу, на 
Савиндан, окупимо и молитвено 
заблагодаримо Творцу на св. 
Литургији, за такву духовну 
величину, коју нам је Господ 
даривао, као што је св. Сава. 
После св. Литургије, по 
устаљеном реду, пререзан је 
славски колач и послужен 

свечани ручак који су 
припремиле наше 
сестре из КСС 
„Косовка девојка“. По 
ручку је започет 
програм у част св. 
Саве. После поздрава 
свештеника о.Малише 
Миловановића, 
наступала су деца из 
српске школе „св. 
Василије Острошки“, 
као и деца из нашег 
фолклорног друштва 
„Млада Србадија“. 
Најпре је програм 

почео са химном св. Сави, да би 
се наставио са лепим народним 
играма деце из мале, средње и 
велике групе фолклора. Деца из 
српске школе су рецитовала 
песме, свирала на 
инструментима, и песмом и 
драмским приказима 
увесељавала наша срца. 
А по завршеном програму, ни 
Управа школе и КСС нису 
остали дужни нашим 
најмлађима, већ су свој деци 
поделили пакетиће поводом 
Савиндана, за сав труд и 
приказано знање, и радост коју 
нам причињавају, сваке недеље 
у српској школи и на св. 
Литургији. 
 
протојереј Малиша 
Миловановић 
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Анђео се појављује као небески 
благовесник васкрсења пре 
људског сведочења о празном 
гробу и о васкрслом Христу. 
Свети Матеј потврђује да су 
мироносице прве нашле празан 
гроб, као да су оне прве среле и 
поклониле се Христу одмах 
након Његовог васкрсења (Матеј 
28, 1-10). Он ипак није писао о 
моменту и дану у коме се 
васкрсење одиграло. Анђео је по 
Матеју са неба и одвалио 
надгробни камен, не да би 
олакшао васкрсење, нити да би 
помагао Месији који се мучио 
на Крсту и који је сахрањен, већ 
да би омогућио женама да виде 
да је гроб празан и да је 
Христос, већ устао из мртвих )
28, 2). По речима светог Јована 
Златоустог, анђео је одвалио 
камен: „да би /жене мироносице/ 
могле видети да се у гробу не 
налази тело. Из тог разлога он је 
померио камен, из тог разлога је 
земљотрес наступио, да би 
путем тога устрептале и 
спознале то.“ 
Иконографија васкрсења у 
Православној Цркви нам не 
представља моменат Христовог 
васкрсења из мртвих. Свето 
Писмо не прихвата никакав опис 
овог момента, а такође помен о 
овоме не можемо наћи у 
ранохришћанској уметности. 
(Постојали су покушаји да се 
опише моменат Христовог 
васкрсења у апокрифном 
Јеванђељу по Петру и Јеванђељу 
по Јеврејима, које Црква није 
прихватила. Икона која                                                                                             
осликава моменат васкрсења је 
настала много касније, то јест 

кад су иконписци били под 
утицајем ренесансе. Древно 
предање православне 
иконографије има два начина 
интерпретације васкрсења 
Христовог: икону силаска 
Христовог у ад и икону која 
представља жене мироносице на 
гробу Христовом. Прва је 
„теолошко“ сведочанство о 
васкрсењу, на којој се осликава 
догађај који није виђен и који 
није могло видети ниједно 
људско биће, мада се то 
спомиње у Новом Завету (матеј 
27, 52; Дела 2, 27; 31; Ефесцима 
4, 8-10; 1. Петрова 3, 19-4, 6).  
 
Ова икона је повезана са 
службама Велике суботе, која 
означава сврху и резултат 
Христовог силаска у ад. Друга 
икона је „историјски“ приказ 
онога што се догодило у први 
дан недеље као што је и 
записано у јеванђељима, и од 
одређеног је значаја за 
разумевање повезаности крста, 
гроба и васкрсења.  
 
Васкрсење је Божије дело, и 
порука васкрсења прво долази 
од Њега. Његов анђео или 
благовесник говори женама-
мироносицама да се оне не 
смеју плашити, а затим их 
обавештава о васкрсењу. У 
јеванђељу по Јовану два 
анђела нису гласници 
васкрсења. Уместо тога, Исус 
је са својим васкрслим телом 
поздравио Марију Магдалину 
изван гроба, и преко ње пренео 
поруку за своје апостоле 

(Јован 20, 11-18). 

https://www.starhangelmihailo.com/uskliknimo-s-ljubavlju-svetitelju-savi/
https://www.starhangelmihailo.com/uskliknimo-s-ljubavlju-svetitelju-savi/
https://www.starhangelmihailo.com/uskliknimo-s-ljubavlju-svetitelju-savi/
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Оне су са трепетом и ћутањем 

реаговале на овај неочекивани и 

трансцедентни животни догађај, 

који се десио у гробу – ћутање је 

обично изражајније од речи. 

Свети Лука нас извештава да су 

жене биле збуњене и уплашене. 

Оне су спустиле своје главе на 

земљу када су виделе ''двојицу 

младића'' који су уствари два 

анђела, како стоје поред њих. 

„Шта тражите живога међу 

мртвима?“ – питаху анђели ове 

жене (Лука 24, 5).  

 

У јеванђељу по Матеју жене 
мироносице доживљавају 
слично искуство. Марија 
Магдалина и „друга Марија“ су 
напустиле гроб „ са страхом и 
радошћу“ (Матеј 28, 8), јер, како 
свети Јован Златоусти пише 
„оне су виделе невероватну 
ствар, и изван њиховог 
очекивања празан гроб, у коме 
сз раније виделе како Исус 
лежи“. Било да је порука 
васкрсења упућена од стране 
„анђела“ код Матеја, или од 
„двојице људи“ код Луке, она је 
јасна и меродавна: десио се 
догађај васкрсења. 
 
Марија Магдалина и друге жене 
са њом су споменуте у 
извештајима о празном гробу у 
сва четири јеванђеља. Свети 
Јован Богослов спомиње једино 
Марију Магдалину, али не 
искључује могућност да су и 
друге жене са њом учествовале у 
овом за нас значајном јутру 

(види Јован 20, 2 – „не знамо где 
га положише“). Оне су и прве 
које су виделе васкрслог Христа 
(Јован 20, 11-18; Марко 16, 9). 
Било би просто невероватно да 
је предање о женама 
мирносицама и празном гробу, 
касније лансирала Црква у 
складу са њеним потребама, 
Какву би корист Црква имала од 
тога? Јеванђеља су написана у 
свету и атмосфери која се 
непријатељски опходила према 
сведочанству ових жена. Ипак, 
јеванђелисти су користили 
Предање Цркве и записали су 
њихова имена и њихова 
сведочанства. Ове жене су 
пратиле Исуса из Галилеје ка 
Јерусалиму; оне су му служиле, 
виделе су Његово распеће и 
сахрану и биле су сведоци 
празног гроба. Њихова имена и 
дела нису била продукт 
креативне маште јаванђелиста 
али припадају што се десило у 
прошлости. При помињању 
жена као значајног и важног 
фактора прве Васкршње недеље, 
а не апостола Петра, Павла, 
Јакова или Јована, јеванђелисти 
верно следе чињенице које су 
примили од Цркве у њеним 
најранијим временима. 
 

Са речима „Он је васкрсао“, 
анђео код Марка упућује на 
нешто што се већ догодило. 
Моменат васкрсења није 
забележен. Ниједно људско 
биће није било сведок 
васкрсења Исусовог из гроба.  

43 

Feast of the Ressurrection 
of Our Lord, 2017 
  
Christ is Risen, Bringing Joy! 
 

The holy forty day 
lenten period, teaching us to 
spend our time quietly and 
with spiritual joy, by 
mirrorring the lives of saintly 
God-pleasing men and women, 
has passed. We had before us 
the Holy Prophets Moses, 
Elijah, and John the Baptist; 
the Venerable fathers Gregory 
Palama, John Climacus, 
Andrew of Crete, and the 
Venerable Mother Mary of 
Egypt, an angel by body. All 
of them can be called 
''heavenly people and angels 
on earth''. We also bowed before 
the Life-giving Cross so that we 
may be spiritually strengthened.  
 
 We experienced joy at the 
resurrection of Lazarus of the four 
days; he who is a foretelling of our 
general resurrection. We entered 
the Holy city of Jerusalem with our 
Lord and Saviour Jesus Christ, so 
that we may spiritually partake in 
His suffering for the sake of our 
salvation. All of this culminated 
with His crucifixion on the Cross 
and being laid into the tomb. 
Anyone who has even the smallest 
sense of faith experienced sadness 
in their heart. For we have all 
crucified Him. And every day we 
crucify Him with our sins.   
 
 And He, forever living, after 
being laid into the tomb, 
descended into Hades , with His 

human soul and godliness equally, 
so that even there He may spread 
the Gospel. Our joy commences in 
Hades. Already there, God showed 
His godly power, delivering all of 
the just from the grasp of Hades.  
 
And when His enemied thought 
that they had defeated Him, He 
miraculously ressurects on the 
third day. That was the joy above 
all joys. There has never been 
greater joy in the heavens, or on 
earth. Christ's resurrection turned 
the course of history. Christ's 
resurrection gave our life a 
meaning (Rom. 5, 18).  
And truly, there is no sense in 
living without the resurrected 
Christ. The Apostle Paul says: ''If 
Christ did not rise, then our 
teachings are empty, and so is your 
faith''. (1Cor. 15,14) 
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Dear brothers and sisters,  

  

Not one event in the 
history of man has been confirmed 
as well as Christ's resurrection. 
And not only is it confirmed then, 
but it is reaffirmed from day to 
day. St. Justin Popovich rightly 
says ''Without Christ's resurrection 
it is impossible to explain the 
apostolicity of the Apostles, the 
saintliness of Saints, the 
martyrdom of Martyrs, the 
myracles of Wonderworkers, or 
the asceticism of Ascetics''.  

The resurrected Christ is 
the one who gave them the 
strength to win with the Word and 
power of God. They are the true 
affirmation of God's words: 
''Anything is possible in Christ 
who gives me strength'' (Phill. 
4,13) They are the ones who did 
not yield a sword but God's Cross 
– the most powerful weapon of all 
times, and against all visible and 

invisible enemies.   

 Do we need better proof of 
His godliness than His 
resurrection? For everything 
which He did for people: healing 
the sick, cripples, deaf, blind, 
feeding the starving twice with 
five and seven loaves of bread, 
raising the son of the widow, and 
even resurrecting Lazarus in the 
end – it would all be quickly 
forgotten had it not been for the 
resurrection. And nice memories 
of Him would fade as a bubble 
bursts. And He would be the first 
and last Christian. No, He is 

stronger than death. He is stronger 
than sin. He is stronger than Satan. 
And the fact that we are stronger 
than all of this, when we are with 
Him, should be constantly on our 
minds. He resurrected to show us 
where our home is – in the 
heavens. He showed us where we 
need to sit – at the right hand of 
the Father, and together with Him. 
(Eph. 1,20)  
 

  Let us rejoice dear 
brothers and sisters! The risen 
Christ is our Christ. We are His 
brothers. We are His people. 
Through His resurrection He has 
gathered all of us, by the grace of 
the Holy Spirit, into His Holy 
Church, which even the gates of 
Hades cannot contain. (Mt. 16, 18) 
And the Church is our mother. We 
are baptised in the resurrected 
Lord and we commune of the 
resurrected Lord. And everything 
which we do in our spiritual life, 
we do because of the risen Lord. 

 .  
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Сва четворица јеванђелиста носе 
сведочанство празног гроба, 
било да то експлицитно износе 
или да попут светог Марка то 
јасно подразумевају. Извесна 
одступања у њиховим 
извештајима нам уствари 
сведоче о њиховој 
аутентичности и служе нам као 
важан индикатор да прича о 
празном гробу припада 
најстаријем јеванђеђском 
предању. Невероватно би било 
да су приче о празном гробу 
сврстане у легендарна 
улепшавања каснијег периода 
Цркве, јер ако их је Црква заиста 
измислила, од ње бисмо 
очекивали складнији опис. 
Црква није никад покушавала да 
улепшава догађаје, и уместо 
тога увек је верно преносила 
Предања која је примила. 
 
Мањак једообразности такође 
сведочи о историјском 
карактеру извештаја који 

описују реакцију жена-
мироносица које су откриле 
празан гроб у ''трећи дан''. Њима 
је било откривено да је празан 
гроб последица васкрсења 
Христовог. Када јеванђелиста 
Марко наглашава застрашеност 
или страхопоштовање који се 
појављују код жена, он нам 
уствари кроз то указује да је 
празан гроб у основи видљиви 
знак васкрсења. Њихов страх је 
прави пример искуства које је 

Рудолф Ото окарактерисао ао 
mysterium tremendum. (Термин 
mysterium указује на 
натприроданм трансцедентан 
карактер Бога. Он је ''потпуно 
различит од других'' и ниједна 
твар не може да се пореди са 
њим. Придев tremendum указује 
на страхопоштовање које се 
доживљава када се неко 
сусретне са ''потпуно 
другачијим бићем''. види: Rudolf 
oto, The Idea of the Holy, London, 
Oxford University Prfess, 1923.)  
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Када је чула Христов мили и 
познати глас, она је хтела да се 
приљуби уз Њега, но Он јој је 
рекао: Не дотичи ме се, јер још 
нисам узишао оцу својему, као 
што сама признајеш, чим још 
сматраш да сам човек, него иди 
браћи мојој и кажи им све што 
си видела и чула.  
 

Магдалина је то учинила, а у 
зору поново је с осталима била 
крај гроба. Жене које су биле с 
Јованом и Саломијом дошле су 
када је већ грануло сунце. 
Морамо рећи да су жене, међу 
којима је била и Богородица, 
долазиле на гроб у разно време; 
јер она и јесте Марија коју 
Јеванђеље назива Јосијевом 
мајком – тај Јосија је био 
Јосифов син. Није познато, 
дакле, у ком (тачно) часу Господ 
васкрсава; једни говоре: кад су 
петлови први пут запевали, 
други: кад се земља затресла, а 
трећи говоре још другачије. 
 

Док се све ово дешавало, неки 
стражари су дошли 
првосвештеницима и јавили им 
све што се догодило. Они су 
дали стражарима довољно новца 
и тако су их приморали да кажу 
да су Његови ученици дошли 
ноћу и украли га. А увече, истог 
дана, када су се ученици 
сакупили у страху од Јудејаца и 
када су врата била чврсто 
затворена, ушао је Исус, будући 
у непропадљивом телу, и, по 
обичају, благословио: Мир вам! 
Када су видели Христа, они су 
се преизобилно обрадовали и 
кроз надахнуће (Васкрслог) у 
савршенијем степену примили 

су силу Светог Духа. 
 
Сва четири јеванђеља нам 
сведоче о смрти и сахрани 
Христовој, као и о посети жена-
мироносица гробу Христовом у 
''први дан недјеље''. Оне су 
вероватно дошле да ''осмотре 
грон'' (Матеј 28, 1) да би га 
оплакивале, мада је свети 
апостол Марко нагласио да су 
оне две ноћи планирале да 
помажу Христово тело. Никаква 
идеја о васкрсењу им није 
падала на памет. Када су допрле 
до гробнице, огромни камен са 
врата који је онемогућавао 
улазак у гроб био је одваљен, и 
при уласку у гроб су виделе 
''младог човека'' одевеног у ''беле 
хаљине'', али на њихово чуђење 
нису видели тело Исусово.  
 
Уместо тога су чуле анђела како 
им говори : ''Устаде (ηγερθη), 
није овде''. У страху и 
зачуђености оне су побегле од 
гроба, ''и ником не казаше, јер се 
бојаху'' (Марко 16, 3-8). Код 
Матеја и Марка се помиње 
један, док се двојица појављују 
код Луке и Јована. Сви се ипак 
слажу, да анђео или аншели се 
овде појављују као небески 
гласници, сведоци и 
интерпретатори васкрсења. 
 
Основно слагање између 
јеванђелиста и њихових 
извештаја о томе шта се 
догодило у први васкршњи дан 
је значајније, од извесних 
противречности које можемо 
наћи у њиховим јеванђељима.  
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 We know whom we believe 
in. We understand the One who we 
listen to. Not the angels, 
archangels, philosophers, 
reformers of religions, Old 
Testament prophets – but the 
resurrected Christ, the only 
begotten Son of God. Sadly there 
are individuals who do not know 
what they believe.  
 

Let us pray that the risen Lord will 
open their hearts and souls so that 
the may believe as did the Apostle 
Thomas. May He also strengthen 
our faith and hope so that 
following all of the tribulations of 
this life – the loss of our brothers, 
sisters, parents, friends, and 
acquaintances, we know that there 
is the One who says: ''I am the 
resurrection and life'' (Jn. 11, 25). 
And He is the ''pledge of our 
resurrection'' (1Cor. 15, 20).  
 

Let us make the presence of His 
resurrection – that is of Christ 
Himself – in our lives a priority. 
That event is not something from 
the past, but rather something truly 
living and always true. We need to 
be interested not only in the fact 
that our Lord resurrected but that 
we live through Him in faith, hope, 
and love. St. Gregory the 
Theologian said: ''On this day 
salvation was given to the world. 
Christ rose from the dead – you 
rise with Him also. Christ left the 
tomb – you too should tear off the 
chains of sin. The old Adam is 
destroyed and a new one is created 
– make yourself a new creation in 
Christ''.  

 We are grateful from the 
bottom of our heart for all your 
donations to our Diocese, 
monastery, all our parishes, and 
anyone who needed help. May the 
resurrected Lord repay you in His 
Heavenly Kingdom. We hope that 
your support will not cease. 

 

 We greet you 
wholeheartedly with the most 
beautiful and joyous greeting of 
all: 
 

 

CHRIST IS RISEN! 
INDEED HE IS RISEN! 

 

\ 

Your intercessor before our 
resurrected Lord and Saviour Jesus 
Christ, 
 

 

 

BISHOP OF CANADA 
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TAKМИЧАРСКЕ 

ДИСЦИПЛИНЕ: такмичења                           

3. и 4. јуна 
 

 

 

 

 

 

 

СРПСКИ  
ДАНИ 2017 

ФУДБАЛ БОЋАЊЕ 

КАРАТЕ 

ХАЈДУЧКЕ ИГРЕ 

С камена с рамена  *  Потезање конопца  

Скок из места  *  Скакање у врећи   

Жонглирање лопте 

СТОНИ ТЕНИС 

МАРАТОН 

ШАХ 
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Учинимо присутним у 
нашем животу Васкрсење 
Његово, односно самог Христа. 
Тај догађај није нешто из 
прошлости, него је заиста жив, и 
стално истинит. Треба да нас 
интересује не само то да је 
Господ наш васкрсао него да 
смо и ми живи кроз Њега, у 
вери, нади, љубави. Рече Свети 
Григорије Богослов: “У овај   
дан спасење  је дато свету. 
Христос је васкрсао из мртвих, 
васкрсни и ти с Њим. Христос је 
напустио гроб: искидај и ти 
ланце греха. Стари је Адам 
уништен и нови је створен: 
учини и ти себе новом твари у 
Христу’’.  
  

Захваљујемо Вам се од 
свег срца на Вашим прилозима 
нашој Епархији, Манастиру, као 
и свим парохијама, и свима 
онима којима је помоћ била 
неопходно потребна. Нека Вам 
Васкрсли Господ врати у Свом 
Царству Нeбеском. А надамо се 
да ћете то и даље чинити. 
  

Од срца Вас 
поздрављамо најлепшим и 
најрадоснијим поздравом:  

                                                   

ХРИСТОС ВАСКРСЕ!                  

ВАИСТИНУ ВАСКРСЕ! 

 Ваш молитвеник пред 

Васкрслим Господом нашим 

Исусом Христом, 

 ЕПИСКОП КАНАДСКИ 

 

 

 

Први дан Нове твари – 

Васкрсење и 
Хришћанска вера 

Свети Николај Жички 

Магдалина је рано ујутру поново 

дошла са другим женама да би 

се подробније уверила у виђено. 

Стајала је напољу код гроба и 

плакала, а кад се надвирила (над 

гроб), видела је два анђела, сва у 

светлости, који јој, као да је 

смирују, говоре: Жено, што 

плачеш? Кога тражиш? Исуса 

тражите Назарећанина 

распетога? Није овде, јер устаде. 

Тог истог трена оне су устале јер 

су приметиле Господа.  

Она се окрену и угледа Христа 

како стоји, па, мислећи да је 

градинар (јер је гроб био у врту), 

рече: Господине, ако си га ти 

однео, кажи ми где си га 

положио, и ја ћу га узети. А када 

се Магдалина још једном 

нагнула према анђелима, 

Спаситељ јој је рекао: Марија!  
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Драга браћо и сестре,  

  
Ниједан догађај у људској 
историји није толико потврђен 
као што је Христово Васкрсење. 
И не само да је потврђен него се 
из дана у дан потврђује.   

 
Са правом Преподобни 

Отац Јустин Ћелијски вели: “Без 
Христовог Васкрсења немогуће је 
објаснити ни апостолство 
Апостола, ни светитељство 
Светитеља, ни мучеништво 
Мученика, ни чудотворство 
Чудотвораца, нити подвиге 
Подвижника». Васкрсли Христос 
био је тај који им је давао снагу 
да све победе речју и силом 
Божијом. На њима су се заиста 
испуниле речи: “Све могу у 
Христу који ми даје моћ» (Филип. 
4, 13). Они нису носили мач него 
крст- најјаче оружје свих 
времена, против свих видљивих и 
невидљивих непријатеља.    

 
Да ли нам треба бољи 

доказ о Његовом Божанству него 
што је Његово Васкрсење? Јер све 
оно што чинио је људима: 
исцељивао болесне, хроме да 
ходе, глуве да чују, слепе да виде, 
двапут нахранио људи у пустињи 
са пет и седам хлебова, васкрсао 
сина наинске удовице и Јаирову 
кћер, и на крају, васкрсао 
Четверодневног Лазара, све би се 
то веома брзо заборавило. И лепе 
успомене о Њему пукле би као 
мехур од сапунице. А Он би био 
први и последњи хришћанин. Не, 
Он је јачи од смрти, Он је јачи од 
греха, Он је јачи од Сатане.  А и 
то: да смо и ми јачи од свега                                                                      

тога кад смо с Њим. Васкрсао је 
показујући нам где је наша кућа - 
на небесима. Показао нам је где 
треба да седимо - с десне стране 
Оца, заједно с Њим (Еф. 1, 20).  
  
Радујмо се, драга браћо и сестре! 
Васкрсли Христос јесте наш 
Христос. Ми смо Његова браћа. 
Ми смо Његов народ. Све нас је 
Својим Васкрсењем кроз Духа 
Светога сакупио у Своју Свету 
Цркву којој ни врата паклена неће 
одолети (Мт. 16, 18). А она је 
наша Мајка. Крстимо се у Њега 
Васкрслог, причешћујемо се Њим 
Васкрслим. И све што чинимо у у 
нашем духовном животу чинимо 
ради Њега Васкрслог.  

 
Ми знамо у кога верујемо. 

Разумемо кога слушамо! Не 
анђела, арханђела, философа, 
реформатора религије, 
старозаветног пророка, него 
Васкрслог Христа, Сина Божијег 
Јединородног. А нажалост има 
још појединаца који не знају у 
шта верују. Помолимо се Богу да 
им Васкрли Господ отвори срце и 
душу па да поверују као Апостол 
Тома. Нека и у нама учврсти веру 
и наду да после свих животних 
невоља, губитака браће, сестара, 
родитеља, пријатеља и познаника, 
има Онај који каже: “Ја сам 
васкрсење и живот» (Јн. 11, 25). И 
Он је “залог нашег васкрсења» (1 
Кор. 15, 20).  
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ПРВИ ПУТ НА СРПСКИМ ДАНИМА 

ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ЗНАЊА И 

ТАЛЕНТА 

Писани рад на тему Мој завичај  / Квиз   / 
Сликање   - од 12 година         

             Покажи шта знаш: Песма или рецитација 

- сви узрасти 

ПЕТАК, 2. ЈУНИ  

8:00 From Sumadija                 
Serbian Days PARTY with  

DJ JOKER  
ЗАБАВА ЗА МЛАДЕ   

 

У организацији ЦШО Св. Арханђела 

Михаила, 7837 Canada Way, Burnaby 

Registrations and Reservations: 

SAM.Serbian.Days@gmail.com   
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