


ХРИСТОС СЕ РОДИ!      ВАИСТИНУ СЕ РОДИ! 

Радујте се праведни, кличите небеса, играјте  горе 

јер Христос се роди! Дјева изгледа попут херувима 

док седећи држи на грудима оваплоћенога Бога Реч. 

Пастири Новорођенога славе, мудраци Господару 

дарове приносе, анђели певајући говоре: 

„Недокучиви Господе, слава Ти!“ Отац изволе те 

Реч поста тело и Дјева роди Бога очовеченога. 

Звезда оглашава, мудраци се клањају, пастири се 

диве и сва творевина кличе. 

Богородице Дјево, родивши Спаситеља, поништила 

си првобитно проклетство Евино, јер си постала 

Мајка Онога који је плод Очевог извољења и 

носила си на грудима оваплоћеног Бога Реч. Пошто 

тајна не допушта испитивање, сви Те само с вером 

славимо, кличући и говорећи заједно са тобом: 

„Необјашњиви Господе. Слава Ти!” 

 Ходите, запевајмо Мајци Спаситеља коју и након порођаја видимо девственом: „Радуј 

се животом испуњени граде Цара Бога, у коме се настанивши Христос приреди 

спасење“. С Гаврилом те песмама обасипамо, с пастирима ти славу одајемо, вапијући: 

„Богородице, посредуј код Оног кога си родила за наше спасење!“ 
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Анђели и људи нека духовно светкују! Јер Бог се јави у телу онима који седе у мраку и 

сенци, родивши се од жене.  

Пећина и јасле Га прихватају, пастири чудо разглашавају, мудраци са Истока у 
Витлејем даре доносе, а ми, недостојним устима, угледајући се на анђеле, хвалу му 
одајмо: „Слава на висини Богу, а на земљи мир!“  

Дође очекивање многобожаца, дође, спасе нас од робовања врагу. (Истог аутора): Небо 

и земља данас, су сједињени јер се Христос родио. Данас се Бог на земљи јавио, а 
човек се до небеса попео.  

Данас је, због човека, видљив у Телу Онај који је по природи невидљив. Стога Му и 

ми одајмо славу ускликом: „Слава на висини Богу, а на земљи мир!“ Њега нам је донео 
Твој долазак, Спаситељу наш. Слава Теби! 

Мудраци, владари из Персије, јасно увидевши да је на земљи рођен Цар небески, 

светлом звездом вођени дођоше у Витлејем, носећи биране дарове: злато, тамјан и 

смирну, па падоше и поклоише се, јер видеше где Надвремени лежи у пећини као 

новорођенче.  

 Плешу и кличу данас сви анђели на небесима и од радости трепти сва творевина због 

Спаситеља и Господа рођеног у Витлејему, јер неста свака идолска обмана и царује 

Христос у векове. 

Велико и несхватљиво чудо се збило данас! Дјева рађа, а утроба јој се не квари, Реч се 

оваплоћује, али се од Оца не одваја, анђели и пастири заједно славе. Скупа с њима  

Весели се Јерусалиме! Светкујте сви који љубите Сион! Данас је раскинута 

привремена уза Адамове осуде, отворен је рај, обеснажена је змија – јер ону коју некад 
превари спази да је Мајка Створитеља сад. 

Зборник црквених песама - стихире, глас 1. Дело Јована Монаха.  

СЛАВА 

 НА ВИСИНИ БОГУ!  
 

А НА ЗЕМЉИ МИР!  
 

МЕЂУ ЉУДИМА 

ДОБРА ВОЉА 
 

Небо и земља данас, као што је пророковано, нека се обрадују!  
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“А кад видјеше звијезду, обрадоваше се 
великом радости. И ушавши у кућу, 
видјеше дијете са Маријом матером 
његовом, и падоше и поклонише му се,   
па отворивши ризнице своје, принесоше 
му даре: злато, тамјан и измирну»        

(Мт. 2, 10-11)   

   

Драга браћо и сестре, 

 

 Тако описује  Свети Матеј долазак Мудраца са Истока до свога циља, то јест Витлејема 
Јудејског. И колико су они дана и месеци путовали то само једини Бог зна. Они, дакле,  нису губили 
наду да ће наћи Цара Јудејског и поклонити му се. И не само то, него су и понели богате дарове Ономе 
који има све Сам од Себе, Ономе који је пуноћа свих дарова, Ономе који ништа не потребује. Они су 
први који су незнабошцима објавили рођење јудејског  Цара. Од тог часа та мала одаја је постала 
најсветије место на земљи. Светије од Синаја, па чак и Јерусалима. И рашће слава њена са славом 
Богомладенца и Мајке Његове до краја овога света и века. Гле, она држи Сведржитеља, даје нам Га на 
руке, онако малог и слабашног.  

 Зашто је Бог изабрао баш овај начин слања Сина Свога? О овој тајни скоро сви Свети Оци су 
размишљали и тек делимично су нам је објаснили. Јер то је тајна која је скривена и од Анђела, а 
камоли од људи. Сам Господ Христос објавио је зашто је дошао, рекавши: “Јер Бог тако завоље свијет 
да је Сина својега Јединороднога дао, да свако који вјерује у њега  не погине, него да има живот 
вјечни» (Јн. 3, 16). Син Божији узео је човеков пут од малог детета па до одраслог човека да би нам 
показао прави пут спасења. Христос је узор који примамо и који нас прима. Узео је пут смирења да 
бисмо дошли до правог човека, до првобитног Адамовог стања. Христос нас учи не само да 
замишљамо да смо деца него и да будемо као деце. (Мк. 10, 15; Мт. 18, 3). Сви ми заједно: деца, 
младићи, девојке, одрасли и стари, слуге олтара и верни, позвани смо да будемо синови Божији  

(Гал. 4).  

 Отворимо Му наш духовни Витлејем: срце и душу и цело тело, односно цело наше биће, да се 
испуни Сунцем одозго, да Сам Христос, како веле Свети Оци, узме обличје у нама. Или како рече 
Свети Апостол Павле: “А не живим више ја него Христос живи у мени» (Гал. 2, 20). Отворимо ли себе 
Христу Богу отворићемо се и нашим ближњима. Приближиmo ли  се Христу, приближићемо се више 
једни другима.  

 Живимо у друштву где су људи све више и више туђи једни другима. Чак и толико да су им и 
њихови најближи по крви страни као и ови њима. Бог је пак показао Својим оваплоћењем колико нам 
је близак и колико нас воли.  

Сваки долазак детета у свет није само људски чин него је пре свега дело Божије љубави. Оно 
најпре припада Њему па онда родитељима. Оно се усињује Богу у Цркви Његовој кроз Свету Тајну 
Крштења. Облачи се у Христа (Гал. 3, 27), постајући Христос у малом. Начелно, Рођење Христово 
показује нам да постајемо наследници и сунаследници  у Царству Његовом (Гал. 4, 7) . Постајемо 
“царско свештенство, народ свети» (1 Петр. 2, 9).  

 Божић је нарочито дечији празник. А колико има деце која неће осетити божићну радост? 
Напуштена су и остављена сама себи. А колико има и родитеља које су деца напустила и данас би се 
обрадовали да им неко закуца на врата и рече: Мир Божији-Христос се роди!     

 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Божић је празник исцељења човека од усамљености и свих душевних болести. То је дељење 
радости са свима људима, а поготово са онима који су једно снама у вери.  У нашем времену   губи се 
права породична радост. Зашто? Зато што се изгубио прави појам брака и породице. Ако хоћемо да 
будемо прави православни верници морамо се држати библијског појма брака и породице. Иначе на 
путу смо погибли и пропасти, како физичке тако и духовне. Дај Боже, да се наш род сложи, обожи и 
умножи! 

 Драга браћо и сестре, 

 Будимо свесни своје вере православне, и живимо по њој као што су живели наши свети преци.  
Принесимо Богомладенцу Христу као поклон, не злато, ни сребро, ни драго камење, него свете врлине: 
веру, наду и љубав. Не треба да идемо до Витлејема да бисмо Му се поклонили. Предајмо сами себе, 
као и нашу децу,  Христу и Његовој Цркви. Он не тражи ништа наше него нас. Пронађимо  Га у срцима 
нашим.      

 Не заборавимо у својим молитвама нашу браћу на Косову и Метохији, и по другим крајевима 
бивше Југославије, као и по целоме свету, који пате и страдају, и нема ко да их поздрави ових дана, а 
камоли да их помогне. Отворимо срце своје и пружимио им руку помоћи. Јер пружајући њима, 
пружамо Христу (Мт. 25, 40). Тако ћемо истински прославити Христово Рођење. Тада ћемо моћи 
радосно запевати са свима православнима који данас празнују: 

“Христос се рађа- славите Га! Христос је на земљи-узносите Га! Нека пева Господу сва земља! И са 
весељем запевајте народи, јер се прослави!» 

Захваљујемо Вам се свима на Вашим прилозима, даровима и помоћи својој Епархији, 
манастиру, црквама, као и свима онима који су били у невољи. Нека Вам Бог врати у Својим небеским 
даровима.  

 Желећи вам срећне наступајуће божићне и новогодишње празнике, од срца Вас поздрављамо 
радосним речима: 

 

МИР БОЖИЈИ-ХРИСТОС СЕ РОДИ! 

ВАИСТИНУ СЕ РОДИ! 

СРЕЋНА И БОГОМ БЛАГОСЛОВЕНА 2018! 

 

Ваш молитвеник пред витлејемским јаслама, 

ЕПИСКОП КАНАДСКИ 
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БОЖИЋ -  
ХРИСТОВО РОЂЕЊЕ 

 
Рождество Господа и Бога и Спаса нашега Исуса 

Христа. "А кад се наврши вријеме, посла Бог 

Сина својега јединороднога" (Гал.s 4, 4), да спасе 

род људски. И кад се испуни девет месеци од 

благовести, коју јави архангел Гаврил Пресветој 

Деви у Назарету, говорећи: "Радуј се, 

благодатна... ево зачећеш и родићеш сина, и 

надјени му име Исус" (Лк 1, 18 и 31). У то време 

изиђе заповест од кесара Августа, да се попише 

сав народ у Царевини римској. Сходно тој 

заповести требаше свако да иде у свој град и тамо 

се упише. Зато Јосиф Праведни дође с Пресветом 

Девом у Витлејем, град Давидов, јер обоје беху 

од царског колена Давидова. Па како се у тај 

малени град слеже много народа ради пописа, не 

могоше Јосиф и Марија наћи конака ни у једној 

кући, због чега се склонише у једну пећину 

овчарску, где пастири овце своје затвараху. У тој 

пећини, а у ноћи између суботе и недеље, 25. 

децембра роди Пресвета Дева Спаситеља света, 

Господа Исуса Христа. И родивши Га без бола, 

као што Га је и зачела без греха, од Духа Светога, 

а не од човека, она Га сама пови у ланене пелене, 

поклони Му се као Богу и положи Га у јасле. 

Потом приђе и праведни Јосиф, и он Му се 

поклони као божанском плоду девичанске утробе. 

Тада дођоше и пастири из поља, упућени од 

ангела Божјег, и поклонише Му се као Месији и 

Спаситељу. И чуше пастири мноштво ангела 

Божјих где поју: "Слава на висини Богу и на 

земљи мир, међу људима добра воља" (Лк 2, 14). 

У то време стигоше и три мудраца с Истока 

вођени чудесном звездом, са даровима својим: 

златом, ливаном и измирном, и поклонише Му се 

као Цару над царевима, и дариваше Га даровима 

својим (Мт 2). Тако дође у свет Онај, чији долазак 

би проречен од пророка, роди се онако како би 

проречено: од Пречисте Деве, у граду Витлејему, 

од колена Давидова по телу, у време када више не 

беше у Јерусалиму цара од рода Јудина, него 

цароваше Ирод туђин. После многих Својих 

праобраза и наговештења, изасланика и весника, 

пророка и праведника, мудраца и царева, најзад 

се јави Он, Господар света и Цар над царевима, да 

изврши дело спасења људског, које не могоше 

извршити слуге Његове. Њему нека је вечна слава 

и хвала. Амин. 

 
Тропар Божића , глас 4.  

Твојим рођењем Христе Боже, засија 
свету светлост Богопознања, јер се у тој 
светлости звездом учаху они који 
звездама служе, да се клањају Теби, 
Сунцу Правде, и да познају Тебе са 
висине Истока, Господе, слава Ти! 

 
Кондак Божића, глас 3.  

Дјева данас Натприродног рађа, а 
Земља пећину приноси Неприступном. 
Анђели с пастирима прослављају у 
песмама, а мудраци са звездом путују, 
јер се ради нас роди Дете мало, 
Превечни Бог. 
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Повест  о рођењу 

Господа Бога и Спаса 

нашег Исуса Христа  

 

Житија светих 

 Преподобни Јустин Ћелијски 

 

 

РОЂЕЊЕ Исуса Христа би по обручењу 

Преблагословене Матере Његове, Пречисте Дјеве 

Марије, Јосифу, човеку праведном и већ старом, 

коме беше осамдесет година. Пречиста Дјева би 

дата њему, по сведочанству светог Григорија 

Ниског и светог Епифанија Кипарског, под видом 

супружанства, да он чува Њено девство и да се 

стара о њој. А још пре него што стадоше живети 

заједно нађе се да је Она трудна од Духа Светога. 

Јер Јосиф бејаше привидни муж Маријин, а у 

ствари чувар посвећене Богу девичанске чистоте 

Њене, и очевидац и сведок беспрекорног живота 

Њеног. Јер Господу би угодно да утаји од 

непомјаника тајну Свога оваплоћења од Пречисте  

Дјеве, покривши супружанством девство Своје  

 

 

 

 

 

 

Пресвете Матере, да враг не би дознао да је то 

она Дјева за коју пророк Исаија рече: Ето, девојка 

ће затруднети (Мт. 1, 23; Ис. 7, 14). 

 

СВЕТA ЦЕЛОМУДРЕНА  ДЈЕВA 

БЕСПРЕКОРНA 

Још пре извршења супружанске тајне, нађе се да 

је Пречиста Дјева Марија зачела од Духа Светога, 

и растијаше света утроба Њена смештајући у себи 

несместивог Бога. Увидевши то, Јосиф утону у 

велику недоумицу и тугу, јер мишљаше да је Она 

погазила завет девствености. Веома смућен, 

старац говораше у себи: Ја је не познах, и чак се 

ни помишљу не огреших о њу, а ето Она је 

бременита. Авај, како се то десило? ко је 

преласти? Просто не знам шта да радим. Да ли да 

је изобличим као законопреступницу, или да 

прећутим због срамоте и њене и моје? Ако је 

изобличим, Она ће несумњиво, по закону 

Мојсијевом, бити засута камењем, и ја ћу испасти 

као мучитељ, који ју је предао на љуту смрт. Ако 

пак прећутим не изобличивши је, онда ће ми удео 

бити с прељубочинцима. О, шта ћу да радим? Не 

знам. Отпустићу је тајно, нека иде куда хоће. Или 

ћу ја сам отићи од Ње у далеку земљу, да очи моје 

не виде такву срамоту. 
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Размишљајући у себи тако, праведни Јосиф 

приступи Дјеви Марији, како о томе сведочи свети 

Софроније, патријарх Јерусалимски, и рече јој: 

Марија, шта је то што у тебе видим? за поштовање 

- срамоту, за радост - тугу, уместо хвале донела си 

ми презрење; од свештеника у храму ја те примих 

беспрекорну. А шта сада видим? - И свети 

Атанасије Александријски овако говори о томе: 

Јосиф, видећи да је Дјева Марија трудна, но не 

знајући какво је скупоцено благо у њој, сав смућен 

питаше је: "Шта се то догоди с Тобом, Марија? 

Ниси ли Ти она чесна Девојка, васпитана у 

свештеним притворима храма? Ниси ли Ти она 

Марија која није хтела ни погледати у лице 

мушкарца? Ниси ли Ти она Марија коју 

свештеници нису могли наговорити да ступи у 

брак? Ниси ли Ти она која се заветовала ружу 

девствености сачувати неувенљивом? Где је 

палата Твоје целомудрености? Где је беспрекорни 

вајат Твоје девствене чистоте? Где је Твоје 

стидљиво лице? Ја се стидим, а Ти си смела пошто 

ја скривам грех Твој". 

 

Када Јосиф говораше ово Светој Дјеви, - о! како се 

стиђаше Она: пречисто Јагње, беспрекорна 

голубица, целомудрена Дјева, црвенећи у лицу од 

таких речи Јосифових! Не смејаше Она да му 

открије благовест донесену Јој Архангелом и 

пророчанство изречено о Њој Јелисаветом, да не 

би испала славољубива и хвалисава. То истиче и 

гореспоменути свети Атанасије, стављајући Јој у 

уста овакве речи к Јосифу: Ако ја сама будем 

говорила теби о себи, онда ћу испасти сујетна. 

Стрпи се мало, Јосифе, па ће те пастири 

обавестити о мени. - И ништа друго не говораше 

Дјева Марија Јосифу до ово: Жив је Господ који 

ме досад чува у беспрекорној девствености, те не 

познах грех, и нико се не дотаче мене, а што је у 

мени јесте од Божје воље и дејства. 

 

Међутим Јосиф као човек мишљаше по 

човечански, сматрајући да је Њена трудноћа од 

греха. Али, будући праведан, не хте је срамотити, 

већ намисли тајно је пустити; А када он тако 

помисли, гле, ангео Господњи јави му се у сну, 

говорећи: "Јосифе, сине Давидов, не бој се узети 

Марије жене своје". Ангео зато назива Дјеву 

женом Јосифовом, да би у Јосифу уништио мисао 

о прељубочинству, јер Јосиф мишљаше да је 

Марија зачела од прељубочинства. Ангео као да 

вели Јосифу: "обручница је твоја жена, а не неког 

другог мужа". О томе блажени Теофилакт каже: 

"Ангео назива Марију женом Јосифовом, 

показујући тиме да се обручница његова није 

оскврнила с другим. А назива је женом његовом 

још и зато, да би се заједно са девственошћу 

поштовао и законити брак". Тако расуђује и свети 

Василије Велики: "Ангео назива Марију и Дјевом 

и обручницом мужу, да би се и девству одало 

поштовање и брак не био укорен. Девство дакле би 

изабрано за свето рођење, а обручење, које је 

почетак брака, би извршено по закону зато, да не 

би ко помислио да је од безакоња оно што се има 

родити; а још и зато, да би Јосиф био стални 

сведок Маријине чистоте, те да је не би стали 

клеветати како је Она, тобож, оскврнавила своје 

девство. Јер у лицу свога обручника Јосифа Она 

имађаше сведока и чувара свога живота". "Не бој 

се, јер оно што се у њој зачело од Духа је Светога". 

А родиће Она Сина, и ти Му надени име као отац, 

иако немаш удела у Његовом Рођењу. Јер пошто је 

обичај да очеви дају имена својој деци, као што 

Авраам даде своме сину име Исаак (1 Мојс. 21, 2), 

тако и ти, премда ниси природни већ само 

тобожњи отац Детенцету, послужићеш Му као 

отац наденувши Му име. - Свети Теофилакт овако 

говори Јосифу од лица Ангела: "Премда ниси имао 

никаквог удела у Рођењу Детенцета, ипак хоћу да 

ти дам звање оца, да би ти и име дао Детенцету; ти 

ћеш Му наденути име, мада Оно и није твој пород; 

но тиме ћеш учинити оно што је својствено оцу. А 

које име? Исус, што значи Спаситељ, јер ће Он 

спасти људе Своје од грехова њихових". 
 

Јосиф, пробудивши се од сна, учини као што му 

заповеди ангео Господњи и узе жену своју, 

обручену њему, а Дјеву беспрекорну, заветом 

девства посвећену Господу, и Матер Владике која 

заче Спаситеља света од Духа Светога. Он је узе 

као обрученицу своју, с љубављу Јој одајући 

велико поштовање као Дјеви Господњој, и 

служећи Јој богобојажљиво и са страхом као 

Матери Спаситељевој.  
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"И не знађаше за њу док не роди" (Мт. 1, 25), 

тојест, по објашњењу блаженог Теофилакта, 

никада је он не познаде као жену. Јер како је Он, 

будући праведан, могао познати Њу, када му Она 

беше дата из храма Господњег не ради брака, већ 

ради чувања њенога девства под видом брака? 

Како се он могао дотаћи девице Господње која је 

обећала Богу вечно девство? Како се он могао 

коснути Свебеспрекорне Матере Господа свога и 

Саздатеља? А што се тиче Еванђелских речи: "док 

не роди", треба имати на уму да у Светом Писму 

израз "док" обично означава време које не 

престаје. Јер и Давид каже: "Рече Господ Господу 

моме: сједи мени с десне стране, док положим 

непријатеље твоје за подножје ногама 

твојим" (Псал. 109, 1). Ове речи не значе да ће 

Господ - Син само дотле седети с десне стране 

Господа - Оца, док Он не положи непријатеље 

Његове за подножје ногама његовим; него оне 

значе то, да ће Господ Син, и пОшто Му 

непријатељи буду положени под ногс Његове, још 

славније седети као Победитељ у бесконачне 

векове. Слично томе пише се и о светом Јосифу: 

"не знађаше за њу док не роди". Ове речи значе не 

као да је он њу потом имао познати, како су то 

неки јеретици сматрали, што је туће Православној 

цркви, него да се по Рођењу таквога Сина који 

беше Бог оваплоћени, и после толиких чудеса која 

се догодише у време Рођења Његова, којих Јосиф 

беше очевидац, овај благочестиви старац не само 

не смејаше дотаћи Ње него је и дубоко поштоваше 

као слуга госпођу своју, служећи Јој као Матери 

Божјој са страхом и 

трепетом. О тој речи 

"док" свети 

Теофилакт пише 

овако: "Свето Писмо 

обично тако говори; 

као на пример ово о 

потопу: не врати се 

гавран у ковчег док не 

пресахну вода "а 

земљи (1 Мојс. 8, 7), а 

он се и после тога 

вратио није. И 

Христос каже: Ја сам 

с вама до свршетка 

века (Мт. 28, 20). А зар по свршетку века Он неће 

бити с нама? Напротив, тада ће Он још више, у 

бесконачне векове, бити с нама. Тако се и овде 

каже: "док не роди", тојест: Јосиф не позна 

Пресвету Дјеву ни до Рођења, ни по Рођењу, као 

што ће Господ и у току века, и по свршетку века, 

бити с нама неодступно. Јер како се Јосиф могао 

коснути Пречисте Дјеве, пошто је сазнао о 

неисказаном Рођењу од Ње Спаситеља?" 

 

Из свега досад реченога јасно се показује да је 

Пречиста Богородица и по зачећу и по трудноћи 

сачувала беспрекорно девство. А када се исти 

Ангео јави Јосифу после Рођења Христовог у 

Витлејему и у Егииту, пошто се Јосиф већ био 

уверио у чистоту Маријину и о Рођењу 

Богомладенца од Духа Светога, тада Ангео не 

назива Пречисту Дјеву Марију женом његовом већ 

Мајком Рођенога, јер у Еванђељу пише овако: А 

кад мудраци отидоше, гле ангео Господњи јави се 

Јосифу у сну и рече: устани, узми дете и матер 

његову, (а не жену твоју), па бежи у Египат (Мт. 2, 

13). И опет у Египту ангео говори Јосифу: устани, 

и узми дете и матер његову и иди у земљу 

Израиљеву (Мт. 13, 21), јасно показујући тиме да 

он Јосифа упућиваше не на брак него на служење 

Младенцу и Матери Његовој. Тако дакле, Јосиф не 

познаде Марију као жену не само док Она не роди 

Сина свога првенца, него и после Рођења 

Богомладенца Она остаде чедна Дјева, као што о 

томе сложно сведоче сви велики Учитељи Цркве. 
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ВИТЛЕЈЕМ 
Витлејем се дакле налази на средини пута између 
Јерусалима и Хеврона, а од Назарета галилејскога 

града до Витлејема има три дана хода, и нешто 
више. Витлејем се назива градом Давидовим зато 
што се у њему родио цар Давид и у њему био 

помазан за цара; тамо и Рахила умре (1 Мојс. 35, 
19); тамо се налази и гроб Давидова оца Јесеја. 
Витлејем се најпре називао Ефрата, али Јаков, када 
пасијаше тамо своја стада, назва га домом хлеба (= 

Витлејемом), провиђајући духом и предсказујући 
да се у том месту има родити "хлеб који сиђе с 
неба" - Христос Господ (Јн. 6, 51). Близу пак 

Витлејема, на истоку, према Давидовом студенцу, 
налази се пећина у каменитој гори, на којој лежи 
град Витлејем. Недалеко од те пећине налажаше се 

њива Саломије, која живљаше у Витлејему а беше 
рођака и Дјеви Марији и Јосифу. И кад се Јосиф 
приближи граду, дође време да Чиста Невеста 

роди, и он стаде тражити кућу за преноћиште, где 
би Породиља могла имати удобно место себи, да 
би родила на свет Благословени плод утробе Своје. 

Али он не нађе стана због мноштва народа који 
беше дошао да се попише, и беше заузео не само 
општу гостионицу него и сав град. Због тога Јосиф 

и сврати у споменуту пећину, пошто им не беше 
места у гостионици, а дан је већ нагињао к вечеру. 
Та пак пећина служаше као склониште за стоку. У 

њој Пречиста и 
Преблагословена 

Дјева топло се у 
поноћи мољаше 
Богу, и сва 

богомислијем 
налазећи се у 
Богу и горећи 

чежњом и 
љубављу к Њему, 
она без бола роди 

Господа нашега 
Исуса Христа. 

Тако, Увекдјева 
роди оваплоћеног 
Бога не 

повредивши Своје 
девство. Поред 
тога Она се 

породи без 
уобичајене 
помоћи и 

прислуживања 
бабице, као што сведочи о томе свети Атанасије 
Александријски, објашњавајући еванђелске речи: 

"роди сина свога првенца, и пови га, и метну га у 
јасле" (Лк. 2, 7). Он каже: "Погледај на тајанствено 
Рођење Дјеве: Она сама роди, и сама пови 

Младенца. Код мирских жена једна рађа а друга 
повија; код Пресвете пак Дјеве није тако. Она сама 
роди, и сама пови; сама безболна мати и неучена 

бабица, Она не допусти никоме да се нечистим 
рукама дотакне Пречистога Порода: сама Она 
послужи Рођеноме од Ње, и пови Га, и метну Га у 

јасле". Тако и свети Кипријан: "У Рођењу и после 
Рођења Дјева Божанском силом остаде дјева; Она 
која се породи без бола, не беше Јој потребна 

никаква услуга од стране бабице, него сама би 
породиља и служитељка Породу, и Своме милом  

Чеду указује побожно старање: милује Га, грли, 
љуби, даје Му сису; и све то Она чини радосно, без 

икаквог бола, без икакве немоћи природе, који су 
природни при порођају". Тако дакле Она своме 
Божанском Породу послужи својим девојачким 
рукама, не чекајући рођаку своју старицу 

Саломију, по коју Јосиф оде да је позове да 
послужи Пресветој Дјеви. Али Саломија дође када 
већ све беше свршено, јер Она која роди, Она и 

послужи, носећи Младенца, повијајући Га, и 
мећући Га у јасле. 
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ВЕЛИКА ЧУДЕСА ПО 
ВАСЕЉЕНИ У ВРЕМЕ 

РОЂЕЊА ХРИСТА 

Збише се и чудеса велика по васељени у време 
Рођења Христова. Јер у онај сами час у који 

Господ наш изиђе кроз чистотом запечаћена 
девичанска врата, изненада у тој пећини потече из 
камена извор воде, а у Риму изби из земље извор 
јелеја и потече у реку Тибар. Храм идолски, 

називан вечним, сруши се; идоли се 
испоразбијаше, и на небу се показаше тамо три 
сунца. А у Шпанији те ноћи појави се облак 

светлији од сунца; у Јудејској пак земљи 
виногради енгадски процветаше у зимско доба. 
Но дивније од свега беше оно што је описано у 

Еванђељу, када ангели с песмопојем сиђоше с 
неба и јасно се показаше људима. А догоди се то 
овако. Према оној пећини у којој се роди Христос, 

по сведочанству блаженога Јеронима, нахођаше се 
врло висока кула, звана Адер, у којој живљаху 
пастири стада. Тамо, те ноћи, тројица њих беху 

будни и чуваху своје стадо. И гле, врховни међу 
Небеским Силама, ангео, за кога свети Кипријан 
мисли да је свети благовесник Гаврил, јави се 

њима у великом сјају, блистајући небеском 
славом, којом и њих обасја. Видевши га они се 
веома уплашише. Но појављени ангео, наредивши 

им да страх одбаце и да се не боје, објави им 
радост која је Рођењем Спаситељевим дошла 
свему свету. Притом он им указа на знак 

истинитости своје благовести, рекавши им: наћи 
ћете дете повијено где лежи у јаслама (Лк. 2, 12). 
Док им ангео говораше то, одједном се чу у 

ваздуху појање мноштва небеских војника који 
слављаху Бога и певаху: Слава на висини Богу, и 
на земљи мир, међу људима добра воља (Лк. 2, 13
-14). После тог јављења ангела и певања небеских 

војника, пастири се посаветоваше и хитно одоше 
до Витлејема да виде је ли истина што им ангео 
каза. Када дођоше, они нађоше Пречисту Дјеву 

Марију Богородицу, и светог Јосифа њеног 
обручника, и Дете повијено где лежи у јаслама. И 
поверовавши чврсто да је то Христос Господ, 

очекивани Месија, који је дошао да спасе род 
људски, Они му се поклонише, и испричаше све 
што видеше и чуше, и што им би речено од ангела 

о овом Детенцету. И сви који чуше: Јосиф, 
Саломија и они који у то време беху дошли тамо, 
дивише се томе што им казаше пастири; а 

нарочито Пречиста Дјева Мати све речи ове 

чуваше и слагаше их у срцу своме. И вратише се 
пастири славећи и хвалећи Бога (Лк. 2, 15-20). 

 
Тако се зби Рођење Исуса Христа, Господа нашег, 
коме и од нас грешних нека буде част и слава, 

поклоњење и благодарење, са беспочетним Оцем 
Његовим и са Вечним Духом, сада и увек и кроза 
све векове. Амин.  

 

 

 

    

 

 

 

                                                                   

 

СВЕТОСАВСКА 
ПРОСЛАВА 

недеља, 28. ЈАНУАР 

10:00 Света 
Литургија 

11:45 Свечани ручак 
12:30 Светосавска 

приредба 
 

Припремају:   ученици Српске школе 

и  

Фолклорна Група Млада Србадија                                        
 

Добро дошли! 
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СВЕТИ ЈОВАН 

КРСТИТЕЉ  

Црква је испочетка узела да сутрадан пo Светом 

Богојављењу празнује сабор чесног и славног 

Пророка, Претече и Крститеља Господњег Јована. 

Јер је доликовало да се празником укаже 

поштовање ономе који послужи тајни божанског 

крштења ставивши руку своју на главу Господњу. 

Стога се одмах после Крштења Господњег 

празнује Крститељ и прославља песмама саборно. 

А назива се сабор зато што се људи сабирају у 

цркву ради певања и слављења Бога у част и хвалу 

празнованог великог Јована, Претече и Крститеља. 

А такав сабор вршио се по свима црквама у свету, 

и сада се врши. Но нарочито се свечано овај 

празник прославља у храмовима, посвећеним 

Крститељу, као што су: храм на Јордану, где је он 

Господа Христа крстио; храм у Севастији, где је он 

од Ирода посечен био; храм у Антиохији, где је 

свети еванђелист Лука донео десну руку његову; и 

у Цариграду, где је та света рука из Антиохије 

пренесена. Нарочито је овај празник прослављен у 

Цариграду, када је ова рука била пренесена. A то 

ce десило уочи светог Богојављења, када се врши 

освећење воде. И чинило се тада као да је сам 

свети Крститељ невидљиво дошао на освећење 

воде. Беше то велика радост и за цара и за сав 

народ. И са великом свечаношћу прославише 

сабор Крститеља сутрадан по Богојављењу. 

 

Празнујмо и ми с радошћу духовном сабор светог 

великог Јована, Претече и Крститеља, молећи га да 

се моли за нас Господу Христу, да се саберемо и у 

Цркви небеској, у храму нерукотвореном вечном 

на небу, и да тамо слушамо глас оних што 

празнују, и да с њима празнујемо вечно 

Богојављење, наслађујући ce c њима гледањем 

лица Божјег, који јасно показује себе светима 

Својим, и славећи са свима небеским хоровима 

Оца и Сина и Светога Духа, вавек, амин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОВЕСТ О ДЕСНОЈ РУЦИ 
СВЕТОГ ЈОВАНА ПРЕТЕЧЕ 

која је крстила Господа 
 

Пошто безакони цар Ирод неправедно погуби 

светог Јована, Претечу и Крститеља Господња, 

чесно тело његово ученици његови погребоше 

близу гроба светог пророка Јелисеја у знаменитом  

самаријском граду Севастији. Јер тамо се догодила 

она крвава гозба Иродова и разблудно играње 

кћери Иродијадине. Када свети еванђелист Лука, 

проповедајући Христа, обилажаше многе градове 

и земље, дође и у град Севастију.  . А када одатле 

имаше да путује у своју постојбину Антиохију, 

зажеле да узме са собом и однесе тамо тело светог 

Претече Јована Крститеља, које беше нетљено и 

читаво.  
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Али то беше немогуће, јер житељи Севастије 

веома поштоваху мошти Крститељеве, брижљиво 

их чуваху, и не даваху их. Стога свети еванђелист 

Лука узе од тог светог тела десну руку, која је 

крстила Господа нашег Исуса Христа, и однесе у 

свој град Антиохију. И њоме као неким 

скупоценим даром обдари град за васпитање што 

је у њему добио. И од то доба антиохијски 

хришћани са великим поштовањем чуваху свету 

руку Крститељеву. Јер и велика чудеса биваху од 

ње. 

 

Много времена и много царева прође, и за цара 

Јулијан законопреступник дође. Он се јавно 

одрече Христа. Клањаше се идолима, и гоњаше 

Цркву Божју не мање од ранијих гонитеља. 

 

Он гоњаше и убијаше не само живе људе који су у 

Христа веровали, него се нечовечно окоми и на 

мртве. Јер мошти светих што су раније 

пострадали, из гробова вађаше и огњу предаваше, 

a храмове Божје и сваковрсне светиње спаљиваше 

и у пепео претвараше. Па крену и у Антиохију да, 

с једне стране, принесе погане жртве нечестивом 

богу свом Аполону што је у Дафни у предграђу, a 

c друге, да и тамо гони хришћане и спали светиње 

које нађе. А када хришћани у Антиохији чуше за 

његов долазак, кришом сакрише свету руку 

Крститељеву у некој градској кули, која се зваше 

Гонија, да је гонитељ не би обешчестио и спалио. 

A када гонитељ стиже у Антиохију, почини много 

безбожности, безакоња и насиља. Али руку 

Крститељеву не могаде пронаћи, иако ју је веома 

ревносно тражио. Зато посла у Палестину у град 

Севастију, да се цело тело Крститељево које се 

тамо налазило, сем главе и руке, и гроб његов и 

храм предаду огњу и униште. Тако и би, као што 

пишу Никифор и Кедрин. Али блажени Симеон 

Метафраст пише и то, да је спаљено не тело 

Крститељево, него неко друго тело које је било 

стављено место њега. Јер, каже Метафраст, 

патријарх Јерусалимски, сазнавши раније за 

наређење гонитељево, узе кришом из гроба 

Крститељеве мошти, и посла их у Александрију на 

чување, а место њих стави кости неког мртваца, и 

оне бише место моштију Крститељевих спаљене 

заједно са његовим гробом и храмом. 

Ускоро затим погибе безакони цар Јулијан. И 

благочешће опет засија. И рука светога Претече би 

изнесена из куле, где беше сакривена као свећа 

под судом. И хришћани је поштоваху. A од ње, као 

и раније, биваху чудеса. Да испричамо једно од 

њих: 

 

У околини Антиохије беше једна велика и 

страшна змија, коју тамошњи незнабожни Јелини 

обожаваху као једно од својих поганих 

божанстава. И сваке године јој приношаху по 

једну жртву. А та жртва биваше овако: чедна 

девојка, нарочито за то чувана, давана је змији да 

је поједе, док је сав народ посматрао са 

гледалишта, које је било направљено недалеко од 

змијине пећине. И деси се једне године да коцка 

падне на једног грађанина који беше хришћанин, 

да своју кћер да на жртву змији. А он са многим 

сузама мољаше се Христу Богу и његовом светом 

Крститељу, да кћер његову избаве од тако горке 

смрти.  

И што се време тог богомрског празника змијиног 

све више приближавало отац је све већим плачем 

и ридањем вапијао к Богу, и призивао у помоћ 

светог Јована Крститеља. Дође и у храм, где се 

рука Крститељева чуваше, и замоли свесрдно 

црквењака, да му отвори, и допусти да се поклони 

чесној и светој руци. Ово пак чињаше са тајном, 

смишљеном намером, због чега и многе златнике 

беше понео са собом. И кад он у светом храму 

чињаше метанија пред кивотом у коме се чувала 

света рука, њему тобож случајно поиспадаше 

златници из недара. А црквењак, како беше 

златољубив, поче их марљиво скупљати. За то 

време овај хришћанин, целивајући свету руку 

Крститељеву, тајно одгризе зубима делић малога 

прста, сакри га, и пошто се довољно помоли, 

отиде добивши оно што је желео. 

А када стиже онај црни дан, у који је требало 

невину девојку принети на жртву, слеже се народ 

у гледалиште. У одређени час стиже и отац, 

водећи кћер за жртву змији, а срце му беше пуно 

молитве к Богу и наде у Бога. И гле, изиђе из своје 

пећине она страшна змија шиштећи и са 

разјапљеним чељустима.  
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И упути се својој жртви, припремљеној девојци, да је 

прогута, а отац не отступаше од ћерке своје, и непрестано 

призиваше у помоћ свевидца и Спаситеља Христа Бога и 

његовог Крститеља. Када се змија приближи и разјапи 

уста што је више могла, девојчин отац убаци змији у уста 

делић светог прста Крститељевог, и змија одмах паде 

мртва. И спасе се девојка од љуте смрти. А отац са сузама 

радосницама громко захваљиваше Богу Спаситељу и 

његовом светом Крститељу. И исприча свему народу 

дивно и преславно дело Божје. Народ пак који беше на 

гледалишту, видећи змију мртву и девојку живу где са 

оцем хвали Бога, најпре се веома зачуди и пренерази пред 

тако славним чудом, па затим удари у радост и 

једнодушно прослави јединог истинитог Бога који на 

висинама живи и на смирене погледа. И то би празник и 

велико весеље за све Антиохијце, јер врло велики број 

незнабожаца придружи се хришћанима, поверовавши у 

Христа Бога. А на оном месту, где се догоди ово славно 

чудо, подигоше дивну и огромну цркву у име светог 

Јована Крститеља. 

 

А прича се и ово, да на Крстовдан архијереј подизаше и ту 

чесну руку Крститељеву, и она се некад пружала, а некад 

савијала. И тиме показивала да ли ће бити година родна 

или неродна. Јер када се пружала, све је изобилно рађало: 

и њиве, и виногради, и градине, и воћњаци. А када се 

савијала, бивала је неродица, и глад је наступала. 

 

Када по попуштењу Божјем за грехе наше Агарјани 

нагрнуше, и заузеше и Антиохију. и све њене покрајине, и 

завладаше њима, тада ова скупоцена ризница, чесна рука 

светог великог Јована Крститеља, беше као у ропству. А 

благочестиви хришћански цареви велики труд улагаху, 

како би ту чесну руку истргли испод агарјанске власти и 

пренели у свој царствујући град, али не успеше остварити 

своју жељу. Јер је не могаху ни златом откупити, нити на 

који други начин отуда добавити. Тек за царовања 

порфирородног Константина VII и Романа, тај дар, 

скупоценији од свих земаљских блага, би подарен на овај 

начин. Ђакону неком у Антиохији, Јову, по Божјем 

надахнућу дође мисао, да свету руку Крститељеву однесе 

из агарјанске државе у хришћанску земљу која светли 

побожношћу. А та света рука лежаше у прекрасном 

антиохијском храму светог апостола Петра. Јов дакле 

удеси да буде при тој цркви, и спријатељи се са црквеним 

ризничарем, да би лакше могао извести свој план. Много 

пута је покушавао да ризничара придобије за свој план, 

али он не пристајаше. Тада Јов поступи овако: спреми 

богату вечеру, позва ризничара, угости га и добро напи. И 

кад овај тврдо заспа, Јов оде кришом у цркву, отвори 

кивот, узе руку Крститељеву, и сакри је код себе. А 

сутрадан устаде од спавања ризничар, и не сазнаде шта је 

урађено. За то пак време Јов оде из Антиохије са чесном 

руком, и журно путоваше ка границама хришћанског 

царства, бојећи се да Антиохија и незнабожачке власти не 

сазнаду да је света рука однесена, и да не пођу у потеру за 

њим. И он, чуван Богом и штићен молитвама светог 

Крститеља, убрзо стиже здрав и без сметње у хришћанско 

царство. А кад дође у Халкидон обелодани тајну своју: 

показа вернима бескрајно скупоцено благо што је из 

Антиохије донео. И одмах известише о томе благочестиве 

цареве. А кад они тако добру вест неочекивано чуше, 

испунише се неисказане радости. И сместа своју царску 

лађу са пресветим Патријархом и неколицином угледних 

сенатора послаше у Халкидон, да сретну Крститељеву 

руку и чесно донесу у царски град. А кад се лађа враћаше 

из Халкидона са светом руком, коју сам Патријарх на 

рукама својим носаше, изиђоше цареви и сав народ на 

обалу, као да самог светог Крститеља који невидљиво 

долази с неба сусрећу. И пошто се како треба свесрдно 

поклонише чесној руци и с љубављу је целиваше, они је 

са псалмима и песмама, и са свећама и кадионицама, 

пренесоше, и положише у цркви која беше у царским 

дворима. Ово преношење свете руке Крститељеве догоди 

се уочи самог светог Богојављења пред освећење воде. И 

отпразнован би тај празник, a за њим сабор Крститељев са 

великом радошћу, у част чесног пророка светог Јована 

Крститеља, a y славу самог у Тројици Бога, кога сви 

славимо и коме се клањамо вавек, амин. 
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РАСПОРЕД БОГОСЛУЖЕЊА – ЈАНУАР 2018 

 

06 јан 2018-18.00- Вечерње богослужење са паљењем бадњака 

07 јан 2018-10.00 Св. Литургија ( БОЖИЋ ) 

08 јан 2018 -10.00 – Св. Литургија ( Сабор св. Богородице ) 

09 јан 2018 – 10.00– Св.Литургија ( св. Стефан ) 

13 јан 2018 – 18.00 Вечерње богослужење са молитвом за почетак                     

Нове Године , у наставку новогодишња вечера. 

14 јан 2018 -10.00- Св. Литургија ( Св.Василије Велики ) 

18 јан 2018 -18.00- Вечерње богослужење 

19 јан 2018 -10.00- Св. Литургија ( БОГОЈАВЉЕЊЕ ) 

20 јан 2018 – 10.00- Св. Литургија ( Св. Јован ) 

26 јан 2018- 18.00 – Вечерње богослужење 

27јан 2018 – 10.00- Св. Литургија ( Св. Сава ) 

28 јан 2018 -10.00 -Св. Литургија 

                  ************ХРИСТОС СЕ РОДИ !!!*********** 

               ********СРЕЋНА НОВА 2018 ГОДИНА!!! ****** 
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Српска нова година 
субота 13, јануар 

18:00 Вечерње богослужење са молитвом на почетку Нове Године 
19:00 Новогодишња вечера 
20:00 Новогодишња забава уз Данијелу Дацу Благојевић                               
и Драгана Петровића 

Улазнице $40 

Резервације: Биљана Кос 778-385-8245 
 

Резервишите вашу карту на време  и немојте пропустити одличну 
музику, српску новогодишњу вечеру и дружење! 

Срби и српкиње дођите да нас буде у што већем броју за нашу                                
Српску Нову Годину!          

Живели! 
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МАНАСТИР МИЛЕШЕВА 

У непосредној близини Пријепоља, на реци Милешевки, налази се један од најпознатијих српских 

средњевековних манастира и најзначајнији манастир у долини Лима 

 

У непосредној близини Пријепоља, на реци Милешевки, налази се један од најпознатијих српских 

средњевековних манастира и најзначајнији манастир у долини Лима - Милешева који свакодневно 

посећују верници, туристи, пролазници који на обали Милешевке траже, а неки и налазе, одмор и мир 

од свакодневне вреве. 

Милешеву је подигао краљ Стефан Владислав у првој половини 13. века као своју задужбину и у њој 

је и сам сахрањен. 

Оно што овај манастир, рађен у рашком стилу, чини препознатљивим не само у Србији, већ и у свету 

није то што је седиште епископије Српске православне цркве или то што су у припрати биле 

положене мошти светог Саве које су Турци у 16. веку спалили на Врачару. Милешева је најпознатија 

по свом фреско сликарству, а пре свих фресци Бели анђео која је у склопу целине "Мироноснице на 

Христовом гробу". 

На слици је заправо приказан арханђел Гаврило који седи на камену и мироносницама руком показује 

Христов празан гроб. Фреска се налази на јужном зиду цркве и рад је непознатих аутора.  

У 16. веку преко ње била је насликана друга фреска, па је Бели анђео био сакривен све до 20. века 

када је ова црква рестаурирана и горња слика уклоњена. 

Фреске Милешеве, укључујући и Богородицу из Благовести и криторску композицију са портретом 

краља Владимира представљају највеће домете како сликарства у Србији, тако и сликарства тог доба 

у Европи. 
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СВЕТИ САВА  
Први српски архиепископ и 

Просветитељ 
Једног дана, у престоници старе српске државе 
Рашке, у граду Расу (данашњем Новом Пазару) 
велики жупан Стефан Немања седео је замишљен. 
Његова жена велика књегиња Ана, приђе му и 
упита га: - "Сада, кад си мачем и копљем, 
мудрошћу и одлучношћу, основао јединствену и 
велику српску државу, кажи ми зашто си 
замишљен? Шта те мучи"? - 
 
 "Иако већ имамо два сина, Вукана и Стефана, нека 
су нам живи и здрави, морам ти рећи да бих желео 
још једног. Биће у овој великој држави за сву 
тројицу довољно и области и посла - одговори 
велики жупан". - "И ја бих желела" - рече му Ана, 
загрливши га. "Молим Бога да нам се ова жеља 
испуни." 
 
Овако су разговарали Стефан и Ана пре више од 
осам векова, око 1175. године. "Много година 
проћи ће и не роди поменута, благочастива Ана" - 
каже у свом животопису Теодосије, један од 
биографа Светог Саве. Но, велики жупан Стефан 
Немања и његова жена Ана нису губили наду у 
испуњење ове њихове велике жеље. "Господе 
Боже, Сведржиоче, дај нам по благости твојој да 
доживимо још једно мушко дете, које ће бити 

утеха душе наше и наследник државе наше и 
старости наше на чијој ћемо руци, легавши, 
починути" - записа Теодосије да се мољаху 
родитељи. "И заједничке ти завете дајемо: од  
 

зачећа детињега одлучићемо и сачуваћемо се, 
свако за се, у чистоти тела све до краја живота". И 
најзад, та њихова жеља Божијим милосрђем је 
услишена. Стефан Немања се толико обрадовао да 
је одмах прекинуо лов, и појурио у двор. Успут је 
наредио да рођење његовог сина огласе на свим 
црквама и манастирима. Затим је објавио да се 
народ три дана весели уз јело и пиће. Владарима 
суседних држава послао је поклоне са вешћу да је 
добио трећег сина. У знак неизмерне захвалности 
Немања је на највишој кули свога двора подигао 
главу према небу и рекао: "Боже, Теби хвала!". 
Од ране младости Растко је испољавао велику 
љубав за богослужење и пост. Кад је ушао у 
седамнаесту годину узраста, спремали су га да 
влада земљом а и за женидбу. Но младић је желео 
да избегне свет и да се одвоји од свих. Немањин 
двор је био пун монаха, и они су долазили из 
далеке Свете Горе по дарове. Растко са њима оде у 
Свету Гору. Тамо се замонаши и добије име Сава. 
Провео је дане и ноћи у посту и молитви. 
 
Његови родитељи су жалили због његовог одласка 
у Свету Гору. На крају, ипак су се са тим 
помирили. Чак су схватили да је њихов син добро 
урадио. Немања и Ана су се убрзо и они 
замонашили у манастиру Студеници. 
 
Сава је долазио у Србију да мири своју завађену 
браћу на моштима свога оца Симеона (у 
монаштву). Сава је са својим братом Стефаном 
Првовенчаним саградио манастир Жичу. 
 
Једно време је провео у манастиру Студеници. Ту 
свара духовни центар српске државе. Пуних осам 
година он је игуман тог манастира. Отвара прву 
школу. Обнавља запустеле цркве и манастире. 
Ствара прву српску болницу. Стефан Првовенчани 
је био нестрпљив, па је краљевску титулу затражио 
од римокатоличке цркве. Сава је зато желео да 
Српска Православна Црква постане самостална, да 
може давати краљевске титуле. 
 
Године 1219. Свети Сава одлази у Никеју и од 
тадашњег патријарха и цара добија дозволу да 
Српску Цркву учини самосталном и независном од 
охридског архиепископа. Никејски патријарх је 
Саву произвео у епископа српског и одлучио да 
друге српске архиепископе у будуће не посвећује 
патријарх у Никеји нити охридски архиепископ, 
већ да то чине епископи српски на своме сабору.  
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Са овим важним одлукама, свечано дочекан од 
браће и велможа, Сава се вратио у Србију са 

новим ученим монасима и књигама. За седиште 
првог српског архиепископа био је одређен 
манастир Жича. У договору са краљем и 

велможама, Св. Сава је извршио промене у 
црквеној организацији, основао је девет 
епископија и на места епископа довео српске 

монахе. За 14 година, колико је управљао Српском 
Православном Црквом (1219-1233.), Сава је њу 
учврстио, материјално обезбедио и одредио које 

народне послове има да обавља. Такву је улогу 
Српска Црква задржала годинама, а и до данас је 
остала битан државни и културни ослонац српског 

народа. 
 
У повратку са другог путовања Св. Сава је стигао 
у ондашњу престоницу Бугарске, у Трново. Хтео 

је да лично преда одлуку да Бугарска црква буде 
самостална. Ту је назебао и разболео се. Сава је 
умро у Трнову, 14. јануара 1235. године. 

 
Краљ Владислав пренео је 1237. године његове 
мошти у манастир Милешеву. На његовом гробу 

су се многи исцелили. Чак су и Турци долазили 
Сави на поклоњење. То је сметало Синан Паши и 
он је 1594. године пренео мошти и спалио их на 

Врачару. 
 
Крајем 18. и почетком 19. века прослављење 

Светог Саве се претворило у "националну 
прославу, школску свечаност, празник матерњег 
језика, словенске идеје, словенског јединства и 

наде у бољу будућност", пише Милош Црњански. 
"Народни обичаји све су се више мешали са чисто 
црквеним обредима. У школама се реже славски 

колач, говорило се о славној националној 

прошлости, скупљају се дарови и поклони за 
издржавање националних школа, за васпитање 

сиромашних ученика, а затим пева се, игра и 
весели. То је прави ђачки сабор." Остало је 
записано да је дан Светог Саве (Савиндан) 

прослављен као школска свечаност већ 1735. 
године. 

 

 

Свети владика Николај 
 

Светитељу Саво, моли Бога за нас!  
 

Прозрео си рано у суштину ствари 
Мудрошћу којом те Створитељ обдари. 

Небо се не спушта на гомиле брига, 
У небо се расте на трњу подвига. 

На Атону, старом духовном мегдану, 
Кроз подвиг си стек'о душу обасјану. 

Народ те је глед'о ка' Давида свога 
Голијата како савлађује злога. 

Зато ти кличемо, и јуче и данас: 
Подвижниче Саво, моли Бога за нас!  

Венцима окићен победе и силе 
Послуш'о си позив отаџбине миле: 

С крстом и 'ванђељем, оружијем моћним 
Дошао си на страх страшилима ноћним. 

Србију си земљу крстом прекрстио, 
Истином си Божјом народ просветио. 
Ниси одмор иск'о нит у госте пошо'о, 

Апостолским послом к својима си дош'о, 
Зато ти кличемо, и јуче и данас: 

Апостоле Саво, моли Бога за нас!  
Научен од Духа учио си друге: 

Велможе и себре, кнежеве и слуге. 
Учио си народ божанској мудрости, 
Учио га труду, поштењу, милости. 

С љубављу и надом и челичном вером 
Учио си речју, примером и пером. 

                                                                                
Наука је твоја извор непресушни. 

И за гладне душе прави хлеб насушни. 
Зато ти кличемо, и јуче и данас: 
Учитељу Саво, моли Бога за нас!  

Страдалник си био за живота свога 
Ради живе вере и крста часнога; 

Без страдања нема ни песме ни славе, 
На небу од суза бисери се праве! 

Теби ни гроб није за одмор служио: 
На Врачару некрст тело ти спалио 
Да би се на небу мученик обрео; 

Да све венце примиш – тако Бог је хтео. 
Зато ти кличемо, и јуче и данас: 
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Свети Сава је највећи 
српски просветитељ, јер је 

највећи српски светитељ. Просвета је само 
пројекција светости, зрачење светлости; светитељ 
светли, и тиме просветљује, просвећује. Просвета 
је свим својим бићем условљена светошћу; прави 
просветитељ је у ствари само светитељ. Без 
светитеља нема просветитеља; без светости нема 
просвете; без просветљења нема просвећења. 
Светост је светост божанском светлошћу. 
Истинска просвећеност није друго до зрачење 
светости; само су светитељи истински просвећени. 
Јер су божанску светлост разлили по целом бићу 
свом практикујући еванђелске врлине и тиме 
потисли из себе сваки мрак греха и таму порока. 
Еванђелска светост, еванђелска праведност и 
живи, и дише, и зрачи, и дела светлошћу. 
Освећујући, она у исто време осветљује и 
просветљује. То нам казује и сама етимологија 
српске речи: просвета, која долази од 

црквенословенске речи: просвјешченије; а свјет 
значи светлост, те просвета значи просветљење. 

Да, просвета у ствари значи просветљење, и то 
просветљење кроз освећење Духом Светим, Духом 
Христовим, као творцем, носиоцем и раздаваоцем 
светости и светлости. Зато што су освећени и 
просвећени Духом Светим, светитељи су 
просветитељи. Свети Сава је Духом Светим родио 
и препородио своју духовну децу, Србе, и осветио 
их помоћу еванђелских врлина. О томе нам речито 
говори тропар Св. Сави. Научен Светим Савом, 
наш је народ занавек изједначио појам просвете са 

појмом светости, појам просветитеља са појмом 
светитеља. И све то оличио у Светом Сави као 
свом првом и највећем светитељу и просветитељу, 
увек првом и увек највећем. Стога су у нашем 
светосавском народном сазнању Црква и школа 
нераздвојни близанци: они и постоје, и живе, и 
расту један са другим и један помоћу другог.  
 

Милорад Поповић Шапчанин 
Светом Сави  

  
Оставио бабов замак 

и варљиве дворске сјаје, 
отишао с духовници 
у незнане туђе краје. 

На атонској испосници, 
у иночкој црној ризи, 
проводио дане дуге 

у молитви и подвизи.  
  

Срце ти је за род било, 
чистоћом си вере сјао, 
милом роду и Господу 
на службу си себе дао. 
Међу браћом утулио 

жесток пламен борбе личне, 
поставио главе Цркви 
и темеље непомичне.  

Отрок, себар и властелин 
пред тобом су били равни, 

сви чланови једног тела 
неразлучни, пуноправни. 

Беседама твојим, оче, 
трептала је света Жича. 

Ах, што стара, хладна, не зна 
да их твојој деци прича.  

  
Око собе скупљао си 

децу малу, српску наду, 
учио их речи Божјој, 

ситној књизи, светом раду; 
Сејао си те њивице 

једрим зрном Божјих слова, 
а жетву си ишчекив'о 

од Божјега благослова.  
  

О, научи и нас слабе 
узор- Србе, свече врли, 

васпитати и учити, 
вршит' пос'о неумрли; 

одрицат се таштих части, 
крст терета сносит` вољно, 

а у грудма вазда носит` 
срце чисто, задовољно  
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Српски народ припада кругу национа 
коме су околности наметнуле тешку 

судбину да најчешће својом крвљу плаћа 
толико вољену слободу. Због тога је 
наша историја обележена бројним 

биткама које су истовремено и сведоци 
непоколебљиве воље српског народа да 
ту слободу оствари и сачува, а Први 

светски рат је био само један 
прворазредни пример који је потврдио 
наведену чињеницу. Посматрано у временској 
димензији, исти представља само делић наше 

историје, а бојеви које су српска војска и 
целокупни српски народ тада водили, постали су 
изванредни примери храбрости, пожртвовања и 

љубави према отаџбини, док се Колубарска битка, 
према опсегу, тактици и значају издваја на један 
посебан начин. Колубарска или Сувоборска битка 

је најзначајнија битка између српске и 
аустроугарске војске у Првом светском рату. 
Фронт на коме је у новембру и децембру 1914. 

вођена битка био је дугачак преко 200 километара 
– од Београда до Гуче, а учествовало је око 400,000 
аустро-угарских и 270,00 српских војника. 

Уочи и на почетку Великог рата, аустроугарски 

генералштаб је био уверен у лаку и брзу победу 
над Србијом, јер су их прикупљени обавештајни 
подаци усмеравали на мишљење да је српска 

војска слабо опремљена и да су њени ионако 
оскудни материјални ресурси током Балканских 
ратова у доброј мери истрошени. Речи грофа Тисе 

најбоље потврђују ова уверења Врховне команде 
Двојне монархије, јер је председник мађарске 
владе тврдио „да у рату против Русије, зависно од 

среће могу се очекивати успеси и неуспеси, али 
зато у Србији, аустроугарска војска се мора 
показати као снажна патрола у пијаној кафани“. 

Тај оптимизам званичног Беча био је утемељен у 
реалној бројчаној, економској и техничкој надмоћи 
аустроугарских војних снага и генерално њихове 
државе. Наиме, Аустроугарска је имала око 

педесет и пет милиона становника наспрам четири 
и по милиона, колико је имала Србија, двојна 
монархија је припадала реду првих шест 

најразвијенијих земаља у свету, док је Србија 

припадала кругу земаља изразитог аграрног и 
потпуно неразвијеног индустријског карактера. 

Међутим, већ током прве велике офанзивне акције 
у августу 1914. године та надмоћ аустроугарске 
казнене експедиције, доживела је потпуни слом у 
чувеној Церској битци где је српска војска однела 

изванредну и уједно за Антанту прву победу у 
Великом рату.  

У току септембра, после почетних успеха 
остварених уз велике људске губитке, дошло је до 

продора Прве српске армије под командом војводе 
Бојовића у Срем и заузимања Земуна, што је имало 
велики одјек и у Бечу и Будимпешти. Командант 

аустроугарских балканских трупа Оскар Поћорек 
је проценио да ова српска офанзива не представља 
већу претњу и кренуо је у нову акцију преко Дрине 

са циљем да заузме Мачву и опколи, а затим и 
уништи главнину српске војске у околини Ваљева. 
Нова непријатељска офанзива је дала резултате, 

аустроугарска Шеста армија је прешла Дрину, 
успела да потисне Трећу српску армију Павла 
Јуришића Штурма и овлада гребеном Гучево, 

Јагодња, Борања што је натерало српску команду 
да пребаци јединице Прве армије из Срема како би 
удариле у бок непријатеља и сломиле ову 

офанзиву. Под притиском српске војске 
аустроугарске трупе се повлаче и 20. септембра се 
укопавају изнад Дрине на превоју Мачков камен, 

са јасном намером да га одбране.  

Због његовог стратешког значаја, две српске 
дунавске дивизије, четири дана у таласима су 
упорно нападале овај превој, али после стравичних 

губитака од готово једанаест хиљада људи 
избачених из строја, морало је доћи до одступања.  

Колубарска битка 

СРПСКА ИСТОРИЈА 
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Са друге стране, аустроугарска Шеста армија је 

током битке на Мачковом камену претрпела 

губитке од готово тридесет хиљада војника што је 

у сваком случају онемогућило њено значајније 

напредовање.  

Последице тих тешких септембарских борби биле 

су изнуреност обе зараћене стране тако да је 

наредни месец релативног затишја на фронту 

углавном искоришћен у сврхе повратка неопходне 

снаге, вршења реорганизација, снабдевања, ради 

што спремнијег наставка даљих борби. 

Аустроугарска војска је успела извршити 

неопходне припреме, док са друге стране, српска 

војска није могла довести појачања, јер су већ сви 

ратни капацитети били максимално искоришћени, 

а осећао се недостатак муниције.  

Бројни апели српске владе савезницима да се 

пошаље потребна помоћ нису уродили плодом. 

Нова велика офанзива аустроугарских снага на 

положаје српских бораца почела је 6. новембра. 

Поменути удар српске снаге нису биле у стању да 

издрже, па су под борбом отпочеле постепено 

повлачење.  

Српска команда је очекивала да ће успети 

зауставити повлачење код Ваљева, консолидовати 

своје снаге и одбранити град, али за војску без 

адекватне артиљеријске подршке тако нешто је 

било неизводљиво. У тим тренутцима српски 

борци пролазе кроз једну велику психолошку 

кризу која је последица умора после вишемесечне 

готово непрекидне крваве борбе и повлачења по 

блатњавим разрованим путевима које су уништиле 

јесење кише. 

Такви путеви су све више закрчени колонама 

избеглица које беже испред наступајуће 

непријатељске војске. Хладноћа је била све већа, а 

војници су и даље носили старе похабане 

униформе у којима су и започели рат. Били су 

непрекидно изложени канонадама непријатељских 

граната, са одсуством могућности добијања 

заштите од сопствене артиљерије, коај је била 

принуђена да штеди муницију.  

После пада Ваљева српска војска се 16. новембра 

повукла на десну обалу Колубаре и Љига, како би 

се утврдила и искористила јесење поплаве река, 

као својеврсну природну заштиту од даљег 

надирања непријатеља. Тог датума почиње 

Колубарска битка, тачније њена прва фаза и то она 

дефанзивна. Аустроугари су наставили упорне 

нападе и постепено су потиснули српске јединице.  

Један од кључних догађаја ове битке је промена на 

челу Прве српске армије, тачније рањеног и 

болесног војводу Бојовића, заменио је помоћник 

начелника Штаба, генерал Живојин Мишић. Овај 

храбри, часни и изузетно способни војсковођа ће 

одиграти кључну улогу у предстојећим догађајима.  

Веома добро проценивши ситуацију и захваљујући 

одличном познавању карактера српског војника, 

он је схватио да је борцима неопходно обезбедити 

неколико дана предаха, ван домашаја 

непријатељске артиљерије, где ће уз добру храну и 

потребан одмор имати прилику да се бар 

делимично опораве и затим врате у борбу. У 

противном, у случају наставка повлачења уз 

непрекидну борбу, постојала је опасност да српске 

снаге буду постепено уништене. Осим тога, тај 

план је подразумевао повлачење српске војске 

западно од Горњег Милановца и напуштање 

Београда, што би скратило фронт за готово педесет 

километара и омогућило већу концетрацију 

српских снага.  

Поменути предлог није наишао на подршку других 

високих официра па и самог начелника 

Генералштаба Радомира Путника, који је 

Мишићев план окарактерисао као превише 

ризичан. Уз то, напуштање престонице без борбе, 

за војводу Путника и одређене војне и политичке 

кругове је било у потпуности неприхватљиво, тако 

да је готово два сата трајала телефонска расправа 

око даље стратегије између ова два велика и 

прослављена српска официра.  

У том тренутку, ситуација је била толико 

драматична да је чак и Влада на челу са Пашићем 

тражила увођење реда у војсци, што је суштински 

значило и саму смену Живојина Мишића. Одговор 

на овакав предлог Владе никада није стигао из 

Генералштаба, тако да је на крају, ипак прихваћен 

Мишићев предлог од којег он ни под цену смене 

није био спреман да одустане. 
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Реализација истог почела је 29. и 30. Новембра, 
када је издато наређење да се српски војници 

повуку двадесет до четрдесет километара од 
непријатељских линија. Овим маневром 
преморени ратници су добили неколико дана 

одмора ван домета непријатељске артиљерије што 
је имало изузетан психолошки значај, јер већ 
након два дана официри су јављали у штаб о томе 

како се чује песма српских војника и како морал 
поново јача. На руку је српској војсци ишло и 
прегруписавање аустроугарске војске, тачније 

пребацивање Пете армије под командом генерала 
Франка према Београду како би српска 
престоница била заузета, да би затим извршила 

продор Моравском долином, чиме би било 
постигнуто свеобухватно опкољавање српске 
војске и њено потпуно уништење. Захваљујући 
овом тактичком потезу Оскара Поћорека 

привремено је попустио жесток притисак 
аустроугарске војске и то је између осталог 
допринело томе да српска војска добије на времену 

за одмор. У међувремену решен је један од 
кључних проблема српске војске који се односи на 
артиљеријску муницију. Након бројних молби, 

успех је постигла српска дипломатија, грчка војска 
је послала гранате за српске топове уз обавезу 
Француске која је Србији продала двадесет хиљада 

граната да ће те гранате надокнадити грчкој 
војсци.  

Проблем је представљало и то што те гранате нису 
одговарале српским топовима тако да су морале 

бити хитно преправљене у фабрици у Крагујевцу, 
пре него што су коначно биле достављене на 
фронт. Такође, решен је још један од кључних 

проблема који се односио на недостатак 
официрског кадра, који је масовно изгинуо у 
претходним операцијама. У замену је пристигло 

хиљаду и триста каплара директно из војне школе 
у Скопљу. Ови младићи су представљали оно 
најбоље што је Србија имала, њену будућу 

интелектуалну елиту, синове из угледних српских 
породица који су са песмом на уснама, дан пошто 
су добили чинове каплара кренули у правцу 

Сувобора и Колубаре. Долазак ових младића је 
додатно подигао морал српских војника који су 
имали прилику да виде да нису само сељачки 
синови они који крваре за своју земљу, већ су ту, 

раме уз раме са њима синови оних који 
представљају водећи слој српског друштва. 

Коначно све је било спремно за другу, офанзивну, 
фазу Колубарске битке која ће отпочети 3. 

децембра, на исти дан када 
су аустроугарске трупе 

организовале војну параду у 
српској престоници 
окупираној у претходна 24 

часа. Тада долази до 
спектакуларног обрта који 
је ову битку учинио светски 

познатом, а Живојина 
Мишића командантом чији 
се војни маневар и дан 

данас изучава на 
престижним светским 
војним академијама. Из 

дефанзиве у неочекивану 
противофанзиву  креће Прва српска армија под 
командом Мишића, у седам сати изјутра тог 3. 
децембра. Истог дана, у 10 часова, из дефанзиве у 

офанзиву кренула је и Друга српска армија Степе 
Степановића, а за њом у 13 часова и Трећа армија 
Павла Јуришића Штурма. Захваљујући погодном 

терену за офанзивне акције, Прва армија 
забележила је велике успехе и убедљиво најбрже 
напредовала у односу на остале српске формације. 

Посебно треба истаћи храброст трећепозиваца који 
су зауставили аустроугарске снаге на Космају и 
спречили продор њихове Пете армије у залеђе 

главнине српских трупа. Аустроугарске јединице, 
исцрпљене и изморене даноноћном борбом, 
пољуљаног морала, биле су у потпуности затечене 

овом српском офанзивом и принуђене на 
незадрживо повлачење. Сви апели генерала 
Поћорека да се заустави повлачење нису имали 

ефекта, јер су се аустроугарске дивизије под 
силином удара српских јединица распале, а 
војници разбежали. Нису успели да задрже нити 

један мостобран за неку будућу офанзиву, већ су 
иза себе порушили савске речне прелазе како би 
спречили потенцијално даље напредовање српских 

трупа на њихову територију. Српска војска је тог 
15. децембра коначно поново умарширала у 
Београд, када је заробила и последње топове 

аустроугарске на Бановом брду, а краљ Петар I 
Карађорђевић је поносно је умарширао у своју 
престоницу. Овакав развој ситуације довео је до 
објаве српске команде, у којој је званично 

саопштено да, осим бројних заробљеника на 
територији Србије више нема непријатељских 
војника. На тај начин је ова, за Србију, изузетно 

значајна битка победосно завршена, као и сама 
ратна 1914. година. 

Војвода Живојин Мишић 
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Колубарска битка је ушла у историју ратовања као 

јединствен пример да војска која се повлачи и која 

је пред коначним сломом постигне успешне 

реорганизационе напоре, изврши контраудар и 

однесе победу. Поред храбрости, пожртвовања и 

снаге српских војника којима припада највећа 

слава, наравно да морамо истаћи и српске официре 

посебно одлучног Живојина Мишића који је у тим 

кризним моментима преузео одговорност за 

судбину српске војске и државе на себе, а који је 

истовремено добро познавао карактер српског 

војника и умео да искористи његове особине. У 

прилог овој тврдњи стоји и чињеница да је као 

генијалан стратег и кључни креатор ове велике 

победе, генерал Мишић после Колубарске битке 

унапређен у чин војводе. Наравно, морамо 

поменути и то да су непријатељу нанети огромни 

губици. У Србији је остало више од 40 хиљада 

заробљених непријатељских војника, 323 официра, 

142 топа, 70 митраљеза, 2 авиона и око четири 

хиљаде коња. Укупни губитци аустроугарске 

балканске војске те 1914. године износили су 

преко 270 хиљада војника и официра. Стратешки 

значај ове битке је био изузетно велики, али 

нажалост савезници су то препознали тек по 

завршетку рата. Прослављени француски генерал 

Луј Франше д’ Епере је говорио о томе „да су 

савезници огроман људски контигент и ратни 

материјал који је изгубљен у пропалој експедицији 

на Галипољу требали пребацити на Балкански 

фронт и искористити српске победе на Церу и 

Колубари, а пораженог непријатеља потпуно 

дотући и избацити из рата наредне 1915. године“. 

Према његовим речима „то би значајно скратило 

дужину рата и спасило милионе живота“. На 

жалост ова шанса је пропуштена, али то ни 

најмање не умањује значај ове велике победе, која 

је снажно одјекнула у читавом свету и која, 

свакако представља део националног сећања 

српског народа, јер као што су тада писале немачке 

новине: „Србија је још једном ускрсла из гроба 

Косова поља и из колубарског врела црпиће током 

читавог једног века горду храброст за највеће 

битке.“ 

(према тексту Срђана Граовца) 

 

Бијељина –Христове љубави  
 

Зову ме и из даљине 
Миришу Божићне сњежне  стазе, 
Путићи и набујали  потоци  
Дјетињства мога 
Што се преко садашњости преливају у будућност. 
 

Миомирис босиока и 
Миомирис тамјана 
Што с Божијег престола 
Као росна зора 
Од рођења Спаситељева 
Непрестано 
Благосиља и натапа Васиљену. 
 

Бијељина Христове љубави  
Сакривена у најтананијем дјелићу мога срца 
Грије душу, пјесму пјева, 
И крв мојих дедова штоно тихо мојим венама тече 
охрабрује ме дивно: 
…само храбро напријед наш војниче 
ничега се ти не плаши. 
Обуци се у Правду, Веру, Наду и Љубав 
Па заплови смјело у 
Пучине страшне и непознате... 
 

Јер сваки страх и злотвор пред  
Ружама мирисним и небеском свјежином 
Нестаје и топи се. 
А ружино тле натопљено љубављу 
Све више и љепше мирише. 
 

Тако јесте и тако ће бити 
Јер Превјечни Христос, Онај Који Јесте и  
Вјечно Живи  
На земљу се спустио да 
Сваког ко је Његов вјечно чува и штити. 

 

Љиљана Тољевић 
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                                СРПСКИ РОДОСЛОВ - НАЗИВИ ПРЕДАКА 

 ПО ПОКОЛЕЊИМА 

 

Ретко где се можемо 
сусрести, и добити 
знање каквим се 
називима користе 
наши преци. 
Углавном, познајемо 
неколико поколења  
( генерација ) уназад, 
највише 4-5. Овај 
чланак јеприлика да 
проширимо знање . И 
управо, о богатству 
српског језика говори 
и чињеница да ове 
речи не само да звуче 
чудно, већ се углавном 
не могу превести, чак 
ни на друге словенске 
језике. Касније се већина ових термина изгуби у мору чињеница које морамо да запамтимо, а којима 
су пренатрпани школски програми, али и живот.  

 

Мушка колена:                         Женска колена: 

  1. Отац                                              1. Мајка 

  2. Деда                                                 2. Баба 

  3. Прадеда                                           3. Прабаба 

  4. Чукундеда                                      4. Чукунбаба 

  5. Наврдеда                                         5. Наврбаба 

  6. Курђел                                             6. Курђела 

  7. Аскурђел                                          7. Аскурђела 

  8. Курђуп                                              8. Курђупа 

  9. Курлебало                                       9. Курлебала 

10. Сукурдов                                          10. Сукурдова 

11. Сурдепач                                          11. Сурдепача 

12. Парђупан                                        12. Парђупана 

13. Ожмиркур                                      13. Ожмикура 

14. Курајбер                                        14. Курајбера 

15. Сајкатав                                       15. Сајкатава 

16. Бели орао                                      16. Бела пчела 

 

Ванкувер, децембар 2017,  Проојереј Малиша Миловановић 
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Музичко – поетско вече Ивана 
Босиљчића “Пар стихова за 
нас” ствара тренутке за 
памћење.  
Испреплетани безвременски стихови пропраћени 

евергин и поп хитовима лако су допирали до срца 

публике и будили наизмјенично осмјехе и сузе.  

Захваљујемо му се што је са читаоцима Белог 

Анђела поделио своје утиске о поезији, Русији, 

породици и вредностима којима је окренут.  

Шта за тебе представља поезија и на који 

начин је доживљаваш? 

Поезија је у неку руку изумрла вештина, не због 

тога што данас нема великих песника него зато 

што нема свести да су песници велики. Писање 

поезије је један величанствени занат. Некада се 

знање и говорење поезије на скуповима 

подразумевало, данас се више ништа не 

подразумева. Зато су овакве поетско- музичке 

вечери изненађење како за публику, тако и за 

људе из света позоришта. 

Овај сам програм правио по срцу и због тога што 

ја као глумац  дугујем песницима да их говорим. 

Наилазим на велико поштовање код публике због 

тога. Сматрам да би сваки глумац морао да  

 

говори поезију. Ушао сам у свет глуме само због 

поезије. У гимназији сам маштао да будем 

професор књижевности и из љубави према 

поезији ишао сам на такмичења на којима сам 

вандредно добро пролазио и онда су ме узели са 

Академије. Читаву деценију након дипломирања 

схватио сам да нисам дуго говорио поезију и да 

би морао да се вратим свом почетном импулсу.  

Какви су ти утисци о Русији и да ли то што је у 

питању православна земља чини да се осјећаш 

као да тамо припадаш или ипак себе 

доживљаваш као странца ? 

Уопште није мит то што између редова знамо. 

Верујте на необјашњив начин из необјашњивих 

разлога  они нас много поштују.  Ја тврдим да је 

то изразита конекција кроз православље. 

Православље потпуно брише разлику између 

великих и малих, пред Богом смо сви исти и они 

се из тог најчистијег православља тако понашају 

према нама. Имао сам све привилегије у Русији, 

не зато што сам глумац, већ из тог разлога што 

сам Србин. Заборавио сам путујући по свету да 

неко може тако да нас третира. Поред тога што је 

продукција серије коју сам снимао била 

фантастична, што су колеге највеће звезде и улога 

коју сам имао за пожелети, све то на страну, кући 

сам се враћао озарен и то сам доносио својој жени 

и своме детету, вест да постоји народ који нас 

поштује и много подржава. Тамо се осећам као 

код куће.  

Има ли нешто што је најизраженије када 

упоредиш своја гостовања на Истоку и 

Западу? 

Могу да кажем да се Канада разликује од свих 

других западних земаља.  Овде сам видео наше 

људе који су здрави и озарени. У многим другим 

земљама запада видео сам да су људи тужни, 

посивели и савијени , не знам због чега је то тако. 

Из Канаде се увијек вратим здравији. овде просто 

постоји неки полет међу нашим људима.  Тако да 

утисак о Канади издвајам од генералног утиска о 

Западу. У свим другим земљама има неких 

момената среће али не може да се пореди са 

Истоком, коме сам увек био наклоњенији.  
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Одгајан сам на руским бајкама али сада као 

одрастао човек када гледам како бих своје дете 

васпитавао кроз индустрију западну или источну 

ту нема дилеме. На Истоку су чувари 

цивилизације.  

Шта сматраш својим највећим успјехом до 

сада ? 

Сматрам највећим даром који сам добио свест да 

породица нема цену и да се не сме жртвовати ни за 

шта материјално, ни за какву каријеру, интересе и 

новце, ту нема збора. 

Највећи послови се одбијају због породице и због 

времена проведеног са супругом и кћерком. Да ми 

Бог да још деце и онда ћу бити још свеснији тог 

дара. Породица је неприкосновена, број један на 

табели свих вредности.  

Како гледаш на све благослове које ти живот 

даје, као на судбину, лично залагање или нешто 

друго ? 

Ми не веруемо у судбину, верујемо у Божију вољу  

и имамо пуну слободу пред Господом што је са 

једне стране наш усуд, а са друге стране срећа. 

Слобода  да бирамо, све нам је дато али нам није 

све на корист. То је парола коју често себи 

понављам. Трудим се да живим богоугодно. 

Исповест, Причешће и Света Литурија ме увек 

изнова окрепљују. Надам се и Бога молим да други 

који не знају за те дарове од Господа што пре 

сазнају. 

Посао који радиш и популарност могу бити 

изузетно захтјевни и носити одређену врсту 

притиска, гдје проналазиш мир и на који начин 

пуниш батерије? 

Молитва је најпрактичнија могућа ствар која нам 

је дата. Данас цели свет бруји о њу ејџ 

филозофијама, позивамо се на исток, јогу, 

медитацију и остало, а у нашој нам је кући, на 

нашем језику матичном уписана молитва, као 

начин за балансирање, рехабилитовање и 

енергизовање. Намерно говорим ове модерне 

изразе, православље је  практично и то је његова 

велика вредност. 

 

Имаш ли неостварених жеља које би желео да 

реализујеш једног дана ? 

Волео бих да будем достојан да могу да уђем у 

олтар, да будем део црквеног обреда. 

Које људске особине највише цениш,  а које су 

ти најодбојније? 

Највише ценим када неко уме да се покаје и да 

моли за опрост. Код Руса је то баш онако 

изражено, умеју свакодневно да  погреше и буду 

груби , да се исвађају али не дочекају да сунце зађе 

да моле за опрост. То би могли да учимо од њих. 

Код нас се често дешава то да по седам дана 

вучемо за собом неке конфликте, па се то 

умножава, претвара у гнев и пуцају односи. Ма 

одмах молити за опрост, у загрљај. Како у браку, 

тако у свим односима свакога дана. 

Има неких људских мана које ми сметају, али не 

могу никога да осудим. Знате како кажем да ми 

нешто смета код другог одмах сутрадан се то 

пробуди код мене. Тако да нећу се усудити ништа 

конкретно да говорим. 

Као родитељ да ли си више окренут модерном 

или традиционалном начину васпитања ? 

Модерно васпитање  има корисне ствари из 

психологије. Не може све традиционално данас да 

се преноси на принцип интернета, на велики град и 

ту се треба наћи неки баланс. Сматрам да 

родитељи морају да буду технолошки едуковани 

зато што нашој деци неминовно следује неки 

виртуелни свет, интернет свет. Ми морамо да 

знамо којима токовима се наша деца крећу. А са 

друге стране, ствар духа, карактера, унутрашње 

снаге свакако мора бити традиционални. Ми смо 

чувени у историји као народ који је у смислу етике 

и морала био свуда поштован. Блиско сам везан за 

Грчку и Русију кроз пријатеље и имам савет за 

сваког свог сународника и сународницу да добро 

проуче наше везе кроз историју са другим 

православним земљама, колико не знамо о томе, а 

колико би морали да знамо. Србија има пријатеље 

без обзира на слику о нама на Западу.  У овом 

тренутку ми нисмо усамљени, постоје народи око 

нас који нас много воле и подржавају у молитви.  
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Један од мојих великих пријатеља је доктор у 
Грчкој. Он ми је испричао да су у његовој 
болници организовали сакупљање крви, која је 
хелихоптерима слана за Србију 1999-те када је 
било бомбардовање. То су неке ствари који кад 
сам сазнао просто ми је срце порасло и охрабрио 
сам се да више учим о земљама са којима делимо 
православље. 
Било је изузетно задовољство разговарати са 
Иваном Босиљчићем, не само због тога што је 
велики глумац и изузетно пријатан саговорник, 
већ и из разлога што је нама далеко од Отаџбине 
повремено  потребно подсећање на велике дарове 
које нам је Господ  дао кроз нашу православну 
веру и на  храброст и јунаштво нашег народа кроз 
историју, због чега можемо да будемо само 
поносни.  Дужни смо да оно што су они крвљу и 
главама бранили, наш идентитет, сачувамо у 
миру, далеко од Србије, обхрвани неким другим 
искушењима, али молећи се Господу да нам да 
снагу да се истрајемо и останемо достојни наших 
предака. Нека Вам је срећна и благословена 2018-
та година. 
Даринка Дариа Заставниковић 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

САМО КАД БИ СРЦЕ СРБИЈЕ 
ПРОБУДИЛО СВОЈУ ЉУБАВ                 

ПРЕМА ХРИСТУ … 
Посвећено Његовој Светости 

блаженопочившем патријарху Павлу  
 
Само кад би срце Србије пробудило своју љубав за 
Христа, 
Тада би Србија процвјетала као ружа  
И замирисала као љиљан. 

Само кад би Србин Србина барем малкице 
волио  и  грехе један другом од срца опраштао, 
Блистала би дјеца српска 
Озареношћу истинског богопознања 
О кад би само мало водили 
Бригу о себи самима, својим мајкама и 
Својим очевима 
 Тада крљушт са срца и очију 
Не би засљепљивала душу нашу 
За све што је узвишено и Богу честито. 
 Кад би само своје мало двориште уређивали 
А не би гледали преко плота  
У велико пространство 
Које је Бог другима а не нама дао, 
Како би тада и без оружја и без земаљске силе 
Србија јака и моћна била као некада. 
 О када би Светом Сави  
Увијек химне љубави пјевали! 
И Христу у загрљај на Свету Литургију хрлили! 
Тада  Косово и Метохија 
Не би било тужно и само јер би  
Куцало у срцима и провејавало кроз све нас 
благодатно: 
Подсјећајући нас на свете претке 
И давало нам снаге и воље  
Да у свему њима се уподобимо 
Сјећајући се увијек Творца свога и увијек знали: 
Одакле смо потекли 
Ко нас је родио и чији смо, 
Ко нам је живот дао 
Ко нас воли и чија крв тече нашим венама, 
И ко нас чува  изнад свега. 
 О кад би се Срби Бога свога сјећали и кад га не 
би псовали! 
Како би се Мајка Божија тада обрадовала 
Што крв Њеног Сина  
Није узалуд земљу натопила. 
О кад би већ једном Срби 
Одбацили таму и престали  
Тежити нечему што никада  
Својствено њиховом тананом бићу било није. 
 И када би Свету Тројицу, Бога Јединога, 
Славили у својим срцима. 
Како би им тада Света Тројица у свему 
Предухитриво помагала и 
Како би онда Србија небеским сјајем блистала. 
 

Амин Боже дај и не остављај нас. 

Љиљана Тољевић 
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ПАРОХИЈСКЕ ВЕСТИ 
 

Предавање др протојереја 
ставрофора  

о. Милоша Весиног 
  

Имали смо велику част да нам, 25. новембра 2017. 
године, у госте дође Високо пречасни протојереј 
ставрофор проф. др о. Милош Весин познати 
пастир Српске Православне Цркве широм свијета.   

Најпре је одслужено Вечерње богослужење а 
затим су вјерни посјетиоци испунили амфитеатар 
наше Цркве. Било је заиста дивно видјети колики 
велики број вјерних желе да чују поучне ријечи 
искусног бесједника који осваја публику и срца 
вјерних својим практичним савјетима и 
примјерима из свакодневног живота са којима се 
као свештеник сусреће.  

Овај пут предавање је било на тему депресије и 
молитвеном рјешењу за њу. 

Захваљујемо се Српској школи Св. Василија 
Острошкког која је омогућила да се предавање 
одржи и овога пута спонзорисала долазак  
уваженог проте и професора Богословског 
Факултета Св. Саве из Либертвила.  

Радујемо се следећем сусрету и новим 
предавањима следеће године. 

Љ.Т. 

 
Началник небеске војске 
св.Арх. Михајло 
  

У нашој духовној оази, по 64. пут молитвено је 
прослављен наш заштитник, небески војсковођа 
св.Архистратиг Михаило, у ЦШО св. Арх. Михајла-
Бурнаби, Британска Колумбија. 

Под сводовима нашег храма, у суботу 18 новембра 
2017. служено је васкршње вечерње, пред готово 
пуним храмом. Богослужили су о.Марко Радмановић 
из цркве св. Саве, као и о.Костадинос Економос из 
цркве св.Ђорђа ( Грчка архиепископија ) и о. 
Евфсатиј Хрипунов из цркве св. Николаја (РПЦ). 
Певничко појање је било лепо под водством нашег 

Епископа Митрофана. Поред њега, појали су о. 
Мирослав Дејанов ,о. Драго Кнежевић и домаћин 
о.Малиша Миловановић. На галерији је појањем 
учествовао и наш хор „ Обилић“ , под диригентом 
Даром Миловановић, појући и побожно и свечано. 

По завршетку вечерњег богослужења, у великој сали 
је освештан славски колач. Пред препуном салом, и 
уз присуство хора као и наших најмлађих парохијана 
из српске школе, принешена је жртва-колач, нашем 
заштитнику св. Арх. Михајлу. 

Потом је уследила вечера, и за њом и свечани 
програм. У програму су учествовале све групе ФГ „ 
Млада Србадија“. Затим готово сви ученици српске 
школе, који су песмом, рециталима и драмом 
исказали умећа која стичу у нашој школи. Госте су 
поздравили владика Митрофан, о.Малиша као и 
председница КСС Јованка Бановић, поздрављајући 
присутне и похваливши сестре за прелепу вечеру и 
декорације у сали. 

Потом је кренуо хорски део. Прво је наступио 
познати хор „Ћирилица“ који је показао врхунско 
умеће под водством госпође Емилије Лале, 
изводећи нумере „ Текла вода кроз Калину“ и „ 
Коња“, који је измамио огроман апалуз. Затим је 
наступио наш црквени хор уз учешће дела руског 
хора „ Не ждали“. Хором је овога пута дириговала 
г. Олга Токмакова, која је стручно водила хор у 
певању „Иже Херувими“ и „Агни партхене“, и 
било је веома лепо и молитвено. Иза ова два хора, 
на бини се појавила и група девојака из ФГ 
„Млада Србадија“ која је отпевала „Везак је везла 
Дјева Марија“, веома добро извођење. Програм је 
завршен ефектним наступом најстарије групе 
„Млада Србадија“ са влашким колима. 

Сутрадан, 19 новембра 2017. г, у нашој цркви 
служена је Св. Литургија. Началствовао је 
Епископ канадски Г. Митрофан. Саслуживали су 
о.Мирослав Дејанов, о.Драго Кнежевић и 
о.Малиша Миловановић. Пред почетак св. 
Литургије Епископ је рукопроизвео господу 
Бранислава Боровчанина и Богдана Пржуља, 
најпре у чтеце а одмах затим и у ипођаконе. На 
крају Литургије, наш владика је мудрим речима 
подучавао народ и тумачио св. Јеванђеље. 

У понедељак увече је одслужено вечерње са 
петохлебницом, а у уторак, на дан св. Арх. 
Михајла 21 новембра 2017, служена је св. 
Литургија. После заамвоне молитве је освештан 
колач, а после отпуста, око нашег храма учињена 
је литија којом је и овогодишње прослављање 
славе и завршено. 
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Дечије дружење за Светог Луку 
 
Свети Лука, диван Христов ученик и апостол, добио је са небеса од Господа благослов да Јеванђељску 
светлост свету благовести и у срца хришћана Божију реч смести, и да тајну нашег спасења објави, и 
силу Господњу да славно пројави кроз Јеванђеље .Црква нашег спасења је сигурна лађа, а свака 
Јеванђелска реч у срце погађа. 
Познато је да свет у данашње време преживљава моралну кризу где прети да се изроди у некакву 
историјску традицију без духовног садржаја и понекад се замењује окултном и паганском мистиком са 
крајњом моралном распуштеношћу, један од таквих примера је и такозвана “Ноћ вештица”. 
Разликујући се од световних вредности, и животом у Христу кроз учење Светих отаца, наша света, 
саборна, апостолска, православна Црква нас учи и позива на оданост и верност , окретањем од 
неистине ка истини . Тако нас и упућује личност Св.Ап. Луке, лекара наших душа и тела. 
И управо вођени Јеванђелском светлошћу Св.Луке и истинском учењу наше Свете Православне Цркве, 
деца Српске школе Св.Василије Острошки , заједно са учитељицама, о.Малишом и родитељима, у 
радости и весељу обележили су празник Св. апостола Луке на дан 31. октобра 2017 у просторијама 
Црквено-школске општине Св.Арх. Михаило у Бурнабију.Мирис кокица, кихот и смех, раздрагана 
дечија лица, саборност уз игру и дечије активности указали су на присутност радости, радости којом 
узлазимо ка вишим степеницама, која усавршава човека, савршене радости која је и сам Исус Христос. 
Свети Лука, сведок Христовог Васкрсења открио нам је извор спасења, као оснивач хришћанског 
иконописа, први је насликао иконе Исуса Христа, Пресвете Богородице и апостола Петра и Павла, 
мучеништвом је веру у Христа посведочио, дао нам је радост и наду за спас, 
Свети Лука непрестано моли Бога за нас. 
31.Октобра наша Православна Српска Црква обележава још једног светитеља, много новијег датума, 
Светог Петра Цетињског. Свети Петар Цетињски Живео је крајем 18. века и почетком 19. века у Црној 
Гори. Године 1784. постао је Митрополит и Господар Црне Горе, а народ посебно слави његову победу 
над Наполеоновом војском у Боки и Далмацији. Његове чудотворне мошти почивају у Цетињском 
манастиру. 
  
Свети Петре Цетињски непрестано моли Бога за нас. 
Учитељица, Симонида Савић 

http://www.starhangelmihailo.com/%d0%b4%d0%b5%d1%87%d0%b8%d1%98%d0%b5-%d0%b4%d1%80%d1%83%d0%b6%d0%b5%d1%9a%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b3-%d0%bb%d1%83%d0%ba%d1%83/
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Традиционално српско-руско вече 

Ове године, 4. новембра одржано је већ 4-то по 

реду Српско-руско вече које је било једно 

заједничко дјело браће и сестара наше Цркве. 

Тимски рад је протекао у веома пријатној 

атмосфери и дружењу што је допринијело да 

програм буде одржан у лијепом амбијенту.   

Програм је био садржајан са квалитетним 

нумерама и по први пут су се нашој публици 

представиле руске плесне групе у кореографији 

Оксане Видов као и руски камерни Хор Вјечито 

Младих под диригент ском палицом и аранж маном 

др Олге Токмакове а српска Фолклорна Група 

Млада Србадија је имала одличан наст уп. 

Захваљујемо се свим спонзорима, учесницима 

програма као и драгим сестрама и браћи који су 

помогли у организацији ове вечери: Биљани Кос, 

Миланки Лајић, Нади Караћ које су помогле око 

декорације и организације вечери. Захвалности 

припада и: Зорану Ђурици, Зденки Ћумпф, Ради 

Кос, Петри Кос, Љиљи Вуковић, Тихомиру и 

Пејки Форцан који су се побринули око вечере, те 

Милету Вишекруни и Николи Ераковићу који су 

се побринули за печење. Такође се захваљујемо и 

Миланки и Саша Бенд који су нас својим 

мелодијама подмлађивали. 

Велика је заслуга свакако и залагање нашег о. 
Малише и Управног Одбора који увијек у свему 

помажу да све буде одрађено и организовано на 
најбољи могући начин. 

 

 

Успјешно 

Вече Републике Српске 

Можемо слободно рећи да је овогодишње Вече 
Републике српске било једно од најуспјешнијих до 

сада. Вече је било лијепо организовано, програм је 
био садржајан са новим детаљима и све је било 
складно осмишњено. Залагањима многих вече је 

успјешно. Сигурно треба истаћи Јадранку Радић, 
Биљану Кос, Миланку Лајић, Наду Караћ затим, 
Зденку Ћумпф, Раду Кос, Петру Кос, Љиљу 

Вуковић, Тихомира и Пејку Форцан који су се 
побринули око вечере, као и Милету Вишекруни и 
Николи Ераковићу . 

Најзапаженији наступ ове године имао је 
Кристијан Ољача, најмлађи гуслар у Канади који 

је заиста добро одгуслао стару гусларску пјесму о 
Краљевићу Марку. Уследио је скеч у коме му је 
помогла другарица Лана и дјеца су показала 

велики таленат и припрему. Гошћа Весна Ковач је 
умјешно рецитовала одабрану пјесму посвећену 
Косову. Запажени и одлични су били и наступи 

групе пјевача који су опјевали Химну Републике 
српске, као и  пјевачки наступ изворних пјесама 
Миланке Лајић, а наравно и Млада Србадија је 

играла одлично одабрана српска кола.  

 

Херцеговино  вазда срећна била 

Већ годинама брачни пар Весна и Сава Ковач 

узимају на себе подвиг да органиизују 
Херцеговачко вече, да чувају своје српске 
коријене из кршевитог родног краја. И тако је и 

ове године одјекивала хрецеговачка пјесма, 
пошалице, рецитације. 

Весна и Сава су се побринули око свих детаља око 
програма, позвали госте и дочекивали госте као и 
сваке године. И ове године у гостима је био 

Ђорђије Копривица који је и  посебно одржао 
гусларско вече у нашем амфитеатру.  

За вечеру се побринуо дугогодишњи тим кувара 
на челу са Даринком Његован. 

ЗАХВАЉУЈЕМО СЕ СВИМ СПОНЗОРИМА 

СВИХ ДОБРОТВОРНИХ ВЕЧЕРИ КОЈИ СУ 

ПОМОГЛИ НАШУ ЦРКВУ СВОЈИМ 
ПРИЛОГОМ. 

   Љиљана Тољевић 
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Драга браћо и сестре! 
 
У име Црквено-школске општине св. Арханђела Михајла, а поводом наступајућег празника Рођења 
Господа нашег Исуса Христа, упућујемо срдачне честитке, са жељом да предстојеће празничне дане 
проведете у миру, здрављу и у празничној радости! 
 
Нека овај празник мира, наде и љубави, дарованих нам кроз Новорођеног Богомладенца Христа, буду 
основна покретачка и стваралачка сила у нашем животу, у наступајућим празничним данима. 
 

+++++++МИР БОЖИЈИ, ХРИСТОС СЕ РОДИ!+++++++ 
+++++СРЕЋНА НОВА  2018. ГОДИНА!+++++ 

Управни Одбор са свештеником, ЦШО св. Арх. Михајла-Ванкувер, o Божићу 2018 г.  
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СРПСКО ПРАВОСЛАВНО ГРОБЉЕ У СУРИЈУ  

  

  

  Помаже Бог драга браћо и сестре,  

  

Обавештавамо вас да се први пут од постојања српске заједнице у 

Ванкуверу ЦШО Св. Арх. Михаила и Св. Саве успеле да за 

парохијане наших цркава и наше заједнице оформимо Српско 

Православно гробље на парцели градског гробља у Сурију (Sunny 

Side, 14850 28th Ave. Surrey, BC, V4P 1P3). Град Сури је за нашу 

заједницу обезбедио велике повољности,приступачне цене и 

испоштовао наше обичаје и традицију. Број одобрених места нашим 

Црквама за 2017 годину је 124 од којих су 92 са могућношћу 

постављања усправног споменика, а 32 са равном плочом. Свако 

место има опцију удвојеног укопа (double depth). Понуда града 

Сурија је временски ограничена и важи до 24. децембра 2017 г. За 

више информација обратите се свештенику Малиши Миловановићу 

путем телефона  604.715.1908 или лично.  

  

 УО ЦШО св.Арх. Михајло, Бурнаби 
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“When they saw the star, they rejoiced with 
exceeding great joy. And when they were 
come into the house, they saw the young 
child with Mary his mother, nd fell down, 
and worshipped him: and when they had 
opened their treasures, they presented 
unto him gifts; gold, frankinsence, and 
myrrh.» (Mt.. 2, 10-11)   

  

  

 

 

Dear brothers and sisters,  

 

This is how St. Matthew describes the arrival of the wise men from the East to their destination, 
Bethlehem in Judea. Only God knows how many days and nights they must have travelled.  They evidently 
did not lose hope that they will find the King of Judea and bow before Him. And above that they brought rich 
gifts to the One who has everything from Himself, the One who is the fullness of all things, and who does not 
need anything of this world. They are the first who announced  the birth of the King to those who did not 
know God. From that hour, that small manger became the holiest place on Earth. Holier than Sinai, and even 
Jerusalem. And its glory will grow with the glory of the God-child and His Mother, until the end of this world 
and time. For look, she hold the One who hold the world, and offers Him to unto us, so small and weak.  

Why did God choose this exact way to send His Son? Almost all the Holy fathers have pondered this 
subject, and yet they have explained it merely partially. For this is a mistery which is hidden even from the 
angels, and such is with people. The Lord Christ Himself revelaed why He came, having said: ''For God so 
loved the world that He sent his only begotten Son, so that all who believe in Him do not perish, but have life 
eternal.'' (Jn. 3, 16) The Son of God took man's path, from a small child, to a grown adult, so that He may 
show us the path to salvation. Christ is the example which we receive, and which receives us. He took the path 
of humility so that we may find the path to the real man, to the original state of Adam. Christ teaches us to not 
only think like children, but to live as children. (Mk. 10, 15; Mt. 18, 3) We are all together: children, 
adolescents, adults and the elderly, servants of the altar and faithful, all called to be the sons of God. (Gal. 4) 

  Let uf welcome Him into our spiritual Bethlehem: our hearts and soul, and all our bodies, our 
whole being, so that we may be fulfilled with the Sun from above. Only in that will Christ, as the Holy Fathers 
say, take shape in us. Or at the Holy Apostle Paul says: ''I no longer live, but rather Christ lives within me''. 
(Gal. 2, 20) If we open ourselves to Christ our God, we will open ourselves to our neighbour as well. If we get 
closer to Christ, we will get closer to each other.   

  We live in a society where people are further and further apart from each other. Sometimes even 
so that blood relatives are distant from each other. God, however, showed us all, through his incarnation, just 
how close He is to us, and how much He loves us.  

  Every birth of a child is not simply a worldly event, but rather before anything else, it i san act of 
God's love. It belongs, in the first place, to Him, and then the parents. We become children of God in His 
Church through the holy sacrament of baptism. We take on Christ (Gal. 3, 27), becoming a small Christ. 
Christ's birth shows us that we have become heirs, and participants, in His Kingdom. (Gal. 4, 7)  We become 
''royal clergy, and a holy nation''. (1 Peter 2, 9) 

 The Nativity of the Lord is especially a children's holiday. And yet how many children are there who 
will not feel the joy of Christmas? They are left to themselves. And  
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how many parents 
are there today whom 
are abandned by 
their children, and 
would take joy in 
somebody knocking 
on their door and 
saying: Peace from 
God – Christ is born! 

The feast of the 
Nativity if one where 
man is healed of the 
illness of loneliness 
and all ailments of 
the soul. Iti s the 
sharing of joy with all 
people, especially 

those who are one with us in faith. In our time, the joy of family life is diminishing. Why? This is 
because the real concept of marriage and family is lost. If we want to be real orthodox christians we 
need to hold steadfast to the biblical description of marriage and family. In general we are on a path of 
death and failure, physical and spiritual. May God help our people to be united, God-like, and may we 
multiply.  

Dear brothers and sisters,  

Let us be aware of our Orthodox faith, and may we live according to it as our ancestors did. Let 
us bring before Christ not gold, nor myrrh, nor frankinsence, but christian virtues: faith, hope, and 
love. We need not travel to Bethlehem to bow before Him. Let us commend ourselves and our children 
to Christ and His Church. He asks nothing more of us. Let us find Him in our hearts.  

Let us not forget, in our prayers, our brothers in Kosovo and Metohija, and in all other parts of 
the former Yugoslavia, as well as all over the world, whom suffer and toil, and there is nobody to greet 
them these days, or to help them. Let us open our heaets and offer them a helping hand. For by 
helping them, we offer unto Christ (Mt. 25, 40). Only in this way will we truly celebrate the birth of 
Christ. Then we will be able to joyfully proclaim with all the Orthodox christians of the world: 

''Christ is born – glorify Him! Christ on Earth – elevate Him! May all the world wing unto the 
Lord. And with joy sing all ye nations, for He is glorified!'' 

We thank you for all of your donations, gifts, and help to your Diocese, monastery, churches, as 
well as to all those who were in need. May God reward you with his heavenly gifts.  

Wishing you all a blessed feast of the Nativity of our Lord and a happy New year, we greet you 
from the heart with the joyous exclamation: 

PEACE FROM GOD – CHRIST IS BORN! 

INDEED HE IS BORN! 

HAPPY AND BLESSED 2018! 
 

Your intercessor before the manger of Bethlehem,  

BISHOP OF CANADA 
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Lives of Saints 
The Venerable Xenia  

 
Saint Xenia of Rome, in the world Eusebia, was the 
only daughter of an eminent Roman senator. From her 

youth she loved God, and wished to avoid the mar
riage arranged for her. She secretly left her parental 
home with two servants devoted to her, and set sail 
upon a ship. Through the Providence of God she met 

the head of the monastery of the holy Apostle Andrew 
in Milassa, a town of Caria (Asia Minor). She be
sought him to take her and her companions to Milassa. 

She also changed her name, calling herself Xenia 
[which means "stranger" or foreigner" in Greek]. 
 

At Milassa she bought land, built a church dedicated 
to St Stephen, and founded a woman's monastery. 
Soon after this, Bishop Paul of Milassa made Xenia a 

deaconess, because of her virtuous life. The saint 
helped everyone: for the destitute, she was a benefac
tress; for the grief-stricken, a comforter; for sinners, a 

guide to repentance. She possessed a deep humility, 
accounting herself the worst and most sinful of all. 
 

In her ascetic deeds she was guided by the counsels of 
the Palestinian ascetic, St Euthymius. The sublime life 
of St Xenia drew many souls to Christ. The holy vir

gin died in 450 while she was praying. During her fu
neral, a luminous wreath of stars surrounding a radiant 
cross appeared over the monastery in the heavens. 

This sign accompanied the body of the saint when it 
was carried into the city, and remained until the saint's 
burial. Many of the sick received healing after touch

ing the relics of the saint. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Blessed Xenia of  
St. Petersburg 

 

 

 

Saint Xenia lived during the eighteenth century, but 
little is known of her life or of her family. She passed 
most of her life in Petersburg during the reigns of the 

empresses Elizabeth and Catherine II. 
 
Xenia Grigorievna Petrova was the wife of an army 

officer, Major Andrew Petrov. After the wedding, the 
couple lived in St Petersburg. St Xenia became a wid
ow at the age of twenty-six when her husband sudden

ly died at a party. She grieved for the loss of her hus
band, and especially because he died without Confes
sion or Holy Communion. 

 
Once her earthly happiness ended, she did not look for 
it again. From that time forward, Xenia lost interest in 
the things of this world, and followed the difficult 

path of foolishness for the sake of Christ. The basis 
for this strange way of life is to be found in the first 
Epistle to the Corinthians (1 Cor. 1:18-24, 1 Cor. 2:14, 

1 Cor. 3:18-19). The Lord strengthened her and helped 
her to bear sorrow and misfortune patiently for the 
next forty-five years 

. 
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She started wearing her husband’s clothing, and insist
ed that she be addressed as “Andrew Feodorovich.” 
She told people that it was she, and not her husband, 
who had died. In a certain sense, this was perfectly 
true. She abandoned her former way of life and experi
enced a spiritual rebirth. When she gave away her 
house and possessions to the poor, her relatives com
plained to the authorities. After speaking to Xenia, the 
officials were conviced that she was in her right mind 
and was entitled to dispose of her property as she saw 
fit. Soon she had nothing left for herself, so she wan
dered through the poor section of Petersburg with no 
place to lay her head. She refused all assistance from 
her relatives, happy to be free of worldly attachments. 
 
When her late husband’s red and green uniform wore 
out, she clothed herself in rags of those colors. After a 
while, Xenia left Petersburg for eight years. It is be
lieved that she visited holy Elders and ascetics 
throughout Russia seeking instruction in the spiritual 
life. She may have visited St Theodore of Sanaxar 
(February 19), who had been a military man himself. 
His life changed dramatically when a young officer 
died at a drinking party. Perhaps this officer was St 
Xenia’s husband. In any case, she knew St Theodore 
and profited from his instructions. 
 
St Xenia eventually returned to the poor section of Pe
tersburg, where she was mocked and insulted because 
of her strange behavior. When she did accept money 
from people it was only small amounts, which she 
used to help the poor. She spent her nights praying 
without sleep in a field outside the city. Prayer 
strengthened her, and in her heart’s conversation with 
the Lord she found the support she needed on her dif
ficult path. 
 
When a new church was being built in the Smolensk 
cemetery, St Xenia brought bricks to the site. She did 
this in secret, during the night, so that no one would 
know. 
 
Soon her great virtue and spiritual gifts began to be 
noticed. She prophesied future events affecting the 
citizens of Petersburg, and even the royal family. 
Against her will, she became known as someone 
pleasing to God, and nearly everyone loved her.They 
said, “Xenia does not belong to this world, she be
longs to God.” People regarded her visits to their 
homes or shops as a great blessing. St Xenia loved 
children, and mothers rejoiced when the childless wid
ow would stand and pray over a baby’s crib, or kiss a 
child. They believed that the blessed one’s kiss would 
bring that child good fortune. 
 
St Xenia lived about forty-five years after the death of 

her husband, and departed to the Lord at the age of 
seventy-one. The exact date and circumstances of her 
death are not known, but it probably took place at the 
end of the eighteenth century. She was buried in the 
Smolensk cemetery. 
 
By the 1820s, people flocked to her grave to pray for 
her soul, and to ask her to intercede with God for 
them. So many visitors took earth from her grave that 
it had to be replaced every year. Later, a chapel was 
built over her grave. 
 
 
Those who turn to St Xenia in prayer receive healing 
from illness, and deliverance from their afflictions. 
She is also known for helping people who seek jobs.  
 
 
Troparion — Tone 5 
 
Having lived as a stranger in the world, / you outwit
ted the deviser of evil / by your pretended foolishness, 
O Xenia. / You received the grace from God / to fore
see and foretell things to come. / Now, as you have 
been translated from earth to heaven, / you are num
bered with the choirs of the angels. 
 
Kontakion — Tone 4 
 
Podoben: “Today You have shown forth...” / You 
gave your wealth to the poor, O Xenia, / and accepted 
poverty out of love for Christ; / having lived a life ri
valing the angels, you were accounted worthy of glory 
on high. 
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Freedom is Not Free 
  

By Branko Popazivanov 

  
Let us start by describing the state of freedom 
in one of the western democracies, name
ly Canada. What freedom or freedoms, you 
ask? How about freedom of speech? How 
about freedom of religion or freedom of con
science? How about academic freedom? How 
about freedom within our public education 
system? How about freedom of thought or 
opinion within politics for that matter? 
  
Within western democracies 
like Canada “freedom” is seen as placing vir
tually no limitation on human conduct with 
qualification that “no one is injured or hurt” in 
exercise of this “freedom” and that such 
“freedom” does not endanger or violate safety 
or security of other people. The example that 
is given of this is “shouting fire in a crowded 
theatre”, thus endangering safety or security 
of theatre patrons. However notice that actual
ly shouting “fire” in a theatre that is actually 
on fire is OK because in this case one is pro
tecting safety and security of theatre patrons 
in this case. 
  
However, when it comes to individuals, a per
son is “free” to hurt or injure himself or her
self by leading an unhealthy lifestyle, for ex
ample, by injecting and using harmful drugs, 
overeating to excess, or watching too much 
TV, or spending all their “free time” on com
puter etc. That great Christian Russian writer 
Alexander Solzhenitsyn defined “freedom” 
like this. He said that “freedom is self-
limitation or self-restraint” and that a measure 
of society’s greatness or virtue can be gauged 
largely by how self-restrained, self-controlled 

and self-limited individuals in that society re
ally are. By this measure, western democra
cies fail woefully! Look at levels of drug ad
diction which includes addiction to alcohol, 
tobacco, and harmful drugs, obesity, crime, 
etc. The reason for this can be summed up 
simply as failure of individuals to exercise self
-limitation, self-control or abstinence, and 
propensity of people to overindulge and not to 
restrain themselves in any manner for one’s 
own benefit or the benefit of other people. 
To westerners like Canadians and Americans 
claiming that “freedom is self-
limitation or self-restraint” sounds absurd and 
non-sensical. This is clearly indication how 
far many people who live 
in Canada or America have strayed from 
Christian concept of “freedom” which Solzhe
nitsyn espoused. One can even go further by 
stating that in the Bible Jesus Christ preached 
“freedom” that is “freedom from sin” not as 
“freedom to sin”! Jesus Christ says that if we 
are to be his followers to keep his command
ments and to “deny ourselves” in other words 
we are to voluntarily “limit ourselves” (self-
limitation) we are to be sober and vigilant at 
all times so that we can try to be more like Je
sus Christ and be a little bit less selfish and 
less self-centered! Perhaps of all the things Je
sus Christ taught his followers this is the hard
est to carry out in practice because we are en
couraged to go against the grain and teachings 
of our anti-Christian and anti-Jesus Christ so
ciety that surrounds us! If you are in doubt 
that we indeed live in such anti-Christian soci
ety, think about this! In our society the only 
group you can insult, mock and spoof publicly 
with impunity is Christians! You can not do 
this against: Muslims, Buddhists or members 
of any other non-Christian religion! 
 But I have strayed a bit from the title of this 
article that “Freedom is not free”. What do I 
mean by that? To achieve level of Christian 
freedom or “freedom from sin” is not an easy 
task in our society where we are bombarded 
every day by numerous messages “to deny 
yourself nothing”!  
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These messages come in may guises but the 
main message is to indulge yourself, “eat, 
drink and be Mary”, accumulate things, and 
more things. Solzhenitsyn warns us that “we 
worships things, we worship products”! 
  
The Biblical passage that addressed this issue 
goes like this: “Do not lay up for yourselves 
treasures upon earth, where moth and rust de
stroy, and where thieves break in and steal. 
But lay up for yourselves treasures in heaven, 
where neither moth nor rust destroys, and 
where thieves do not break in or steal; for 
where your treasure is, there will your heart 
be also.” (Matthew 6:19, 20, 21) I don’t be
lieve that one has to be a monk or a complete 
ascetic to live like this but do we incorporate 
even a grain or this important teaching in our 
lives today? 
  
What is the religion (or pseudo-religion) of 
secular, materialistic non-religious western 
man? It is hedonism orself-worship! In other 
words it is complete lack of “self-denial” or 
the freedom to “deny yourself nothing”! Chil
dren from the moment they enter the public 
education system are encouraged “to believe 
in themselves” and “to love only themselves” 
or to have “self-esteem” regardless or any 
worthwhile accomplishment or good thing 
they perform! So it doesn’t really matter if 
you are failing in school, all that matters is 
that “you feel good about yourself” “that 
you believe in yourself” and that you have lots 
of “self-esteem”. This type of “teaching” in 
our public schools for the last 50 years or so 
has produced a generation of young people 
who are selfish, self-centered, conceited, etc., 
and many of them become “bullies” mistreat
ing their fellow students, since they have nev
er been encouraged to empathize with and to 
“love” their fellow students in the first place! 
In my view, to “love” oneself is easy, but it is 
much harder to “love” one’s fellows! The 
Christian order of “loving” one’s neighbour 
first, and then loving oneself has been re
versed and predictably has produced baneful 

effects that makes our materially rich society 
less harmonious and more “dog eat dog”. 
  
In such a society “nothing causes disgust or 
shame” for that matter, anymore! 
  
The state of freedom within our “institutions 
of higher learning” is also rather dire in my 
humble opinion. What passes for “freedom” is 
really the imposed and enforced dogma of 
“political correctness” where one’s opinions 
must subscribe to a narrow left-wing, radical 
environmentalist, radical feminist, and caustic 
hostile view toward Judeo-Christian ideas that 
have played such an important role in the past 
in western societies. Within natural sciences 
the only dogma that is allowed is hard-core 
“evolutionism” and any public dissent from 
this is treated as anathema and those who op
pose evolution even in an intelligent and sen
sible manner are punished and blacklisted as 
“cooks” or worse! 
  
When it comes to “politics” freedom to hold 
opinions and views that substantially differ 
from bland, faddish leftism and statism 
(socialism) has also taken a major hit within 
our society, particularly in mainline media 
where those who hold opposite views to this 
general mediocrity of socialism and leftism 
are either shunned or effectively prevented or 
censored from expressing their “right-wing”, 
“conservative” opinions and ideas! With
in USA, the situation is a little bit better than 
it is in Canada since inUSA there are a num
ber of “right-wing” radio-talk show hosts who 
at least present a different view than is prom
ulgated within left-wing mainline electronic 
media! In Canada these “right-wingers” have 
long been fazed out on radio and TV, and one 
would have to go back to the early 1970s 
when Pat Burns was practically the only 
“right-winger” within the Canadian radio sys
tem! Today, there are no “right-wingers” any
where in sight, on radio, TV or newspapers 
for that matter in Canada!  
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The main purveyors of this “limousine” left
ism and socialism within Canada is the tax
payer funded billion dollars a year media gi
ant CBC radio and TV conglomerate and no 
one within Canada seems to object to this ri
diculous situation that only benefits leftist 
politicians who are the main benefactors of 
this overt form of censorship and restriction 
on freedom of opinion! 
  
So to conclude, the “state of freedom” is in 
deep trouble within Canada and it seems to 
me the situation is not improving any time 
soon so don’t hold your breath! One bright 
spot is the presence of our “big neighbour” to 
the south of us, where “freedom” is at least a 
bit more diverse and more “free” and where 
the large section of the populace is more con
scious about preserving and protecting this 
“freedom” than the “sheepeople” are here 
within Canada. 
 

 

 

 

Today the Virgin goes forth, making 

her way to a cave where from her,    

ineffably, God the eternal Word will 

be born. 

 

Let the world be filled with joy, hear-

ing these tidings.  Joining the angels 

and shepherds let us give glory to 

Him who is God from all ages, yet 

wills to be seen as a little child. 

 

Pre-Nativity Kontakion (Tone 3) 

 

Serbian New 
Year’s          

Celebration 
 

Saturday, January 13 
 
18:00 Vespers with a prayer at the 
beginning of the New Year 
19:00 New Year’s Dinner 
20:00 Celebration with Daniela 
Daca Blagojevic and  
Dragan Petrovic  

Tickets $40 
Reservations: Biljana 

 778-385-8245 
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Jan 6, 2017 (Sat) 6 PM 

6 pm – Evening service 
7 pm – Badnjak blessing, giveaway of 
presents for children and refresh-
ments offered 

Jan 7, 2017 (Sun) 10 AM Divine Liturgy – Christmas 

Jan 8, 2017 (Mon) 10 AM 
Evening service – Synaxis of the Most 
Holy Theotokos 

Jan 9, 2017 (Tue) 10 AM Divine Liturgy – St. Stephen 

Jan 13, 2017 (Sat) 6 PM 
Evening service with prayer at the             
beginning of the New Year 

Jan 14, 2017 (Sun) 10 AM Divine Liturgy – St. Basil the Great 

Jan 18, 2017 (Thu) 6 PM Evening service 

Jan 19, 2017 (Fri) 10 AM Divine Liturgy – THEOPHANY 

Jan 20, 2017 (Sat) 10 AM Divine Liturgy – St. John the Baptist 

Jan 26, 2017 (Fri) 6 PM Evening service 

Jan 27, 2017 (Sat) 10 AM Divine Liturgy – St. Sava 

Jan 28, 2017 (Sun) 10 AM Divine Liturgy 

Church Services in January 2018. 
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Saint Sava, First Archbishop 
of Serbia,  

in the world Rostislav (Rastko), was a son of the Ser

bian king Stephen Nemanya and Anna, daughter of the 

Byzantine Emperor Romanus. From his early years he 

fervently attended church services and had a special 

love for icons. 

At seventeen years of age, Rostislav met a monk from 

Mount Athos, secretly left his father’s house and set 

off for the Saint Panteleimon monastery. (By divine 

Providence in 1169, the year of the saint’s birth, the 

ancient monastery of the Great Martyr and healer Pan

teleimon was given to Russian monks.)  

Knowing that his son was on Athos, his father mobi

lized his retainers headed by a faithful voevod and 

wrote to the governor of the district which included 

Athos, saying that if his son were not returned to him, 

he would go to war against the Greeks. When they ar

rived at the monastery, the voevod was ordered not to 

take his eyes off Rostislav. During the evening ser

vices, when the soldiers had fallen asleep under the 

influence of wine, Rostislav received monastic tonsure 

(in 1186) and sent to his parents his worldly clothes, 

his hair and a letter. Saint Sava sought to persuade his 

powerful parents to accept monasticism. The monk’s 

father (in monasticism Simeon. He is commemorated 

on February 13) and his son pursued asceticism at the 

Vatopedi monastery. On Athos they established the 

Serbian Hilandar monastery, and this monastery re

ceived its name by imperial grant. At Hilandar monas

tery, Saint Sava was ordained to the diaconate and 

then presbyter. His mother Anna became a nun with 

the name Anastasia (June 21). 

For his holy life and virtuous deeds on Mount Athos, 

the monk was made an archimandrite at Thessalonica. 

At Nicea in the year 1219 on the Feast of the Dormi

tion of the Most Holy Theotokos, the Ecumenical Pa

triarch Germanus consecrated Archimandrite Sava as 

Archbishop of Serbia. The saint petitioned the Byzan

tine Emperor to grant permission for Serbian bishops 

to elect their own Archbishop in future. This was a 

very important consideration in a time of frequent 

wars between the eastern and western powers. 

Having returned to the Holy Mountain from Nicea, the 

saint visited all the monasteries for the last time. He 

made prostrations in all the churches and, calling to 

mind the blessed lives of the wilderness Fathers, he 

made his farewells to the ascetics with deep remorse, 

“leaving the Holy Mountain, as if from Paradise.” 

Saddened by his separation from the Holy Mountain, 

the saint went along the path from Athos just barely 

moving. The Most Holy Theotokos spoke to the saint 

in a dream, “Having My Patronage, why do you re

main sorrowful?” These words roused him from de

spondency, changing his sorrow into joy. In memory 

of this appearance, the saint commissioned large icons 

of the Savior and of the Mother of God at Thessaloni

ca, and put them in a church. 

In Serbia, the activity of the Hierarch in organizing the 

work of his native Church was accompanied by nu

merous signs and miracles. During the Liturgy and the 

all-night Vigil, when the saint came to cense the grave 

of his father the monk Simeon, the holy relics exuded 

fragrant myrrh. 
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Being in charge of negotiations with the Hungarian 

King Vladislav, who had declared war on Serbia, the 

holy bishop not only brought about the desired peace 

for his country, but he also brought the Hungarian 

monarch to Orthodoxy. Thus he facilitated the start of 

the historical existence of the autonomous Serbian 

Church, Saint Sava contributed also to strengthening 

the Serbian state. In order to insure the independence 

of the Serbian state, Archbishop Sava crowned his 

powerful brother Stephen as king. Upon the death of 

Stephen, his eldest son Radislav was crowned king, 

and Saint Sava set off to the Holy Land “to worship 

at the holy tomb of Christ and fearsome Golgotha.” 

When he returned to his native land, the saint blessed 

and crowned Vladislav as king. To further strengthen 

the Serbian throne, he betrothed him to the daughter 

of the Bulgarian prince Asan. The holy hierarch visit

ed churches all across Serbia, he reformed monastic 

rules on the model of Athos and Palestine, and he es

tablished and consecrated many churches, strengthen

ing the Orthodox in their faith. Having finished his 

work in his native land, the saint appointed the hier

omonk Arsenius as his successor, consecrating him 

bishop and giving his blessing to all. 

He then set off on a journey of no return, desiring “to 

end his days as a wanderer in a foreign land.” He 

passed through Palestine, Syria and Persia, Babylon, 

Egypt and Anatolia, everywhere visiting the holy 

places, conversing with great ascetics, and collecting 

the holy relics of saints. The saint finished his wan

derings at Trnovo in Bulgaria at the home of his kins

man Asan, where with spiritual joy he gave up his 

soul to the Lord (+ 1237).  

At the time of transfer of the holy relics of Saint Sava 

to Serbia in 1237, there were so many healings that 

the Bulgarians began to complain about Asan, 

“because he had given up such a treasure.” In the 

saint’s own country, his venerable relics were placed 

in the Church of Mileshevo, bestowing healing on all 

who approached with faith. The inhabitants of Trno

vo continued to receive healing from the remnants of 

the saint’s coffin, which Asan ordered to be gathered 

together and placed in a newly built sarcophagus. 

The legacy of Saint Sava lives on in the Orthodox 

Church traditions of the Slavic nations. He is associ

ated with the introduction of the Jerusalem Typikon 

as the basis for Slavic Monastic Rules. The Serbian 

Hilandar monastery on Mt. Athos lives by the Typ

ikon of Saint Sava to this day. Editions of The Rud

der (a collection of church canons) of Saint Sava, 

with commentary by Alexis Aristines, are the most 

widely disseminated in the Russian Church. In 1270 

the first copy of The Rudder of Saint Sava was sent 

from Bulgaria to Metropolitan Cyril of Kiev. From 

this was copied one of the most ancient of the Rus

sian Rudders, the Ryazan Rudder of 1284. It in turn 

was the source for a printed Rudder published in 

1653, and since that time often reprinted by the Rus

sian Church. Such was the legacy of Saint Sava to the 

canonical treasury of Orthodoxy.  
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Dear Brothers and Sisters, 
  
On behalf of the Church-School of St. Archangel Michael, and on the occasion of the upcoming Nativity Feast 
day, birthday of our Lord Jesus Christ, we warmly wish you to find these forthcoming festive days in peace, 
health and joyous celebrations. Let this holiday of peace, hope and love, given to us through the Newborn 
Christ, be the fundamental driving and creative force in our lives. 

Serbian Orthodox Church of St. Archangel Michael    wishes you Merry Christmas!  

+++++Christ is born! Born indeed!+++++ 

+++++Happy and Blessed New 2018 Year of our Lord!+++++ 
 

Your Priest with the  Executive Board  of the St. Archangel Michael Serbian Orthodox Church, Christmas 2018. 
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