Слава Теби, на висини слављеном Богу!
Слава Теби, који си на земљу мир донео!
Слава Теби, који си се, нас ради, са нама измирио!
Слава Теби, јер си нам се на земљи јавио!
Слава Теби, који си се од Дјеве неисказано оваполотио!
Слава Теби, који си звезди светлост дао!
Слава Теби, јер си преко ње мудраце на поклоњење призвао!
Слава Теби, који си њихове дарове милостиво примио!
Слава Теби, који си сву творевину научио да Ти служи!
Слава Теби, јер си и нас уразумио да Те прослављамо!
Слава Теби, који си Себе са нама сјединио!
Слава Теби, који си нас Собом спасао!
ХРИСТОС СЕ РОДИ!
ВАИСТИНУ СЕ РОДИ!

Бели Анђео
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БОЖИЋНА ПОСЛАНИЦА
“А када дође пуноћа времена, посла Бог Сина својега, који се роди од жене, који би под
законом, да искупи оне који су под законом, да примимо усиновљење” (Гал. 4, 4-5)
Драга браћо и сестре,
У ове богомдане године окупићете
се око иконе, божићне свеће,
бадњака и чеснице, да бисте
прославили Рођење по телу
Господа
нашега
Исуса
Христа. Жеља нам је да то
учините у највећој духовној
радости у својим домовима, а пре
свега у храму Божијем, активно
учествујући
у
Светим
богослужењима и причестивши се
Светим и божанским тајнама.
Тада ћете стварно прославити Божић, и осетити неисказано духовно задовољство, мир, радост и љубав
Христову која превазилази сваки разум (Еф. 3, 19). А то ћемо још очигледније показати кроз нашу
делотворну веру која кроз љубав ради (Гал. 5, 6), по речима Св. Апостола Павла. Или како нас учи
други Св. Апостол: “Јер као што је тијело без духа мртво, тако је и вјера без дијела мртва” (Јак 2, 26).
Ове речи изговорене су скоро пре две хиљаде година и увек су савремене. Брат Господњи по телу,
Свети Апостол Јаков, саветује своје савременике и саплеменике да вера теоретска, или вера устима и
речима, мртва је сама по себи.

И нас Свети Апостоли опомињу да држимо живу веру. Јер заиста ако хоћемо да јеванђелски дочекамо
свете Божићне празнике, онда то можемо једино кроз нењу делотворну веру. Томе ће се Богомладенац
највише радовати. Њему није ништа потребно, него Он тражи од нас милости према Његовој малој
браћи (Мт. 12, 48-50; 18, 5).
Ви сте до сада показали своју веру кроз дела своја, љубљена браћо и сестре, прилажући нењој
Епархији, нењим црквама, нењим манастирима и њењој браћи којима је потребна материјална и
духовна помоћ. Климент Александријски вели: “Греси се истерују милостињом и делима вере”.
Покажимо нашу љубав према страдајућој браћи и сестрама на српском Косову и Метохији. Они немају
никога другога до Бога и нас.
Дочекајмо Христово Рођење милостивога срца према свима. Јер је Он рекао: “Блажени милостиви,
јер ће бити помиловани” (Мт. 5, 7). Имајмо увек на уму речи Првоврховног Апостола: “А прије свега
имајте истрајну љубав међу собом: јер љубав покрива мноштво грехова” (1 Петр. 4, 8).
Шаљући Вам свој очински благослов, од срца Вас поздрављамо радосним речима:
М И Р Б О Ж И Ј И - Х Р И С Т О С С Е Р О Д И!
В А И С Т И Н У С Е Р О Д И!
СРЕЋНА И БОГОМ БЛАГОСЛОВЕНА 2019!
Ваш молитвеник пред Богомладенцем Христом,
ЕПИСКОП КАНАДСКИ
+Митрофан
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Рођење Господа и
Спаса нашег Исуса
Христа
Очекивање Спаситеља
Беше се приближило време да се испуни Божје
обећање и пророштва да дође спаситељ. Јер зло
беше завладало на земљи међу свим народима.
Опомене пророка нису помогле, јер су их људи
слабо слушали. Израиљце је Бог кажњавао. Они
су изгубили своју државу, падали су у ропство
туђих народа, док најзад нису њима завладали
Римљани.
На све стране било је много неваљалства и греха.
Нико није могао сигурно и мирно да живи. Сви су
увидели да спасење може доћи само од Бога.
Међу многим рђавим људима било је и
побожних. Они су се радовали кад су помислили
на долазак Спаситеља и жељно су га очекивали.
Знали су како је Јаков рекао сину Јуди, да ће
Месија доћи кад јеврејски владар више не буде из
Јудиног племена. То време беше дошло, јер је
царем јудејским постао туђинац Ирод. Њега зову
царем, али он је био под влашћу римског цара.
Само нису сви тачно разумели, ко ће бити
Спаситељ. Многи су очекивали да им Бог дарује
каквог силног земаљског цара, као што су били
Давид и Соломон, па да он створи јаку државу. А
Бог је још у рају обећао, и то преко пророка више
пута поновио, да ће послати Сина да све људе
спасе од греха и да их врати своме Творцу.
Рођење Христово
Јеванђеља по Матеју и Луки нам објављују да је
Света Дјева Марија очекивала у Назарету да се
испуни што јој беше обећао анђео. Но Божја је
воља била да се Син Божји роди у Давидовом
граду, Витлејему, као што је пророк давно
прорекао.
Римски цар Август хтеде да преброји народ у
своме царству, те издаде заповест да се сви људи
попишу. Ради тога сваки је морао да иде у онај
град одакле му је порекло. Света Дјева Марија и
Јосиф коме је била поверена на чување, били су
из племена Давидова и пођоше из Назарета у
Витлејем.
Када су уморни од пута стигли, било је већ вече и
нигде више није било места, ни по гостионицама,
ни по кућама, јер је много света било дошло. Они
изађоше ван града и склонише се у неку пећину,
где су пастири склањали стадо од непогоде.
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И ту у ноћи, Света Дјева роди Сина првенца, пови
Га и метну Га у јасле. И ту у ноћи, Света Дјева
роди Сина првенца, пови Га и метну Га у јасле.

У близини пастири су чували стражу код свога
стада. Уједанпут стаде међу њих анђео, обасја их
небеска светлост, те се јако уплашише. Но анђео
им рече: “Не бојте се, јер вам јављам велику
радост која ће бити свему народу. Јер вам се
данас роди Спаситељ, Христос Господ, у граду
Давидову. И ево вам знак: наћи ћете дете
повијено где лежи у јаслама.”
Док је он то говорио, појави се још много анђела,
који хваљаху Бога речима: “Слава на висини
Богу и на земљи мир, међу људима добра
воља.“
Кад анђели одоше на небо, похиташе пастири у
Витлејем и нађоше у пећини Јосифа и Свету
Дјеву Марију и дете у јаслама. Поклонише се
Исусу и казаше што су видели и од анђела чули о
том детету.
Потом пастири одоше славећи и хвалећи Бога и
јављајући радосну вест свима које сретоше.
Тако се испуни обећање Божје, дође час који су
људи давно очекивали. Син Божји постаде човек,
прими на себе људско тело и људску душу, да
људе спасе од греха. Он доноси људима мир и
љубав, мири Бога са људима.
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И овде се показује велика доброта и љубав Божја:
сам Господ Исус Христос силази с неба на земљу
међу грешне људе, да живи и да трпи муке као
човек. ОН се не рађа у царској палати, нити у
богатству, него у пастирској пећини; не лежи на
свили и у златној колевци, него у јаслама на слами.
Њега су први видели и поздравили прости људи,
пастири. Он је нада и радост свих људи, великих и
малих, богатих и сиротих.
Христос је Бог и човек, Богочовек. Мати Његова је
Божја Мати, Богородица. Рођење Христово је
најрадоснији празник за хришћаће. С Божићем
почиње нова хришћанска ера и од рођења
Христовог почињемо бројати године.
Но човек не може бити радостан, ако у души носи
грехове, ако некога мрзи. Зато се за Божић
спремамо постом од шест недеља, миримо се са
свима и причешћујемо се. Онда помажемо сироте
да се и они могу радовати.
Божић је празник мира и љубави, као што су
певали анђели.

праштају једни другима увреде нанете преко
године и цео народ постаје једна душа. У овом
периоду су најважнији следећи празници:
Детинци, Материце, Оци, Туциндан, Бадњидан,
Божић, Нова Година, Богојављење, Јовањдан и
Савиндан. За сваки од ових дана и празника везани
су наши лепи обичаји.
ДЕТИНЦИ – У трећу недељу пред Божић слави се
овај празник. Тога дана ујутру рано, или по
доласку из цркве са богослужења, одрасли вежу
своју или туђу децу. За везивање се обично
користи каиш, гајтан или обичан канап, или
обичан дебљи конац. Обично се завежу ноге или
руке, па се једним делом канап завеже за сто или
столицу. Везивање на Детинце, Материце и Оце,
има вишеструку симболику. Прво симболизује
чврсте породичне везе, слогу, мир, поштовање и
међусобно помагање у свим приликама. Друго,
упућује укућане на штедљивост и истрајност у
врлинама, јер онај ко поседује поштено зарађену
имовину и добра дела, лако ће себе откупити у
свим споровима пред земаљским судовима, а
посебно на последњем Страшном суду, где ће се
само вредновати оно шта је човек добро у свом
животу учинио. Добра и штедљива деца прикупе
нешто средстава штедњом па за тај дан набаве
неку част и „дреше“ се онима који их вежу.

Припреме за Божић
Божић
се
празнује
као
успомена на дан
рођења Господа
Исуса
Христа,
Сина
Божијег,
Спаситеља света.
Та чињеница да је
то
празник
рађања
новог
живота, празник деце и детињства, празник
родитељства очинства и материнства, украсио је
код Срба овај празник најлепшим верским
обичајима и обредима. Сви ти обичаји и обреди
имају један основни смисао и своде се на један
циљ: Умолити Бога да сачува и увећа породицу и
имање домаћина. Све је то изражено у краткој
народној здравици и молитви о Божићу: „Дај,
Боже, здравља и весеља у овом дому, нека нам се
рађају здрава дечица, нека нам рађа жито и лозица,
нека нам се увећава имовина у пољу, тору и
обору!“
Божићу се радује и старо и младо, и мушко и
женско. На неколико недеља пред Божић ( већ од
Никољдана ) и неколико недеља после Божића ( до
Савиндана
)
траје
свечано
празнично
расположење. Народ се весели и радује, у кућама и
породицама влада пријатно духовно расположење,
у атмосфери се осећа неко тихо празнично
блаженство, па се у таквим приликама људи мире,

МАТЕРИЦЕ – У другу недељу пред Божић пада
овај празник. Ово је највећи хришћански празник
мајки и жена. Тога дана деца поране и унапред
припремљеним канапом, концем, шалом, марамом
или каишем на препад завежу своју мајку, за ноге,
на исти начин, као што су њих мајке везивале на
Детинце. Мајка се прави да не зна зашто је везана.
Деца јој честитају празник, а мајка онда дели деци
поклоне, и на тај начин се „дреши“. На исти начин
се вежу и све удате жене, које се дреше поклонима
деци: колачима, или неким другим слаткишима.
ОЦИ ИЛИ ОЧЕВИ – У прву недељу пред Божић
празнује се овај празник. Тога дана, исто као на
Материце, деца везују своје очеве, а ови им се
„дреше“ поклонима, исто као и мајке.
Оци, Материце и Детинци су чисто породични
празници и за тај дан домаћице припремају
свечани ручак на коме се окупи цела породица.
Ови празници, и обичаји везани за њих, доприносе
јачању породице, слози у њој, разумевању,
поштовању између деце и родитеља, старијих и
млађих, што све заједно чини породицу јаком и
здравом. А зна се, да је породица темељ једнога
друштва државе и цркве.
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ТУЦИНДАН – На два дана пред Божић, 5.
јануара, је Туциндан. Тога дана се реди печеница
за Божић. Некада се печеница „тукла“ крупицом
соли, касније ушицама од секире. Зато је овај дан
назван
Туциндан.
За печеницу се обично припрема прасе или јагње,
а уз то неко још припрема печену ћурку, гуску или
кокош. Обичај је вероватно остао из старих
многобожачких
времена,
везан
за
жртвоприношење. Црква га је прихватила и
благословила, јер после Божићног поста, који траје
шест недеља, јача храна добро дође, поготово што
су тада изузетно јаки мразеви и зиме.
На Туциндан, по народном веровању, децу „не
ваља“ тући, јер ће целе године бити неваљала и
боловаће од чирева.

одабере одговарајуће дрво, домаћин се окрене
истоку, три пута се прекрсти, помене Бога, своју
славу и сутрашњи празник, узима секиру у руке и
сече бадњак. Бадњак се сече и засеца секиром
укосо, и то са источне стране. По народном
веровању, бадњак се мора посећи са три снажна
ударца. Што секира од три пута не пресече,
довршава се ломљењем или увртањем ( сукањем ).
Тај ломљени део на бадњаку зове се брада и
пожељно је да буде на сваком бадњаку. Води се
рачуна да дрво приликом пада падне директно на
земљу. Не сме се, дакле, зауставити на неком
дрвету. Ивер од бадњака се узима и ставља међу
карлице, да кајмак буде дебео као ивер. Кад се
бадњак донесе кући, усправи се уз кућу, поред
улазних врата, где стоји до увече.

БАДЊИДАН – Дан уочи Божића, 6. јануара, зове
се Бадњидан. Назив је добио по томе јер се тога
дана сече бадњак и уноси у кућу. Са овим даном
већ почиње Божићно славље. Ујутро рано, већ у
зору, пуцањем из пушака и прангија објављује се
полазак у шуму по бадњак. Чим сване, ложи се
ватра и приставља се уз њу печеница. Жене у кући
месе божићне колаче, торте, припремају трпезу за
Божић.

У данашњим урбаним срединама углавном се
усталила пракса да се бадњак узима у Цркви где се
благосиља и дели на крају празничног вечерњег
богослужења. Верници онда благословене свежње
“бадњачића” носе својим домовима.
ШТА СИМБОЛИШЕ БАДЊАК? – Бадњак
симболички представља оно дрво, које су пастири
донели и које је праведни Јосиф заложио у хладној
пећини, када се Христос родио. Бадњак
наговештава и дрво Крста Христовог.

БАДЊЕ ВЕЧЕ – Бадње вече, практично спаја
Бадњидан и Божић. Зато се у нашем народу каже
за неке особе, које су пријатељски блиске и везане
да су као „Божић и Бадњидан“. Увече, када падне
мрак, домаћин са синовима уноси у кућу печеницу,
бадњак и сламу. Печеница се носи на ражњу,
обично двојица носе између себе, и један од њих
прво ступа десном ногом преко прага и поздравља
домаћицу и женску чељад речима: „Добро вече!
Честит Божић, Бадње вече!“ Домаћица и женска
чељад посипају печеницу и домаћина са зоби и
пшеницом, одговарајући: „Добро вече! Честити ви
и ваша печеница!“ Печеница се уноси у собу где се
ШТА ЈЕ БАДЊАК? – Бадњак је обично младо, обавља вечера на Бадњидан и Божићни ручак, и
храстово или церово дрво (у неким крајевима, прислања на источни зид, тамо где су иконе и
јелово или борово), које се на Бадњидан ујутро кандило.
рано сече и доноси пред кућу. Увече, уочи Божића,
бадњак се пресеца и заједно са сламом и Пошто се бадњак претходно исече са дебљег краја
печеницом уноси у кућу.
на три дела, величине да може да стане у шпорет
или какву пећ, уноси се у кућу. Исто се говори и
КАКО СЕ СЕЧЕ БАДЊАК? – Пре изласка ради као кад се уноси печеница. Бадњак се ставља
сунца, на Бадњидан, домаћин са синовима или на огњиште, али пошто огњишта нема више,
унуцима одлази у шуму да сече бадњак. Бира се ставља се поред шпорета или пећи, и одмах се
обично млад и прав церић, ако нема церића, може једно дрво ложи. Тамо где нема пећи или шпорета,
и храст. Стабло церића треба да буде толико, да га бадњак се ставља код печенице.
домаћин на рамену може донети кући. Када
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СЛАМА – После бадњака у кућу се уноси слама.
Приликом уношења сламе домаћин и домаћица
говоре и поступају као кад се уносио бадњак и
печеница. Слама се посипа по целој кући.
Домаћица у сламу под столом, где се вечера,
ставља разне слаткише, ситне поклоне и
играчкице, које деца траже и пијучу као пилићи.
Слама симболизује ону сламу у пећини на којој се
Христос родио.

ЧЕСНИЦА – Рано ујутро на Божић, домаћица
замеси тесто од којег пече погачу, која се зове
чесница. У њу се ставлља метални новчић златни,
сребрни или обични, одозго се боде гранчицом
бадњака, и та чесница има улогу славског колача
на Божић. Када чесница буде печена, износи се на
сто где је већ постављен Божићни ручак. Домаћин
од печенице за Божић сече најпре леву плећку,
негде и главу, део од ребара и срце. Срце се исече
на онолико делова колико у кући има укућана, и
сваки члан породице прво поједе по парче срца.
Када сви стану за сто, домаћин запали свећу,
узима кадионицу, окади иконе, кандило и све
присутне, преда неком млађем кадионицу који
кади целу кућу. Уколико неко зна пева божићни
тропар, а ако не, чита се „Оче наш“ наглас. Кад се
молитва заврши
приступа
се
ломљењу
чеснице.
Чесница
се
окреће
као
славски колач,
прелива вином и
на крају ломи.
Она се ломи на
онолико делова
колико
има
укућана Онај ко
добије
део
чеснице у којој
је новчић, по
народном
веровању, биће
срећан целе те
године. Када се
заврши
ломљење
чеснице, укућани једни другима честитају празник
и седају за трпезу.

ПОЛОЖАЈНИК – На Божић, рано пре подне, у
кућу долази специјални гост, који се обично
договори са домаћином, а може бити и неки
случајни намерник, и он се посебно дочекује у
кући,
и
зове
се
положајник.

Положајник поздрави дом Божићним поздравом,
љуби се са укућанима и одлази код шпорета.
Отвара врата на шпорету или пећи, раније на
огњишту, џара ватру и говори здравицу: „Колико
варница, толико срећица, Колико варница толико
парица (новца), Колико варница толико у тору
оваца, Колико варница толико прасади и јагањаца,
Колико варница, толико гусака и пилади, А
највише здравља и весеља, Амин, Боже дај“.
Положајник симболички представља оне Мудраце
који су пратили звезду са Истока и дошли
новорођеном Христу на поклоњење. Домаћица
после тога послужи положајника, и дарује га
неким прикладним поклоном. Он је човек, који на
Божић, и за целу наредну годину доноси срећу у
кућу.

БОЖИЋ – ПРАЗНИК ДЕЦЕ – Божић је
првенствено празник деце. На Божић се родило
најлепше и најсветије дете у историји људског
рода. Зато, они родитељи који своју децу, из било
којих разлога лишавају празновања Божића и
доживљаја везаних за тај празник, чине према
својој деци неопростиви грех. Уосталом Божић је
празник
и
привилегија
деце
у целом
цивилизованом хришћанском свету.
С благословом обрађен текст Рођење Христово,
Милутина
Душанчића,
Издање
Српске
Патријаршије, Београд, 1996
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СРПСКА НОВА ГОДИНА
Овај празник се празнује 14. јануара по
новом календару а по старом 1. јануара.
Зато се зове Нова Година. Обновљен је
обичај „чекања Нове Године“. Уочи
Нове Године, спрема се свечана вечера,
где сви укућани са својим гостима,
кумовима, пријатељима и сродницима
уз весеље и песму чекају поноћ, када
стиже Нова Година. Нова година се
дочекује и у склопу црквено-школских
заједница где срби дочекују почетак
нове године у заједници са осталим
православним хришћанима. У поноћ,
тачно у 12 сати, сви се љубе и једни
другима честитају долазак Нове године
са жељама за дуг и миран живот, добро
здравље и успех у послу. Сутрадан се одлази у цркву на службу. После службе се обавља свечани
ручак. Домаћица меси погачу „василицу“ ( василица се зове јер је тога дана празник и Светог Василија
Великог). Негде се василица меси од кукурузног брашна.

КРСТОВДАН
Овај празник пада 18. јануара, и празнује се у спомен Христовог крштења. Тај дан је постан и то је
први посни дан од Божића. У храмовима се тога дана врши велико водоосвећење. У неким крајевима се
поздрављају са речима: „Христос се крсти“ и „Ваистину се крсти“.

БОГОЈАВЉЕЊЕ
Богојављење се празнује 19. јануара. Тада се по црквама широм православља и српства врше велика и
свечана освећења воде. Народ долази цркви са флашама и другим мањим судовима, узима освећену
богојављенску водицу и носи је у своје домове. Ова водица, обзиром да је освећена на велики празник,
има велика духовна и лековита својства. Иначе овога дана слави се успомена на Христово крштење, на
реци Јордану, и јављање Бога у виду голуба и гласи: „Ово је Син мој љубљени, њега послушајте“.

ЈОВАЊДАН
Јовањдан је у низу богојављенских празника, јер је свети Јован Крститељ, на реци Јордану, крстио
Господа Христа. Многи Срби тога дана славе. После Никољдана и Ђурђевдана, ово је светитељ који се
код Срба највише поштује и слави.

САВИНДАН
Овај празник пада 27. јануара. Свети Сава је први српски просветитељ, духовни отац српске нације и
творац српске црквене самосталности. Зато је Савиндан и верски и национални празник. То је крсна
слава српских школа. Тога дана се у свим српским школама ломи славски колач, изводи прикладан
светосавски програм у коме учествују ђаци са својим учитељима и родитељима. Резање колача исто је
као и на дан црквене славе. Свака слава има свога домаћина, који се добровољно јавља, и сваке године
се бира домаћин. Обично се на Савиндан увече у школама или домовима културе наставља народно
весеље у коме учествује наша омладина.
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источних земаља, да их је било тројица, према
броју трију донесених дарова: злата, тамјана и
измирне. Мада је сваки од њих ишао из своје
земље, но вођени једном звездом, они се, по
Божјем промислу, састадоше путем, па
сазнавши намеру један другога наставише пут
заједно идући за звездом, о којој некада
предсказа преславни звездочатац Валаам
рекавши: Изаћи ће звезда из Јакова и устаће
човек из Израиља (4 Мојс. 24, 17).
А каква је то звезда била? Свети Златоуст и
Теофилакт тврде да то није била звезда из броја
небеских видљивих звезда већ нека Божанска и
ангелска сила која се јавила уместо звезде. Јер све
звезде постоје од почетка стварања света, а ова се
звезда појавила на крају векова, при оваплоћењу
Бога Речи. Све звезде имају своје место на небу, а
ова се звезда видела на ваздуху; све звезде обично
се крећу од истока на запад, а ова се звезда
необично кретала од истока на југ у правцу
Јерусалима; све звезде сијају само ноћу, а ова
звезда је и дању сијала слично сунцу, неупоредиво
превазилазећи небеске звезде и сијањем и
величином; све звезде са осталим светилима
стално су у покрету и јуре, а ова звезда некада
иђаше а некада стајаше, као што блажени
Теофилакт вели: "Када иђаху мудраци, иђаше и
звезда; а када се они одмараху, и она стајаше".

ПОКЛОЊЕЊЕ МУДРАЦА
СПАСИТЕЉУ СВЕТА
КАДА се Исус роди у Витлејему Јудејскоме у дане
Ирода цара, гле дођоше мудраци од истока (Мт. 2,
1), - не из једне одређене источне земље него из
разних земаља, као што се то види из дела светих
Отаца, који на разне начине говоре о томе. Неки од
светих Отаца мисле да су мудраци били из
Персије. Тако мисле: свети Златоуст, свети Кирил
Александријски, блажени Теофилакт и други.
А тако мисле због тога што је у то време тамо врло
високо стајала наука звездочатаца, и тамо нико
није могао постати цар док претходно не изучи ту
науку. Други пак од Отаца сматрају да су мудраци
били из Арабије. Тако сматрају свети мученик
Јустин
Философ,
свети
Кипријан,
свети
Епифаније. А тако сматрају због тога што је та
земља била веома богата златом, тамјаном и
измирном.
Ови се мудраци називају волси не у том смислу да
се они баве демонским враџбинама, мађијама и
злотворним чинима, заклињањима и бајањима, већ
зато што је код Арабљана, Сиријаца, Персијанаца,
Етиопљана и других источних народа био обичај
своје мудраце и звездочатце називати волсима =
магима. И ова три мудраца = волха не беху дакле
из средине врачара и чаробњака већ из средине
најмудријих звездочатаца и философа.
А називају се они и цареви, не у смислу великих
царева који имају под својом влашћу многе земље,
већ као они који су добили од њих власт у своме
граду или у одређеној кнежевини. Јер Свето Писмо
назива поглаваре појединих градова царевима, као
што се то види из четрнаесте главе Прве књиге
Мојсијеве. Из којих пак градова беху ова три цара,
нема поузданих података; само се то зна, да су из

Тако дакле, на девет месеци пре Рођења Христова,
на сам дан Благовести мудраци су угледали звезду
на истоку, и спочетка се у недоумици чудили и
размишљали каква ли је то звезда. Није ли она
неки метеор који блесне у ваздуху, и предсказује
неку несрећу, као што је то случај с кометама? Да, у самој ствари та звезда је предсказивала у тим
земљама несрећу за душеубицу врага, наиме: слом
идола, изгнање демона, а грануће светлости свете
вере. Потом схвативши да то није нека случајна
звезда него има неку Божанску силу, мудраци се
опоменуше древног пророштва Валаамовог, и
предсказања Еритрејске сибиле да ће се у Израиљу
родити Господ и Цар васељене. И они закључише
да ово и јесте Његова звезда, одавна предсказана.
Поверовавши чврсто да је то несумњиво тако,
мудраци се потпуно спремише за пут, па кренуше
из својих земаља. И путем се, као што је речено,
сретоше и заједно продужише пут једнодушно.
Међутим стаде истицати деветомесечни рок од
појаве звезде, и приближаваше се час Рођења
Христова. А н они се приближише к пределима
Палестинским, и најзад стигоше у престоницу
Јудеје Јерусалим, и то на сам дан Рођења
Христова.
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Када мудраци уђоше у
престони
град
Јерусалим, они питаху
о новорођеном Цару:
Где је цар Јудејски што
се роди? Јер видесмо
звезду
његову
на
истоку и дођосмо да му
се поклонимо (Мт. 2,
2). И ова нова вест
одмах удиви народ, а
смути цара Ирода и све
старешине
јерусалимске.
Цар
сабравши све главаре
свештеничке
и
књижевнике народне,
питаше их: где ће се
родити Христос? (Мт.
2, 4). Јер он се уплаши
да му се не одузме
царство,
и
размишљаше како би
убио
новорођеног
Цара. Дознавши да се
Христос има родити у Витлејему, он дозва
мудраце и извести се од њих о времену кад се
појавила звезда. Затим прикривши превару, а
имајући мисао неправедну и намеру злу, рече
мудрацима лукаво: Идите и испитајте тачно о
детету, па ;када га нађете, јавите ми, да и ја дођем
да му се поклоним (Мт. 2, 8).
Када мудраци отидоше из Јерусалима, одмах се
појави звезда, која их је водила и пође пред њима,
а они се веома обрадоваше њеном поновном
појављењу. И иђаше пред њима док их не доведе у
Вилтејем до пећине и стаде одозго где беше
Детенце. Над тим обиталиштем где се налажаше
Дете, заустави се звезда, тојест она сиђе с висине
доле и приближи се земљи. Јер би иначе немогуће
било распознати над којим то местанцетом она
стоји, да се није спустила ниже. Тако расуђује и
блажени Теофилакт, следећи светом Златоусту:
"То беше необично знамење, јер звезда сиђе с
висине, и спустивши се к земљи показа мудрацима
место. Јер да је она остала на висини, како би онда
они могли дознати оно посебно место где се
налазио Христос? Јер свака звезда има под својом
светлошћу многа места. И као што ти често видиш
месец изнад своје куће, тако и мени изгледа да се
он налази и сија изнад моје куће; и свима се тако
чини као да само изнад њих стоји месец, или каква
било звезда. Тако и ова звезда не би могла јасно
показати Христа да се није спустила и стала изнад
главе
Детенцета".

По овоме чуду
се види да та
звезда
не
бејаше од оних
што
су
на
своду
небеском, него
представљаше
посебну силу
Божју.
Тако
дакле, мудраци
ушавши у кућу
нађоше Онога
кога
су
тражили, као
што
каже
Еванђеље (Мт.
2, 11).
На основу тога
неки мисле да
су
мудраци
нашли Христа
не у пећини
него у некој кући у граду, пошто Еванђеље
спомиње не пећину него кућу. По мишљењу
таквих, Еванђеље као да вели: "Када се мноштво
народа, који беше дошао ради пописа, разиђе, онда
се испразни и општа гостионица и друге куће
витлејемских житеља, те Матер са Дететом би
преведена из пећине у неку кућу. Но свети
мученик Јустин, Златоуст, Григорије Ниски и
Јероним кажу да је Господ остао у пећини где се
родио све до времена очишћења које је бивало у
четрдесети дан, и да су Га и мудраци нашли тамо.
И то се тако догодило зато, да би цареви земаљски
дознали да је царство новорођенога Цара у
сиромаштву, у смирењу, и у презирању славе
овога света, а не у богатствима, охолости и
палатама. Све се то тако догодило још и зато, да
би се што јаче могла пројавити њихова велика
вера, која је учинила те се они нису покајали и
узроптали када су Онога, ради кога су превалили
тако дугачак и тежак пут и надали се наћи Га у
царским палатама, нашли у таквом сиромаштву.
Нашавши Господа у пећини, мудраци падоше и
поклонише Му се, тојест не простим поклоном
него поклоном доличним Богу, поклонише Му се
не само као човеку него и као Богу. Јер, као што
каже свети Иринеј: "ти мудраци, тајанствено
просвећени благодаћу Господњом, угледавши
Младенца, познаше и повероваше да је Он - Бог, и
зато Му се поклонише, не само као Цару него и
као Богу, поклоњењем које приличи Богу.
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Због тога је и
Рождество Твоје
написано:
Тропар Божића глас 4.
падоше,
па
отворише
ризнице своје Твојим Рођењем Христе Боже, засија свету
светлост Богопознања, јер се у тој
и принесоше
му даре (Мт. светлости звездом учаху они који звездама
2,
11), служе, да се клањају Теби, Сунцу Правде, и
да познају Тебе са висине Истока,
испуњујући
наређење:
Господе, слава Ти!
Немој изаћи
пред Господа
празан
(2
Мојс. 23, 15).
А какве то
даре? Злато,
тамјан
и
измирну: злато као Цару, тамјан као Богу, измирну
као смртноме човеку. Јер Јевреји измирном
помазиваху тело умрлога, желећи га сачувати
цело. На тај начин три цара почавствоваше дарима
Једнога од Тројице, и тим дарима исповедише да
су у Њему две природе. О томе свети Лав говори
овако: "Они приносе тамјан Богу, измирну човеку,
злато Цару, правилно почитујући Божанску и
човечанску природу у јединству; у то они срцем
верују а дарима исповедају".

Звезда се засја
Звезда се засја над биjелим селом
над биjелим селом чудним Витлејемом,
Алилуја!
Звезда белoжарна, звезда лучезарна,
Водиља мудраца с истока пожарна.
Алилуја!
С Истока пожарна к Давидову селу.
Где се Господ роди у човечјем телу,
Алилуја!
Падоше мудраци пред Младенцем благим,
Пред Младенцем благим, Исусом
предрагим,
Алилуја!
Над ким сјаше лице Пресвете Девојке,
Па узеше товар развише завојке,
Алилуја!
Развише завојке од свиле саткане
па просуше злато,смирну и ливане.
Алилуја!
Моја душо биједна, шта ти имаш дати?
шта ти имаш дати, чим Га даривати,
Алилуја!
Небескога госта. Спаситеља твога?
Чиме може просјак даривати Бога?
Алилуја!
Господ неће друго сем Он што је дао.
Даруј Њега оним чим те даривао!
Алилуја!

Примивши у сну вест од јавившег им се Ангела да
се не враћају к злоковарном Ироду који је имао
намеру убити новорођеног Цара, мудраци другим
путем отидоше сваки у своју земљу, и тамо
постадоше учитељи и проповедници Христови, по
веродостојном сведочанству Никифора. Јер
проповедајући долазак у свет Христа, Сина
Божија, они учаху људе да верују у Њега, као што
и сами вероваху. И нема сумње да се они после
смрти удостојише бити увршћени у лик светих. А
имена су њихова ова: први - Мелхиор, стар и сед,
са дугом косом и брадом; он донесе злато Цару и
Господару. Други - Госпар, млад и без браде, лица
румена; он донесе тамјан очовечившем се Богу.
Трећи - Валтасар, црнпураст у лицу и врло брадат;
он донесе измирну смртном Сину Човечијем.

Мир Божији –
Христос се роди!
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100-ГОДИШЊИЦА

ликвидирала 120 хиљада Срба. После рата 1716. 1718. године и Пожаревачког мира и доњи Срем је
завршио у саставу Хабзбуршке монархије. На
ПРИСАЈЕДИЊЕЊА
простору данашње Војводине добар део
ВОЈВОДИНЕ СРБИЈИ
територије је био у саставу Војне границе и
овдашњим Србима је била намењена иста судбина
ратника за барјак Хабзбурга. Друга половина 18.
Године 2018. прослављен је један век од века носи укидање Војне Крајине на подручију
ослобођења и уједињења северних српских Потисја и Поморишја.
територија са својом матицом. Подаци о Србима
Тада почиње процес расрбљивања овог
на територији данашње Војводине датирају још из
простора
и насељавања других етничких заједница
10 века када се помиње погибија Часлава
на
ове
просторе.
Он се кретао од севера ка југу. У
Клонимировића, кнеза српскога, на обалама Саве у
боју са Мађарима. Током 15. века је на кратко међувремену Срби у Срему, Банату и Бачкој
Српска Деспотовина држала Ковин. По њеном постали су бастион чувања српског националног
паду пренела се у егзил - у Срем. Деспоти из рода бића. Ту су манастири Фрушке горе, пренесене
Бранковића, а и Деспот
Стефан Штиљановић (свети и
канонизовани) из Приморја и
племена Паштровића. Као и
друге
земље
насељене
Србима и овај простор
прегазише
османлијски
освајачи. Од чувене Мохачке
битке цео данашњи простор
српске Војводине био је у
рукама
Турака.
Турски
пописи нам показују јасну
већину
православног
становништва на простору
Срема, Баната и Бачке током
њихове власти и владајућу
муслиманску мањину.
Самопроглашено
царство Јована Ненада са
центром у Суботици и
устанак Срба у Банату
(највероватније
Срба
у
турској
војној
служби)
обележили су 16. век. Крај 17. века донео је
Велики бечки рат, завршен Карловачким миром
1699. године. Сем простора доњег Срема
практично цео простор данашње Војводине
завршио је у саставу Хабзбуршке монархије. Овај
рат изазвао је и сеобу српског народа из јужних
крајева пре свега данашње Македоније, под
патријархом српским Арсенијем III Чарнојевићем.
Букнуо је устанак Ференца Ракоција против
Хабзбурга и добили смо прави српско-мађарски
рат почетком 18. века. Према мађарском
историчару Ачадију, Ракоцијева војска је

мошти светитеља, школе и на крају гимназија
основана 1792 у Сремским Карловцима.
Темишварски сабор из 1790 године, представља
збор угледних Срба из Хабзбуршке монархије у
епохи националног буђења и узима се за почетак
мисли о српској Војводини као целини. Не треба
заборавити да је у Врднику живео Карађорђе. Да
су многи Срби са овог простора пре свега Сремци
похитали у помоћ устаничкој Србији после 1804.
Не треба заборавити ни Тицанову буну у Срему,
чији је циљ био да споји Срем са устаничком
Србијом.
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Истовремено је кроз просвету и културу
покушавала да утре пут спасења за свој народ.
Часопис Србски летопис, односно
Летопис
Матице српске (који и данас излази) покренут је
1824, а 1826, је основана Матица српска. Снажан
допринос развоју и очувању националне свести
дали су и позоришта од којих је најзначајније било
Српско народно позориште у Новом Саду. Поред
свих недаћа и непрестаних сеоба од југа ка северу
и западу, па чак и у далеку царску Русију, Срби у
Јужној Угарској били су, нарочито од половине 19.
века, најпросвећенији и финансијски најјачи део
Слободана Јовановића (првог човека са тим српског народа.
именом рођеног 1869. године у Новом Саду) па
све до реке добровољаца 1914. године. Током 19. Као вођа српског народа и његов борац појавио се
Милетић.
Окупација
Босне
и
века притисак на Србе овде је јачао и растао. Те је Светозар
Херцеговине
1878.,
њена
анексија
1908.
године,
тако 1848. године када је у Сремским Карловцима
проглашена
Војводовина
Србију
(српско односи Аустро-Угарске са Србијом и Црном
војводство, тј. Војводину), кренуо и крвави рат Гором и планови Пеште и Беча су погоршавали
против Мађара у границама Хабзбуршке положај Срба у целој монархији. Све је указивало
на долазећи обрачун Монархије са Србијом. После
монархије.
пуцњева Гаврила Принципа на Видовдан 1914.
За српског војводу проглашен је Стеван године и ултиматума Србији који није могао бити
Шупљикац, а добровољце из кнежевине Србије прихваћен, рат је постао неизбежан. Аустроводио је Стеван Книћанин. Тих дана славна Угарска је објавила рат Србији 28. јула 1914.
одбрана Сент Томаша под командом Ђорђа године. Рат је изазвао нови талас страдања српског
Стратимировића донела му је име Србобран. Овај становништва у српским земљама под влашћу
рат је донео краткотрајно признање Војводовине Аустро-Угарскe монархије. Изазвао је и одлазак
Србије и Тамишког Баната, у чији састав нису Срба у бекство преко Саве, Дунава и Дрине да се
ушли већи део Срема и јужни Банат (део Војне боре за своју земљу и ослобођење. Срби су на
Крајине), али су припојени многи простори италијанском и руском фронту прелазили на
источног Баната насељени Румунима. Направљен страну савезника. Догађаји од 1914. – 1918. године
је уступак Србима, али Беч је једино прихватио и
представљају велику епопеју једног не тако
озваничио територију на којој Срби нису били
већина. Могуће, и са жељом да се заваде Срби и бројног, али историјски великог и државотворног
братски, румунски народ. Још тежи дани су били народа.
пред Србима са севера. Војводство је укинуто, а Стигла је и јесен 1918. Године када је српска
1867. године, нагодбом је настала нова држава војска пробила Солунски фронт а Бугарска
Аустро-Угарска. Срби, сем оних из Далмације су капитулирала. До краја октобра ослобођен је град
листом завршили под јурисдикцијом Угарске, а
1882. укинута је и Војна Крајина. Процес Београд, а у новембру 1918.године војска
досељавања несрпског становништва у Банату и Краљевине Србије прелази реке које деле српски
Бачкој је убрзан, а кренуо је и у Срему. План је народ.
био јасан, свести Србе на мањину и свађати У јесен 1918. године политичка збивања у
немађарске народе на овом простору.
Војводини су добила обележје покрета за
Добивши више могућности за школовање српски национално ослобођење и отцепљење Јужних
Словена од Угарске. С обзиром на бројност и
младићи су кренули на универзитете широм
Европе. Образована, стасала српска грађанска национални потенцијал интелигенције, Срби су
елита на челу са Светозаром Милетићем, предводили ову борбу. Политичка ситуација била
је неизвесна упркос одлучној војној победи
Михаилом Полит-Десанчићем, Јашом Томићем,
Предстојала
је
врло
сложена
Тихомиром Остојићем, Васом Стајићем стала је на савезника.
дипломатска игра и српска унутар страначка
чело српске националне лађе, која се борила
борба.
против
институционалне
асимилације.
Срби су у Пешти 1826. основали Матицу
српску, која је касније пресељена у можемо рећи
своје природно седиште Нови Сад, град који је у
19. веку понео епитет српска Атина, а кнежевина
Црна гора, српска Спарта. Формирање кнежевине
Србије многе Србе са ових простора покренуло је
јужно од Саве и Дунава. Немогуће их је све ни
набројати од Николе Христића (рођен 1818.
године у Сремској Митровици) најдуговечнијег
председника књажевских и краљевских влада
преко Руварца,
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У оваквим историјским околностима било је
потребно обезбедити што ширу сагласност пре
свега словенског становништва Војводине за једну
идеју чија је политичка реалност била
најизвеснија. Упркос постојану одређених
контакта присталица Радикалне странке са
новоформираном владом Угарске које
можемо тумачити у оквиру политичке
предострожности,
војно-политичка
ситуација и одлучност Краљевине Србије
одредили су карактер политичке атмосфере.
Српски народни одбор, преко свог гласила
Српског листа, расписао је проглас за избор
посланика за Велику народну скупштину и
предузимао радње за његово организовање.

757 посланика (578 Срба, 84 Буњевца, 62 Словака,
21 Русин, 3 Шокца, 2 Хрвата, 6 Немаца и 1 Мађар)
једнодушно су изгласали отцепљење Бачке,
Банате, Барање од Угарске и присаједињење ових

Избори за посланике имали су јединствена
и демократска правила, која су давала права
свим пунолетним грађанима „Србима,
Буњевцима и другим Словенима“. Право да бирају
и да буду биране добиле су и жене. Две стотине и
једанаест политичких општина – од Баје, Дарде и
Брањине до Велике Кикинде и Темишвара, од
Руме и Новог Сада до Суботице и Сомбора – је то
право искористило и на својим народним
зборовима изабрало посланике који су их
представљали на Скупштини у Новом Саду. Одбор

области Краљевини Србији, а потом и широј
југословенској заједници (дан раније то су
учинили Сремци на својој скупштини у Руми).
Тим чином је вековни сан Срба у војвођанским
областима постао јава.

у Новом Саду претежно је био састављен од
представника Срба и био је најзначајнији током
присаједињења Војводине Краљевини Србији. На
његовом челу био је Јаша Томић, лидер Радикалне
странке.

Планови Хабзбуршке монархије
за уништење Срба у Крајинама на
крајњем западу Српства су
практично реализовани током
Другог светског рата и ратова по распаду
Југославије, уз подршку великих сила. Западно од
Дрине српски народ је опстао само у Републици
Српској у жестокој борби и крви одбрањеној.
Црна гора постала је независна, вештачка држава,
у којој се затире и одриче све српско. Простор
Косова и Метохије је под протекторатом и на
њему је самопроглашена албанска држава.

После више од два века упорне борбе, Срби у
војвођанским областима су успели да стекну
слободу. На Великој народној скупштини у Новом
Саду, у хотелу „Гранд“ 25. новембра 1918. године,

Један од ретких који је дигао глас против
југословенског уједињавања, а подржао српско
био је српски политичар из
Војводине Јаша Томић. Војводина
је данашњи облик са Сремом, али
без Барање добила у новој
комунистичкој Југославији 1945,
као
аутономна
покрајина.
Буњевцима је 1945. године
наметнуто да се изјашњавају као
Хрвати, а Уставом из 1974. године
Војводина је добила статус
федералне јединице. Циљ је био
одвојити ту покрајину од Србије.
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Српство у тужном стању дочекује век најсјајније
победе, а данас после стотину година од
територијалних добитака ратова 1912. – 1918.
године чврсто у Србији стоје само Срем, Банат и
Бачка, уз неке општине на југозападу државе. Оно
што посебно треба истаћи, да је по успостављању
српске власти, иста сачувала све националне
заједнице које је затекла на овом простору, осим
Немаца који су се повукли у Другом рату са
Вермахтом или пак протерани од нових,
комунистичких власти. У Србији су Мађари
опстали, а Срба у Мађарској после 1918. године
практично и нема. Једина средња школа на
русинском језику је у Србији. Србија је донела
слободу свима, а не само Србима на просторима на
којима се формирала северно од Саве и Дунава.
(Прилагођено из текстова Ђондовић Борисава и
Саше Марковића)

Црква светог Архангела
Михаила у Ситки, Аљаска
Није мало изненађење да у
једном од најпопуларнијих
туристичких дестинација
на Аљасци главно мјесто
за посјету представљају
грађевине које је саградила
руска православна црква. Крајем осамнаестог
вијека, у вријеме руске владавине Аљаском, руској
круни је било потребно мјесто које би
представљало сједиште и административни центар
најновијег дијела царевине. У ту сврху, у једном
од најљепших залива на Пацифику основан је
Нови Архангелск. Мјесто је било идеално,
смјештено у природној луци на острву Ситка,
добро сакривено од отвореног мора и са већ
постојећим насељима локалног становништа из
племена Тлингита. Тлингити, или Колоши како су
их Руси звали, су се додуше показали као веома
ратоборно племе и однос досељеника са њима је
остао прилично комплексан за цијело вријеме
руске владавине која је трајала неких 150 година.
Када се данас упловљава у прелијепу градску луку,
пролази се поред малог природног узвишења
истуреног у море на којем је била саграђена
управна зграда руске трговачке компаније чији су
чиновници управљали овим простором. У тој
згради је 1867. године потписан званични уговор о
купопродаји Аљаске чиме је она постала дио

Сједињених Америчких Држава. Данас те зграде
више нема, а на мјесту гдје је стајала налази се
парк изграђен у спомен овог контроверзног
догађаја који и даље изазива различита
објашњења, теорије и анализе. По одласку руског
царства са Аљаске град је полако изгубио своје
оригинално руско име Нови Архангелск и постао
Ситка, назван по острву на којем се и налази.
Овај мали тихи градић смјештен је на уском
заравњеном појасу између океана и острвских
планина и први утисак не одаје његову бурну
прошлост. Посјетиоцу који са мора прилази граду
одмах упада у очи високи сивоплави торањ и
зеленкасте куполе цркве светог Архангела
Михаила које се пропињу изнад кровова околних
зграда. Одмах је јасно да је читаво насеље
подигнуто управо око ове грађевине јер све главне
улице воде до ње и од ње. Историја ове цркве је
неодвојиво
везана
за
светог
Инокентија
просветитеља Аљаске, односно оца Јована
Венијаминова како је било крштено име овог
великог човјека и свеца.
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Свети Инокентије је значајан дио свог живота и
рада провео баш овдје у Ситки и уз светог Германа
Аљаског имао једну од најважнијих улога у
ширењу и учвршћивању православља међу
аутохтоним становништвом. Препреке у том
подухвату су биле огромне, стална борба са
неимаштином, хладна и влажна клима, невоље са
грубим руским трговцима крзном и компликовани
односи са представницима руске трговачке

компаније чинили су мисионарски рад изузетно
тешким.

је савладао неколико локалних језика и његових
дијалеката и преводио православне књиге,
саставио азбуку која је ушла у употребу међу
Алеутима и написао први Руско Алеутски рјечник.
У овом преводилачком раду помагали су му
алеутски вођа Иван Пањков, као и свети Јаков
Нецветов, син Руса и локалне Алеуткиње који је
по свом упокојењу сахрањен у близини цркве
светог Архангела Михаила у Ситки.
Послије
Аналаске
отац
Јован
са
породицом прелази
на Ситку, у Нови
Архангелск,
гдје
проводи
четири
године
у
свештеничком раду.
Потом
се
са
породицом враћа у
Русију гдје му убрзо
умире супруга. Отац
Јован се након тога
замонашио, узима
име
Инокентије,
добија епископски чин и враћа се на Аљаску у
Нови Архангелск да настави мисионарски рад. По
доласку на Ситку одмах почиње са радом на
изградњи цркве светог Архангела Михаила за коју
он сам прави нацрт и пројекат за градњу. Такође је
својеручно конструисао и израдио велики сат који
је красио црквени торањ. Многи комади
намјештаја који су били у употреби су такође дјело
његових руку и неки од њих се и данас могу
видјети у Ситки. О светом Инокентију постоје
многи записи савременика, плијенио је својом
духовношћу,
смиреношћу
и
изузетном
интелигенцијом. Американци који су у то вријеме
посјећивали
Нови
Архангелск
били
су
импресионирани након разговора с њим о чему и
данас свједоче историјски документи.

Отац Јован Венијаминов је прије одласка у Ситку
провео десетак година са својом породицом на
оближњем острву Аналаска гдје је службовао као
свештеник руске православне мисије. Био је човјек
широких интересовања, веома талентован писац и
лингвиста, а и изузетно вјешт у занатима и
техници тог времена. У потпуности је дијелио
судбину и тешкоће домаћег становништва па је
тако за своја путовања користио бајдарку, мали
кајак који су локални Алеути вјешто градили и
који је био једино средство за посјете околним
насеобинама. Воде и вјетрови Аљаске су чувене по
својој ћудљивости и изненадним промјенама
времена па су таква путовања често била и веома
опасна.
Зграда цркве је преживјела прелазак власништва
над Аљаском у руке американаца и красила је овај
Својим животом и радом отац Јован је задобио град све до 2. јануара 1966. године када је
повјерење и љубав домородачког становништва нажалост потпуно уништена у великом пожару.
које је у великом броју већ било приступило Ватра је избила у некој од грађевина у центру
православљу током мисије предвођене светим града и убрзо је захватила и цркву. Зграда је била
Германом Аљаским. Алеути и припадници осталих изграђена од смреке која овдје расте у изобиљу и
племена
Аљаске
нису
увијек
потпуно пламен се врло брзо проширио по цијелој цркви па
разумијевали све особине и правила вјере, али они је одмах било јасно да се из ње мора брзо
који су приступали православљу чинили су то спасавати све што је могуће. Ризикујући своје
отвореног срца, видјевши у њему потпуни животе људи су утрчавали у цркву и износили
контраст суровом третману којем су били свештене предмете, иконе, књиге…
изложени од стране трговаца и авантуриста
досељеника. Током живота на Аљасци отац Јован
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… На улазу у олтар стајала
су тешка врата урађена у
дуборезу која је један од
парохијана сам скинуо са
шарки и изнио из цркве.
Након овог догађаја није био
у стању да их сам подигне
због
њихове
изузетне
тежине.
Један
други
парохијан је на брзину
наслагао
клупе
испод
црквеног лустера и успио се
попети до њега, скинути га
са
ланца
и
спустити
помоћницима како би га
спасили од ватрене стихије.

алеутском
језику
из
деветнаестог вијека, као и
Јеванђеље које је припадало
светом Инокентију. Посебно
је лијепо у овим витринама
видјети
једноставно
израђене крстиће, иконе и
разне
личне
црквене
предмете
које
су
православни хришћани тог
времена
израђивали
од
скромних
расположивих
материјала, дрвета, бакра,
лима или су везени на
платну. Тако се ова наша
посјета
претворила
у
братско дружење и мора се
признати да смо се осјетили
помало повлаштенима у
односу на остале посјетиоце
тога дана.

Лустер је био толико тежак
да је касније требало
неколико људи да га однесу
до парохијског дома. Ова
два догађаја, својеврсна
чуда, говоре о огромној
љубави и жртви коју су
вјерници и становици Ситке
показали у овој трагедији. У
пожару је изгорјела цијела
зграда цркве, велики сат
који је направио отац Јован,
црквена звона и већи дио центра града.
Снага заједнице се увијек показује у вријеме
тешкоћа па је тако захваљујући труду вјерника,
доброчинитеља и локалних власти црква
обновљена 1976. године по оригиналним
нацртима. Становништво Ситке је било пресрећно
да поново види своју најважнију и највољенију
зграду.

Вјерници
цркве Светог
Архангела Михаила у Ситки
су углавном припадници
Тлингита
и
осталих
локалних племена, службе
се врше на њиховим
језицима, а такође и на
енглеском
и
на нама добро
познатом
црквенословенском.

Одмах поред цркве преко пута уске улице са њене
лијеве стране постоји врло добро опремљена
православна продавница о којој нас је сачекало
изненађење јер је продавачица поријеклом са
наших простора, из Осијека. Рекла нам је да
продавницу често посјећују Срби запослени на
бродовима-крузерима који редовно пристају у
Ову прелијепу цркву смо током овог љета и ми луци. Иначе је један од недавних градоначелника
посјетили на породичном путовању по Аљасци. На Ситке био локални Србин, потомак некадашњих
улазу у цркву сазнали смо да се туристима улаз досељеника из наших крајева.
наплаћује пет долара, а приход је усмјерен за
обнову цркве. Док смо вадили новац да купимо Пар стотина метара од цркве светог Архангела
свијеће и платимо улазнице домаћини су нас Михаила, идући низ главну улицу поред обале
питали ко смо и одакле смо и чим су чули да смо залива, налази се још једно мјесто које и те како
православни хришћани речено нам је да ми вриједи посјетити. То је Владикина кућа, зграда
наравно не требамо плаћати улаз и љубазно су нам коју су руске власти изградиле приликом повратка
се придружили у обиласку цркве.
светог Инокентија као епископа у овај град.
Владикина кућа је имала вишеструку намјену, у
Причали су нам о њеној историји, о поријеклу
исто вријеме била је дом светог Инокентија,
њених икона од којих многе потичу из времена
градње оригиналне цркве, као и о историјским сједиште епископије и православна мисионарска
предметима који се чувају у витринама. Ту смо школа.
могли видјети оригинални примјерак Јеванђеља на
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Данас
је
ова
двоспратна
зграда
национални споменик
у власништву државе
и може се посјетити
током дана уз пратњу
и објашњења особља
националних паркова
Америке у чијем се
надлештву налази.

О крсној
слави
Првохришћанска је вера, од Бога нам

На горњем спрату
дана и од Светих Апостола предана, да
могу се обићи собе у
којима је живио и славимо Бога и Његове Светитеље.
радио
свети
Инокентије,
његов
угао за молитву, мала
капела у којој је
вршио
црквену
службу, једноставна
радна соба у којој се
налази писаћи сто који је сам направио.
Ту је и соба за пријеме гостију, трпезарија са
магацином и соба за госте. Личне просторије
светог Инокентија одишу скромношћу а соба за
пријеме одаје утисак добро одмјереног ауторитета
јер је ипак здање представљало и руско присуство
на овом простору.
Интересатно је било слушати водича како поносно
и са пуно поштовања прича о историји ове зграде
и о светом Инокентију, иако по свом признању
није православни хришћанин. То само говори о
односу локалног становништва према својој
историји коју поштују чак и они који се баш и не
идентификују са свим њеним актерима и
традицијама.

Слављење Бога и

Божјих Угодника: Анђела,
Алостола, Пророка, Мученика, Светитеља,
Преподобних и свих Праведника, јесте наш
хришћански православни животни став којим
исповедамо веру своју и прави циљ и смисао
нашег људског живота овде на земљи и у
вечности. Јер ко слави Бога и Божије Светитеље,
тај слави истинску и вечну славу човекову у Богу
Живом и Истинитом, и тај онда неће славити
никакве лажне богове и пролазне и смртне људе
овога света.

Уколико имате прилику и одлучите се за пут до
Аљаске на неком од туристичких бродовакрузера, обавезно изаберите аранжман који Ко слави Бога и Божје Свеце, као праве и
укључује обилазак Ситке.
истините, бесмртне људе, који из овог пролазног и
смртног живота Богом Живим пређоше у живот
Овај мало познати кутак Аљаске крије драгоцјене вечни и бесмртни, тај ће се и сам славом Божјом
успомене на једног од утемељивача православне
вјере на сјеверноамеричком континенту и сигурно прославити и Богу и Светима уподобити, јер ће од
ће вам бити драго што сте се упознали са мјестом Бога бити заједно са Светима прослављен у
гдје је свети Инокентије провео значајан дио свог вечном Царству Небеском.
светог живота.
Тако су Бога и Његове Свете славили хришћани
још од самог почетка, и зато су многи од њих и
Специјално за Белог Анђела: Предраг Вуколић
сами Свеци постали. То нам показује и сведоче
већ први хришћански Мученици, који су за славу
Божју и саме своје животе положили.
16

WHITE ANGEL

БЕЛИ АНЂЕО
Тако су Бога и Његове Свете славили хришћани
још од самог почетка, и зато су многи од њих и
сами Свеци постали. То нам показује и сведоче већ
први хришћански Мученици, који су за славу
Божју и саме своје животе положили. Тако, на
прнмер, Свети Мученик Карп (који се слави 13.
октобра), пред незнабошцима и безбожницима
онога доба, није хтео да слави лажне богове, него
само Христа - јединог Истинитог Бога, па је зато
говорио ондашњим властодршцима: "Истинити
богопоклоници, који се по божанској речи
Христовој клањају Богу у духу и истини,
уподобљавају се слави Божјој и постају заједно са
Њим бесмртни, јер се још сада причешћују вечним
животом кроз Христа Логоса, док се они који
служе лажним боговима уподобљавају ннштавилу
ђавола и са њиме пропадају у пакао". Стога и ми,
православни хришћани, од самог Господа Христа
примивши свету веру и свети завет, славимо и
прослављамо Бога и Његове Свете Угоднике и
Бесмртнике:
Пресвету
Богородицу,
Свете
Апостоле и Мученике, Свете Оце и праведннке, и
тако овим слављењем Бога и Светитеља, које је
сам Бог прославио зато што су и они Бога
прослављали, и ми задобијамо вечну славу Божју и
наслеђујемо живот вечни.

име Свете Тројице. То је, дакле наша србска Крсна
Слава или Крсно Име, за које наш верни народ са
правом каже: "Ко Крсно Име слави, оно му и
помаже".

Наша Крсна Слава, коју славимо посебно у сваком
дому и свакој породици (ако се нисмо одрекли
вере Христове и имена Србиновог), молитвама
Светога кога славимо оживљава у нама и душама
нашим свету и светлу успомену на онај дан када
смо се сви породично крстили и христијанизовали,
када смо се и наши претци и ми за њима вером и
крштењем у Христа ухристовили и охристовили,
кад смо се уцрквили и оцрквили, да би се обожили
и обесмртили, како то лепо вели наш нови угодник
Божји Отац Јустин. Славећи нашу домаћу Славу,
ми не престајемо славити и своју црквену,
храмовну Славу заједно са својом браћом
парохијанима, и то је наша заједничка света
Преслава.

А када славимо своју домаћу и породичну Славу,
не славимо је опет сами у кући, нити само у кући,
него најпре са осталим православним хршићанима
у Цркви. на заједничкој светој Служби, светој
Литургији, где су присутнн и сви Божји Анђели н
сви Свети, и где се спомињу сви наши живи и
Ово древно хришћанско свето предање о упокојени, па тек онда и у дому своме.
слављењу Бога и славе Божје у Светима, примили
смо и ми Православни Срби од Светих Ћирила и И опет у дому не славимо је сами, него у задрузи
Методија и од Светога Саве. Зато и славимо сваке и заједници са својом породицом, са својим
недеље и сваког празника Христа Бога и ближњима и сродницима, са суседима н
Спаситеља нашег и Његову Пресвету Богоматер, и пријатељима, и са сваким намерником Божјим који
свете Анђеле и Светитеље Божје. Славимо их нам тог дана дође у дом, макар био и просјак и
најпре заједно са целом Црквом Божјом, у својој убожјак, поготову он. Јер је и он, као и сваки човек
парохији и своме храму, када наша парохијска слика Божија и брат Христов и наш. И први
црква или наш манастир слави своју Храмовну хришћани су на сличан начин славили Славу као
Славу, то јест свога Светитеља као свога Небеског што и ми данас славимо и као што наши свети
Заштитника, кога истога дана славе и сви Манастири и Цркве данас славе: после завршене
православни
хрншћани
у
свету.
Отуда свете Литургије у храму сви присутни иду за једну
света Слава, као општехришћанско и свецрквено заједничку трпезу љубави: сви се заједно са
слављење Бога и Божјих Светаца, није само србски свештеником помоле Богу, уз свету водицу, свећу
обичај, јер Славу славе и сви остали православни у и тамјан, затим се благослови свето Жито и
свету.
преломи и прелије вином свети Колач, и онда се
помену сви наши сродници на земљи и на небу, па
Али Свети Отац Србски, Сава Равноапостолни, се онда, уз љубљење и молитвене жеље и
дао је нама православним Србима и једну посебну честитања, сви заједно утеше за општом трпезом,
србску домаћу Славу - наше Крсно Име, то јест оним што је Бог дао и домаћин спремио. А све то
благословио је нашу србску породичну Славу: да се чини у Славу Божју н у част Светога чији се
свака србска породица, свака кућа и домаћинство свети спомен тога дана слави.
слави онога Светитеља на чији су дан наши претци
и праоци примили Христову веру и крстили се у
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Слављење Бога и Његових Светитеља, и у древној
хршћанској Цркви и данас у читавом
Православљу, неодвојиво је од заједничке свете
Литургије у храму и од заједничарења свих
верника у свему ономе што је Божје и што је од
Бога благословено: у заједнници у вери и истини, у
благодати и љубави, у светом посту, покајању и
Причешћу, у благослову заједничког јела и пића, у
међусобном поштењу и помагању, у братској
заједници са Христом и са свима Светима. Јер
Црква Божја Православна и није друго до
заједница свих у Христу Богочовеку, у Њему који
је "Првенац међу многом Браћом", а Браћа су
Његова пре свега Светитељи, а онда са њима и сви
ми, Његови и њихови свечари, који смо зато и
позвани од Бога да будемо света браћа и Сабраћа
Христова, синови Божји по благодати у Сину
Божјем по природи, како вели Свети Атанасије
Велики.
Света Крсна Слава управо и има тај смисао н
значај: да све нас окупи и сједини у једну праву
братску Христову заједницу, у свету Цркву као
сабор Божији, као сабрање деце Божије, те зато
Крсно Име и славимо у славу Божију и у част
Светнх, на наше спасење и обожење, на очовечење
и охристовљење, на богоугодно здружење и
сједињење са њима, нашим Славама, и преко њих
са Христом, нашом вечном и непролазном Славом.

СВЕТОСАВСКА
ПРОСЛАВА
Позивамо све србе и српкиње и
сву децу и омладину да нам се
придруже у Светосавској
прослави

Стога се на свакој домаћој и црквеној Слави пева
ова богомдана песма Цркве наше, православна
химна сваке Крсне Славе, која нам најбоље казује
смисао и значај наше свете Славе:
"Данас нас блатодат Светога Духа све сабра, и сви
са Крстом Христовим на себи говоримо:
Благословен Који долази ( Христос и Светитељ ) у
име Господње; Слава Богу на висини!"
Јеромонах Атанасије

субота, 26, јануар
18:00 Вечерње
богослужење

недеља, 27. јануар

10:00 Св. Литургија
11:30 Свечани ручак
12:15 Светосавска
приредба
Улазнице: 20

Деца бесплатно
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13. јануар
ДОЧЕК

СРПСКЕ

НОВЕ ГОДИНЕ
18:00 Празнично вечерње
19:00 Новогодишња вечера
20:00 Весеље уз музику уживо
Улазнице: $40
РЕЗЕРВАЦИЈЕ КАРАТА

Љиљана 778-991-4598
Свчана сала СПЦ
Св. Арханђела Михаила
7837 Canada Way, Burnaby
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ме вози на активности. Овдје сам
Јако сам одговоран и тата
научио прва слова и кораке у колу.
слушам шта ми мама и Бели Анђео: Колико времена проводиш кад се
припремаш и како ти
тата кажу
тако мали успијеш да

организујеш своје
вријеме. Ми смо чули да
си ти веома одговоран.

Кристијан Ољача

Представљамо вам младог
светосавца
из
наше
црквено-школске
заједнице.Част ми је и
задовољство представити
вам
нашег
младог
умјетника
Кристијана
Ољачу,
нашег
новог
Алексу Шантића.

Кристијан: То је све
истина. Јако сам
одговоран и слушам шта
ми мама и тата кажу.
Припремам се док ми
мама не каже да сам
добар.

Кристијан је дијете које од
рођења долази у своју
цркву и одраста у крилу
цркве и активни је члан
наше
црквено-школске
заједнице. Да једно дијете
може
да
учини
и
допринесе толико сигурно
треба да буде примјер не
само осталој дјеци већ и
одраслима. Поред својих обавеза у редовној
школи и свих активности Кристијан је увијек
недељом у цркви и увијек је спреман да наступа у
црквеним прославама. Кристијан је ученик
Српске школе и игра фолклор у нашој Младој
Србадији.

Бели Анђео: Ти си један
(ако не и једини) и
најмањи
гуслар
у
Канади а вјерујемо и у
Републици
Српској.
Како се појавила љубав
за гуслеe? Кад си почео
да учиш да свираш
гусле?
Кристијан: Када је први пут гуслар Ђорђе
Копривица свирао у цркви, тата ми је купио гусле
од њега и ја сам тада први пут узео гусле и почео
да свирам уз часове гуслара Ђорђије. А када је
Ђорђије отишао пуно ми је помогао да свирам
гусле мој пријатељ Саво Ковач. Ја волим да
свирам гусле и свирао сам гусле овде у цркви и
учествовао сам у Портланду и Лос Анђелесу на
фестивалу фолклора. А највећи сам аплауз добио
у Портланду гдје сам чак и новце добио од
публике. Пуно ми помаже када слушам гусле на
Јутубу. Сваки пут идем на гусларско вече и питам
Ђорђију да ме подучава. Добио сам много књига
о гуслама и гусларским пјесмама.

Бели Анђео: Драги Кристијане, нек ти је на
смјерност и здравље твој ангажман и учење.
Ријетко видимо у црквеним заједницама дјецу
која од малих ногу толико доприносе на очувању
српског језика, фолклора и традиције као ти.
Свима си нам добро познат по твојим одлично
припремљеним
рецитацијама,
пјесмицама,
свирањем итд. А поред свега идеш и у основну
Бели Анђео: Ми те гледамо годинама како
школу и имаш разне друге активности.
рецитујеш у програму за Црквену славу,
Кристијан: Хвала Љиљо на позиву за интервју. Ја Херцеговачко и Крајишко вече, и Вече Републике
сам почео да идем овдје у српску школу и српске и за Светосавску приредбу. Ти се увијек
фолклор од моје треће године. Редовно долазим радо одазиваш и увијек излазиш спреман за
свих ових седам година и активно учествујем у наступ. Како то постижеш?
нашим прирадбама и програмима.
Кристијан: Научио сам добро српски језик да
Ја јако волим да учим у српској школи, да играм у пишем, читам и причам. Да научим пјесму за
рецитацију зависи од дужине. Задњу коју сам
фолклору и да се дружим са другом дјецом. Све
научио „Остајте овдје“ требало ми је двије
ово постижем тако што ми тата и мама пуно
помажу. Мама ме учи како да научим пјесмице, а седмице.
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Бели Анђео: Ти си редован и сваке недеље долазиш
у Српску школицу. То је све јако рано, јел ти
тешко да устанеш и да будеш прво у школици а
онда после да идеш на пробе фолклора?

на зиду и плафону. После службе отишли смо на
вечеру, гдје смо јели пржени пасуљ. После вечере
отишли смо да спавамо. Ујутро смо устали јако
рано у четири сата и отисшли поново на службу.
Служба је трајало исто око три сата. После службе
отишли смо на доручак, гдје смо јели пржени
кромпир. Тај дан је био веома симболичан за мене
јер је био свети дан Крстовдан, јер је повезан са
мојим именом Кристијан.
Бели Анђео: Још једном велика хвала Кристијану
који је такође помогао око припреме овог
интервјуа за штампу и прекуцао текст за наш

Кристијан: Није ми тешко да устанем, само
понекад када легнем касно. Највише волим да
рецитујем, зато што волим да станем на бину
испред људи и да рецитујем.

Бели Анђео: Шта радиш у слободно вријеме ?
Кристијан: Мало имам слободног времена, а када
га имам играм се на копјутеру или гледам
телевизију.

Бели Анђео: Ти си са татом посјетио Хиландар.
Какви су ти утисци с поклоничког путовања
Светој Гори?
Кристијан: Моје путовање на Свету Гору је било
фантастично. На Свету Гору смо допутовали
бродом, а затим аутобусом до манастира. Тамо нас
је дочекао гостољубиви домаћин. Домаћин нас је
одвео и показао степенице које је направио Свети
Сава. Затим смо отишли у просторију за пријем
гостију, гдје је тата попио кафу а ја нисам ништа
попио. Тада нас је домаћин одвео до наше собе
(конаци) гдје смо преспавали ту вече. Имали смо
пет сати времена до богослужња, па смо то
вријеме искористили разгледајући манастир.
Отишли смо до бунара Светог Саве гдје сам се
напио воде. Тамо сам био најмлађи посјетилац, па
ме много људи питало одакле сам, како се зовем и
колико имам година. Купили смо поклоне за нас,
нашу родбину и пријатеље: иконе, привјеске и
вино за тату. Посјетили смо и велику плантажу
грожђа, од чега се прави вино. Поле пет сати
разгледања отишли смо на службу, која је трајала
више од три сата. Видио сам пуно икона у цркби

часопис у ћирилици. Желимо Кристијану много
успјеха а велика хвала и његовим родитељима
Душку и Анђелки Ољачи који су
такође активно укључени у живот
наше црквено-школске заједнице и
радо се одазивају на позив своје
Мајке Цркве и помажу у свему.

Гусле моје, најдража
музико, на коју је српски
род навик'о, без вашега
јека и лелека, Србин
нема ранама лијека!
За Белог Анђела:
Кристијан Ољача и
Љиљана Тољевић
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ГОЈАЗНОСТ

Гојазност (Obesity) је комплексан поремећај, који
обухвата повећану количину тјелесне масноће.
Повећана тјелесна тежина и гојазност је глобални
проблем са растућом учесталости у већини
земаља. Гојазност представља и све веће
финансијско оптерећење за здравствени систем и
захтјева све већа новчана издвајања. Гојазност
није само козметички проблем, него и озбиљан
здравствени проблем јер повећава ризик
обољевања од одређених болести, скраћује
квалитетет живота и животни вијек. Добра вијест
је да чак и мали губитак тјелесне тежине oд 510% може смањити одређене здравствене
проблеме повезане са гојазношћу.
Дијагностика
Главни начин у клиничкој пракси за дијагнозу
гојазности, а према препоруци Свјетске
Здравствене Организације и Health Canada, је
израчунавање Индекса тјелесне масе (Body Mass
Index=BMI) тако што се подијели тјелесна тежина
у килограмима са квадратом висине изражене у
метрима. Нормалан BMI износи од 18.5 до 25,
испод 18.5 је смањен а преко 25 повећан. Особа са
BMI 25-30 има прекомјерну тјелесну масу
(overweight) а преко 30 је гојазна (obese).
Гојазност се даље, опет на основу BMI, дијели на
гојазност прве, друге и треће класе (трећа класа је
екстремна гојазност). За већину људи BMI
прилично поуздано процјењује тјелесну масноћу.
Међутим, за неке особе, као напримјер спортисте,
BMI не представља поуздано средство за
процјену тјелесне масноће јер индекс може бити
повишен а да особа није гојазна него уствари има
развијене мишиће. Исто тако BMI није
примјенљив на труднице, веома високе, веома
ниске и на особе у развоју. Надаље, као фактор
ризика за болест срца (коронарну болест) и
шећерну болести (дијабетес) битна је не само
гојазност, него и тип гојазности, тако да код особа
са повећаном тјелесном масом (BMI већи од 25)
осим израчунавања BMI требамо измјерити и
обим струка. Ако је поред повећаног BMI повећан
и обим струка (већи од 102 цм код мушкараца а
88 цм код жена), значи да је највећи дио масноће
концентрисан око струка а не око кукова (што се
назива централна гојазност) а самим тим је већи
ризик за обољевање од коронарне болести и
дијабетеса.

Узроци и учесталост
Иако узроци гојазности могу бити генетски,
хормонски или одређене болести/синдроми,
лијекови, најчешћи узрок гојазности је ипак
повећан унос калорија путем исхране у односу на

потрошњу током нормалних дневних и осталих
физичких активности. Иако овај енергетски
дисбаланс може изгледати као прост узрок,
постоје
доприносећи
фактори,
напримјер
биолошки
фактори,
фактори
понашања,
социјални фактори и утицаји средине који су
посебно значајни. Тако напримјер лака
доступност хране, калоријски oбилан начин
исхране, чести оброци ван куће, заступљеност
брзе хране и висококалоријских напитака, као и
сједећи, односно неактиван начин живота, доводе
до све учесталије појаве гојазности на
Сјеверноамеричком континенту. Гојазне особе
генерално конзумирају енергетски богату храну
која је високо прерађена, оскудна у хранљивим
здравим супстанцама (микронутријентима као
минерали и витамини), а обилује шећерима,
скробом или машћу. Статистике кажу да је у
2014. години 20% Канађана преко 18 година
(отприлике 5.3 милиона одраслих) било гојазно
(BMI преко 30), док је оних са прекомјерном
тјелесном тежином (BMI 25-30) било 40% међу
мушкарцима и 27.5% међу женама. Значи укупно
у Канади је приближно половина жена и двије
трећине мушкараца са прекомјерном тежином
или гојазно. Као што видимо, проценат гојазности
је већи код мушкараца него код жена, а такође је
већи код особа у средњим годинама (35-64) у
односу на остале старосне групе. Варијације
постоје у одређеним етничким групама, тако да
Абориџини имају већу стопу гојазности него
остали. У провинцијама Квебек и Британска
Колумбија је мањи проценат гојазности него што
је иначе у Канади. Упркос култоролошким
нормама које стигматизују прекомјерну тежину и
јаким доказима да гојазност има штетне ефекте на
здравље, учесталост гојазности у Канади је и
даље у порасту да се чак може чути и термин
епидемија гојазности. Забрињавајуће је и то што
је гојазност код дјеце у порасту, тако да се број
дјеце са прекомјерном тјелесном тежином узраста
6-11 година у посљедњих 25 година више него
удвостручио, док се проценат гојазних тинејџера
утростручио.

Ризици и посљедице
Нежељене посљедице гојазности по здравље су
многобројне и обухватају повећано обољевање од
одређених болести као и повећану/превремену
смртност. Гојазност представља ризик за сљедеће
болести и стања: срчана болест, висок крвни
притисак (хипертензиија), шећерна болест,
мождани удар, повишене масноће, одређене
малигне болести, болести жучне кесе, масна јетра,
проблеми са зглобовима, бол у леђима, генерално
болови у тијелу и смањена физичка спремност,
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проблеми са спавањем и дисањем (sleep apnea),
психијатријске болести и компликације са
трудноћом. Поједини карциноми, као напримјер
карцином дојке, материце, дебелог цријева,
бубрега, жучне кесе и јетре су учесталији код
гојазних
особа.
Психијатријска
обољења,
напримјер депресија и анксиозност су чешћа код
гојазних особа, имају низак ниво самопоуздања и
прати их социјална стигма,. Може да вриједи и
обратно, односно код психијатријских обољења
као што су поремећај пажње, посттрауматски
стрес синдром, депресија, анксиозност и
психотични поремећаји чешћа је гојазност. Код
жена у репродуктивном добу гојазност може
довести
до
инфертилитета
(односно
немогућности зачећа), а затим имати и штетан
утицај на ток трудноће и на плод. Гојазност може
проузроковати шећерну болест и повишен крвни
притисак у трудноћи, спонтани побачај,
превремени порођај, проблеме током порођаја,
повећано крварење након порођаја и смањену
виталност плода.
Терапија
Код особа са повишеном тјелесном тежином или
гојазношћу потребно је прво урадити извјесне
клиничке и лабораторијске претраге да би
утврдили да ли постоји неко од поменутих
обољења која прате гојазност. Након тога
потребно је поразговарати са гојазном особом да
се утврди спремност на промјене или
потенцијалне баријере. Користи од губитка
тјелесне тежине код гојазних особа са повишеним
крвним притиском, масноћама и шећером је
смањење наведених вриједности. Терапија је
обично предвођена породичним доктором али по
потреби се могу укључити и други специјалисти
или стручњаци, као напримјер дијетолог,
психолог, инструктор за вјежбање, итд.
Породични доктор у сагласности са пацијентом
направи индивидуални циљ и програм за
промјену животних навика, а што представља
први корак у терапији. Програм обухвата
промјену начина исхране, повећану физичку
активност и одређене врсте психотерапије које
мијењају начин размишљања и понашања, а које
могу бити групне или индивидуалне. Измјењен
начин исхране, вјежбање и психотерапија могу да
се примјене као појединачне мјере али је
ефектније када се комбинују. Када говоримо о
губитку тежине не препоручују се рестриктивне
мјере, које могу да угрозе здравље а које ни у
дугорочном смислу нису изводљиве и не дају
дуготрајне резултате. Оно што се препоручује је
нискокалоријска исхрана, односно смањен унос за
500-1000 калорија на дан у односу на дневни

губитак, тј. у односу на препоручени унос
калорија за особу одређене тјелесне тежине. То ће
довести до губитка 0.5-1 кг седмично, што је
оптимално. Постоје студије које су поредиле
ефективност неколико популарних дијета (Аtkins,
Ornish, Weight watchers, Zone Diets) и нису
откривене разлике, него се дошло до закључка да
је самодисциплина и поштовање новог режима
исхране најважнији фактори, а не тип дијете.
Уопштено, када говоримо о здравом начину
исхране, постоје препоруке везане за избор
намирница и количину, а могу се наћи на
интернет страници Владе Канаде- Canada’s Food
Guide. Генерално се препоручује конзумирање
непрерађених житарица, воћа, поврћа, меса и
млијечних производа са малим процентом
масноће, а од напитака вода. Промјена начина
живота обухвата промјене у избору намирница
током куповине, читање етикета о нутритивној и
калоријској вриједности, промјена начина
припреме
намирница,
избјегавање
вискококалоријских шећера и масноћа, смањење
величине порција, избегавање алкохолних пића,
уношење довољне количине воде, итд. Вјежбање
се препоручује и као превенција против
гојазности и као једна од мјера за губитак
сувишне тјелесне тежине и смањење обима
струка. Остали бенефити физичке активности су
повећана
кардиореспираторна
кондиција,
одржавање жељене тјелесне тежине, као и
побољшање расположења, подизање имунитета и
повећан осјећај самопоштовања. За губитак
тјелесне тежине у почетку се препоручује
умјерена физичка активност од 30 минута 3-5
пута седмично са постепеним повећавањем на 60
минута скоро сваки дан. Медицинска евалуација
је потребна прије започињања са физичком
активности, као што је потребан и опрез код
одређених болести, напримјер код шећерне
болести, болести срца и астме узрокована
вјежбањем.
Ако особа изгуби тјелесну тежину, препоручује се
редовно праћење пацијента као и помоћ и
подршка за одржавање постигнуте тјелесне
тежине. Студије су доказале да је без
континуираног праћења и интервенције у виду
програма одржавања, тешко одржати жељену
тјелесну тежину у наредних 1-5 година. С
обзиром да је гојазност углавном хронично стање,
и пацијент и доктор треба да схвате да успјех
захтјева доживотни труд и праћење. Међутим ако
губитак тежине није био успјешан током 6
мјесеци, треба размотрити фармакотерапију,
односно употребу лијекова
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Christ is Born! Indeed He is Born!
T h a n k Y o u:

European Butcher Boy
Jovo the Butcher
Boema
Gospa’s Delightful Food
For your generous gift baskets for
all of our events!
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Ако и употреба лијека не доведе до губитка
Молитва Икони Пресвете
тежине, посљедњи корак у терапији је примјена
неке од хируршких процедура на желуцу.
Богородице Брзопомоћници
Наравно да се пацијенти који су потенцијални
кандидати за оперативни захват морају пажљиво
изабрати, а то су пацијенти у другој и трећој
категорији
гојазности
са
придруженим
обољењима и неуспјелим претходним методама Преблагословена Владичице, Приснодјево
за губитак тежине.
Богородице, Која си Бога Реч, Који је изнад
сваке речи, родила и благодат Његову више
Превенција
од свих примила, Која си море Божанствених
Код особа са нормалном тјелесном тежином нема дарова и чудесима непресушна река и Која
довољно научних студија да препоруче одређене изливаш благодат на све који са вером
интервенција кориштене од стране доктора које прибегавају Теби! Клањајући се чудотворној
би се користиле као превенција гојазности. Код икони Твојој, молимо Те, свемилостива Мајко
гојазних особа чак и губитак тежине од 5-10% је човекољубивог Владике: излиј пребогату
клинички
значајан
за
смањење
кардиоваскуларних фактора ризика, односно милост Твоју на нас и пожури да
ризика за срце и крвне судове, а то су повишен испуниш мољења наша која приносимо Теби,
крвни притисак, шећер и масноће. Свакако да Брзопомоћнице, јер утеху и спасење свима
породични доктори и остали здравстени радници припремаш. Посети, Преблага, слуге Твоје
треба да образују становништво и савјетују како благодаћу Твојом, подај болнима исцелење и
да воде здрав живот, имају умјерену и квалитетну савршено здравље, мир узнемиренима,
исхрану, те буду физички активни а гојазним слободу заробљенима и утеху свима који
особама помогну у губитку тјелесне тежине.
Кључ за постизање и одржавање здраве тјелесне страдају. Избави, Свемилостива сваки град и
тежине није у краткотрајним дијетама, него у сваку земљу од глади, помора, земљотреса,
дугорочним промјенама животних навика. потопа, огња и мача и сваке казне времене и
Контролисати сопствену тјелесну тежину вечне, материнском смелошћу Својом одврати
доприноси добром здрављу и квалитетнијем гнев Божији. Од душевне раслабљености,
животу и тренутно и у будућности.
напада страсти и грехопада ослободи слуге
Твоје, да би смо без спотицања у сваком
Др Татјана Суботић-Брајић
благочешћу поживели у овом веку а у будућем
били удостојени вечних блага благодаћу и
човекољубљем Сина Твога и Бога, јер Њему
Бели Анђео: Лијек за здравље су првенствено доликује свака слава, част и поклоњење са
молитва и пост. Пост је установио сам Господ Беспочетним Оцем Његовим и Пресветим
Исус Христос у Рају. Господ је и сам постио да Духом, сада и увек и у векове векова. Амин.
би свима нама дао примјер како да будемо
послушни Богу, како да бринемо о својој души, Мати Божија преко ове иконе брзо помаже у
како да укроћујемо страсти и тијело да би душа свакој неприлици, јер се показала се другом
Силоамовом крстионицом: слепима дарује вид,
била чиста и здрава.
Човјек је психосоматско биће и душа човјекова је
претежнија од тијела. Свети оци нас уче да уз
пост и молитву ширимо мјесто нашој души која
је стјешњена у нашем тијелу.
Света Црква је установила да се пости сваке
среде и петка затим неколико пута у години:
Божићни пост, Васкршњи пост, Петровски пост,
Великогоспојински пост. Да би пост био
благодатан треба постити према прописима
Цркве о посту сходно нашим моћима.

лечи хроме, непокретне, а нарочито помаже
нероткињама, многе је од утапања у мору
избавила, заробљенике ослободила, штеточине
много пута отерала и уништила, и друга
безбројна
чуда
чини
непрестано
свим Православним Хришћанима који јој побожно
прибегавају. Њено призивање указује брзу помоћ
за све животне потребе; помаже и при налажењу
несталих ствари, код емотивних недоумица, као и
против блудне страсти, опекотина, неизлечивих
болести. Црква је слави 9. новембра.
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РАСПОРЕД БОГОСЛУЖЕЊА
ЗА Јануар 2019

06. јануар 2019 ( недеља )
10 АМ-Св. Литургија

Циклус предавања о Цркви

06.јануар 2019 ( недеља )
6 РМ –Вечерња служба и у наставку ( 7 РМ )
освећење бадњака ( Бадње вече )

Свето Писмо, свето Предање, Црква и њен
идентитет и савремени изазови с којима се
сусрећу православни хришћани
на почетку 21. века

07. јануар 2019 (понедељак )
10 АМ- Св. Литургија ( БОЖИЋ)

Предавања ће бити у театру

08.јануар 2019 ( уторак )
10 АМ- Св. Литургија ( БОЖИЋ други дан)

на српском и енглеском.

09. јануар 2019 ( среда )
10 АМ-св.Литургија (Св.Стефан )освећење
славских колача и жита биће од 8.30-9.30 и у 11.00

Предавачи:
протојереј Малиша Миловановић и
катихета професор Љиљана Тољевић

13.јануар 2019 ( недеља )
10 АМ –св. Литургија

Предавања ће кренути за време
Васкршњег поста

13. јануар 2019 ( недеља )
6 РМ- Вечерње

Прво предавање на српском 14. марта
након Покајног Канона Св. Андреа
14 јануар 2019 (понедељак)
Критског у 19:00 а затим
10 АМ-св. Арх.Литургија
на енглеском сваке суботе
( Обрезање Господње и св. Василије Велики)
након вечерњег богослужења:
19 јануар 2019 ( субота )
16. 26. и 30. марта и 6. и 13 априла
10 АМ –св. Литургија и у наставку велико
и на српском 20. априла
освећење воде ( Богојављење )
Све вас позивамо и надамо се да ћете моћи
одвојити времена и доћи на душекорисна
20 јануар 2019 (недеља )
предавања након којих ће бити питања и
10 АМ –св. Литургија ( св. Јован ) освећење
славских колача и жита биће од 8.00-9.15 и у 11.00 одговори на теме везане за предавања.

Српска Православна Црква
Св. Арханђела Михаила

26 јануар 2019 (субота )
6
РМ-Празнично вечерње
7
27 јануар 2019 (недеља )
10 АМ –св. Литургија ( св. Сава )

Информације:
свештеник Малиша Миловановић
604-715-1908
7837 Canada Way, Burnaby, BC
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Саопштење Светог Архијерејског
Сабора о Косову и Метохији
Сабрани
на
јесењем
заседању
Светог
Архијерејског Сабора, ми Епископи Српске
Православне Цркве, на челу са Његовом Светошћу
Патријархом српским Господином Иринејем, у
овим тешким временима са којима се суочава наша
Црква и верни народ на Косову и Метохији, најпре
изражавамо подршку Његовом Преосвештенству
Епископу
рашко-призренском
Господину
Теодосију, свештенству, монаштву и верном
народу у Епархији рашко-призренској, и њиховим
напорима да опстану и остану на Косову и
Метохији као изворишту српске православне
духовности и нашег идентитета.
Изражавамо и своју забринутост због најновијег
развоја догађаја, посебно бројних инцидената,
крађа и других притисака, усмерених против
нашег народа. Међународне и локалне политичке
представнике подсећамо да су дужни да обезбеде
миран и достојанствен живот за све грађане и да не
дозволе било какво насиље. Посебно наглашавамо
важност присуства и активну улогу међународних
снага, КФОР—а и мисије ОЕБС—а, у складу са
Резолуцијом Савета безбедности Уједињених
нација 1244, која треба да се настави све док се не
створе нормални услови за живот свих заједница
на Косову и Метохији.
И овом приликом понављамо чврст и јединствен
став целог Архијерејског Сабора наше Цркве,
изречен на овогодишњем редовном мајском
заседању, да ни под коју цену не сме да се доведе
под знак питања пуни суверенитет и интегритет
Србије на Косову и Метохији, који је гарантован
Уставом Србије и Резолуцијом 1244 СБ УН. За
нашу Цркву, Косово и Метохија никада није било,
нити може бити само политичко питање за чије

решавање монопол имају искључиво државни
органи. За нас је питање Косова и Метохије,
кроз сву нашу историју и данас, пре свега питање
опстанка нашег свештенства, монаштва, верног
народа и, нарочито, наших древних светиња без
којих не бисмо били оно што јесмо.
Као што о опстанку нашег народа, посебно оне
најугроженије већине која се налази јужно од
Ибра, не можемо говорити без очувања наших
светиња, тако не можемо говорити ни о очувању
светиња
само
као
културно-историјских
споменика, чији је опстанак наводно могућ без
опстанка
нашег
верног
народа.
Наше
светиње имају свој најдубљи смисао као места
литургијског саборовања нашег народа, и то не
само оног са Косова и Метохије већ и из свих
српских крајева, али и читавог света.

Обавезе свих нас према Косову и Метохији су
данас веће јер се налазимо пред све јачим
међународним притисцима, једним делом да наша
земља пристане да се одрекне Косова и Метохије,
или кроз признавање Косова и Метохије директно
или прећутном сагласношћу да Косово добије
чланство у Уједињеним нацијама и другим
међународним организацијама. Било какав потпис
који би омогућио признање Косова, учешће у УН
или одрицање Србије од њега под било којом
формом, заувек би укинуо свако историјско право
Србије на овим темељним просторима наше
духовности и државности.
Посебно забрињава што се под видом наводног
„разграничења између Срба и Албанаца” намеће
могућност одвајања ако не целог, онда највећег и
најважнијег дела Косова и Метохије из састава
Србије и његово признање као дела било
независног Косова или чак такозване Велике
Албаније. Последице овакве одлуке би биле
трагичне за опстанак нашег народа и наших
светиња.
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У том случају би већина Срба, без адекватне
заштите и безбедности, била принуђена на
исељавање са својих историјских простора, где би
се са још већим интензитетом формирало једно
етнички чисто албанско друштво, уз брисање свих
трагова нашег историјског постојања. Идеја
такозване поделе и раздвајања органског јединства
између Срба јужно и северно од реке Ибра, и од
осталих Срба без обзира где живе, уноси велики
немир и забринутост међу наше вернике и не
ужива подршку највећег броја грађана Србије и
Срба уопште. Територијална подела је посебно
опасна јер би неибежно подразумевала стварање
етнички чистих простора, што би имало и
несагледиве последице за цео регион који се још
болно опоравља од страдања и разарања у току
деведесетих година прошлог века. Зато је наша
Црква увек подржавала изградњу друштва у коме
људи различитог порекла могу да живе у миру, уз
пуну заштиту и поштовање свог верског,
културног и народног идентитета.
Свети Архијерејски Сабор је посебно забринут
због тога што наша Црква од 2007. године никада
није била званично позвана да изнесе своје
сугестије поводом заштите наших светиња,
свештенства, монаштва и верног народа. Већ
годинама инсистирамо на адекватној заштити
наших светиња, јер смо свакодневно сведоци не
само
отвореног
неиспуњавања
постојећих
регулатива (везаних за елементе такозваног
Ахтисаријевог плана који су ушли у такозвано
косовско
законодавство),
чак
и
поред
међународних притисака, већ видимо да локалне
самопроглашене косовске институције несметано
настављају са процесом који води ка стварању
етнички чистог албанског Косова, у коме
дугорочно не би било места за Србе, али и за
остале
неалбанске заједнице. Систематско
избегавање преузетих обавеза Приштине везаних
за Заједницу српских општина и других обавеза из
„Бриселског дијалога” само потврђују да би у
постојећим условима и са садашњим односом
према Србима било веома тешко наћи дугорочно
решење. То свакако не значи да наша Црква
подржава „замрзнути конфликт“ већ, штавише,
подстичемо наставак једног отвореног, али
пажљиво вођеног дијалога који би у први план
ставио заштиту људских и верских права,
унапређење владавине права, јачање правне
сигурности и ефикаснију заштиту угрожене
духовне и културне баштине, која не би зависила
од самовоље локалних косовских институција, већ
би била регулисана на свеобухватнији начин уз
међународни надзор и јасно дефинисане

механизме примене договорених принципа
заштите. Такође је тешко говорити о било каквом
даљем дијалогу без стварања услова за повратак
прогнаних Срба и заштити и враћању њихове
узурпиране имовине. Одустајање од овог захтева
значило би прихватање послератног етничког
чишћења као свршеног чина. Без ових предуслова
је немогуће говорити о трајнијем решењу
проблема на Косову и Метохији. Зато
је постављање исхитрених рокова, и поред крајње
неповољних услова на терену и врло комплексне
ситуације у Европској унији, без икаквог
оправдања.
Апелујемо на државне представнике Републике
Србије да, уместо на тражењу што бржег
споразума са Приштином, више пажње посвете
изградњи једне државне и националне платформе
у чијој би припреми учествовали релевантни
чиниоци нашег друштва. На тај начин би се чували
основни интереси нашег народа и повратило би се
поверење свих кључних друштвених фактора у
земљи, Истовремено треба наставити на изградњи
поверења
и
разумевања
и
са
косовским Албанцима и осталим људима добре
воле који живе на Косову и Метохији и другим
деловима Србије, јер будућност целог региона
пре свега зависи од спремности и способности
свих нас да живимо једни са другима у миру и
међусобном поштовању.

Са приближавањем јубилеја 800. годишњице
самосталности наше Свете Цркве, веома је важно
да се сви подсетимо да је државност Србије од
почетка била нераскидиво повезана са духовном
традицијом наше Цркве као кључног фактора
нашег идентитета кроз историју.

Став Српске Православне Цркве о
црквеној кризи у Украјини после
најновијих одлука Цариградске
Патријаршије
Дводневно заседање Светог Архијерејског Сабора
Српске Православне Цркве (6. – 7. новембар
текуће године) било је посвећено трима главним
темама – стању на Косову и у Метохији,
унапређењу школства и просвете у Српској
Православној Цркви и црквеној кризи у Украјини
после
најновијих
одлука
Цариградске
Патријаршије.
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Своје виђење стања на Косову и Метохији, као и
перспективу борбе за очување те мученичке
српске покрајине у саставу Србије у условима
непрестаних провокација вођства лажне државе и
сталних притисака великих западних сила, Сабор
је предочио нашој јавности посебним саопштењем.
Њој је мање-више већ позната и делатност Сабора
на пољу црквеног школства и просвете, али
саборски став по питању Цркве у Украјини само
делимично. Разлог за то је чињеница да је о
саборском ставу требало најпре службено
обавестити све Православне Цркве, почевши од
Цариградске и Московске Патријаршије, и то на
одговарајућим језицима (грчки, руски и енглески),
а за тај посао је било потребно извесно време.
Пошто је то учињено, сада је тренутак да се став
Српске Православне цркве изнесе у целости пред
нашу јавност.
Сабор најпре са жаљењем констатује да је
Цариградска Патријаршија донела канонски
неутемељену одлуку да рехабилитује и за
епископе призна двојицу вођâ расколничких
групација у Украјини, Филарета Денисенка и
Макарија Малетича, заједно са њиховим
епископатом и клиром, од којих је први
својевремено канонски лишен чина, а потом
искључен из црквене заједнице и подвргнут
анатеми, а други је ионако лишен апостолског
прејемства као духовни изданак секте такозваних
самосветих, због чега Свети Архијерејски Сабор
ту
одлуку
цариградског
Синода
сматра
необавезујућом за Српску Православну Цркву.
Сабор не признаје наведене личности и њихове
следбенике за православне епископе и клирике и,
следствено, не прихвата литургијско и канонско
општење са њима и њиховим присталицама.
И на крају, Сабор предлаже Цариградској
Патријаршији и свим осталим помесним
аутокефалним Православним Црквама да се
питање аутокефалије и питање православне
дијаспоре
што
скорије
размотре
на
свеправославном сабору, како би се потврдили и
оснажили саборност и јединство Православне
Цркве и убудуће избегла искушења као што је ово
кроз које сада пролази свето Православље.

ПАРОХИЈСКЕ ВЕСТИ
Прослављена Храмовна слава
Храм св. Арх. Михајла у Бурнабију, и ове године
као и претходних 65. година постојања, прославио
је свога небеског заштитника св. Арх. Михајла и
остале бестелесне силе.
Ове године прослављање је трајало неколико дана,
почевши од навечерја празника 20 нов, када је у
нашој цркви служено празнично вечерње. На дан
св. Арх. Михајла, 21 нов 2018, служена је св.
Литургија, затим је уприличена литија око храма, а
затим и освештан славски колач. Богу хвала, наш
храм је био испуњен верним народом, који је
дошао да се помоли Богу и нашем небеском
заштитнику св. Арх. Михајлу.
Прослава је настављена, вечерњим богослужењем
24 нов 2018 г у цркви, а затим настављена
освећењем славског колача и радосним народним
сабрањем, на свечаној вечери и славској приредби.
Овогодишњи кумови славе су г. Веселин и
Љиљана Вуковић,који су се својски потрудили да
осветлају домаћински образ, а поред домаћина
били су и гости о. Мирослав Дејанов, о.Марко
Радмановић, о.Евстафиј Хрипунов, као и
председник ЦШО св. Саве г. Душан Поповић.

На приредби су наступали, ученици српске школе
св. Василије Острошки, показујући свима
присутнима значај и величину српског језика и
културе за децу рођену ван Отаџбине. Затим, деца
из фолклорних група „ Млада Србадија“ и „ Вук
Караџић“, који су уграјали срца свих присутних
лепом и грациозном игром. Народним песмама
били смо почашћени у извођењу познате оперске
диве г. Мартине Говедник и мушком певачком
групом „Српски соколови“.

Епископ бачки Иринеј,
портпарол Српске Православне Цркве
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рачун од реновације наше цркве.
Сутрадан, као круна ове вишедневне прославе,
служена је св.Архијерејска Литургија, на којој је
началствовао Еписком канадски Г.Г Митрофан,
уз саслужење протојереја Малише
Миловановића и јереја Марка Радмановића.
Пре почетка св. Литургије, Епископ канадски је
обавио мало освећење храма,након реновације
наше цркве. Радови су коштали преко $ 500.000,
и трајали су око 8 месеци. Делом су
финансирани од дарова и прилога делом од
кредита. Богу хвала, и тај велики подухват је
потпомогнут од старне великог броја
приложника и трудбеника, који нису жалили

Наравно, лепоти прославе допринели су и хорови,
наш „ Обилић“ и пуски хор „ Не ждали“, у
изванредном извођењу наших и руских народних и
духовних песама. После свечаног програма,славље
је настављено уз веома укусну и лепо
осмишљену вечером, припремљеној од стране
вредних сестара из КСС „ Косовка девојка“, које су
у духу традије и ове године даровале $ 25000 за

новац, време и снагу да пројекат приведемо крају.
Овом приликом бих се свима захвалио, на помоћи
и подршци током овогодишњих радова.
Кумства за следећу годину прихватили су се Зоран
и Биљана Кос.
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Нема раја без роднога краја
Одржане традиционалне
18-те Херцеговачке вечери

НОВА ШКОЛСКА ГОДИНА

Све богатије садржајем и све посјећеније
овогодишње Херцеговачке вечери су
обориле све рекорде. И по великој
посјећености – сала је била распродата до
последњег мјеста, и по квалитетном и
садржајном програму и елану организатора
и одушевљености посјетилаца.

Стара Херцеговина и чојство, и гостопримство и
поштење и дубока вјера, то су били мотиви
Са великом радошћу и, од стране деце и родитеља, овогодишње вечери која се одликовала одличном
започета је нова школска година, при нашој ЦШО организацијом и програмом.
св. Арх. Михајла у Бурнабију. Богу хвала, наша
школа је поред неколико нових учитељица, Ове године поетски гост вечери је био Небојша
примила и нове ученике, па имамо уписани Мучибабић из Портланда који је већ 25 година на
максималних број ученика, ове године их је 50 .
овим просторима казивао своју пјесму Повратак у
родни крај, која је била веома истинита, и
дирнула је све присутне. Пјесма описује наш
одлазак из Отаџбине и планове за повратак након
кратког времена проведеног у Дијаспори, а ми
остајемо све до смрти, чекајући прво посао, па
дјецу да заврше школе, па чување унука итд.

Поред Небојше чули смо стихове и цитате Алексе
Шантића, Јована Дучића, Његоша и Иве Андрића.
Ни ове године није изостао обичај натпјевавања у
старим изворним пјесмама.
Почетак наставе, је био молитвен, како и приличи
призивом св. Духа, молећи се Господу, да нас
испуни мудрошћу, љубављу и благословом. Свим
родитељима који су нам указали поверење,
учитељицама и ученицима српске школе у име
Црквено-школске
општине
св.
Архангел
Михаило , желимо срећну и благословену нову
школску годину.

Новина ове године је била изложба слика устаника
Невесињске пушке (1875) коју је специјално за ово
вече послала сликарка Биљана Ристић а Саво се
потрудио да све професионално одштампа најбоље
што се може. Иначе оригинална композиција су
ликови хероја на камену оригиналном медију и
симболичном за камениту Херцеговину чији су
хероји чврстог карактера као херцеговачко
стијење.

Протојереј Малиша Миловановић Велику радост су такође донели и млади гости са
Факултета Умјетности из Ниша, Никола Пековић –
хармоника, Андрија Минчић – кларинет и Никола
Цветковић – клавир. У петак вече млади умјетници
су одржали свој премијерни наступ у нашој
српској заједници у Ванкуверу и одушевили све
присутне својим виртуозним свирањем. Они су
такође били и гости на централној вечери у суботу
гдје су такође пленили велики аплауз.

ХРИСТОС СЕ РОДИ!

ВАИСТИНУ СЕ РОДИ!
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Херцеговачко вече је полако прерасло у
Херцеговачке вечери и догађај је сигурно
подигнут на један већи ниво. Проширила се
сарадња Цркве са Српском Матицом и
српским умјетницима и Херцеговачке вечери
постају прави културни догађај у нашој
српској заједници.
Лијепа атмосфера и дружење уз музику и плес
није изостало ни ове године и велика
захвалност припада Весни и Сави Ковач који
са својом породицом, пријатељима и рођацима
организују ово вече и чине све напоре на
очувању старе српске традиције, обичаја и
културе.

Уз изложбу Невесињска пушка и о
ауторки Биљани Ристић
Отаџбина је мисао, отаџбина је вера, а мисао и
вјера не умиру. Идеал за слободом један је од
најснажнијих идеала сваког народа ма гдје се
налазио. Поготово ако је тај народ био под
вековним ропством и изложен суровом животу.
Такви услови изњедре у једном народу најсветије
и најјасније идеале, а од обичних малих људи
направе вође и хероје,
а
народ
коме
припарају
учине
поносним. Таква је
Херцеговина, такви су
херцеговци. Таква је
Невесињска пушка,
устанак
који
су
организовали
и
повели честити људи
–
домаћини
са
идеалом
слободе,
коме
је
народ
Херцеговине дао пуно
повјерење кренувши
за
њима.
Тај
херцеговачки устанак
је означио почетак
краја
османлијског
царства. Може се
слободно рећи да у
цијелој
историји
свијета нема примера
да
се
мањи
број
људи
борио
дуже вријеме под
од најтежих такмичења у свијету, како пише
тежим
околностима
против
већег
броја
Југпрес. Стефан Поповић је освојио треће мјесто а
непријатеља
него
што
је
то
био
случај
у
овом
Стеван Валевски је освојио пето мјесто. Сваке
устанку.
похвале и честитке за оваква изванредна
достигнућа.
Важно је напоменути да је овај трио освојио
побједу на такмичењу Свјетски трофеј хармонике
у категорији Свјетска музика који се ове године
одржао у Викторији. Дејана Радановић, студент
хармонике у класи проф. Доцента Николе
Пековића, освојила је Прво мјесто на овом једом
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Организатори устанка оставили су нам у
задужбину нешто велико нешто чиме се мало који Уз Гусларско Вече у склопу Херцеговачких
народ и потомство може похвалити – свјесност да Вечери - Гуслар Ђорђије
смо њихови потомци и да су нам оставили ход
високо подигнутог чела.
Ђорђије – Ђоко Копривица је савремени српски
гуслар из Црне Горе. Припада братству копривица
црногорског племена Бањани. Има три сестре и
шесторо браће а с гуслама је почео да се дружи у
старости од 5 година. Обишао је Канаду,
Аустралију и САД и Европу све захваљујући
гуслама.
Био је три пута гост Херцеговачке вечери у
Ванкуверу.
Народни гуслар Ђорђије је родом из Бањана у
Старој Херцеговини. Добитник је видовданске
писменице једног од највиших признања у области
културе, коју додјељује Српска Краљевска
Академија Научника и Уметника.
Ђорђије је гуслар који зна напамет више од 70.000
стихова! Он је такође и народни пјевач и неуморни
Биљана Ристић, позната сликарка која је рођена у сакупљач народног блага. Аутор је више књига
Невесињу, а живи и ради у Новом Саду, поводом које његују нашу културну баштину.
140. година Невесињске пушке.
Биљана се вратила из равничарске Војводине у
Херцеговину, из које, истини за вољу није никад
емотивно ни одлазила, вратила се том усијаном
херцеговачком камену, и на каменим плочама из
Вележи, Црвња, Билеће, Чобанова Поља, и ко зна
одакле, осликала 21 портрет најзначајних
личности тог времена: Пера Тунгуза, Буху,
Зимоњића, Љубобратића, Гузину и многе друге.
Међу осликаним портретима је и једина жена
холандски добровољац.

Уз Херцеговачке вечери о нашим гостима
из Србије на Херцеговачкој вечери
Преузето са сајта Алексиначкеих вести

Никола Цветковић, је успео да победи у
конкуренцији најбољих светских музичара. Његов
Trio art family је освојио светски трофеј на
престижном такмичењу које се одржавало у
Канади, половином новембра ове године. У
категорији World music, Никола и његови
Биљана Ристић се скоро три деценије дружи са сарадници су освојили прво место.
кистом и палетом. Поред сликарства бави се
дизајном и илустрацијом, а 2006, г. Издала је двд Конкуренција јесте била жестока, јер су међу
пројекат Одјеци, филм о Невесињу, о учесницима били представници готово свих
Херцеговини.
Учествује
на
домаћим
и земаља, од Кине Пољске и Русије, до јединих
међународним колонијама. Имала је преко представника са Балкана. Трио чине професори
четрдесет самосталних изложби.
Факултета уметности у Нишу: Андрија Минчић кларинет, Никола Пековић - хармоника и наш
Осим награда на изложбама аматера добитник је Никола Цветковић - клавир.
2012. г. награде „Јухорски прстен“, колоније
Својново 2012. Оснивач је и члан Ликовне групе То је био и повод да узмемо изјаву од нашег
АлБи-арт из Новог Сада. Држи бесплатну школу суграђанина који за Алексинац.нет каже:
сликања на камену. Један је од организатора и "Такмичење се одржало на Универзитету у граду
учесник пројекта Кроз равницу у бојама, серије Викторија (Британска Колумбија) у периоду од 10.
изложби
слика
по
Војводини,
под до 16. новембра. У питању је 68. светски трофеј
покровитељством Покрајинског секретаријата за акордеониста, а ми смо се такмичили у категорији
образовање и културу.
World music. Дела која смо изводили су микстура
више
жанрова,
укључујући
класичну,
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Било је учесника из Молдавије, Румуније, Русије,
Кине, тако да је конкуренција била поприлично
јака.
Наш импровизовани трио ''Аrt family'', који чине
професори Факултета уметности у Нишу Никола
Пековић - хармоника, Андрија Минчић - кларинет,
и Никола Цветковић - клавир, наступио је у Већ неколико година за редом се одржава Вече
сведенијој варијанти, у саставу нас има иначе Републике српске које се организује да се не
забораве српски обичаји, поднебља и историја. Да
осморо.
се не заборави наше поријекло ни језик а све ради
дружења
и
Иначе, фронтална личност овог састава је Бојана
предаха
у
Пековић, која је заједно са својим братом Николом
црквеној
победила у серијалу "Ја имам таленат" пре
заједници.
неколико година. Међутим, због проблема у

Одржано Вече
Републике Српске

процедури око добијања визе, морали смо да
наступимо у оваквој скраћеној варијанти, без
Бојане. Без обзира, успели смо нашом музиком да
допремо до публике, и самог жирија, који су
громогласним аплаузом и овацијама поздравили
наш наступ, и тако осигурали победу.
Пар дана пре овог такмичења имали смо два
концерта у Ванкуверу, тако да нам је то била добра
припрема и загревање за наступ у Викторији. Мало
је рећи да смо презадовољни, ускоро излази и наш
концерт са Коларца који је био у мају ове године,
тако да имамо у плану још наступа и концертних
активности."
Вијести припремили:
Весна и Саво Ковач и
Љиљана Тољевић

Ове године вече
је такође било
успјешно
са
преко
стотину
гостију.
За
вечеру су се
побринуле
чланице
КСС
Косовка Дјевојка
са
главним
куваром Зораном
Ђурицом који је
приремио богату вечеру. Такође у припреми се
придружио и значајан број волонтера поријеклом
из Републике српске који су заједнички украсили
салу и позорницу и дочарали љепоту и топлоту
српског народа из овог поднебља.

Одржан је садржајан културно-умјетнички прогам.
По први пут у нашој ЦШО је наступила и позната
српска умјетница, оперска дива, Мартина
Говедник која је заједно са већ добро познатом и
БЛАГОДАРИМО СВИМА ВАМА КОЈИ СТЕ вољеном Миланком Лајић отпјевала Химну Моја
Затим је најмлађи наш српски гуслар
ДАЛИ ВАШЕ ДОНАЦИЈЕ ЗА ХРАМОВНУ Република.
Кристијан Ољача уз гусле отпјевао пјесму
Републико српска коју је специјално за ово вече
СЛАВУ, ХЕРЦЕГОВАЧКО ВЕЧЕ И ВЕЧЕ
написао његов тата Душко Ољача.

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, КАО И СВИМА

Уследио је наступ мушке пјевачке групе Српског
Фолклорног Ансамбла Млада Србадија која је
пленила публику својим изабраним пјесмама
ПОПРАВКЕ ПРОЗОРА И ЦРКВЕНОГ
посвећеним Републици српској. Публика је
КРОВА И СВЕ ОСТАЛЕ ВАШЕ ПРИЛОГЕ. срдачно поздравила распјевану младост која се
активно укључује у све црквене добротворне
прославе.

КОЈИ СУ ДАЛИ ПРИЛОГЕ ЗА ОТПЛАТУ

НЕКА СВЕ ВАС И ВАШЕ ПОРОДИЦЕ
БОГОМЛАДЕНАЦ БЛАГОСЛОВИ И
ОБАСЈА РАДОШЋУ БОЖИЋА.

Премијерни наступ Мартине Говедник која је,
поред химне, отпјевала старе српске пјесме са
Косова: Магла паднала и Прелетеше ‘тице
ластавице у класичном аранжману – је такође
одушевио публику.
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ПРОСЛАВА
75 годишњице

Оснивања КОЛА СРПСКИХ СЕСТАРА

КОСОВКА ДЈЕВОЈКА
недеља, 9, фебруар

10:00 Света Литургија
11:30 Свечани ручак
Позивамо све чланице да узму учешћа у
прослави оснивања и помагања Цркве
честитамо свим сестрама велики јубилеј
Информације:
Председница КСС Ана Продановић
604-818-7817

Затим је, уз пратњу Мартине на клавиру, Миланка
Лајић звучно отпјевала пјесму Завјет посвећену
Републици српској и по први пут је отпјевала
пјесму Видовдане свети дане за коју је снимљен
видео спот и коју је написала Дариа
Заставниковић. Овај наступ је такође добио бурне
аплаузе.
Звуци фруле нашег познатог фрулаша Јована
донели су звуке родног краја а на самом крају
програма за добро расположење побринуо се Весо
Милић. Велика захвалност припада свима који су
помогли да ово вече буде успјешно одржано.
Хвала свима вама који сте дали своје донације.
Сав приход и прилог од ове вечери намјењен је за
отплату поправку црквених прозора и крова.
Љиљана Тољевић

ПОКЛОН ЦРКВИ
ЗБИРКА ПЕСАМА
ПОСВЕТА

Тако је говорила мама мила
Захваљујемо
се
нашој
песникињи из Ванкувера, драгој Милки
Сантрач која је поклонила своју трећу
збирку песама цркви. Песме су посвећене
животу песникиње у црквено-школској
заједници од њеног доласка у Канаду.
Збирку можете купити код тутора на улазу у
Цркву и сав прилог од продаје намењен је
Цркви за отплату поправке прозора и крова.
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У суботу, 2. фебруара одржаће се

ЛОВАЧКО И

РИБОЛОВАЧКО ВЕЧЕ
19:00 - Ловачка и риболовачка јела спремљена у котлићу
Позивамо све ловце и риболовце да се пријаве за
такмичење из НАЈБОЉЕГ КОТЛИЋА
За пријаву на такмичење позовите Зденку на 778-386-2634

Резервације карата: Биљана Кос 778-385-8245

Карте: $30
Музика уживо са ДРАГАНОМ И ДАЦОМ ДАНИЈЕЛОМ
Сав прилог намењен је за
отплату поправке црквених прозора и крова!
Хвала свима који помажу у организацији ове интересантне вечери.
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The Nativity Encyclical of
His Grace Right Reverend
Dr. Mitrophan
Bishop of Canada

“But when the fullness of the time had come,

God sent forth His Son, born of a woman,
born under the law, to redeem those who were
under the law, that we might receive the
adoption as sons.” (Gal. 4:4-5)

Dear brothers and sisters,
Again in this God-given year you will gather around
the icon, the Christmas candle, the badnjak (yule log)
and česnica, to celebrate the Nativity according to
flesh of our Lord Jesus Christ. It is our wish that you
do this with the greatest spiritual joy in your homes,
but first of all in God’s church, actively participating
in holy services and receiving the Sacrament of Holy
Communion. Then you will have truly celebrated
Christmas, and felt the indescribable spiritual
fulfillment, peace, joy and love of Christ that exceeds
all reason (Eph. 3:19). But we will show this, even
more evidently, through our beneficial faith that, in
the words of the holy apostle Paul works through love
(Gal. 5:6). Or, as another holy Apostle teaches us,
“For as the body without the spirit is dead, so faith
without works is dead also” (James 2:26).
These words were pronounced nearly two thousand
years ago yet they are always contemporary. The
Brother of the Lord by flesh, Holy Apostle James, advises his contemporaries and tribesmen that theoretical
faith, or faith by mouth and words, is on its own dead.
The Holy Apostles also warn us to keep our faith
alive. For, truly, if we want to welcome the Holy
Christmas holidays in an evangelic way, then we can
only do that with a working faith. This would give the
greatest joy to the God-child. There is nothing He
needs, though He asks us to be merciful toward His
little brethren (Matt. 12:48-50; 18:5).
Up until now you have demonstrated your faith
through your works, beloved brothers and sisters, contributing to your Diocese, her churches, the monastery
and those brothers who need material and spiritual
help. Clement of Alexandria states, “Sins are driven
out with charity and works of faith”. Show our love
toward our tormented brothers and sisters in Serbian
Kosovo and Metohija. They have no one other than
God and us.
We await Christ’s Birth with a merciful heart toward
all. For He said, “Blessed are the merciful, for they
shall obtain mercy” (Matt. 5:7). We always have in

mind the words of the First most high of the Apostles,
“And above all have fervent love for one another, for
love will cover a multitude of sins” (1Pet. 4:8).
Sending you my paternal blessing, we wholeheartedly
greet you with the joyous words:

PEACE FROM GOD – CHRIST IS BORN!
INDEED HE IS BORN!
HAPPY AND BLESSED 2019!
Your intercessor before Christ the Godchild,
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swaddling bands, worshipped Him as God and laid
Him in a manger. Then righteous Joseph drew near
and worshipped Him as the divine Fruit of a virgin
womb. Then the shepherds came in from the fields,
directed by an angel of God, and worshipped Him as
Messiah and Saviour. The shepherds had heard a multitude of angels singing: "Glory to God in the highest,
and on earth peace, goodwill among men" (Luke
2:14).
At that time there also came wise men from the East,
led by a wonderful star, bearing their gifts: gold,
frankincense and myrrh, and worshipped Him as King
of kings, offering Him their gifts (Matt. 2:11). Thus
He came into the world Whose coming had been foretold by the prophets and Who was born in the way that
they had prophesied: of the most holy Virgin, in the
city of Bethlehem, of the lineage of David according
to the flesh, at the time when there was no longer in
Jerusalem a king of the tribe of Judah, but Herod the
stranger was on the throne. After many types and prefigurings, messengers and heralds, prophets and righteous men, wise men and kings, finally He appeared,
the Lord of the world and King of kings, to perform
the work of the salvation of mankind that could not be
performed by His servants. May His be eternal glory
and praise! Amen.

The Nativity of our Lord
and God Jesus Christ

Christ is Born! Glorify Him!

"And when the fullness of time was come, God sent
His only-begotten Son" (Gal. 4:4), to save the human
race. And when the ninth month had come after the
archangel Gabriel appeared to the most holy Virgin in
Nazareth, saying: "Hail) thou that art highly favoured... thou shalt conceive and bear a son" - at that
time a decree went forth from Caesar Augustus that all
the inhabitants of the Roman Empire be taxed. In accordance with this decree, everyone had to go to his
own town and there be inscribed. Therefore righteous
Joseph came with the most holy Virgin to Bethlehem,
the city of David, for they were both of the royal
House of David.

Your Nativity, O Christ our God,
Has shone to the world the Light of wisdom!
For by it, those who worshipped the stars,
Were taught by a Star to adore You,
The Sun of Righteousness,
And to know You, the Orient from on High.
O Lord, glory to You!

Troparion - Tone 4

But, there being a great many people in that small city
for the census, Joseph and Mary could not find a lodging in any house, and found shelter in a cave which
the shepherds used as a sheepfold. In this cave the
most holy Virgin gave birth to the Saviour of the
world, the Lord Jesus Christ. Bearing Him without
pain, as He was conceived without sin of the Holy
Spirit and not of man, she herself wrapped Him in

Kontakion - Tone 3
Today the Virgin gives birth to the
Transcendent One,
And the earth offers a cave to the
Unapproachable One!
Angels with shepherds glorify Him!
The wise men journey with a star!
Since for our sake the Eternal God was born as
a Little Child!
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Divine Services in January 2019
January 6 2019 ( Sunday )
10 AM-Divine Liturgy

SERIES OF LECTURES
ABOUT the CHURCH

January 6 2019 ( Sunday )
6 PM- Christmas Evening service
January 7 2019 ( Monday )
10 AM-Divine Liturgy ( Christmas )

Holy Scriptures, Holy Tradition, Church
Identity and contemporary issues that
Orthodox Christians face in the 21st Century

January 8 2019 ( Tuesday)
10 AM- Divine Liturgy ( Christmas second day)

Lectures will be in THEATER
Both in English and Serbian

January 9 2019 ( Wednesday)
10 AM-Divine Liturgy ( St. Stephan ) blessing
slava bread will be from 8.30-9.30 and in 11 am

Lectures delivered by:
Proto-presbyter Very Rev. Malisa Milovanovic
Theologian Ljiljana Toljevic B.A., TESL

January 13 2019 ( Sunday )
10 AM- Divine Liturgy

Lectures will begin during Great Lent

January 13 2019 ( Sunday )
6 PM-Evening service

First Lecture in Serbian on March 14 after
Repentance Canon of St. Andrew at 19:00
then in English every Saturday
after Vespers
March 16, 26, and 30;

January 14 2019 ( Monday)
10 AM-Divine Liturgy
( Circumsicion of our Lord Jesus Christ and
St.Basil The Great)

April 6, 13, and in Serbian on April 20;

January 19 2019 ( Saturday)
10 AM –Divine Liturgy( The Theophany )

We invite you all to join us in these lectures
and learn useful truths about the church and
holy orthodox faith. After lectures there will
be questions and answers about the topics.

January 20 2019 ( Sunday )
10 AM –Divine Liturgy
(St. John Baptist )
blessing slava bread will be
from 8-9.30 AM and in 11 AM

Serbian Eastern Orthodox Church
St. Archangel Michael
Information:
Priest Malisa Milovanovic
604-715-1908

January 26 2019 ( Saturday )
6 PM-Evening service
January 27 2019 ( Sunday )
10 AM-Divine Liturgy ( St. Sava )

All are welcome. Free entrance
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Saint Anthony
Greek
Orthodox
Monastery
Florence,
Arizona, USA
The US state of Arizona and its attractions are usually not
particularly appealing to visitors unless someone is interested in copper
mines or in American history of the Wild West. At first glance, it is unclear why would a place in Arizona find itself in a
section of our parish magazine dedicated to the orthodox monasteries of North America. However, if one
heads south of Phoenix through the desolate desert of
Sonora and then after thirty miles passes
town of Florence and continues little bit
further, a completely unexpected place
will show up.

was twenty years old, father Ephraim became a monk
on Holy Mount Athos under the spiritual guidance of
famous Mounth Athos elder Josepf the Hesychast.
After more than twenty years of monastic life and
struggle, father Ephraim became the hegumen of the
monastery of Philotheus and with his efforts and
God's grace very quickly renewed it and significantly
expanded the monastery brotherhood. In the following
years, he restored three more monasteries and also
took several more under his spiritual care.
The fruitful and demanding decades-long work of father Ephraim was temporarily stopped in 1979 because of his health problems. Upon learning about
this, his spiritual children from Canada invited father
Ephraim to their country to have a surgery. During the
recovery and several visits to the continent in the following years, father Ephraim became acquainted with
the life of orthodox christians in Canada and the United States, and he saw the great need to strengthen the
monastic life as an additional spiritual support and
also as a missionary work.
The Greek-American bishop Ioan Ioanidis strongly

In the middle of a desert where the temperatures climb up to 50 degrees Celsius
and where only cacti and short bushy
plants can survive, like an oasis emerges
the miraculous Greek orthodox monastery
of Saint Anthony. As a drastic contrast to
the rough desert landscape, the monastery
is surrounded by carefully arranged rows
of vines and lemon, orange, olive and pistachio trees. A little further, on the nearby
hill, the white walls and the blue dome of
the monastery church of the Holy Prophet Elijah are pointed out the need for orthodox monasticism when
sparkling on a desert sun.
he personally asked Holy Mount Athos to send monks
to North America and help the process of spreading
The road to the monastery passes through these per- orthodox christianity. Father Ephraim decided to take
fectly maintained orchards to the large main gate. Be- a step in this direction and, after consulting with Holy
hind the gate one enters the wide monastery courtyard Mount Athos, he permanently moves to North Ameriwhere an even more beautiful picture is awaiting the ca and begins his work. Soon after his arrival he esvisitor. Slender palm trees and cypresses provide tablished several monasteries in both Canada and
shade to the trails that connect neat monastery build- USA.
ings, and this unreal scene is complemented with fresh
water fountains. The visitor truly wonders how some- Somewhere in the summer of 1995, father Ephraim
one managed to create such a wonderful place in the came to Arizona with six other monks from Mount
middle of the desert.
Athos and founded the Monastery of St. Anthony the
The Monastery of Saint Anthony is one of twenty Great. As a location for the monastery he chose a
monasteries founded by father Ephraim Moraitis place in the desert where he heard the bells that
throughout the United States and Canada. When he sounded just like those of Philotheus.
41

WHITE ANGEL

БЕЛИ АНЂЕО
The work on building the monastery started very modestly, monks in camping trailers without electricity
and water, followed by the mockery of the local nonorthodox population who did not understand why
someone would come to live in the desert in such a
difficult situation by his own will.
However, the orthodox Greeks from nearby cities, although somewhat surprised by this phenomenon, realized the grace they received by the arrival of the quiet
monks from Mount Athos. The biggest problem in the
desert is of course the lack of water but with God's
blessing and with the miraculous help of Saint Anthony, this was quickly solved: an abundant source of
drinking water was found at the great depth and the
well was drilled. Material help started to arrive from
benefactors and the basic monastery buildings were
soon built. The monastery slowly began to take on its
present appearance.

There are six more monastery churches, dedicated to
Staint Nicholas, St. John the Baptist, Saint Demetrius,
Saint George, Holy Prophet Elijah, Saint Seraphim of
Sarov and Saint Panteleimon.
The monastery is now well known in non-orthodox
circles as well, as an unusual and interesting place on
the map of Arizona, and many Americans visit it from
pure curiosity. This asks for an additional effort from
the monastery brotherhood due to the great flow of
people not familiar with the rules of monastic life, but
at the same time this gives a great opportunity to bring
the Americans closer to the beauty and the depths of
orthodox Christianity.
The monastery also works on publishing and printing
of orthodox literature that is available in the monastery store, where besides the books, various orthodox
products such as rosaries, incense and spiritual music
can be found. Daily visits to the monastery are allowed every day from 10:30 am to 14:30 pm. Longer,
several days visits are also allowed but the monastery
should be contacted by phone first in order to make
sure a place for the visitor is available. For visits longer than seven days, the blessing of the heguman is also
needed. Orthodox Christians are expected to participate in services while non-orthodox can also attend
but should stay in the church lobby.

The word of the desert monks and their devoted work
spread to the surrounding area, and in the next few
years the monastery grew into a powerful spiritual and
missionary center. It was starting to be visited by a
large number of Orthodox Greeks from nearby cities,
as well as many other pilgrims and visitors from all
over North America. Today, twenty something years
after its founding, the monastery has expanded considerably. The brotherhood has grown to fifty monks, not
only Greeks but also Americans of various nationali- Whoever visits this place, either as an orthodox christies and races who have came to
orthodox tian or as a curious traveler, is sure to bring a strong
Christianity from other religions.
impression with him. This orthodox spiritual oasis in
the middle of the desert tells us that through effort,
Monastery life is organized by following very strict prayer, faith, and Christian life, it is possible to transMount Athos typicon. The service begins one hour form a desolate place into a life-giving one. And if we
after midnight, continues with the morning service think a little bit about that, what does today's modern,
and the Holy Liturgy. Breakfast is served at four Western society represent but the spiritual desert that
o'clock in the morning, and after that, the monks go to deadens those who surrender to it, making them forget
work on their monastery duties. Lunch time provides a about the faith, spiritual effort and christian goal of
short brake and then the work continues until four pm life.
when the Vespers starts. After the Vespers monks are The work and lives of these monks should encourage
having dinner and then they attend prayer before bed- us to do our best in our own desert, to follow their extime. The next service will be around midnight or 1:00 ample so we could transform and revive at least a
am when monks leave their cells for midnight service. small, miniature part of it. For we are all called upon
to spread the Gospel and to work on the salvation of
Having a life rhytm like this looks very difficult to us the soul, and we can certainly be part of some little
laymen. It is amazing how much effort, prayer and miracle, although much smaller than the monastery
personal sacrifice these monks are making to give the we are talking about here, and thus contribute to the
monastery spiritual strength and to make it look so salvation of ourselves and those around us.
beautiful, the characteristics that keep impressing the
visitors all these years. The monastery is also deeply More information about the monastery can be found
devoted to charitable work, through their care for the on their website: www.stanthonysmonastery.org
poor and helping people with life difficulties. The
main church in the monastery is dedicated to Saint Written by: Predrag Vukolic
Anthony the Great and Saint Nectarios of Aegina.
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HUNTSMEN &
FISHERMEN
EVENING
Saturday, Feb 2

SERBIAN

New Year’s

19:00 Dinner

Competitions
for the best dish

CELEBRATION

19:00 DINNER
Registration for hunters’ or
20:00 NEW YEAR’S
fisherman dish call:
CELEBRATION
Zdenka 778-386-2634
LIVE MUSIC
DRAGAN & DANIJELA
Tickets: $30
Tickets: $40
Reservations: Biljana
TICKET RESERVATIONS:
778-385-8245
Ljiljana 778-991-4598
Music guests:
Daca Daniela and Dragan
St. Archangel Michael
Church-School
Serbian Church Hall
7837 Canada Way, Burnaby

All proceedings
go to the church.
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Ladies Auxiliaries Kosovo Girl
is inviting all former and current sisters

Executive Board
of St. Archangel
Michael Serbian
Church-School
Congregation and
Community of
British Columbia
together with priest
and the president,
teachers and students from Serbian School, sisters, folklore
group, our church choir and our magazine
editorial board extend our greetings for the
upcoming holy days:

Christ is Born!
Indeed He is Born.
Wishing you all a blessed year
full of God’s grace!
to attend celebration:

75 years since foundation and
proudly serving the Church

Information:

Sunday, February 9

Proto-presbyter
Very Reverend Malisa Milovanovic
604-715-1908

10:00 Divine Service
11:30 Lunch

President of St. Archangel Michael
Church-School Congregation

Information: President of Sisters:
Ana Prodanovic 604-818-7817

Njegos Forcan 604-314-1161
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ПРЕПОДОБНИ АВА ЈУСТИН
О ОВАПЛОЂЕЊУ
ГОСПОДА ИСУСА ХРИСТА
Сав Бог сишао је на земљу, да би сав човек узишао на небо. (Ефес, 118)

Бог је и сишао у човека, и живео у телу, да би показао људима како се живи
Богом у телу и како је тело и дато људима ради тога да у Њему живе Богом,
на божански, на боговечански начин. (Ефес, 179)
У Њему, Богочовеку, сједињује се Бог и човек, небо и земља, анђели и људи,
бића и твари, атоми и васионе, све што је на небу и што је на земљи, све
осим греха, смрти и ђавола. Богочовек је све то ујединио основавши Собом и
у Себи и на Себи Цркву, која је тело Његово и Он глава Њена, те је тако она
пуноћа која је тело Његово и Он глава Њена, те је тако она пуноћа Њега,
Богочовека, који све испуњава у свему (Ефес. 1,2-23) (Ефес, 19).

Главна је радост и за људе и за анђеле: Бог је постао човек. Све остало
бесмртно и вечно извире из тога. А то је доказ неизмерне љубави Божје
(Ефес, 7).
Ван Господа Христа нема савршеног човека; ван Њега се ниједан човек не
може усавршити ни у чему добром, правдном, божанском, вечном; ван зњега
човек опада, пада, пропада, док не заврши - нечовеком. Да, ван Богочовека
Христа - нема истинског човека, већ све сам - подчовек, качовек, мимочовек,
получовек, нечовек.
Све своје саоваплотити Његовом: срце своје срцу Његовом, душу своју души Његовој, вољу - вољи, живот - животу, да би се благодатно ујединио са
Њим, и тако постао један дух с Господом. (Ефес, 68).
Све је Христом обасјано, све осветљено, све је на Све што се унесе у време,
а није од Бога, и јесте зло; и тако време постаје зло. Ушавши у време кроз
оваплоћење, Бог Логос је осветио време, и Својим животом на земљи
показао како дани и ноћи постају свети и добри. Како постају? Када се
испуне Богом и Божјим.

