


САДРЖАЈÊОВОГÊБРОЈАÊ/ÊTableÊofÊContents 

¨ УводÊуÊовајÊбројÊ 
СвештеникÊСинишаÊМилутиновић 

· БожићнаÊПосланица— стр.Ê2 
ЕпископÊканадскиÊдр.ÊГ.Г.ÊМитрофан 

¨ ПотрудимоÊсеÊбогобојазни—стр.Ê3 
АрхијерејскиÊнамесни,Êпротојереј 

ОбрадÊФилиповић 
¨ НадÊтајномÊБогомладенцаÊХриста—стр.Ê4 

ПреподобниÊЈустинÊЋелијски 
¨ Божић,Êпесма,ÊСтефанÊМаксимовић—ÊстрÊ6 

¨ ДаровиÊмудраца—стр-7 
ИзÊРизницеÊХиландара 

¨ ЖитијеÊСветих—стр.Ê10 
¨ БлагословÊСв.ÊСимеонаÊМироточивог—стр.11 

¨ МолитваÊСв.ÊСаве,ÊПрепоробниÊАваÊЈустин—стр.Ê11 
¨ СјећањаÊМешеÊСелимовић—стр.Ê12 

ОÊпоријеклуÊпородицеÊСелимовић 
МешаÊСелимовић 

¨ Свјетлост,Êпесма,ÊДаринкаÊЗаставниковић—стр.Ê13 
¨ ДаÊсеÊнеÊзаборави—стр.Ê14 
ЕвоÊкадÊнамÊјеÊРусијаÊпомогла 
Св.ÊВладикаÊНиколајÊСрпски 

¨ ПравославниÊживот—стр.Ê17 
АрхимандритÊСилуанÊ/Висан/ 

¨ ПарохијскеÊвести—стр.Ê19 
 

EnglishÊSection 
¨ NativityÊEncyclical—pageÊ33 

ÊHisÊGraceÊBishopÊforÊCanadaÊDr.ÊMitrofan 
¨ LetÊusÊMakeÊanÊEffort—-pageÊ34 
Proto-presbyterÊObradÊFilipovic 

¨ LivesÊofÊSaints—pageÊ35 
¨ TheÊChristianÊChurchÊinÊPost-ModernÊSocietyÊÊ-ÊpageÊ38 

MichaelÊWhelton 
¨ InÊtheÊLord’sÊEyes,ÊaÊpoemÊbyÊStefaniÊWideski—pageÊ40 

¨ AttentionÊDeficit/HyperactivityÊDisorderÊ(ADHD)ÊÊ-ÊpageÊ41 
Dr.ÊTatjanaÊSubotic-Bratic 



  

 

 

 

УВОДÊУÊОВАЈÊБРОЈ 

 

 Пред нама је празник Рођења Христовог – 

Божић, велики, светли, дивни празник који нас 

подсећа на љубав Божију која се излила на нас 

у Божићној ноћи у Витлејемској пећини, где је 

Христос рођен. Та чудесна ноћ, као ни једна 

пре и ниједна после, блистала је нествaрном 

светлошћу Богомладенца Христа. У 

Витлејемској пећини лежало је, повијено у 

пелене, чудесно Дете, као ни једно дете пре и 

ни једно дете после Њега. То дете постаће 

Вођа најсилнијег народа у историје 

човечанства, Он ће постати Пастир многим 

овцама,  утеха, радовање, извор вечнога 

живота за сваку душу која му се обрати. 

  

Много је разлога зашто славимо Божић. Тражите ли одмор душама вашим? Тражите ли 

уточиште од зла овога света? Тражите ли милост, љубав, мир? Тражите ли Бога? 

Пронаћете га у празнику Рођења Христовог. Дајте да се сваки од нас за овај Божић 

покаже једним од мудраца који са истока дођоше да се поклоне ономе пред којим стрепе 

Херувими, Серафими и све небеске силе. Дајте да се свака душа испуни вечним миром, 

а то је онај мир који не пролази јер тај мир није од овога света и не задобија се на основу 

наших дела. То је мир Цара Небескога који нам се открива у празновању овог великог 

празника. 

 Желимо вам срећне и Богом благословене божићне празнике уз традиционални 

божићни поздрав: 

МИРÊБОЖЈИÊХРИСТОСÊСЕÊРОДИ! 

 свештеникÊСинишаÊМилутиновић 
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БОЖИЋНА ПОСЛАНИЦА 
 
Пред Божић, 2022. 

 
“Јер је Он мир наш, који и једне и друге састави…
И да помири са Богом и једне и друге” (Еф. 2, 14. 

16). 
 Драга браћо и сестре,  
 
 Ево нам долази радосни дан Христовог 
Рођења! Ево нам долази Син Божији да нас 
помири са Богом! Ево долази да нас помири са 
нама самима! Ево нам долази да нас помири са 
свима људима! Ево долази да опет помири небо и 
земљу! Ево дана кад смо постали чеда Божија. И 
нисмо више робови, него смо синови наследници 
Божији кроз Христа. Зато су Му анђели певали: 
«Слава на висини Богу и на земљи мир међу 
људима добра воља» (Лк. 2, 14).  
 Овим Свети Апостол жели да каже да смо 
примљени у породицу или у дом небеског Оца, ми 
који смо, због грехова наших и непослушности, 
били робови. Били смо, дакле, непријатељи 
Божији, непријатељи сами себи и непријатељи 
целоме свету.  
 Начелно, помирење је дело Божије љубави 
(Јн. 3, 16; II Кор. 5, 18-19). Али то је и наше дело. 
Јер ту службу помирења примили су од Господа 
Христа, преко Светих Апостола, и њихови 
наследници у Цркви, епископи и свештеници, као 
и верни народ. Стога одбијање помирења значи 
одбијање спасења. Господ је помирио земљу са 
небом, срушивши сваки раздвајајући зид 
укинувши сваку разлику и учинивши све људе 
браћом. То је Он једанпут учинио како нико то 
није учинио нити ће учинити. Зато и Црква овога 
дана поје: «Ходите да се радујемо у Господу, као 
што нам говори данашња тајна: сруши се 
раздвајајући зид».  
 Отуда је наша свакодневна обавеза, драга 
браћо и сестре, да будемо миротворци, јер ћемо се 
само тако назвати синови Божији (Мт. 5, 9). А и 
опомена Светог Апостола Павла: «Уместо Христа, 

дакле, молимо, као да Бог позива кроз нас: молимо 
у име Христово – помирите се са Богом» (ΙΙ Кор. 
5, 20). Нама је Господ у Његовој Светој Цркви, дао 
сва потребна средства за остварење помирења.  
 Слика помирења са Богом и ближњима јесте 
помирење са самим собом, то јест да човек буде 
помирен са својом савешћу, или да има 
унутрашњи мир. Али и да не остане само на томе, 
него да се труди да чини добро и одбаци зло и 
грех (Јак. 4, 17). Ево савета Светог Јована 
Златоуста: «…немојмо долазити у Цркву ради 
суда и осуде, него ради очишћења душе и 
освећења, ради врлине, ради помирења са Богом, 
ради непоколебивог мира, ради темеља безбројних 
добара, да бисмо сами себе осветили и утврдили 
нашег ближњег». Један древни хришћански спис 
вели: «Не прави раздор, и мири оне који се 
свађају!».  
  
 Драга наша децо духовна,  
 
 Данас је свету потребнији мир него икада. 
Зато се помилимо Богомладенцу, Господу 
Миротворцу, да нам пошаље вишњи мир ради 
спасења наших душа, као и мир целоме свету. Да 
престане братоубилачки рат међу православним 
народима и усели се међу њих «мир Божији који 
превазилази сваки ум» (Филип. 4, 7). Да и нама 
каже као Својим Светим Апостолима: «Мир вам 
остављам,  мир свој дајем вам…» (Јн. 14, 27). Нека 
се Његов мир усели на наше Косово и Метохију. 
Нека се усели у срца ваша, у домове и породице 
ваше. Нека Његова љубав победи сваку мржњу. 
Јер ко има мржњу нема љубави. Међутим, 
свакодневно видимо да има оних који не желе 
мир. Зато се држимо речи Апостола незнабожаца: 
«Ако је могуће, колико до вас стоји, имајте мир са 
свима људима» (Рим. 12, 18). Јер ћемо тако 
показати нашу љубав која доноси мир и радост, 
плодове  Духа Светога (Гал. 5, 22).  
 Неизмерно се захваљујемо свима који су 
приложили нашој Епархији, манастиру, црквама, и 
свакоме коме је била потребна помоћ, а особито  
својима по вери (Гал. 6, 10).  
  Из дубине душе и срца све Вас очински 
поздрављамо радосним речима: 

 
МИРÊБОЖИЈИÊ-ÊХРИСТОСÊСЕÊРОДИ! 

СРЕЋНАÊИÊБОГОМÊБЛАГОСЛОВЕНАÊ2023Ê
ГОДИНАÊСПАСЕЊА! 

 
 Ваш молитвеник пред Богомладенцем 
Христом, 

ЕПИСКОП КАНАДСКИ 
+МИТРОФАН 
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ПОТРУДИМОÊСЕÊ

БОГОБОЈАЗНИ 
 

ДрагаÊбраћоÊиÊсестреÊХристосÊсеÊРоди! 

 

 Прослављајући радостни празник 

рођења Богомладенца Христа, позивамо 

вас љубазна браћо и сестре да 

се заједно осврнемо иза себе и 

сагледамо свој начин живљења.  

 Наш овоземаљски живот, 

као дар од Бога, прилично је 

кратак, по речима псалмопевца 

Давида:“ДанаÊ годинаÊ нашихÊ

свегаÊимаÊдоÊседамдесетÊгодина,ÊаÊуÊјачегаÊ

доÊосамдесетÊгодина,ÊиÊ самÊ јеÊцветÊњиховÊ

мукаÊ иÊ невоља;Ê јерÊ текуÊ брзо,Ê иÊ миÊ

одлећемо“.Ê (Псалм.Ê 90,Ê 10) Будући да смо 

створени Божијом руком као телесна и 

духовна бића потребно је и неопходно да се 

бринемо и о души и о телу. Свети апостол 

Павле нас учи говорећи: „ПрославитеÊ

даклеÊ БогаÊ уÊ телимаÊ својимÊ иÊ уÊ душамаÊ

својим,ÊштоÊјеÊБожије“.Ê(Кор.Ê6,Ê20)Ê 

 У бризи о телу, мада можда не у оној о 

којој свети апостол Павле говори, свакако 

предњачимо. Свакодневно се умивамо, 

перемо зубе, дотерујемо облачимо и 

стомаку своме угађамо. Шта је пак са 

бригом о души која је свакако претежнија 

од тела? Ту смо нажалост најчешће 

потпуно заказали. Душа тражи молитву, 

смирење, трпљење, пост, доброчинство, 

милост и све оне врлине које су Богу 

угодне. Потребније је ово души него што је 

потребна одећа телу нашем.  

 Потрудимо се дакле богобојазни, да у 

благодати рођења Христа Спаситеља, 

преобразимо свој живот. Да оно што је 

најпретежније поставимо на прво место, да 

душу своју негујемо, да постом и молитвом 

полетимо ка духовним висинама, да 

милошћу и доброчинством заблистамо 

светлошћу непролазном. 

Потрудимо се да прослављајући 

Господа душом и телом сијамо по 

Христовим речима: „ТакоÊ даÊ сеÊ светлиÊ

светлостÊваша,ÊдаÊвидеÊвашаÊдобраÊделаÊиÊ

прославеÊОцаÊвашегаÊкојиÊ

јеÊ наÊ небесима“.Ê (Мат.5,Ê

16)   

 

ВаистинуÊ сеÊ ХристосÊ

роди!!! 

ПротаÊОбрадÊФилиповић 
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НАД ТАЈНОМ 
БОГОМЛАДЕНЦА 

ИСУСА 
 
Преподобни Ава Јустин Ћелијски 
 
Младенац Исус је не мање чудо од Исуса 
васкрслог и прослављеног. Његово рађање на свет 
засуто је необичним појавама. Рађајући се на свет, 
Он је пробудио све тајне, и оне су се слегле око 

Њега као рој око матице. Свака је 
нашла своје место у Њему; свака 
је нашла своју храну у Њему. 
Вековима се човечанство мучило 
проклетим Јововским питањем: 
зашто се човек рађа на свет? и 
проклето питање расипало се у 
безброј питања; са њим се 
расипала и јадна душа 
човечанства. Вековима је 
Соломоновски очај ломио и душу 
и тело човечанства и ригао 
анатеме на човека, на живот, на 
тајне живота. Очај се извијао у 
бунцање; на страшно повишеној 
температури очајања човечанство 
је бунцало, и бунцањем 
одговарало на проклето питање. И 
није одговорило. Пред проклетим 
питањем банкротирао је сав човек. 
Опседнут ужасима живота 
замирао је у инерцији немоћи, и 
непомично и резигнирано примао 
страхоте живота. И када су људи 
од очајања и ужаса не стајали већ 
"седели у тами и сени 
смртној" (Мт. 4, 16), родио се 
Исус на свет. Рађањем својим на 
свет Исус је одговорио на 
проклето питање: зашто се човек 
рађа на свет? Одговорио је и 
одговором доказао да је не човек 
већ Богочовек. Човек је питање; 
Богочовек је одговор; Богочовек 
са свима својим божанским и 
човечанским својствима, мислима, 
осећањима, делима. Рађајући се на 

свет, Богочовек је чудесном личношћу Својом 
одговорио, зашто се човек рађа на свет. "Бог се 
рађа као човек, да би човек постао Бог". 
 
Христос се оваплотио, да би човек у толико постао 
Бог, у колико је Бог постао човек. Обожење 
људске природе природна је последица Божјег 
оваплоћења. Да је Бог постао човек, то се 
изражава речју: оваплоћење. Но ако је Бог постао 
човек, онда је и човек постао Бог. Та чињеница се 
изражава речју: обожење. (θέωσις). Оваплоћење 
Бога је средство којим се објављује циљ и смисао 
човечјег бића: обожење, и дају средства за његово 
остварење. То је смисао боговаплоћења; то и циљ. 
Богочовек Христос га је дао и остварио.Поставши 
човек - дао је циљ човеку, ушавши у тело - дао је 
циљ телу; ушавши у материју - дао је циљ 
материји  
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. Поставши човек - осмислио је све што је човечје: 
и рађање и живот и смрт. До Њега - све је било 
бесмислено, од Њега - све је осмислено. До Њега - 
људи су били слепорођени и мртворођени за 
смисао рађања, живота и смрти; наша јадна 
планета била је кртичњак; од Њега - људи су 
прогледали и васкрсли за смисао живота и смрти. 
До Њега - око је било слепо; од Њега - оно је 
прогледало; до Њега - уво је било глуво да Бога 
чује; од Њега - оно је прочуло; до Њега - ум је био 
без-уман; од Њега - он је уразумљен; до Њега - 
човек је грехом био откинут од Бога: 
непремостива провалија зјапила је између њих: 
људи нису могли да до-мисле Бога, да до-осете 
Бога, да до-гледају Бога; од Њега - провалија је 
премошћена: Бог је ушао у тело, и оспособио га да 
може до-мислити и сагледати Бога; време се 
ородило с вечношћу; човек се ородио с Богом; Бог 
је постао учесник у људској природи, да би човек 
постао учесник у Божјој природи (2 Петр. 1, 4). 
Боговаплоћењем човек надраста себе: од коначног 
постаје - бесконачан, од временог - вечан, од 
сићушног - огроман. "Човек превазилази своју 
сопствену природу: од смртног постаје - бесмртан, 
од пролазног - непролазан, од временог - вечан; 
једном речју: од човека - Бог - θεός εξ άν&ρώου.  
  
Као Богочовек Христос је не само савршено 
открио Бога већ и човека. Богочовештвом 
Његовим решен је коначно и завршно и проблем 
Бога и проблем човека. Зато је Богочовештво 
Христово крајеугаони камен Хришћанства. 
Спасење је у Богочовеку, не у човеку. Човек је 
нешто од чега се треба спасавати - Богочовеком. 
Рођење Богочовека на свет - то је прва чињењица, 
од које се мора поћи да би се ушло у тајну бића 
Божјег и бића човечјег. Ко њу обиђе - не може ући 
у мистерију Хришћанства и личности Христове. 
Христос је Богочовек - то је полазна тачка 
Хришћанства; од ње мора поћи сваки, сваки без 
изузетка. Од ње полазе Еванђелисти и Апостоли, 
Мученици и Исповедници, Св. Оци и Чудотворци. 
То је основна догма Хришћанства: из ње се изводе 
све остале догме и сва остала факта. 
 
Христос је истинити човек, - то је закључак до 
кога се мора доћи испитивањем Његовог 
родослова по телу (Мт. 1, 1-17) и Његовог живота 
у телу. Но какав је Његов духовни родослов? - Дух 
Свети сачињава сав Његов духовни родослов, - то 
је одговор Еванђелиста на постављено 
питање (Мт. 1, 18; Лк. 1, 35). Мати Исусова 
Марија нађе се да је трудна од Духа 
Светога (Мт. 1, 18). "Не иди даље, не тражи више 
од реченога, не питај: како је Дух Свети то учинио 

у Деви? Јер када је немогуће објаснити начин на 
који се врши зачеће и развиће детета при 
природним условима, како можемо онда 
објаснити, када оно бива чудесним дејством Духа? 
Да не би узнемиравао Еванђелиста и досађивао му 
честим питањем о томе, он је себе ослободио тога, 
наименовавши Онога Који је учинио то чудо. 
Ништа више не знам, вели он, осим да је то 
учињено од Духа Светог. Нека се постиде они који 
желе да објасне узвишено рођење... Јер нити је 
арханђео Гаврил нити Матеј могао нешто више 
рећи осим да је рођење од Духа Светог; но како и 
на који начин је то учинио Дух Свети, нико од 
њих није могао објаснити, јер није било могуће". 
 
Христос је истинити Богочовек - то је факт на који 
непрестано указују Еванђелисти. У самом 
богопосланом имену: Исус (Мт. 1, 21) садржи се 
сав обим и сва садржина Христове мисије на 
земљи. Спасти људе од греха - то је циљ 
Христовог доласка. Он је Своје име оправдао 
Својим животом, Својом смрћу и васкрсењем. Он 
се безгрешно зачео, да би могао очистити људе од 
греха, учинити их безгрешнима. Он се зачео од 
Духа Светог, да би спасао људе од духова 
несветих, од духова злих и грешних. У томе је 
новина и Његовог имена и Његовог дела; у томе и 
доказ Његовог Божанства, јер само Бог може 
опраштати грехе; у томе је срж Његовог 
благовешћа, јер једино тиме може облаговестити 
загорчену грехом природу људску. 
 
Исус се зачео од Духа Светог - то сведоче и 
Арханђео и Еванђелист, али да ће се родити од 
девојке - то сведочи сам Бог устима пророка 
Исаије. Родити се од девојке није мање чудно и 
тајанствено од зачећа Духом Светим. И једно и 
друго је надприродно, надљудско; и за једно и за 
друго неопходно је непосредно Божје учешће и 
дејство. Једно објављује Бог преко ангела, друго 
преко пророка; учествују и бестелесна и телесна 
бића. Устима Исаије Господ говори: "Гле, девојка 
ће затруднети и родине сина, и наденуне му име 
Емануил, које значи: с нама је Бог (Ис. 7, 14 Мт. 1, 
23). ). - Изучавајући личност Христову, човек 
мора говорити себи: ваистину, с нама је Бог, Бог је 
са нашим телом и у нашем телу, Бог је са нашим 
духом, са нашим срцем, са целокупном природом 
нашом; ваистину, Бог се оваплотио у човека, у 
целог човека, не у његово парче, не у његов ум 
само, или душу, или тело. С нама је Бог = с нама 
је Христос, јер је у богочовечанској личности 
Својој најинтимније зближио, најприсније 
здружио, најчудесније сјединио Бога са човеком.  
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До Христа - људи су имали мало разлога да 
говоре: с нама је Бог; но имали су много разлога 
да говоре: с нама је ђаво. Грехопад је 
интимизирао човека с ђаволом. Бог је био дирка 
на кругу људског живота, а ђаво - центар. Зато је 
реално и оригинално богопознанье било 
немогуће у старом свету. Бог је био с људима 
кроз камене таблице, кроз закон, кроз пророке. 
Мојсеј и Јов, Исаија и Језекиљ имали су виђења 
Бога, виђења у вихору и олуји, у облаку и 
символима. Платон је учио да је с људима не Бог, 
већ копије Бога. Он је био у праву; кроз ту 
његову исповест исповеда себе цео пагански 
свет. 
 Тако до Христа; но од Христа: с нама је Бог у 
телу, - зборе људи; с нама је Бог - зборе 
животиње и биље; с нама је Бог - зборе сва бива; 
с нама је Бог - зборе минерали. С нама је Бог, но 
не привремено, већ на сву вечност. Бог "Реч 
постаде тело" (Јн. 1, 14), да би телу казала и 
открила Бога; постаде тело, да би телу вратила 
бесмртност изгубљену грехом. Главно је да Реч 
постаде тело. Када је то могуће, онда нема ничег 
немогућег у гоме да тело постане бесмртно, да 
људи постану синови Божји. Христос је 
Спаситељ зато што је Богочовек. То је основна 
Благовест, која синтезира сав Нови Завет. Она је 
ушла у свет на дан Рођења Христовог. Њу човек 
мора увек носити уза се и преда се на целом 
духовном путу кроз Еванђеља. Њу непрекидно 
себи носи и њоме живи Богочовечанско Тело 
Цркве. Но Божић је нарочито време када Црква 
особито силно и моћно славослови ту благу вест. 
Днесь Богъ на землю прїиде, и человѣкъ на 
небеса взиде. Слава и хвала на земли 
рожденному, и обожившему земнородниымъ 
существо. Рађајући се, Христос доноси богатство 
обоженїя[8] доноси неисказану радост, зато 
Црква призива не само људе, већ сву твар да се 
радује. Христос се јавио паче ума, сугубъ 
єстествомъ богочеловѣкъ.  
Божић је по преимућству дан радости, дан у који 
се родила Вечност на измученој планети нашој, 
дан у који се родио Богочовек, дан у који је циљ 
живота пренесен из твари у Творца, иа човека у 
Бога. У богомудром Божићњем поздраву: 
Христос се роди, и отпоздраву: Ваистину се 
роди! садржи се кратко изражена сва теологија. У 
том поздраву је формула спасења и лозинка 
спасеььа. Над слатком тајном сладчајшег 
младенца Исуса, који пружа ручице и зове нас к 
себи, ми приклањамо главе своје, и Молитвено и 
радосно поздрављамо всѣхъ и вся. 
 ХристосÊсеÊроди! 
Ваистину,ÊваистинуÊсеÊроди! 

БОЖИЋ 
 

 
С јутром дође нови дан, 
Буд' Србине радостан; 
Весели се ти због тога, 

Због рођења Христа Бога. 
 

Па пре зоре Цркви пођи, 
Кроз молитве и пост прођи; 
Те се с' Христом ти сједини, 
И међ' Божије Царство вини.  

 
Уз причешће живи вечно, 
Нека ти је вазда срећно, 
Прими Крв и Тело себи,  

Господ нек' да среће теби. 
 

Нађи спокој, мир у души,  
То је што демоне руши,  
Али немој сам ти ићи,  

Пусти Христа, он ће дићи, 
 

Своју војску коју има,  
Он барата Анђелима, 

Кроз молитве уз њих буди, 
Не дај да ти ђаво суди; 

 
Бирај само праву страну, 

Веру нашу, одабрану, 
Православну, знаш и сам, 
Буди' Србине, радостан! 

 
И дај жртву ти кроз пост, 
Мио тад си Христу гост, 
Моли, пости и на води, 

Мир Божији, Христос се роди! 
 
 

СтефанÊМаксимовић, 
Коквитлам 
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ДАРОВИÊ
МУДРАЦАÊ 

 
ДаровиÊ мудрацаÊ суÊ једнаÊ одÊ малобројнихÊ
реликвијаÊ везанихÊ заÊ земаљскиÊ животÊ ИсусаÊ
ХристаÊ којаÊ јеÊ сачуванаÊ доÊ данашњегÊ
дана. ПремаÊ предању,Ê БогородицаÊ јеÊ
непосредноÊ преÊ свогÊ УспењаÊ предалаÊ овеÊ
светињеÊ двемаÊ девицамаÊ -Ê својимÊ рођакама.Ê
КаснијеÊ суÊ ДаровиÊ пренетиÊ уÊ Византији,Ê аÊ
наконÊ освајањаÊ КонстантинопољаÊ одÊ странеÊ
ТуракаÊ 1453.Ê доспелиÊ суÊ наÊ Атос,Ê гдеÊ ихÊ јеÊ
донелаÊсрпскаÊпринцезаÊМарија. 
 
 ЈеванђељеÊпоÊМатеју,ÊглаваÊ2 

1. А када се Исус роди у Витлејему јудејскоме у 

дане Ирода цара, гле, дођоше мудраци од Истока 

у Јерусалим и рекоше: 
 2. Гдје је цар јудејски који се роди? Јер видјесмо 
његову звијезду на Истоку и дођосмо да му се 
поклонимо. 

 3. Када то чу цар Ирод, уплаши се, и сав 
Јерусалим са њим. 
 4. И сабравши све првосвештенике и 
књижевнике народне, питаше их гдје ће се 
Христос родити. 
 5. А они рекоше: У Витлејему јудејскоме; јер је 
тако пророк написао: 
 6. И ти Витлејеме, земљо Јудина, ни по чем ниси 
најмањи међу кнежевима Јудиним; јер ће из тебе 
изићи Вођа који ће напасати народ мој Израиља. 
 7. Онда Ирод, тајно дозвавши мудраце, сазнаде 
од њих када се појавила звијезда. 
 8. И пославши их у Витлејем, рече: Идите и 
распитајте се добро за дијете, па када га нађете, 
јавите ми, да и ја дођем да му се поклоним, 
 9. А они, саслушавши цара, пођоше, и гле, 
звијезда, коју су видјели на Истоку, иђаше пред 
њима док не дође и стаде одозго гдје бјеше 
дијете. 
 10. А кад видјеше звијезду, обрадоваше се веома 
великом радости. 
 11. ИÊ ушавшиÊ уÊ кућу,Ê видјешеÊ дијетеÊ саÊ
МаријомÊ матеромÊ његовом,Ê иÊ падошеÊ иÊ
поклонишеÊмуÊсе,ÊпаÊотворившиÊризницеÊсвојеÊ
принесошеÊмуÊдаре:Êзлато,ÊтамјанÊиÊсмирну" 
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Дарови мудраца су једна од 

малобројних реликвија везаних 

за земаљски живот Исуса 

Христа која је сачувана до 

данашњег дана. Према 

предању, Богородица је 

непосредно пре свог Успења 

предала ове светиње двема 

девицама - својим рођакама. 

Касније су Дарови пренети у 

Византији, а након освајања 

Константинопоља од стране 

Турака 1453. доспели су на 

Атос, где их је донела српска принцеза Марија. 

Данас се дарови налазе на Светој Гори где се 

чувају од XV века у манастиру светог Павла. 

Дарови које су новорођеном Исусу принели 

мудраци са Истока данас су велика хришћанска 

светиња.   

 
Три мудраца, Валтазар, Мелхиор и Гашпар, 
дошли су са Истока у Јерусалим да се поклоне у 
име све источне мудрости, свих источних 
религија и олтара, да се поклоне и клекну пред 
Царем мудрости. Дарове, које му даривају, знаци 
су те мудрости, те културе источних народа. 
Злато као Цару, тамјан као Богу, смирну као 
Човеку. И по речима Св. Владике Николаја: "И 
тако, Исток је се поклонио Христу пре запада. 
Исток је открио Христа пре запада". 
 
 

Бранковићи 
 

Доласком Ђурђа Бранковића на престо Србије 
одмах су отпочели преговори о удаји његове 
ћерке Маре за турског султана Мурата II. Мара је 
друга српска принцеза која је била удата за 
султана, Прва је била принцеза Оливера, ћерка 
кнеза Лазара, супруга Бајазита I, који јој је и убио 
оца. 
 
Мара је уживала велики углед код султана 
Мехмеда II Освајача, од кога је добила и имање у 
околини Сера где је најчешће и проводила своје 

дане. Колики је њен утицај био 
види се и из тога што је њен 
глас био пресудан у избору 
неколицине цариградских 
Патријараха. Своју љубав 
према православљу није 
исказивала само на свом 
имању у околини Сера где је 
угошћавала монахе и 
поклонике на путу ка Светој 
Гори, већ и у обилним 
даровима којима је помагала 
живот цркава и манастира, а 
највише светогорских 
обитељи. 
 
Као супруга једног, и маћеха 
другог турског султана, могла 
је несметано да заплењене 
хришћанске реликвије шаље 

из Цариграда на Свету Гору. Дарове мудраца 
Богомладенцу Христу је одлучила да лично 
однесе у светогорски манастир Светога Павла у 
коме је њен отац, деспот Ђурађ, саградио цркву у 
част Светог Георгија. Када је лађа пристала уз 
обалу Свете Горе, султанија Мара носећи Дарове 
мудраца ступила је на тло полуострва и упутила 
се ка манастиру како би их лично предала 
братији. Тек што је направила неколико корака 
по копну, испред ње се појавила Пресвета 
Богородица потсетивши је да је Света Гора 
управо њеним благословом аватон (забрана 
уласка женама) и да иако носи тако велике 
светиње на дар манастиру не може то прекршити. 
Побожна султанија је на том месту предала 
дарове игуману и монасима, а она се одмах 
вратила на своју лађу. У спомен на тај догађај, на 
том месту је подигнут параклис. 
 
Дарове чине три златне плочице са танким 
филигранским шарама, на које су помоћу 
сребрних нити причвршћене перле од мешавине 
тамјана и смирне. Дарови често шире 
неземаљски миомирис, који се посебно појачава, 
када се светиња износи из манастирске ризнице 
на средину храма како би верници могли да јој се 
поклоне.  
 
Пред светињом се моле и често добијају 
исцелење нероткиње, људи обузети нечистим 
духовима и оболели од рака и других тешких 
болести. 

параклис ипсред манастира Св.Павла, на 
месту сусрета са султанијом Маром 
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ДАРОВИ 
 

Злато је у облику двадесет филигрански направљених плочица различитих облика, у 
величинама од 5 до 7 цм. Тамјан и смирна се налазе у облику 62 зрна налик на ситније 
маслине. Из безбедносних разлога, дарови мудраца су подељени у неколико реликвијара 
који се чувају на различитим локацијама унутар манстира Светог Павла. 

 
МУДРАЦИ 

 

Према предању, тела тројице 
мудраца је Света Царица Јелена 
пренела у Цариград, одакле су 
касније од стране крсташа 
однешена у Милано, а потом у Келн 
где се и данас налазе. 
 
 
Извор текста: Манастир Хиландар 
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Свети свештеномученик 
Игњатије Богоносац 

 
Свети свештеномученик Игњатије 
БогоносацБогоносцем назван је овај свети муж 
зато што је стално у срцу и на језику носио име 
Бога живога. А још, по предању, назван је он 
Богоносцем и зато што је био узет рукама Бога 
ваплоћеног Исуса Христа. У оне дане када Господ 
учаше ученике своје смерности, узе једно дете и 
ставивши га међу њих, рече им: „Који се, дакле, 
понизи као дијете ово, онај је највећи у Царству 
небеском” (Мт 18, 4). То дете био је Игњатије. 
Доцније Игњатије беше учеником у светог Јована 
Богослова, заједно с Поликарпом, епископом 
смирнским. Као епископ у Антиохији он 
управљаше црквом Божјом као пастир добри, и 
први уведе антифонски начин појања у цркви, тј. 
појања за две певнице тако да кад појање на једној 
страни престане на другој почиње. Такав начин 
појања откри се светом Игњатију међу ангелима 
на небесима. Када цар Трајан пролажаше кроз 
Антиохију идући у рат против Персијанаца, 
дознаде за Игњатија, призва га к себи и поче 
саветовати, да принесе жртву идолима, па ће му 
он дати звање сенатора. Како узалудни осташе и 
савети и претње цареве, Игњатије свети би окован 
у гвожђе и у пратњи десет немилосрдних војника 
послат у Рим, да буде бачен пред зверове. 

Игњатије се радоваше страдању за Господа свога 
и само се мољаше Богу, да зверови буду гроб 
његовом телу, и да га нико не спречи у тој смрти. 
После дугог и тешког путовања из Азије преко 
Тракије, Македоније и Епира, Игњатије приспе у 
Рим, где би бачен пред лавове у циркусу. Лавови 
га растргоше и изедоше, оставивши само 
неколико већих костију и срце. Пострада овај 
славни љубитељ Господа Христа 106. године у 
Риму за време христоборног цара Трајана. Јављао 
се више пута из онога света и чинио чудеса 
помажући све до данас свакоме ко га призива у 
помоћ.  

Свети Данило II,                    
архиепископ српски 

 
Свети Данило II, архиепископ српскиСин богатих 
и богољубивих родитеља. У младости добро 
васпитан. 
Краљ 
Милутин га 
узео на свој 
двор, но он из 
велике 
љубави према 
Богу одбегне 
и замонаши се 
у Кончулском 
манастиру 
украј Ибра. 
Доцније био 
игуман 
Хиландара и 
претрпео 
много од 
пљачкашких 
латинских 
крстоносаца. 
Био епископ 
бањски, потом 
хумски и најзад архиепископ српски. Од почетка 
па до краја био строги подвижник. Имао нарочити 
дар суза. Измирио краља Драгутина и Милутина, 
потом Милутина и Стевана Дечанског. Борио се 
крепко против Латина као и против богумила. Под 
његовим надзором зидани манастири Бања и 
Дечани. Обновио и сазидао многе цркве. Написао 
Родослов српских краљева и светитеља. Неуморан 
у служби Богу до краја живота он се упокојио 
мирно у време цара Душана, ноћу између 19. и 20. 
децембра 1338. године. Велики јерарх, велики 
подвижник, велики трудољубац и велики 
родољуб. 
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БЛАГОСЛОВÊСВ.ÊСИМЕОНА 

 
„Мирвам буди, властело и 
бољари. Мир буди и младима 
које васпитах од крила матера 
ваших. Мир вам буди свима, 
стадо Христово словесно, које 
ми беше Богом дано и које 
сачувах неозлеђено као пастир 
који душу своју полаже за вас. 
 
 Зато вас молим, чеда моја 
љубима, и богати и убоги, стари 
и млади, држите савет мој, оца 
вашега:  
Бога се бојте, цара поштујте, 
цркве улепшавајте, да и оне 
улепшају вас!  
 

Епископима будите послушни, 
јереје држите у части и будите 
смерни према монашком чину да 
се и они моле за вас!  
 
А ви да гајите међусобну правду 
и љубав, не заборављајући 
милостињу!  
 
И благодат Господа нашега 
Исуса Христа и љубав Бога и 
Оца и причастије Светога Духа 
нека буде са свима вама.“ 
 
Свети Симеон Мироточиви 
 

МОЛИТВАÊСВЕТОГАÊСАВЕ 

Добри Боже, стопама Твојим дај да 
ходим! 
Дух Твој Свети да ми је вођа! 
Зрачи моју душу вечним зрацима 
љубави! 
Пусти доброту Твоју да загреје душу 
моју! 
Правда Твоја нека завлада душама 
свих људи! 
Твоје Царство нека је наш дом! 
Слава Твоја нека засија човечанству 
да упозна Тебе и љубав вечну! 
Песма Твоје радости вечно нека 
бруји у срцима нашим! 
Молим Ти се, Боже Велики, услиши 
моје жеље! Амин! 
 
Преподобни Јустин Ћелијски 
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СјећањаÊМешеÊ
Селимовића:ÊОÊпоријеклуÊ
породицеÊСелимовић 

Моји ближи преци су из Билеће. Отац 
се родио у Високом, кад се породица 
из Билеће покренула према својим 
посједима на сјевероистоку Босне. 
Селимовићи су поријеклом из 
Врањске на граници Херцеговине и 
Црне Горе, од дробњачког братства 
Вујовића. Шефик Пашић, који је 
испитивао  поријекло  наших 
породица, пише о томе, на основу 
докумената које је пронашао у 
а р х и в с к и м  и  п о р о д и ч н и м 
документима ( „Porijeklo porodica“, 
„Oslobodjenje“, 1971): 

„Наводно је било девет браће и двојица пређу на 
ислам, да би штитили једни друге, и од њих су 
Селимовићи и Овчине. Селимовићи се јављају у 
Херцег-Новом прије 1690. године, јер је тада 
њихова земља са Ублина додијељења млетачким 
поданицима. Такође у Црној Гори је било 
Селимовића, наводно су од Бабахметовића ове 
породице – Селимовићи, Ћорићи и Овчине. У 
Једношима један локалитет назива се 
Селимовина и Селимова Бистијерна, а у Плаву 
спомиње се 1710. године Џуба Селимовић. 
Књижевник Меша Селимовић потјече из ове 
породице“. 

…Кад сам 1972. године навео овај податак (из 
нормалне радозналости и жеље за откривањем 
свога коријена), неки интелектуалци из Босне су 
ми то оштро замјерили. Рекли су отприлике: 
‘Многи од нас тачно знају своје хришћанске 
претке, и могли бисмо да покажемо и директне 
документе. Али чему то? Шта бисмо тим 
помињањем постигли?’ Ова замјерка и овакво 
питање могли би се поставити поводом 
откривања сваког историјског податка. У име 
чега затварати очи пред истином? Тиме се ништа 
не мијења, као што се никаква љага не баца на 
босанско-херцеговачке муслимане ако се укаже 
на њихово поријекло.  
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Код мене је остала и јака  носталгија за 
завичајним коријеном, мада и Београд веома 
волим. Ја сам везан за своје босанско и 
муслиманско поријекло, и увјерен сам да је наша 
сложеност (због дугогодишњих туђих навика 
које смо прихватили, због чудне историје, због 
створених комплекса, због хиљаду сплетених 
чворова) изузетно богата стваралачким 
могућностима…. 
 
…Ето тако (да се 
вратим на поријекло 
породице), негдје 
ваљда почетком 17. 
вијека, мој далеки 
предак Вујовић из 
Врањске окупио је 
око себе синове, 
девет их је било, па су се договорили да двојица 
приме непријатељску вјеру, да бране осталу 
браћу и родбину. Ко зна да ли су их жртвовали, 
одликовали или бирали од ока. Изгледа да моји 
часни преци нису били сувише крути што се тиче 
религије, а ни сувише искрени: више их је 
интересовала могућа корист, или мања штета, 
него вјера. За нас, за своје непознате потомке, 
нису много марили. И можда су ту равнодушност 
према свакој вјери пренијели до мене у крви моји 
доцнији рођаци, а можда су своју превјеру 
плаћали већом ревношћу у новој вјери. 
 
И десило се оно што је предачки савјет замислио, 
па су два брата, један Селимовић, један Овчина, 
бранили браћу и рођаке, генерацијама памтећи да 
су род. Кад су рођаштво почели да занемарују, па 
да заборављају, па да презиру, и кад се сасвим 
затрла родбинска веза, тешко је рећи: то је дио 
наше тешке и неиспитане историје. Некадашња 
жеља да се помогне рођацима полако се 
претварала у црну мржњу. Можда су 
Селимовићи побјегли из Црне Горе у Билећу да 
се спасу од истраге потурица, можда су се 
закрвљени рођаци тукли и затирали што су могли 
жешће, и није прошло ни двјеста година а 
Селимовићи и Вујовићи нису више ни знали да 
су исте крви, а можда су настојали да то што 
прије забораве и сакрију. Повјесна драма 
босанско-херцеговачких муслимана већ 
стољећима се одвијала на овим просторима, са 
исламом који је у нашим крајевима продро на 
запад Европе, оставши на размеђу свјетова, мост 
и граница Истока и Запада, Хасан у „Дервишу и 
смрти“ каже о томе: „Ни с ким историја није 
направила такву шалу као с нама. До јуче смо 
били оно што данас желимо да заборавимо. Али 

нисмо постали ни нешто друго. Стали смо на 
пола пута, забезекнути. Не можемо више никуд. 
Отргнути смо, а нисмо прихваћени. Као рукавац 
што га је бујица одвојила од мајке ријеке, и нема 
више тока ни ушћа, сувише мален да буде језеро, 
сувише велик да га земља упије. С нејасним 
осјећањем стида због поријекла, и кривице због 
отпадништва, нећемо да гледамо уназад, а 
немамо куд да гледамо унапријед, зато 

задржавамо вријеме у 
страху од ма каквог 
рјешења“. 
(МешаÊ Селимовић,Ê
СјећањаÊ мемоарскаÊ
проза,ÊБеоградÊ1990) 

Нисам нарочито паметан, нити 
мислим да је то важно, важније је 
да је човек праведан и да се не 
трује ружним мислима.  
Меша Селимовић 

СВЈЕТЛОСТ 
 

НаконÊкишеÊсијаÊдуга, 
тамнаÊноћÊзоруÊбуди. 
СузаÊболомÊобојена,  
олакшањеÊдушиÊнуди. 
 
СвакиÊкрајÊјеÊпочетак, 
падÊкрикомÊвјеруÊбуди, 
свакоÊзлоÊмораÊпроћи, 
јерÊистинаÊлажиÊсуди. 
 
УÊневремеÊовоÊљудско, 
кадÊјеÊсунцеÊугашено, 
стрпљивоÊСвјетлостÊчека, 
јерÊдоћиÊћеÊвријемеÊњено. 
 
ДаринкаÊЗаставниковић 



14 

 

ДаÊсеÊнеÊ заборави:ÊЕвоÊкадаÊнамÊ јеÊ
РусијаÊпомогла 

На дан Светог равноапостолног кнеза Владимира, 
јула 1932, Свети владика Николај је рекао: „Савест 
наша нас приморава да плачемо, када Руси плачу, 
и да се радујемо, када се Руси радују. Велики је 
дуг наш пред Русијом. Може човек бити дужан 
човеку, може и народ – народу. Али, дуг којим је 
Русија обавезала српски народ 1914. године, тако 
је огроман, да њега не могу вратити ни векови, ни 
покољења. То је дуг љубави, која свезаних очију 
иде у смрт, спасавајући свог ближњег. 
Нема веће љубави, него ко положи душу своју за 
другове своје – то су речи Христа. Руски Цар и 
руски народ, неприпремљени ступивши у рат за 
одбрану Србије, нису могли не знати, да иду у 
смрт. Али љубав Руса према браћи својој није 
одступила пред опасношћу и није се уплашила 
смрти. Смемо ли ми икада заборавити, да је Руски 
цар са децом својом, и милионима браће своје 
пошао у смрт за правду српског народа? Смемо ли 
прећутати пред небом и земљом, да је наша 
слобода и државност коштала Русију више него 
нас? Морал светског рата, нејасан, сумњив, и са 
разних страна оспораван, испољава се у руској 
жртви за Србе у јеванђелској јасности, 
несумњивости и неоспоривости. 
А мотив самоодрицања неземно морални осећај 
при жртвовању за другог – није ли то прилепљење 

к Царству Небесном? Руси су у наше дане 
поновили Косовску драму. Да се Цар Николај 
прилепио к царству земном, царству егоистичких 
мотива и ситних рачуница, он би, највероватније, 
и данас седео на свом Престолу у Петрограду. Али 
он се прилепио к Царству небесном, к Царству 
небесних жртава и јеванђелског морала; због тога 
се лишио главе и он сам и његова чада, и милиони 
сабраће његове. Још један Лазар и још једно 
Косово! Та нова Косовска епопеја открива ново 
морално богатство Словена. Ако је неко на свету 
способан и дужан то да разуме, то Срби могу, и 
обавезни су да разумеју.” 
 
КакоÊјеÊНиколајÊпостаоÊновиÊЛазар? 
 

ПочетакÊПрвогÊсветскогÊрата 
 
Године 1914, 28. јуна, у Сарајеву је убијен 
аустроугарски престолонаследник Франц 
Фердинанд. Аустро–Угарска је Србији одмах 
упутила понижавајући ултиматум. Ни Србија, ни 
Русија нису желеле рат, нити су биле спремне да 
га воде. Сви у Царевој околини били су против 
великог рата. Русија је Аустро–Угарској понудила 
арбитражни суд у Хагу у нади да ће се 
преговорима избећи сукоб. Предлог је одбијен. 
Аустро–Угарска је 28. јула 1914. године објавила 
рат Србији. Регент Александар Карађорђевић је 
Цару Николају Другом упутио телеграм следеће 
садржине: „Тешка времена неминовно јачају 
споне дубоке привржености којима је Србија 
повезана са светом словенском Русијом и осећања 
вечне благодарности за помоћ и заштиту Вашег 
величанства биће сачувана у срцима свих Срба као 
светиња.” 
Цар Николај је обећао да Русија неће оставити 
Србију. О томе је сведочио руски дипломата који 
се тада нашао у Београду, Василије Штрандман. 
По њему, Срби су одговорили Бечу помирљиво, 
али часно; није вредело – рат је објављен… Па 
ипак, наде за Србију је било: 28. јула касно увече, 
стигао је телеграм Цара Николаја регенту 
Александру. Николај је обећао да ће његова влада 
учинити све да до ужасног крвопролића не дође, 
при чему ће водити рачуна о „достојанству 
Србије”. У случају да мир не буде могућ, „Русија 
ни у ком случају неће остати равнодушна према 
судбини Србије”. Када је Пашић, иначе човек 
крајње самоконтроле, прочитао телеграм, прво се, 
вели Штрандман, скаменио, а онда се прекрстио и 
узвикнуо: „Господе, Велики Милостиви Руски 
Цар”, и у сузама почео да се грли и љуби с 
дирнутим отправником послова.  
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Када је, 30. јула, у Народној скупштини у Нишу 
регент објавио да Русија неће оставити Србију, 
узвици радости и наде све су преплавили. Био је 
то, по Штрандману, дан кад су „људи и партије 
пружали једни другима руке”, и кад је регент био 
не само наследник престола, него неко ко је 
изразио мисао целог народа, спремног да се, ако 
треба до последњег, бори за своју слободу и част. 
Штрандману, који се, са српском владом и 
дипломатским кором, преселио у Ниш, у конак 
краљице Наталије, Срби су свакодневно долазили 
да захвале, а он је своје драгоцено време издвајао 
да с њима поприча и охрабри их. 
За то време, Цар Николај је покушавао да умоли 
немачког кајзера Вилхелма, свог личног 
пријатеља, да смири ратоборни Беч: „Како би се 
избегла катастрофа, молим Те у име нашег старог 
пријатељства да учиниш све што можеш да би 
задржао свог савезника од корака који би отишли 
предалеко. /…/ Да би се спречило крвопролиће, 
било би исправније да се српско–аустријско 
питање преда Хашкој конференцији. /…/ 
Мишљење Русије је следеће: убиство надвојводе 
Франца Фердинанда и његове супруге јесте гнусан 
злочин – који су извршили појединци Срби. Али, 
где су докази да српска влада има удела у тим 
злочинима? /…/ Уместо да Европу обавести и да 
јој омогући да се упозна, а другим странама 
пружи време да проуче све материјале истраге, 
Аустрија је Србији дала рок од 48 сати и онда јој 
објавила рат. Читава Русија и многи ван њених 
граница сматрају да је српски одговор 
задовољавајући: немогуће је очекивати да 
независна држава може поћи још даље у 
удовољавању захтевима друге владе. Казнене 
експедиције се предузимају само у сопственој 
држави или колонијама. /…/ Док трају преговори 
о српском питању, моја војска неће предузимати 
никаква изазивачка дејства, о томе ти дајем 
реч /…/”, писао је Николај немачком монарху. 
Ништа није вредело: Вилхелм је тобож био за мир, 
а у ствари је подстицао Фрању Јосифа да покрене 
трупе ка Београду. И рат је дошао. 
Цар Николај је у сукоб ушао, упркос недовољној 
спремности руске војске, да би заштитио своју 
браћу Србе: 31. јула прогласио је општу 
мобилизацију у Русији. Немачка је 1. августа 
објавила рат Русији, а два дана након тога и 
Француској. Већ 2. августа донет је царски Указ о 
објави рата: „Објављујемо свим нашим верним 
поданицима. Држећи се својих историјских 
традиција и једнака вером и крвљу са словенским 
народима, Русија никад није била равнодушна 
према њиховој судбини. Нарочитом снагом 
солидарности пробудили су се осећаји руског 

народа према Словенима последњих дана, када је 
Аустро–Угарска поставила захтеве Србији који се 
не могу примити од једне независне државе. 
Одбацујући мирољубив и попустљив одговор 
Српске владе, не примајући добронамерно 
посредовање Русије, Аустрија је похитала са 
наоружаним бандама бомбардујући незаштићени 
Београд…” 
 
У Србији је такође објављена општа 
мобилизација. Руски цар је поводом тога послао 
следећи телеграм у Београд: „Уверен сам да ће се 
Срби борити као лавови тако да непријатељска 
војска може да буде потучена.” Тако је и било. 
Најпре је српска војска у августу, под командом 
Степе Степановића потукла Аустро–Угаре на 
Церу. То је уједно била и прва победа 
одбрамбених снага у Првом светском рату. 
Уследиле су још две српске победе, на Дрини и 
Колубари, под командом војводе Живојина 
Мишића. Након тога, Аустро–Угари су протерани 
из Србије. 

 

Русија,ÊСрбијаÊиÊЈугославија 
 
Велика трагедија Српства у 20. столећу везана је 
за стварање Југославије, која је, како рече Свети 
владика Николај, била пркос Богу и Светоме 
Сави: „Југославија представља за српски народ 
највећу забуну, најтеже грчеве и најсрамније 
понижење које је он икада доживео у својој 
прошлости. Нико му није за то крив до његови 
сопствени синови.” Водећи српски људи, међу 
којима је било много масона, желели су да створе 
државу са Хрватима и Словенцима, који су у то 
време ратовали на страни Беча, тврдећи да су три 
народа један народ, без обзира на то што је 
Ватикан руководио и Хрватима и Словенцима, 
учећи их мржњи према српским „шизматицима”. 

У то време, такозваним Лондонским пактом (крај 
априла 1915. године) савезници су обећали 
Италији проширење уколико ступи у рат на 
страни заједничких снага. Србији је тада обећана 
обала од ушћа Неретве до Драча у дужини од 300 
км. Услов је био да се обала неутрализује, пошто 
је Италији обећана Валона у Албанији. Пошто је 
потписала Крфску декларацију, којом нуди 
заједничку државу Хрватима и Словенцима, 
званична Србија није желела да уступи Италији 
обалу од Сплита до Задра.  
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Руски министар спољних послова, Сазонов, 
говорио је српској делегацији речима разума: 
„Нећете ми замерити, господо, што сам пре свега 
Рус и што су ми најближи интереси Русије, али вас 
уверавам да сам одмах после тога Србин и да су 
ми најближи интереси српског народа… Заслуге 
Србије биће стоструко награђене. После рата она 
ће бити неколико пута већа него што је данас! Ето, 
зар је ико сумњао да су Босна и Херцеговина 
српске земље, зато се рат не може свршити а да 
оне не образују целину са Србијом. Црна Гора је 
одувек била једно с њом, зато ће се и она, кад се 
рат сврши, са Србијом ујединити у нераздвојну 
целину. Србија је тражила излаз на море, е па 
добиће га у широкој прузи на Јадранском мору у 
Далмацији, са старим Сплитом… Истина је да има 
Срба и по другим покрајинама, али они у њима 
неће пропасти до крајњег ослобођења. Идеали ни 
једног народа нису остварени одједном, па не могу 
бити ни српски. Биће још ратова и прилика да се 
доврши ослобођење српског народа. О 
Словенцима и Хрватима вам не могу ништа рећи. 
Они се туку против нас./…/“ 
Да је царска Русија опстала, Срби би вероватно 
били спасени од југословенске заблуде. Али, 
трагедија се ипак десила. 
 

АлбанскаÊголготаÊиÊцарÊмученик 
 
У октобру, године 1915, аустроугарска војска је 
упала на територију Србије. Одмах јој се 
придружила и бугарска војска која је у ноћи 
између 13. и 14. октобра напала српске снаге дуж 
целог фронта. Већ 19. октобра 1915. године 
објављен је манифест Цара Николаја II којим се 
објављује рат Бугарској: „Објављујемо свима 
нашим верним поданицима, да се бугарска издаја 
словенске ствари – мучки припремана од почетка 
рата, а што се сматрало за немогуће – остварила. 
Бугарске су трупе напале нашу верну савезницу 
Србију, окрвављену у борби против јачег 
непријатеља. Русија и Велике Силе, наши 
савезници, покушали су да одврате владу 
Фердинанда Кобуршког од тог фаталног корака. 
Остварење старих тежњи бугарског народа: 
анексија Маћедоније била је осигурана Бугарској 
другим путем, који није био у сагласности са 
интересима Словенства. Али тајни себични 
рачуни, који су надахнути од Немаца и 
братоубилачке мржње према Србији, победили су. 
Бугарска, наша истоверница, коју је Русија 
недавно ослободила од ропства турског, 
хришћанском вером и Словенством. Руски народ 
гледа са болом на издајство Бугарске, која нам је 
била до последњих дана тако блиска, и са крвавим 

срцем извлачи свој мач против ње, предајући 
судбину издајника словенске ствари праведној 
казни Божјој!” 
Српска војска је била принуђена да се заједно са 
цивилним становништвом повуче преко Албаније. 
Сви натчовечански напори, смрт од глади и зиме, 
превазилазе сваку реч која се може рећи. Ипак, 
стигли су до јадранске обале. Гладни, голи и боси, 
чекали су савезничку помоћ. Међутим, савезници 
су одуговлачили са слањем бродова. Французи и 
Енглези, баш као и Италијани, надали су се да ће 
Србија капитулирати. Престолонаследник 
Александар се поново обратио за помоћ Цару 
Николају. Руски владар је одмах упутио телеграм 
енглеском краљу Џорџу Петом и француском 
председнику Поенкареу да ће, уколико не помогну 
српској војсци, Русија одмах раскинути савез са 
Антантом и склопити сепаратни мир са Немачком 
и Аустро–Угарском. Тек након тога, Енглеска и 
Француска су реаговале и евакуација је почела. 
Цар Николај Србима је помогао онолико колико је 
у тешким временима рата и унутрашњих нереда 
могао да помогне. 
Тек толико да се не заборави, и да се одговори 
русофобима који питају:“Кад нам је то Русија 
помогла?“ 
(ВладимирÊДимитријевић) 

БОЖИЋНИ ТРОПАР 
 
Твојим рођењем Христе Боже, засија 
свету светлост Богопознања, јер се у 
тој светлости звездом учаху они који 
звездама служе, да се клањају Теби, 
Сунцу Правде, и да познају Тебе са 
висине Истока, Господе, слава Ти!  
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ПравославниÊЖивот 
 
"Неколико година пре Другог светског рата 
живео је један диван супружнички пар. 
Она је била лепа, али осетљива и нежног 
здравља, а муж се трудио да јој искаже 
своју љубав. 
Када је рат почео, он је морао да оде на 
фронт. Пролазећи кроз тешка искушења, 
сваки дан се молио Богу да остане жив 
како би се вратио кући жени коју воли, а 
замишљање поновног сусрета и загрљаја 
загревало му је душу и помагало да издржи 
глад и хладноћу. 
Када се рат завршио и муж се запутио кући 
као на крилима, на уласку у родно село 
пришао му је пријатељ. Након поздрава и 
радости што су обојица преживели рат, 
пријатељ је почео да га теши и говори о 
некаквом искушењу, али он није знао о 
чему се ради. 
- Ти ништа не знаш? Жена ти је била тешко 
болесна. Преживела је, али лице јој је 
остало изобличено - саосећајно му је рекао 

друг. 
Стигавши кући, жена од радости није 
престајала да благодари Богу што је га 
види живог, али убрзо је схватила да је у 
рату изгубио вид. Није желела да га 
пропитује много о томе, само је наставила 
да брине о њему, како приличи жени која 
воли, и они су у љубави поживели још 15 
година, када је жена, измучена болешћу, 
предала душу Богу. 
Муж јој је затворио очи, а своје је тада 
отворио. 
Све те године он се претварао да је слеп, 
само да не би увећавао њене патње. 
ОслепетиÊсебеÊдаÊнеÊбиÊповредиоÊдругог.Ê
Е,ÊтоÊзначиÊволети! 
Како ретко данас чујемо за случајеве попут 
овог! Љубав као да је охладнела, као да 
немамо више снаге да волимо друге. А зар 
не ради наш Христос исто што и овај муж: 
он нас гледа затвореним очима, јер у 
супротном ми не бисмо могли да 
погледамо у њега од стида."  
 

-Ê ОвуÊ лепуÊ љубавнуÊ причуÊ јеÊ испричаоÊ
АрхимандритÊСилуанÊ(Висан) 



18 

 

 



19 

 

ЧасÊоÊсветојÊЕвхаристијиÊзаÊ
најмлађеÊпарохијане 

На јединствен начин, кроз припрему 
литургијског хлеба - просфора,  најмлађи 
парохијани Црквеношколске општине Св. 
Архангела Михаила у Бурнабију, упознали 
су се са Светом тјаном причешћа. У 
навечерје празника Ваведења Пресвете 
Богородице, у црквеној сали, окупљена 
деца су имала прилику да изблиза виде 
црквене сасуде, свештеничке одежде, 
свештене књиге, да се упознају са њиховим 
значењем и пореклом. О највећој тајни 
Цркве - Светој Евхаристији, деци је 
говорио њихов свештеник, објашњавајући 
важност Светог причешћа  и одговарајући 
на њихова многобројна питања.  
 

 
протонамесникÊСинишаÊМилутиновић 
 



20 

 

ХранаÊзаÊугроженеÊ–ÊFoodÊBankÊCollection 
 
Драга браћо и сестре, 
 
Према речима Светог Апостола Павла “АÊдоброÊчинитиÊдаÊнамÊнеÊ
досади” (Гл. 6, 9), започели смо прикупљање хране за угрожене. Имајмо 
на уму и у нашим срцима, у ове празничне дане, све оне који, из разних 
разлога, оскудевају у најосновнијим животним намирницама. 
Ваше прилоге у виду конзервиране хране, тестенине, риже и сличних 
намирница, можете оставити у Цркви сваке суботе и недеље. 
Одвојимо мало свога времена и љубави за оне који требају нашу помоћ и 
подршку. 
 
СÊБожјимÊблагословом, 
СвештеникÊСинишаÊМилутиновић 

 

АкатистÊСв.ÊНиколајуÊиÊТумачењеÊ
ЈеванђељаÊпоÊМарку 

 
У току божићног поста, сваке среде са почетком у 
18 часова служен је Акатист Св. Николају 
Жичком, у нашем храму. 

По завршетку акатиста, од 18:30 организовани су 
разговори са свештеником уз читање и тумачење 
Светог Јеванђеља. У Светоме Јеванђељу налазе се 
записане све истине наше вере,  и верни су 
посећивали богослужење да се заједно утешимо 
молитвом и да се поучавамо истинама наше вере. 
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ПрослављенаÊ
храмовнаÊславаÊ 

 
Верни народ најзападније канадске 

провинције Британске Колумбије, 

окупљен око олтара храма Св. 

Архангела Михаила у Брнабију, 

свечано је прославио своју 

храмовну славу. 

Славске свечаности започеле су у 

петак, 18. новембра вечерњим 

богослужењем, после којег је 

Владика Митрофан одржао духовни 

сусрет са верницима. Том приликом 

Владика је говорио на тему Свете 

тајне исповести и покајања. 

Окупљени верници су искористили 

ову прилику да поставе питања и 

добију искрене и душекорисне 

одговоре. 

Сутрадан, 19. новембра служена је 

Света Архијерејска Литургија, којом је началствовао Владика Митрофан уз саслуживање јереја Јована 

Катанића, пароха у Портланду, епархија западно-америчка и месног пароха. Истога дана служена је и 

вечерња служба, коју су, уз молитвено присуство Владике Митрофана, служили: поменути о. Јован, 

месни парох и протонамесник Марко Радмановић, парох при храму Св. Саве у Ванкуверу. После 

вечерње службе у славу и част Св. Архангела Михаила и свих горњих бестелесних сила небеских, 

принети су славски дарови. Кумови овогодишњег славља били су Стево Кос са савојом фамилијом, 

док се кумства за догодине преузео ипођакон Бранислав Боровчанин. Након избора кумова за следећу 

годину уследио је славски програм и вечера. 

У недељу, 20. новембра служена је Света Архијерејска Литургија на којој се окупио велики број 

верника да се укрепи Небеским даровима и беседом Владике Митрофана. Уз месног пароха Владици је 

саслуживао протојереј-стварофор Мирослав Дејанов. Исте вечери служено је вечерње богослужење, а 

сутрадан на дан празника и Света Литургија уз трократни опход око храма. 

Благодарећи Господу Богу ЦШО Св. Архангела Михаила започела је, благословом Владике 

Митрофана, скупљање средстава за фрескописање цркве. С вером у Господа, намера је да се следеће 

године прослави велики јубилеј, 70 година од оснивања ЦШО. 
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ХРАМОВНА СЛАВА И КАНОНСКА ПОСЕТА 
ЕПИСКОПА КАНАДСКОГ  
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ОдигранаÊпредставаÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
”ХеројÊнације” 

ГостовањеÊAматерскеÊПозоришнеÊГрупеÊ
“АлександарÊКостов”ÊуÊнашојÊзаједници 

У петак смо, 11. овога 
месеца, у театру нашег 
Храма, угостили једину 
преосталу српску 
драмску групу на 
територији Канаде 
“Александар Костов”. 
Ова група је 
стационирана у 
Едмонтону и 
састављена је од осам 
чланова, седам глумаца 
и једног, како га они 
воле ословити, члана из 
сенке. Глумачки кадар 
сачињавају даме: 
Марија Николић, 
Јасмина Никић 
Бошковић, Миљана 
Радуловић, Каролина Угљешић и Душанка Чукић, 
те господа: Дарко Дошеновић и Предраг Мићевић, 
док је осми члан, једнако важан и неопходан, 
господин Жељко Сулавер. 
Играли су комад Ивана М. Лалића “Херој нације” 
којим су нас све оставили без текста и све што смо 
могли урадити је само поздравити ово, много 

више него аматерско извођење, вишеминутним, 
громогласним аплаузом! Енергија коју су ови 
велики људи и глумци донели код нас на сцену је 
била нестварна и веома импозантна. 

Имали смо утисак да је господин Будимир 
Животић (главни лик из позоришног комада) 
заиста са нама, као и његова породица те и остали 
пролазници кроз његов живот, те готово да смо 
били у колебању да се укључимо у представу и 

објаснимо му како 
ствари заиста 
стоје, те да је 
омађијан лажним 
вестима! 
Наши драги 
пријатељи су 
остали у посети 
све до недеље, 13. 
новембра, и тако 
провели пар дана 
у нашем 
Ванкуверу, док су 
нам се последњег 
дана боравка, на 
Божију и нашу 
радост, 
придружили на 
Светој Литургији 

и тако још више улепшали њихов боравак у 
целости. 
Овде се дефинитивно неће завршити наше 
дружење и надамо се, уз Божију помоћ, да ћемо 
имати прилике да их угостимо поново у наредних 
неколико месеци, о чему ћемо вас свакако 
обавестити на време, јер сигурно да ће се, после 
оваквог извођења и остављања невероватног 
утиска на целокупну публику, тражити карта 
више! 
Велико хвала нашим драгим гостима групе 
“Александар Костов” на посети, после које смо 
стекли ново пријатељство које ћемо свакако 
неговати како у скоријој тако и у даљој 
будућности. 
 

СтефанÊМаксимовић 
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ОдржанÊдобротворниÊ
концертÊÊетноÊгрупеÊ

ХУМ 
 
У петак, 17. октобра, имали смо част да 
угостимо етно групу „Хум“ из Саскатуна у 
просторијама театра који је у склопу нашег 
Храма. 
 
Група „Хум“, трочланог састава, коју чине 
женски вокал Теодора Милошевић, 

професор 
клавира 
Ристе 
Бунаров те 
гитариста и 
пратећи вокал 
Анис Филиповић, 
је свакако 
оправдала, те чак 
и надмашила сва 
наша очекивања. 
Апсолутно смо 
уживали у 
троипочасовном 
извођењу наших 
најлепших 
нумера које су 
извођене на 
њима својствен 
и аутентичан 
начин. 

 
Уз њих смо, кроз наше прелепе песме чије речи 
нам је дочарала млада и талентована Теодора, те 
мелодију коју су на посебан начин донели 
невероватни Ристе и Анис, путовали у прошла 
времена и разне епохе; водили су нас од 

Косовског боја па све на овамо и тако нам држали 
пажњу до последњег стиха. 
Велика нам је част и привилегија што смо имали 
ту прилику да их угостимо, те сведочимо нечему 
несвакидашњем, али свакако пријатном и уху 
милом. 
 
Надамо се да ће бити прилике да их опет угостимо 
у скорије време те тако омогућимо и онима који 

нису били у могућности да дођу, виде и осете 
њихов перформанс, да уживају и оду кућама 
богатији него што су били пре самог концерта. 
Хвала драгим Анису, Ристи и Теодори који су 
овај концерт одрадили максимално 
професионално и били веома пријатни и 
дружељубиви гости. 
 
Свакако да се наша сарадња овде неће 
завршити. 
 
СтефанÊМаксимовић 
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Одржано вече                      
српских земаља 

СаÊдјелимаÊдобримÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
србиÊопстају 

Свето Јеванђеље нас учи да се увијек усавршавамо 
у врлинама, љубави и да је вјера без добрих дјела 
мртва. Ми као чланови црквене заједнице имамо 
обавезу да водимо бригу првенствено о 
испуњавању воље Божије и да живимо по 
заповијестима Божијим, да водимо бригу о свом 
личном спасењу, али исто смо дужни да 
учествујемо и у спасењу ближњих, као и очувању 
и опстанку свог народа и црквено-народне 
заједнице. 
Кроз свезу вјере и љубави, кроз напоре на очувању 
српског индентитета и развој свијести о 
припадању народу у коме смо рођени, народу из 
ког смо потекли – наша Мајка Црква – у далекој 
туђини деценијама већ допуњава свој спасоносни 
богослужбени и мисионарско-просвјетни путоказ 
кроз духовна саборовања, академске програме али 
и културно-умјетничке садржаје који се организују 
у склопу црквене заједнице. 
На овај начин даје прилику свом вјерном народу 
да се окупи око своје Цркве, одахне и одмори 
душе уз садржајни програм посвећен српској 
традицији, историји, поезији, књижевности и 
изворној српској музици, а све у славу Божију. Бог 
нас је створио да живимо у слози и љубави 
првенствено у заједници са Богом, нашом 

породицом и свим нашим ближњима. 
Један од централних догађаја и вечери у овом 
смислу је Вече срспких земаља које наша 
црквена заједница организује. Ове вечери су 
популарне и увијек лијепо посјећене. И ове 
године гости су дочекивани према старом 
српском обичају са хљебом и сољу ради 
напретка и очувања заједнице у љубави и 
слози. 
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Ово вече истакло се веома укусном вечером за 
коју се побринуло КССÊ КосовкаÊ девојка и због 
богатог културно-умјетничког програма у коме су 

узели учешћа и млади умјетници из 
наше заједнице: Кристијан Ољача на тамбурици, 
Стефан Максимовић са читањем својих 
пјесама Сиромах и Шљива, затим Данијела Попара 
са певањем српске изворне пјесме ЦрвенÊ цвете. 
Марија Ђукелић која је одрецитовала 
пјесме Крајина и Херцеговина из збирке 
поезије ЖитоÊиÊвила, пјесника Немање Зивлака из 
Босанског Грахова. Фолклорни 
ансамбл Градина одиграо је сплет игара из 
Српских земаља. Хор Обилић отпевао је ЈечамÊ
желаÊ КосовкаÊ девојка и ОроÊ сеÊ вијеÊ крајÊ
манастира. Програм је затворио најстарија 
ансамбл нашег фолклорне групе Млада Србадија 
са својим изванредним наступом. Програм је 
складно водила Марија Ђукелић. 
Вече је било веома садржајно али атмосфери је 

сигурно допринијела изложба народних ношњи из 
разних подручја Српских земаља. За изложбени 
простор се побринула породица Путник и овом 

приликом им се срдачно захваљујемо 
што су изложили своју колекцију за ово 
вече. 

Нагласак вечери је дао јединствен премијерни 
догађај бирања најљепше буклије. Све су буклије 
биле лијепе, изрезбарене са живописаном иконом 
крсне славе и није било лако одабрати најљепшу. 
Ипак, прву награду је добила буклија породице 
Форцан, друго мјесто буклија породице Караћ и 
треће мјесто породица Ољача. 
Такође велика захвалност припада и Јадранки 
Радић која се побринула око резервација карата и 
прикупљања донација, велико хвала и Саши 
Радеки који је то вече помагао у организацији 
вечери. 
Захваљујемо се свим приложницима на 
донацијама за ово вече. 
 
ЉиљанаÊТољевић 
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Захваљујемо се 
ученицима 
Српске школе 
Св.Ê ВасилијеÊ
острошки,Ê
Анђелији и 
Лазару 
Поповићу који 
су нам 
поклонили своје 
цртеже за 
Божићни број 
нашег 
часоописа. 
 
Ученици 
редовно похађају 
Српску школу и 
Свету Литургију 
и истакли су 

највише због своје велике љубави  према 
српској историји као и због одличног 
познавања српске историје за њихов узраст. 
То је највише заслуга њихових родитеља 
који поучавају своју децу о славним 
историјским српским 
личностима. 
Анђела воли српске манастире 
док њен млађи брат Лазар воли 
српске витезове и славне 
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МолитвенаÊпесмаÊБожић,Ê
СветогÊВладикеÊНиколаја 
 
ЗвездаÊсеÊјави,ÊцаревеÊводи, 
НовÊЦарÊсеÊроди,ÊХристосÊсеÊроди! 
ОдÊновеÊзвездеÊИстокÊсеÊжари, 
ЗаÊновомÊзвездомÊпутујуÊцари. 
НоћуÊпутујуÊаÊдањуÊћуте, 
ПрелазеÊлакоÊдалекеÊпуте. 
ЊихÊводиÊзвезда,ÊзвездуÊанђели, 
ДокÊсуÊпећиниÊсветојÊприспели. 
ТуÊзвездаÊстаде,ÊкÊземљиÊсеÊ
склони, 
ИÊТворцуÊсвомеÊсмерноÊпоклони. 
ПоÊњојÊмудраци,ÊпуниÊтрепета, 
ПознашеÊславуÊЦараÊдетета, 
Клекнув,ÊпролишеÊсузеÊрадости: 
–ÊДоброÊсиÊдошо,ÊЦареÊсветлости, 

СлавоÊвечита,ÊСунцеÊистине, 
ДоброÊсиÊдошо,ÊБожијиÊСине! 
ИстокÊтеÊчека,ÊЗападÊтеÊсања, 
ЗемљаÊјеÊТвоја,ÊсваÊтиÊсеÊклања. 
ДоÊсадÊцаревиÊ–ÊевоÊнасÊсваÊтри, 
СадÊслугеÊТвојеÊ–ÊЦарÊсиÊсамоÊти. 
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Nativity Encyclical, 2022 
 
 
"For He is our peace, who has made both 
one...And reconciles them both to God"  
(Eph. 2, 14, 16). 
 
 
 Dear brothers and sisters, 
 Here comes the joyous day of the Nativity of 
Christ! Here comes the Son of God to reconcile us 
with God! Here He comes to reconcile us with our-
selves! Here He comes to 
reconcile us with all people! 
Here He comes to reconcile 
heaven and earth again! Here 
is the day when we became 
children of God. And we are 
no longer slaves, but we are 
sons and heirs of God 
through Christ. That is why 
the angels sang to Him: 
"Glory to God in the highest, 
And on earth peace, goodwill 
toward men" (Lk. 2: 14). 
 With this, the Holy Apostle wants to say that 
we who, because of our sins and disobedience, were 
slaves, have been accepted into the family, or the 
house, of the heavenly Father. Therefore, we were 
enemies of God, enemies of ourselves and enemies 
of the whole world. 

In principle, reconciliation is a work of God's 
love (Jn. 3: 16; II Cor. 5: 18-19). But it is also our 
work. Because that service of reconciliation was re-
ceived from the Lord Christ, through the Holy Apos-
tles, and their successors in the Church, bishops and 
priests, as well as the faithful people. Therefore, the 
rejection of atonement means the rejection of salva-
tion. The Lord reconciled earth to heaven, breaking 
down every dividing wall, abolishing all differences 
and making all men brothers. He did that once and 
for all, as no one has ever done or will ever do. That 
is why the Church on this day sings: "Come let us 
rejoice in the Lord, as today's mystery tells us: the 
dividing wall is falling." 
 Hence, it is our daily duty, dear brothers and 
sisters, to be peacemakers, because only then will we 
be called sons of God (Mt. 5: 9). And the admonition 
of the Holy Apostle Paul: “Now then, we 
are ambassadors for Christ, as though God were 
pleading through us: we implore you on Christ’s be-
half, be reconciled to God. “(ΙΙ Cor. 5: 20). The 
Lord, in His Holy Church, gave us all the necessary 
means to achieve reconciliation. 

 The image of reconciliation with God and 
neighbors is reconciliation with oneself, that is, for a 
person to be reconciled with his conscience, or to 
have inner peace. But also to not stop at that, but to 
try to do good and reject evil and sin (James 4: 17). 
Here is the advice of St. John Chrysostom: "...let us 
not come to the Church for judgment and condemna-
tion, but for the sake of soul purification and sancti-
fication, for the sake of virtue, for the sake of recon-
ciliation with God, for the sake of unshakable peace, 
for the sake of the foundation of countless goods, in 
order to dedicate ourselves and strengthen our neigh-
bor.” An ancient Christian writing says: "Do not 
make discord, and reconcile those who are quarrel-

ing!". 
 Our dear spiritual children, 
 Today, the world needs 
peace more than ever. That's why 
we pray to the Divine Child, Lord 
the Peacemaker, to send us su-
preme peace for the salvation of 
our souls, as well as peace for the 
whole world. That the fratricidal 
war between the Orthodox peo-
ples should end and that the " 
peace of God, which surpasses all 

understanding” (Phil. 4: 7), should move in among 
them. May He say to us as He did to His Holy Apos-
tles: "Peace I leave with you, My peace I give to 
you..." (Jn. 14: 27). May His peace settle in our Ko-
sovo and Metohija. May it move into your hearts, 
homes and families. May His love overcome all ha-
tred. Because he who has hatred has no love. How-
ever, we see every day that there are those who do 
not want peace. That's why we adhere to the words 
of the Apostle to the Gentiles: " If it is possible, as 
much as depends on you, live peaceably with all 
men" (Rom. 12: 18). Because this is how we will 
show our love that brings peace and joy, the fruits of 
the Holy Spirit (Gal. 5: 22). 
 We are extremely grateful to everyone who 
contributed to our Diocese, monastery, churches, and 
everyone who needed help, especially to those of 
their faith (Gal. 6: 10). 
 
 From the depths of our hearts and souls, we 
greet you all fatherly with joyful words: 

PEACEÊFROMÊGOD,ÊCHRISTÊISÊBORN! 
HAPPYÊANDÊGODÊBLESSEDÊ2023ÊYEARÊOFÊ

SALVATION! 
 

 Your intercessor before the Divine Christ 
Child, 

Bishop of Canada 
+MITROFAN 
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Let Us Make An Effort 

Christ is born! Glorify Him! 

 

 Celebrating the joyous feast day of the 

Birth of our Lord Jesus Christ, I invite you to 

reflect upon our way of life.  

 Our earthly life, as a gift from God, is 

relatively short as King David writes: “OurÊ

daysÊmayÊcomeÊtoÊseventyÊyears,ÊorÊeighty,ÊifÊ

ourÊstrengthÊendures;ÊyetÊtheÊbestÊofÊthemÊareÊ

butÊtroubleÊandÊsorrow,ÊforÊtheyÊquicklyÊpass,Ê

andÊ weÊ flyÊ away”.Ê (Ps,Ê 90:10)ÊConsidering 

that we are created in body and soul by our 

Lord it is paramount that we take care of both 

body and soul. Saint Apostle Paul is saying: 

“GlorifyÊ GodÊ inÊ yourÊ

body,Ê andÊ inÊ yourÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ

spirit,Ê whichÊ areÊ God’s”.Ê

(1ÊCor.Ê6:20) 

 Even though we 

sometimes stray from 

what the apostle teaches 

us exactly, most often we 

go overboard in taking 

care of our bodies. We 

wash and cloth ourselves, 

brush our teeth, eat and 

drink, etc. What do each 

of us do on a daily basis to 

take care of our soul? This 

is where we often fail. The 

soul needs prayer, patience, lent, good deeds, 

mercy and all other virtues that are from God. 

This is more needed for our soul than the 

clothes are for our body.  

Let us make an effort, God fearing pa-

rishioners, in the blessing of the birth of our 

Lord Jesus Christ to change our lives for the 

better. Let us put what is most important in 

first place. Let us nourish our souls, fly to 

spiritual heights on the wings of lent and 

prayers and bring brightness to the world 

through mercy and good deeds. 

Make an effort, my brothers and sis-

ters, to shine through the glorification of God 

in the words of our Lord: “LetÊyourÊ lightÊ soÊ

shineÊ beforeÊ men,Ê thatÊ theyÊ mayÊ seeÊ yourÊ

goodÊ works,Ê andÊ glorifyÊ yourÊ

FatherÊ whoÊ isÊ inÊ heaven.”Ê (Mt.Ê

5:11)Ê     Ê Ê   

VeryÊReverendÊObradÊFilipovic 

Kontakion of Nativity 

Today the Virgin gives birth to 
the Transcendent One,  and the 
earth offers a cave to the Unap-
proachable One!  Angels with 
shepherds glorify Him.  The 
wise men journey with a star, 
since for our sake the               
Pre-Eternal God was born as a 
young Child. 
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Nativity of Lord Jesus 
Christ – Christmas 

 
Lord Jesus Christ was born in the Bethlehem 
cave by the city of Nazareth. At that time, 
Romans ruled over Palestine. Roman Emper-
or August decreed a census and all population 
had to register. Because of this, everyone had 
to go to their town. So did Joseph from Naza-
reth set going to his hometown Bethlehem 
with Virgin Mary. The city was full of pas-
sengers. Righteous Joseph and Holy Virgin 
Mary could not find accommodation. There-
fore, they went to one cave outside the city to 
stay over night. At that cave the shepherds 
were gathering their flocks in cold weather. 
Here was born Lord Jesus Christ. The heaven 
opened and angels sang: “Glory to God in the 
highest, and peace on earth, good will among 
people” (Luke, 2,14). Upon hearing this, the 
shepherds went to the cave and bowed before 
Jesus Christ in the manger on the hay. On 
Nativity we greet with “Christ is born!” and 
we respond: “Indeed He was born!” With that 
we confess our faith in Lord Jesus Christ as 
Son of God. 

   
Christ is born! 

Indeed, He is born! 
 

 
 
THE THREE HIERARCHS: SAINT 
BASIL THE GREAT, SAINT GREGO-
RY THE THEOLOGIAN AND SAINT 
JOHN CHRYSOSTOM 
 
 
Each of these saints have their own feast day. St. 
Basil the Great, January 1; St. Gregory the Theologi-
an, January 25; and St. John Chrysostom, January 
27. This combined 
feast day, January 30, 
was instituted in the 
eleventh century dur-
ing the reign of Em-
peror Alexius Com-
nenus. At one time a 
debate arose among 
the people concerning 
who of the three is 
the greatest? Some 
extolled Basil be-
cause of his purity 
and courage; others 
extolled Gregory for 
his unequaled depth 
and lofty mind in theology; still others extolled 
Chrysostom because of his eloquence and clarity in 
expounding the Faith. Thus some were called Basili-
ans, others Gregorgians, and the third were called 
Johannites. This debate was settled by Divine Provi-
dence to the benefit of the Church and to an even 
greater glory of the three saints. Bishop John of Eu-
chaita (June 14) had a vision in a dream: At first, all 
three of these saints appeared to him separately in 
great glory and indescribable beauty, and after that 
all three appeared together. They said to him, "As 
you see, we are one in God and there is nothing con-
tradictory in us; neither is there a first or a second 
among us." The saints also advised Bishop John that 
he write a common service for them and to order a 
common feast day of celebration. out of the water]; 
and we must die as the old sinful man and become 
alive again as cleansed, renewed and regenerated. 
This is the Savior and this is the path of salvation.                        
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Epiphany 
Baptism of our 

Lord Jesus Christ 
When our Lord reached thirty years from His physi-

cal birth, He began His teaching and salvific work. 

He Himself signified this "beginning of the begin-

ning" by His baptism in the Jordan river. St. Cyril of 

Jerusalem says, " The beginning of the world - water; 

the beginning of the Good News - Jordan." At the 

time of the baptism of the Lord in water, that mys-

tery was declared to the world: that mystery which 

was prophesied in the Old Testament; the mystery 

about which in ancient Egypt and India was only fa-

bled; i.e., the mystery of the Divine Holy Trinity. 

The Father was revealed to the sense of hearing; the 

Spirit was revealed to the sense of sight, and in addi-

tion to these, the Son was revealed to the sense of 

touch. The Father uttered His witness about the Son, 

the Son was baptized in the water, and the Holy Spir-

it in the form of a dove hovered above the water. 

When John the Baptist witnessed and said about 

Christ, "Behold, the Lamb of God, Who takes away 

the sins of the world" (St. John 1:29), and when John 

immersed and baptized the Lord in the Jordan, the 

mission of Christ in the world and the path of our 

salvation was shown. That is to say: The Lord took 

upon Himself the sins of mankind and died under 

them [immersion] and became alive again [the com-

ing out of the water]; and we must die as the old sin-

ful man and become alive again as cleansed, renewed 

and regenerated. This is the Savior and this is the 

path of salvation.                   

 

 

     Saint Sava,  
First Serbian 
Archbishop 

 
Saint Sava (1175 - January 

14, 1235), originally the 

prince Rastko Nemanjić 

Glava (son of the Serbian 

ruler and founder of the 

Serbian medieval state Stefan Nemanja and brother 

of Stefan Prvovenčani, first Serbian king), is the first 

Serb archbishop (1219-1233), the most important 

saint in the Serbian Orthodox Church. After his fa-

ther's death, Sava retreated to an ascetic monastery in 

Kareya which he built himself in 1199. He also 

wrote the Kareya Typicon both for Hilandar and for 

the monastery of ascetism. The last typicon is in-

scribed into the marble board at the ascetic monas-

tery, which today also exists in it. He stayed on Ath-

os until the end of 1207.  

In 1208 Sava returned to Serbia, where the feuding 

between his brothers had created a state or anarchy. 

Sava set up his base at Studenica monastery, and 

started to organize the Serbian Orthodox Church in a 

reasonable manner. He also brought several monks 

with him to perform pastoral and missionary work 

among the people. He eventually managed to free the 

Serbian church from the jurisdication of the Greek 

Orthodox Archbishop of Ohrid. In 1219, Sava was 

consecrated the first archbishop of the new Serbian 

Church by Patriarch Manuel I of Constantinople, 

who was then in exile at Nicaea. Saint Sava is con-

sidered the founder of the independent Serbian Or-

thodox Church and Serbian Orthodox Christians cel-

ebrate him as patron saint of education and medicine.  
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Martyr Avakum the               
Deacon of Serbia 

 

The holy New Martyr Avakum (Habakkuk) was born 
in Bosnia in 1794, and was named Lepoje by his par-
ents. Lepoje’s father died when he was still a young 
boy, so his mother took him to the Mostanica monas-
tery, where his uncle was the spiritual Father. He 
grew up in the monastery, and later became a monk 
with the name Avakum. When he was eighteen, he 
was ordained a deacon by Metropolitan Joseph 
(Sakabenta). 
 
In 1809, the monks took part in an unsuccessful re-
volt against the Turks, and had to flee for their lives. 
They settled in the Annunciation monastery in 
Trnava near Cacak, where the igumen was Saint 
Paisius. After the collapse of Karageorge’s revolt in 
1813, the Turks began a reign of terror against the 

Serbs. Disease also swept the area because of the 
many bodies left unburied. The people attempted an-
other revolt under Hadj-Prodan Gligorijevic, and the 
monks of Trnava became involved in it. The rebel-
lion took place on the Feast of the Cross (September 
14), but it was crushed by the Turks. Many people 
were captured, and some were executed on the spot 
as a warning to others. 
Some of the prisoners were sent to Suleiman Pasha in 
Belgrade, among whom were Saints Paisius and Ava-
kum. The holy deacon Avakum sang “God is with 
us” (from Compline) in the prison cell, while Saint 
Paisius prayed. The Turks offered to free anyone who 
would convert to Islam. Some of the prisoners agreed 
to this, but the majority refused to deny Christ, and so 
they were put to death. 
 
The Turks tried to pressure Avakum to save himself 
by embracing their religion, but he refused even to 
consider it. His former spiritual Father, Gennadius, 
accepted the offer of the Turks and urged Avakum to 
follow his example. The courageous deacon declared 
that he was a warrior of Christ, and preferred to die 
rather than deny Christ. 
Saint Avakum was sentenced to be impaled on a 
stake, which he was forced to carry to the place of 
execution. His own mother urged him to embrace 
Islam, then to seek forgiveness later because he had 
been forced into it. The saint thanked her for giving 
him life, but not for her advice. 
At the place of execution, the Turks asked him one 
more time to consider his youth and not to die before 
his time. Avakum laughed and asked, “Don’t even 
Turks eventually die?” 
They replied, “Of course they do.” 
“Well then,” he said, “the sooner I die, the fewer sins 
I will have.” 
Because of his courage and steadfastness in his faith, 
the Turks decided not to impale him. They killed him 
quickly by stabbing him in the heart with a sword on 
January 27, 1815. 
 

Troparion to Martyr Avakum,  Tone 4 
 
As true soldiers of Christ,  you shone forth with 
meekness and humility and for Christ you suffered 
courageously, O Holy Martyrs Paisius and Avakum,  
but your deaths proclaim to all  that it is better to die 
for Christ and for one’s country than without Christ 
to gain the whole world. 
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By MICHAEL WHELTON 
 

A pagan, Pontius Pilate, posed one of the most 

profound, significant questions in the Bible when 

he cynically asked “What is truth?”  Tragically, 

two thousand years later, our post modern                

society breathes Pilate’s cynicism. 
 

Author James Sire recognizes that the German philos-
opher Friedrich Nietzsche’s philosophy found its full 
fruition in the postmodern movement when he wrote, 
“The acknowledgement of the death of God is the be-
ginning of postmodern “wisdom”.  For if God is dead, 
then the inescapable logic is that there is no ultimate 
reality or eternal truth. However with the beginning of 
postmodern wisdom, the bells began tolling for the 
end of wisdom itself. With the “death of God”, Frie-
drich Nietzsche did not mean that God was physically 
dead, but rather saying that the idea of God no longer 
has any moral force. 

With the “death of God”, there is no virtue that is em-
bedded in an objective truth and morality that is bind-
ing on all members of society. There are only subjec-
tive and relative personal values. With the dethroning 
of truth to mere values, equal rights to “truth” are 
granted to all, hence we now have Marxist truths, 
feminist truths, homosexual truths and Afro-
American truths etc. Truth claims are created by 
"belief communities," not discovered by reason, ob-
servation, or revelation. Since all values arise within 
specific cultures there is no moral code that applies to 
all people all the time   Therefore, there is no culture 
that can be judged as better or superior to another and 
we should not impose our values on other societies. 
The only real sin is judgment; criticizing someone 
else's views or moral choices, and to insist that your 
truth is the truth, is to be guilty of colossal arrogance.  
Besides every time you claims to be in possession of 
the truth (especially religious truth), you end up re-
pressing people. So it’s best to make no claims to 
truth at all.  

In the GospelÊofÊJohnÊ14:6, Jesus said, “I am the truth 
and the life. No one comes to the Father except 
through Me.” On this bedrock, meaningful distinc-
tions in matters of right/wrong (as well as spiritual 
truth and falsehood) obviously exist, and any contra-
ry claims from competing religions must be incorrect. 
Such a position, however diplomatically and softly 
stated will produce negative reactions from postmod-
ernists. Herein lies the challenge for Christians; in the 
not too distant past, you could discuss the truth of the 
Christian message to a public that accepted the exist-
ence of objective truth. Now however, before we 
begin we have to convince many people that objec-

tive truth even exists. For Christians, all this of course, 
makes communication much more difficult. 
 

The Postmodern era began around 1980 with the re-
jection of the modernist belief that reality can be un-
derstood and described objectively. In contrast, post-
modernism insists that reality is not something con-
crete that can be known or described objectively. Ra-
ther, it is a fluid, constantly changing, unfolding, lim-
itless “open universe”. In the postmodern universe 
there are no absolutes that define its limits for there is 
only a cultural relativism about truth, reality and mo-
rality.  The popular evangelist Ravi Zacharias encoun-
tered a visual picture of postmodern thought when he 
wrote: “Some years ago I was speaking at Ohio State 
University. And I was taken to see the Wexner Center 
of the Arts. They wanted me to see it, and I wondered 
why.  

_____________________ 
1 James Sire, TheÊUniverseÊNextÊDoor,Êp. 215, 5th Ed. (2009)) 
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 And when I walked into that building I said, 
What is this building all about? There are staircases 
that go nowhere. There are pillars that serve no pur-
poses. And the man [showing me around] said, this is 
America’s first postmodern building, and the architect 
said, If life has no purpose, why should our buildings 
have any design or any purpose? So he built it at ran-
dom, without any purpose, as it were.  I said, I have 
one question for you.…Did he do that with the foun-
dation as well?” 
  Those benign, gentle, non-confrontational, post-
modern buzzwords like “tolerance,” “inclusion” and 
“openness” (without the restraint of reason)   assure 
that absolutes will have no presence in public dis-
course. Tolerance and genuine compassion are hall-
marks of a civilized society, however when tolerance 
is pushed to extremes and hides behind the non-
judgmental facade it becomes a lie, an invitation to 
license, reducing morality to the level of mere cus-
toms and social conventions. If human beings are 
merely products of their culture, then our culturally 
biased perceptions are the only window we have onto 
a very personal reality that shapes our subjective opin-
ions as expressed by Jean-Paul Sartre:   “Life has no 
meaning a priori… It is up to you to give it a mean-
ing, and value is nothing but the meaning that you 
choose.” According to postmodernists, a thing is true 
because I believe it; I do not believe it because it is 
true.  It is hard to conceive of a more quintessentially 
egocentric philosophy. I am the centre of my world 
where “The ego focuses that field exclusively on the 
finite personal dimension of experience in a way that 
results in a greatly overinflated sense of self.” 
 This relativistic philosophy is definitely not new 
because philosophical movements have a habit of re-
inventing themselves and as we are reminded in Ec-
clesiastes 1:9-14: "That which has been is what will 
be. That which is done is what will be done. And 
there is nothing new under theÊsun."   In fifth century 
Athens sophist philosophers (“sophist” means wise) 
such as Protagoras, Gorgias and Thrasymachus were 
teaching, like today’s postmodernists, that it is a per-
son’s individual culture that defines what is right and 
what is wrong, not objective reason. Hence, my reali-
ty is just as valid as yours because both are nothing 
but cultural constructs.  
The fifth century Greek sophists are the founding fa-
thers of relativism; the postmodernists are the ‘camp 
followers’ and in keeping with the sophists, postmod-
ernism does have one absolute and that is that there is 
absolutely no objective truth and that is absolutely 
true. The postmodern motto should be “There’s no 
truth like my truth.”   In making this claim they have 
to recognize the existence of objective truth because 
postmodernism is right. The inherent contradiction 

embedded in the postmodern movement certainly has-
n’t slowed it down. In fact, its influence has been per-
vasive, spawning ideas such as political correctness, 
radical feminism, moral relativism, multiculturalism, 
New Age spirituality, religious syncretism, (the fusion 
of different belief systems allowing for a “tailor 
made” religion) and homosexual rights. These ideas 
have exercised considerable influence on many im-
portant areas of society such as health care, literature, 
education, history, psychotherapy, law, science, and 
religion. In the field of education, Dr. Jordan Peter-
son, professor of psychology at the University of To-
ronto is adamant that anyone who subscribes to post-
modernism will, at best, “emerge nihilistic” or,  at 
worst, become “an anarchical social revolutionary,” 
adding that postmodernism “rips out the ethical foun-
dations” of students, leaving them “Depressed.”  
From the Age of Enlightenment modernism inherited 
the overweening confidence that reality was the only 
barrier that limited human knowledge, and given 
enough time, science and human reason were perfect-
ly capable of uncovering the whole of reality leaving 
nothing left to discover. Here Christians share some 
common ground with postmodernists in the belief that 
reason alone is insufficient to create a reasonable 
world. The twentieth century was dominated by mur-
derous warfare that left a violent, dissonant, fractured 
world at its close. It was obvious that reason and ra-
tionality alone could not create perfect people and 
perfect societies. It also could not prevent the most 
educated and civilized nations from slaughtering each 
other in two horrific world wars. However, Christians 
part company with the postmodernists in their com-
plete denial of the ability of the human mind to dis-
cover truth by employing reason.  
 For the majority of people, the postmodern 
point of view has been unconsciously assimilated pre-
dominantly via the media, than something they have 
thought deeply about before committing themselves – 
it is just currently the socially appropriate attitude.  As 
a result their hold is somewhat tenuous and confused 
when their opinions are gently challenged.  To bridge 
the gap between ourselves and postmodern thinkers, 
we need to introduce additional steps in the communi-
cation process. 

 _____________________ 

2 Focus on the Family, The Truth Project (Colorado Springs: CO), ses-
sion 2: 
3 Narcissism: A Postmodern Epidemic — Журнал «Эрос и Космос», 
h p://eroskosmos.org/english/narcissism-a-postmodern-epidemic-en/ 
4 UniversityÊAffairs, Stuart Chambers, June 14 2017 
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Communicating with postmodern culture is not im-
possible, it’s just more difficult. 
The first step for them is to accept the existence of 
objective truth, by focusing on what I believe to be the 
Achilles heel of postmodern relativism, which is the 
reality of evil.  A Socratic dialogue that gently raises 
questions will produce a better response than giving 
preachy, authoritative opinions. Evil is seen as a 
quaint medieval concept that is redundant in a world 
of subjective values and moral relativism.  When they 
insist that all distinctions between right and wrong 
have no absolutes but rather social constructions, we 
should ask if the holocaust or ISIS massacres are only 
evil from a certain perspective. If it is, then these mass 
killers are only exercising their truth. When confront-
ed by so much obvious evil in the world, people find 
this position not only monstrously offensive but mor-
ally bankrupt. Which shows that when people aban-
don standards of absolute truth they will continue to 
demand morality.  If this kind of evil is true, then it is 
true for all cultures and societies. When faced with the 
reality of evil, postmodern theory starts to unravel be-
cause it cannot responsively address the hard and dif-
ficult moral questions of our age. 
Evil is a spiritual reality, a dark presence that is felt in 
every area of human life, always existing in the yawn-
ing chasm between what is, and what ought to be.  It 
lurks in the recesses of every human soul, haunting 
our imagination, waiting for its host to give it free 
rein, or for that unguarded moment that we are all too 
familiar with.  It is one of the greatest mysteries of 
human existence, because we are heavily tainted with 
the condition we question. Hence, the perpetual enig-
ma is that the questioner is always the object of the 
question.   
God created human beings with the power of acting 
without the constraint of necessity, or fate, that is, free 
will to do good or evil.  Therefore since evil is a prob-
lem of choice, it is logically impossible for free will to 
exist without evil.  Free will lies at the very base of 
our Judeo- Christian heritage and our judicial system.  
Embedded in most human beings, is the absolute con-
viction in the existence of a free will and responsibil-
ity that is untouched by any philosophical arguments 
to the contrary.  Without free will we lose our human-
ity and our judiciary loses its majestic, moral force 
which is based on personal responsibility and account-
ability.   This postmodern rejection of individual acts 
of evil is ironic since “the repertoire of evil has never 
been richer.  Yet never have our responses been so 
weak.”   Every age has its own conceit and ours is that 
the human race has “come of age.”  This conceit with 
its accompanying rejection of personal evil is very 
strange when we consider that the 20th century is un-
matched in evil brutality and butchery, a situation the 

social sciences failed to predict or adequately explain. 
While suffering under an evil regime in a Soviet gu-
lag, the great Russian writer, Alexander Solzhenytsin 
gave an eloquent Christian response to the reality of 
evil:  
“And it was only when I lay there on rotting straw that 
I sensed within myself the first stirrings of good.  
Gradually it was disclosed to me that the line separat-
ing good and evil passes not through states, nor be-
tween classes, nor between political parties either – 
but right through every human heart – and through all 
human hearts…”   
The Christian Gospel message is the only true answer 
to the moral chaos which postmodern relativism 
spawns. It is therefore encouraging to see increasing 
numbers of people turning to religion in seeking an-
swers to the deep problems of the human experience. 

 

 
In the Lord’s Eyes 

 
She holds an extraordinary sequence to everything 
she sees,  
with feeling and emotion she is bounded to the ever       
existence of her own being, 
 a self conclusion of wound up thoughts and                
emotions  that once held her down to a still, 
 leaving her motionless. 
 
Set free from her thoughts, 
 she is unleashed from an inner object that left her 
in a continuous haze. 
There was no wings to spread,  
no cliffs she could fall from or a path with a broken 
edge. 
 
She found who she was,  
through the midst of her soul, in the Lord's eyes she 
stands,  
a judgment of zero fault, prosecuted by a single   
action, a servant of Christ in a timely fashion, 
 she is renounced beyond recognition. 
 Standing still upon the foundation of his guidance,  
she is not just extraordinary,  
she is something above that, 
she is who he believes her to be, in His eyes she is 
set free. 
 

Stephanie Wideski, B 
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Attention-Deficit/
Hyperactivity Disorder 

(ADHD) 
 

By Dr. Tatjana Subotic-Bratic 

 
 
ADHD is one of the most  common  neurodevelop-
mental disorders of childhood. The word 
“neurodevelopmental” refers to the nervous system, 
which includes the 
brain as it develops 
across the lifespan. 
ADHD is not a 
“mental illness” and is 
better described as a 
pattern of behavior — 
something different in 
the way a person does 
things — rather than 
describing it as some-
thing “wrong” with 
people. It is normal 
for children to have 
trouble focusing and 
behaving at one time 
or another. However, 
children with ADHD 
may have trouble pay-
ing attention, control-
ling impulsive behav-
iors (may act without 
thinking about what 
the result will be) or 
be overly active in addition to demonstrating func-
tional impairment in multiple domains (school, at 
home or with friends) and lower quality of life.  
 
Although traditionally regarded as a childhood disor-
der, it is now clear that ADHD affects both children 
and adults. ADHD is medically and legally recog-
nized as a treatable yet potentially serious disorder 
that affects approximatelyÊ5%-9%ÊofÊchildrenÊandÊ3%
-5%ÊofÊadults.ÊChildren with ADHD do not just grow 
out of these behaviors. It is usually first diagnosed in 
childhood and tends to persist into adulthood in about 
half of all cases. Some adults have ADHD but have 
never been diagnosed. Symptoms may look different 
at older ages, for example, hyperactivity may appear 
as extreme restlessness. Symptoms can become more 
severe when the demands of adulthood increase. Indi-

viduals with ADHD have poorer long-term outcomes 
when compared with individuals without ADHD with 
respect to academic achievement and attainment, oc-
cupational rank and job performance, risky sexual 
practices and early unwanted pregnancies, substance 
use, relationship difficulties, marital problems, traffic 
violations, and car accidents. 
 
Causes of ADHD /Types of ADHD 
 
There are three different ways ADHD presents itself, 
depending on which types of symptoms are strongest 
in the individual: 
 

Predominantly Hyperactive-Impulsive Presenta-
tion: The person squirms when 
seated or fidgets with feet. It is 
hard to sit still for long (e.g., for 
a meal or while doing home-
work). Smaller children may run, 
jump or climb constantly. Ap-
pears to be driven by “a motor” 
or is often “on the go”. Overly 
talkative and lacks the ability to 
play and engage in leisure activi-
ties in a quiet manner. The indi-
vidual feels restless and has trou-
ble with impulsivity. Someone 
who is impulsive may interrupt 
others a lot, grab things from 
people or speak at inappropriate 
times. It is hard for the person to 
wait their turn or listen to direc-
tions. Impulsively blurts out an-
swers before questions complet-
ed. A person with impulsiveness 
may have more accidents and 
injuries than others. 
 

Predominantly Inattentive Presentation (formerlyÊ
knownÊasÊ attentionÊdeficitÊ disorderÊ orÊADD): It is 
hard for the individual to organize or finish a task, to 
pay attention to details, and/or to follow instructions 
or conversations. The person is easily distracted by 
external or unimportant stimuli or forgets details of 
daily routines. Loses and/or misplaces items needed 
to complete activities or tasks. Avoids or is disin-
clined to begin homework or activities requiring con-
centration.  
Combined Presentation: Enough symptoms of the 
above two types are present. 
Because symptoms can change over time, the presen-
tation may change over time as well. Symptoms may 
be classified as mild, moderate, or severe based on 
symptom severity. 
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Diagnosis 
 
Deciding if a person has ADHD is a process with 
several steps. There is no single test to diagnose 
ADHD and many other problems, like anxiety, de-
pression, thyroid disorders, autism, sleep problems 
and learning disabilities can have similar symptoms. 
The doctor will use guidelines from the Canadian 
ADHD Resource Alliance (CADDRA) to diagnose 
ADHD. One step of the process involves having a 
medical exam and tests done to rule out other prob-
lems with symptoms like ADHD. ADHD diagnosis 
also includes a checklist for rating ADHD symptoms. 
For children, filling out the necessary forms by par-
ents, teachers and other adults who care for the child 
about the child’s behavior in different settings in 
needed. For adults, the adult ADHD self-report scale 
symptom checklist is provided by a doctor. 
To make an ADHD diagnosis, the healthcare provider 
must perform three tasks: 
1) identify the presence of ADHD symptom criteria 
2) rule out alternative causes of symptoms 
3) identify comorbid conditions (for example, some-
times, when a person is depressed or anxious, inatten-
tive behaviors may occur) 
The job is not yet done. Certain Diagnostic Criteria 
for ADHD according to DSM-5 (The Diagnostic and 
Statistical Manual of Mental Disorders-5th Edition) 
must also be met. 
1) symptoms and/or behaviors must persist ≥ 6 
months in ≥ 2 settings (e.g., school, home, friends) 
2) symptoms have negatively impacted academic, 
social, and/or occupational functioning 
3) in patients aged < 17 years, ≥ 6 symptoms are nec-
essary and there must be evidence such as recall of 
school experiences that indicates symptoms were pre-
sent in childhood. 
In those aged ≥ 17 years, ≥ 5 symptoms are necessary 
in one of the two (or both) main categories — 1) inat-
tention and/or 2) hyperactivity/impulsivity 
4) symptoms must have been present in childhood, 
typically before the age of 12 years 
5) symptoms are not better accounted for by a differ-
ent psychiatric disorder (e.g., mood disorder, anxiety 
disorder) and do not occur exclusively during a psy-
chotic disorder (e.g., schizophrenia).  
 

Treatments 
 

ADHD can be managed with the right treatment. 
There are many treatment options, and what works 
best can depend on the individual child and fami-
ly.  The treatment is medicine, behaviour therapies or 
both. In most cases, ADHD is best treated with a 

combination of behavior therapy and medication.  
Behaviour therapies can include: 
Parent training in behaviour management for parents 
of children younger than 12 years, gives parents the 
skills and strategies to help their child. 
Behaviour therapy with children helps a child find 
positive ways to deal with problems by changing the 
way he or she thinks and behaves.  
Behavioral interventions in the classroom encourage 
a student’s positive behaviors in the classroom, 
through a reward system or a daily report card, and 
discourages their negative behaviors.  
Organizational skills training teaches children time 
management, planning skills and ways to keep school 
materials organized to optimize student learning and 
reduce distractions. 
 
Social skills training can help your child be less ag-
gressive and impulsive, manage anger and behave in 
a more socially acceptable way.  
Counselling, including family therapy, allows your 
child and the entire family to express fears and con-
cerns, recognize problem behaviours and learn new 
ways of getting along. 
 
If your child's symptoms are mild, then behaviour 
therapies may be enough to improve your child's be-
haviour. For children younger than 6 years of age 
with ADHD, behavior therapy, particularly training 
for parents, is recommended as the first line of treat-
ment. Behaviour therapies and extra support at home 
and in school can help your child succeed and feel 
better about himself or herself.  
If decided to start a medication, parents and other 
adults need to closely watch children after they begin 
to take medicines for ADHD. The medicines may 
cause side effects such as loss of appetite, headaches 
or stomach aches, tics or twitches, and problems 
sleeping. Side effects usually get better after a few 
weeks. If they do not, the doctor can lower the dose. 
Good treatment plans will include close monitoring, 
follow-ups, and making changes, if needed, along the 
way.  
In the past, many people seriously misunderstood 
ADHD. Many clinicians and educators knew little 
about the disability, and individuals with ADHD 
were often mistakenly labeled “a behavior problem,” 
“unmotivated,” or “not intelligent enough.” Today, 
children with ADHD are eligible for special educa-
tion services or accommodations within the regular 
classroom when needed, and adults with ADHD may 
be eligible for accommodations in the workplace. 
Therapy focuses on making changes in the environ-
ment to improve the child's behaviour.  
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TipsÊforÊParents 
 
-CreateÊaÊroutine 
-GetÊorganized 
-ManageÊ distractionsÊ (turn off the TV, limit noise, 
and provide a clean workspace when your child is do-
ing homework) 
-LimitÊ choicesÊ (to help your child not feel over-
whelmed or overstimulated, offer choices with only a 
few options) 
-BeÊ clearÊ andÊ specificÊ whenÊ youÊ talkÊ withÊ yourÊ
child 
-HelpÊyourÊchildÊplanÊ(break down complicated tasks 
into simpler, shorter steps) 
-UseÊgoalsÊandÊpraiseÊorÊotherÊrewardsÊ(use a chart 
to list goals and track positive behaviors, then let your 
child know they have done well by telling them or by 
rewarding their efforts in other ways) 
-DisciplineÊeffectivelyÊ(instead of scolding, yelling, or 
spanking, use effective directions, time-outs or remov-
al of privileges as consequences for inappropriate be-
havior) 
-CreateÊ positiveÊ opportunitiesÊ (finding out and en-
couraging what your child does well—whether it’s 
school, sports, art, music or play—can help create 
positive experiences) 
-ProvideÊaÊhealthyÊlifestyleÊ(nutritiousÊfood,ÊlotsÊofÊ
physicalÊactivityÊandÊsufficientÊsleep) 
-Limit the amount of daily screen time (from TVs, 
computers, phones and other electronics) 

OrthodoxÊPrayerÊofÊParentsÊforÊ
theirÊChildren,ÊorÊforÊLovedÊOnes 
 
 
O God, our heavenly Father, who lovest mankind and 
art most merciful and compassionate, have mercy up-
on Thy servants, (names), for whom I humbly pray 
Thee and commend to Thy gracious care and protec-
tion. 
 
Be Thou, O God, their guide and guardian in all their 
endeavors, lead them in the path of Thy truth, and 
draw them nearer to Thee, that they may lead a godly 
and righteous life in Thy love and fear, doing Thy will 
in all things. 
 
Give them grace that they may be temperate, industri-
ous, diligent, devout, and charitable. 
 
Defend them against the assaults of the enemy, and 
grant them wisdom and strength to resist all tempta-
tion and corruption of this life, and direct them in the 
way of salvation: 
 
Through the merits of Thy Son, our Lord and Savior 
Jesus Christ, and the intercessions of His Most-Holy 
Mother and of all Thy blessed Saints. Amen. 
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SVETOSAVSKA                 
PROSLAVA 

 
SRPSKA [KOLA  

SVETI VASILIJE OSTRO[KI I 
FOLKLORNA GRUPA MLADA SRBADIJA 

PRIPREMAJU  
SVE^ANI PROGRAM POVODOM 

[KOLSKE SLAVE - SVETOG SAVE - 
 

~etvrtak, 26. januar 
 

18:00 Ve~erwe 
 

petak, 27. januar 
 

SVETI SAVA PRVI SRPSKI 
ARHIEPISKOP 

10:00 Sveta Liturgija  
 

NEDEQA, 29. JANUAR 
 

10:00 SVETA LITURGIJA 
11:30 SVE^ANI RU^AK 

12:15 [KOLSKA                   
PRIPREDBA  

I NASTUP FOLKLORNIH GRUPA 

 

ST. SAVA’S                             
CELEBRATION 

 
Serbian School St. Vasilije of Ostrog & 

Folklore Group Mlada Srbadija 
Are preparing School Recital  

On the occasion of celebrating school 
slava St. Sava 

 

Thursday, January 26 
18:00 Vespers 

 
Friday, January 27 

St. Sava First Serbian Archbishop 
10:00 Divine Liturgy 

 

SUNDAY, JANUAR 29, 2023 
 

10:00 Divine Liturgy 
11:30 Lunch 

12:15 School Recital with                            
folklore performances  

 
 

 



       Црквено-народни часопис БЕЛИ АНЂЕО 
Ц.Ш.О. Св. Арханђела Михаила  

 

Ре акција: 
Главни и одговорни уредник:  

Протонамесник: о. Синиша Милутиновић 
 

ДизајнÊкорице:ÊНенадÊШтрбац 
Ср скаÊславнаÊис орија:ÊÊЉу омирÊÊиÊÊдрÊЗорицаÊКотур 

Рецензен ,Êлек орÊиÊен лескаÊсекција:Ê 
апсолвентÊтеологијеÊЉиљанаÊТољевић 

Сарадници овог роја: др.ÊТатјанаÊБратић-Су отић,ÊMichaelÊWelton,Ê 
СтефанÊМаксимовићÊиÊДаринкаÊЗаставниковић 

Штампа: ЗоранÊДрагић 

СРПСКАÊПРАВОСЛАВНАÊЦРКВАÊСВ.ÊАРХАНГЕЛАÊМИХАЈЛА 
СРПСКАÊШКОЛАÊСВ.ÊВАСИЛИЈЕÊОСТРОШКИ 

ЦРКВЕНИÊХОРÊОБИЛИЋ 
RЕДАКЦИЈА ЧАСОПИСАÊБЕЛИÊАНЂЕО 

КОЛОÊСРПСКИХÊСЕСТАРА КОСОВКАÊДЕВОЈКА 
ФОЛКЛОРНАÊГРУПА МЛАДАÊСРБАДИЈА 

СВИМÊСРБИМАÊИÊПРАВОСЛАВНИМÊХРИШЋАНИМАÊ
ЧЕСТИТАМО 

ПРАЗНИК РОЂЕЊА ГОСПОДА ИСУСА ХРИСТА—БОЖИЋ 
ХРИСТОС СЕ РОДИ! 

ВАИСТИНУ СЕ РОДИ! 
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