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Реч уредника

Вера у Христово Васкрсење одувек је била темељ 
наше Цркве, оно без чега би Она потпуно изгубила 
свој смисао и своју снагу. „Јер ако Христос не 

васкрсе“,како каже Свети Апостол Павле,„узалуд је вера 
наша“. Ако нема Васкрсења,онда је човек најтужније биће 
„роб природе“, са којим се 
она поиграва, варајући га 
са мало живота, да би га 
на крају читавог показала 
ништавним. Ако Христос 
не васкрсе и не победи 
смрт, онда живота и нема. 
Права вера, дакле, увек јача 
нашу везу са Васкрслим 
Христом и са другим 
људима. Више заједништва 
и узајамне љубави нам је 
потребно данас више него 
икад, а нарочито у оквиру 
породице која преживљава 
озбиљну кризу. Због убр-
зaног ритма живота, који 
диктира потрошачко 
друштво, људи имају све 
мање времена једни за 
друге. Супружници се 
међусобно удаљавају, а 
деца бивају препуштена 
сама себи. Данас више 
него било кад имамо скоро 
исто разведених бракова 
колико и склопљених, а о 
наталитету и да непричамо. 
Васкрсење Христово, 
нас учи да више пажње 
посвећујемо људима, а да мање бринемо о стицању 
новца. Учи нас да је сваки тренутак проведен са вољеном 
личношћу бескрајно драгоцен, непоновљив. Срећни и 
Богомблагословени предстојећи празници:

ХРИСТОС ВАСКРСЕ, ВАИСТИНУ ВАСКРСЕ
Ваш молитвеник пред Васкрслим Христом парох 

Лондонски- протојереј Милојко Димитрић

A Word from the Editor

Belief in Christ’s Resurrection has always been the 
foundation of our Church, that without which 
Church would completely loose its purpose and its 

strength. “Because if Christ does not resurrect”, as Holy 
Apostle Paul said, “our faith becomes vain.” If there would 

not be Resurrection, then a 
man is the saddest being, a 
“slave of nature,” with whom 
nature keeps playing, lying to 
him while at the end it shows 
him to be a nothingness. If 
Christ does not resurrect and 
does not win over death, then 
there is no life. True faith al-
ways strengthens our connec-
tion with Resurrected Christ 
and with other people. We 
need more unity and mutual 
love than ever before, and es-
pecially within the families 
which are facing enormous 
challenges. Due to accelerated 
lifestyles, which dictates the 
behaviour of consumer soci-
ety and leaves people with less 
and less time for each other. 
Husbands and wives distance 
themselves, while children are 
left to look after themselves. 
Today more than ever, we 
have almost as many divorces 
as we have married couples, 
while the issue of birthrate 
is even more severe. Christ’s 
Resurrection teaches us to 

pay more attention to people, and to worry less about mak-
ing money. It teaches us that every moment spent with our 
loved ones is priceless. May Resurrected Christ enlighten 
our souls and the joy of Easter enter into our homes: 

“Christ is Risen, 
truly He is Risen!”
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Ако желите да будете обавештени о догађајима 
у нашој парохији преко електронске поште 
пошаљите своје информације и адресу на:  

info@svetisavalondon.com

If you would like to be notified of all events in our  
community through e-mail, please send us your e-mail 

and your address to: 
info@svetisavalondon.com

Мину још једна година и опет смо 
у празничном размишљању о Васкрсу 
Христовом – празнику над празницима и 
торжеству над торжеством. Овај празник 
нема премца, јер нема већег значаја од 
значаја Васкрсења Христовог. Вјерујући 
народ има своју наду и утјеху у Васкрсењу 
– у животу у праведности. Тамо гдје 
правда влада и мир царује.

Христово Васкрсење је стуб на-
ше вјере и наде у наше васкрсење, 
најрадосније остварење пророчких ри-
јечи и предсказања о доласку Месије 
искупитеља. Његово Васкрсење је вас-
постављање новог Адама, повратак у 
првобитни рај. 

Христос је смрћу побиједио смрт, и 
то је, браћо, побједа наша. Чиме је Господ 
побиједио смрт? Васкрсењем својим! У 
историји рода људског нема догађаја, нема 
таквог свједочења, јасног и непобитног, до 
васкрсења Христовог (преп. Ава Јустин, 
Филозофске урвине, Мисли, стр. 69).

“Христос је вододелница људске 
историје: до Њега – историјски прогрес 
је био немогућ, а од Њега – он постаје 
могућ” (Мисли, стр. 70). То је побједа 
којој се могу радовати сва људска бића, 
од првоствореног по посљедњег. Све 
друге побједе дјелиле су и дијеле свијет. 
На примјер, када један владар побиједи 
другог, тај се радује а други жалости. 
Христова побједа једнако доноси радост 
свима, јер кад Христос Васкрсе, “зарадова 
се земља”. Та јединствена побједа никога 
не порази а свакога ојача. “Васкрсење 
Христово је највећи потрес у сфери 
људског живота. Њиме је центар људског 
живота пренесен из смрти у бесмртност, 
из времена у вечност. У бесмртност 
људи улазе једино кроз двери Васкрсења 
Христовог”, вели Ава Јустин (Мисли, 
стр. 87). “Грехом је човек постао смртан 
и пролазан; васкрсењем Христовим, он 

постаје бесмртан и вјечан, поново” (исто, 
стр. 88). 

“Између свих хришћанских празника 
Васкрс има то преимућство, што је 
омиљен код оних, који се непоколебиво 
држе свеколиког црквеног учења и код 
оних којима од хришћанства више није 
остало до имена и Васкрса”, напомиње 
Свети Владика Николај.  Хришћанства без 
Васкрса нити је било у историји, нити се 
оно такво да замислити.

Васкрс је празник којим се празнује 
оно што је бесмртно и вјечно у човјеку. 
Васкрс је празник већи и од Божића, јер је 
Христос, побиједивши смрт коју нико од 
људи није могао побиједити, доказао да је 
Бог.  Васкрсењем је доказао да се о Божићу 
родио Бог.

За нас, Србе православне вјере, Васкрс 
је најрадоснији и најзначајнији празник. 
И најсимболичнији. Јер само вјечне 

вриједности чине великим и човјека и 
народ. А проблем вјечних вриједности 
ријешен је Васкрсењем Христовим. 
Зато Ђакон Авакум онако лијепо пјева: 
“Срб је Христов, радује се смрти”. У тој 
авакумовској – светосавској вјери у 
бесмртност човјекова бића и народне 
душе, огледају се и сва наша надања и 
сва вјера. То је једина нада оних који на 
светим огњиштима Српског Јерусалима 
опстају. Како би, без наде и вјере своје 
православне, дочекали сутрашњи дан?

Православље је душа нашег народа. А 
ко је дао душу српству? Дао је Свети Сава. 
Чували је богомудри гуслари и пјесници 
народни, у свим мучним збитијима и 
недаћама, као вјечну и највећу вриједност. 
Срби су увијек били непобједиви када су 
се светосавским оружјем борили за своју 
душу, своју слободу и правду. 

“Живи Христос је гаранција наше 
вјере. Христос, који је живио тридесетину 
година у Галилеји и Јудеји, није учинио ни 
милионити дио оних чуда која је учинио 
Христос који се после смрти јавио својим 
ученицима. Овај други Христос управо 
је засновао Хришћанство. Овај други 
Христос је гаранција наше вјере у смислу 
живота и васкрсења мртвих” (Епископ 
Николај, Изнад гријеха и смрти, Сабране 
мисли, стр. 150).

Зато се данас, док празнујемо Васкрс, 
сјетимо шта он значи за нас Православне 
хришћане. Окренимо себе и будимо са 
Христом, а не очекујмо да се Христос 
окреће и буде са нама. Он је увијек ту. 

Нека да Бог да нам и овај Васкрс 
дође у радости,  те да и ми са Анђелима 
запјевамо: “Ангел вопијаше Благодатњеј...”

ХРИСТОС ВАСКРСЕ! ВАИСТИНУ 
ВАСКРСЕ!

Ваш молитвеник пред васкрслим 
Господом,

Епископ канадски Георгије

Васкршња Посланица Његовог Преосвештвенствa 
Епископa Канaдског Господинa Георгијa

РАДОСТ  ЗА  СВЕ
ХРИСТОС ВАСКРСЕ, РАДОСТ ДОНЕСЕ!
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Молитва је побожно управљање 
душе човекове Богу, или беседа 

срца са Богом, кроз коју, представљајући 
невидљиво Бога пред собом, човек 
излива пред Њим осећања своје душе. 
Она је уздизање ума и срца Богу; њоме 
човек узлеће у хорове анђела и постаје 
учесник њиховог блаженства. Молитва је 
тамјан најпријатнији Богу, најсигурнији 
мост за прелаз преко искушења таласа 
живота, необорива стена свих који верују, 
мирно пристаниште, Божанска одећа 
која облачи душу великом добротом и 
лепотом. Молитва је мати свих добрих 
дела, чуварка чистоте тела (невиности), 
печат девојаштва, сигурна ограда против 
свих лукавстава вечитог непријатеља 
нашег - ђавола. Гони непријатеље именом 
Христовим, јер јачег од овог средства 
нема ни на небу ни на земљи. Молитва 
је утврђење света, умилостивљење Бога 
за грехе, пристаниште које таласи не 
могу обурвати, просвећење ума, секира 
очајању, разбијање туге, рађање наде, 
ублажавање гнева, заступница свих 
којима се суди, радост оних који су у 
тамници, спасење онима који гину. Она 
је кита учинила да постане дом Јонин, 
Језекију је вратила од врата смртних 
животу, вавилонским младићима пламен 
је претворила у росу.

Молитвом је свети Илија затворио 
небо, те не паде киша на земљу за три 
године и шест месеци (Јаков. 5:17). Кад 
ни сами апостоли нису могли изагнати 
нечисте духове, Господ им је рекао: Овај 
се род изгони само молитвом и постом” 
(Мат.17:21). Нема ничег драгоценијег 
од молитве у животу човечјем. Она и 
немогуће чини могућим, тешко чини 
лаким, неугодно претвара у угодно. 
Молитва је толико потребна човековој 
души, колико и ваздух дисању. Ко се не 
моли, тај је лишен разговора са Богом, 
сличан је неплодном дрвету које се сече и 
у огањ баца (Мат.7:19).

“Када управљаш ум и мисли ка небу”, 
вели свети Макарије Велики, “и хоћеш 
да се сјединиш са Господом, тада велико 
мноштво злих духова као црни облак 
надноси се над тобом да би ти спречИли 
пут небу. Но, као што су стари зидови 
Јерихона пали од силе Божје, тако ће и 
сада стене зла, које спречавају ум твој, 
бити оборене силом Божјом. Кад си 

на молитви, сети се пред ким стојиш. 
Буди глув и нем за све Што те окружава, 
призивај Господа у помоћ и Он ће ти 
помоћи. Потребно је из корена ишчупати 
свако осећање гнева и потпуно очистити 

убиствено осећање телесне жеље, ма чему 
она била управљена.”

Учитељи Цркве и свети оци саветују 
да за време молитве сваки има смирење 
и скрушеност у срцу због својих грехова. 
Јер, ако човек у срцу не осећа да је 
грешник, Бог неће услишити његову 
молитву. То се види и из молитве 
фарисеја и цариника. Молитва орошена 
сузама смирења и покајања, одмах бива 
услишана. Изливајући се из смирене душе 
она, по речима премудрог Соломона, 
пробија облаке и не задржава се док не 
дође до Господа. 

Када је време молитви, не бави се 
никаквим послом, јер се ђаволи о томе 
и старају да нас у време молитве забаве 
каквим било послом. Ако се каквим 
речима молитве услади твоја душа, 
продужуј молитву, јер се тада твој анђео 
хранитељ моли заједно с тобом. Свети 
Нифонт виде једанпут једног монаха како 
идући чита молитву. Његова молитва, 
као пламен огњени, излазећи из уста, 
дохватала је небо. Монах је ишао, но и 
анђео Божји ишао је, спроводећи монаха 

са огњеним копљем у руци, којим је 
ђаволе одгонио од монаха. 

 “Непрестано молите се” рекао је 
свети апостол, да не паднете у напаст. 
Непрестана молитва састоји се у томе, не 
само да се ми свагда молимо, већ стално 
Бога да се сећамо и осећамо Га увек пред 
собом како гледа на сва дела, намере 
и помисли наше. Према томе, дивна је 
навика обраћати се Господу од срца и 
кратким молитвама у свакој прилици и 
послу, у почетку са напр: Боже, помози! 
Господе, благослови! На крају: Слава 
Ти, Господе! Благодарим Ти, Боже! У 
изненадним неприликама, каквом 
било искушењу: Господе, спаси! Боже, 
милостив буди мени грешнику! Господе 
Исусе Христе, Сине Божји, помилуј ме, 
грешног! Пресвета Богородице, спаси 
нас! 

Потребно је молити се не само тада, 
када се осећамо расположени за молитву, 
него молити се и тада, када немамо тежње 
ни наклоности за молитву, када нас 
леност, сан, заборав и остало, удаљује 
од молитве. Ако, не гледајући на све ово 
тамно збориште препрека, принуђавамо 
себе и боримо се са собом у молитви, таква 
молитва узлеће на небо да би стала пред 
престо Господњи. Ноћ је врло подесна за 
усамљену молитву. Тада се све стишава, 
умирује, а молитва која се узноси Богу 
у ноћној тишини из дубине срца, бива 
услишена и на душу се спушта двострука 
благодат Божја. За време такве молитве 
свезлобни враг са нарочито великом 
силом устаје и удара у богомољце многим 
искушавањем, страхом и напастима, но 
тада се и благодат Божја умножава ради 
духовне помоћи. 

По општем мишљењу светих отаца, 
молитва, као кћи испуњавања заповести 
Светог Јеванђеља, у исто време је и мати 
свију врлина.

 Да бисмо се сачували од расејаности 
ума у молитви, свети оци поручују да 
се ум - разум што више везује за речи 
молитве. Отуда, боље је да се молитве 
читају из молитвеника, а не да се говоре 
напамет. Ово нарочито важи за почетнике 
и слабе. Зато у Православној цркви све 
што се чита или пева обично, ма како се 
знало напамет, пева се читајући из књиге. 
Овако удубљен ум у молитвене речи лако 
не бежи на разне стране. Ако ум не може 

О Молитви - Патријарх српски Павле
Преузето са: http://pravoslavlje.spc.rs/broj/936/tekst/molitva-kao-nasusna-potreba-covekova/
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да се задржи и удуби у речи светих отаца, 
онда треба тихо читати на глас колико да 
сам себе чујеш. Нарочито оваква молитва 
вреди кад се молиш насамо. 

 У молитви не треба много напрезати 
своје живце, нити сувише дубоко 
уздисати, увлачећи ваздух, нити главу 
држати подигнуту и забачену, јер је све то 
штетно. Ваља се тихо молити, с дубоким, 
али нечујним уздасима, оборене главе 
земљи, смирено, а с времена на време 
бацити поглед на свете иконе, као они 
који се стварно осећају грешни пред 
Богом. 

У друштву наша молитва треба да 
буде нечујна, да ничију молитву не би 
реметила. 

Ако би у молитви твој ум ишао на 
разне стране, а не небу и Богу, ипак не 
падај духом, него га увек враћај и везуј 
за речи молитвене. Ипак, 
таква молитва неће остати без 
плода, ма да и није сва чиста.

За човека у тузи нема 
бољег утешитеља од молитве. 
Мучи ли се ко међу вама, нека 
се моли Богу (Јаков 5:13).

Болести и остале несреће 
наше, последица су греха. Зато 
смо дужни молити Господа да 
нам опрости грехове, да би 
заједно с тим исцелио нас и 
од телесних болести и несрећа 
земаљских. Када Бог пусти 
глад, рат, кише у невреме, суше, 
град, земљотрес и остало, то 
долази од греха народа. Зато 
узрок свих зала лежи у нама 
самима. Отуда опет, јавља се 

потреба да се молимо Богу за опроштај 
греха, да би, ослободивши се овога корена 
свих несрећа, били избављени и од свих 
природних зала, која на нас долазе у виду 
страшних природних појава.

 Ако и бива да понеки проси од Бога 
штогод, а не добије, то може значити: 
да Бог услишава ту молитву, но по 
увиђавности својој испитује богомољца у 
трпљењу, па кад овај издржи трпљење до 
краја, онда у већој мери добива од Бога оно 
што је тражио; или значи да богомољац 
није добио оно за што се молио због тога, 
што би му то послужило на зло.

 Но молећи се Богу појединачно, 
насамо, по наредби Господњој (Мат.6:6), 
не треба сматрати да је то довољно. У 
разним приликама и потребама живота: 
рођењу, смрти, женидби, градњи дома, 
сетви, поласку на дужи пут, болести итд., 

поред личне молитве, треба се обраћати 
благодатној и молитвеној помоћи цркве 
и свештеника, јер Свето Писмо и на то 
упућује (Јак. 5:14). Уз то не заборављати 
редовно учествовање на заједничкој 
молитви у светом храму, што су вршили 
апостоли и сви свети (Д.ап. 1:14, 12:12), 
јер је и то воља Божја (Мат. 18:20). 

 Не можемо да пропустимо без пажње 
ни то, да се при молитви треба ограђивати 
крсним знамењем. Прекрстити се треба 
правилно, а не као они који, као да се 
стиде крста Господњега, па мотају пред 
лицем и грудима, ни прсте правилно 
не сложивши, ни метнувши их где је 
одређено. Немарно стављање Крста на 
себе ожалошћава Господа, и богомољцу 
се узима за грех. Такав Крст не само да 
нема никакве силе, но још радује ђаволе, 
јер тада није најстрашније оружје против 
њих. Грешник се не плаши толико места 
казне, колико ђаво дрхће од Крста и у 
страху бежи, не смејући ни да погледа на 
његову силу (јер је сила Крста сам Господ 
Исус Христос) који га пече као огањ. 
Наоружавши се светим Крстом мученици 
су ишли без страха на најужасније муке. 
Светитељи су силом Крста Христовога 
исцељивали болесне, васкрсавали мртве, 
без опасности испијали отров, пролазили 
кроз огањ и воду. 

 Један од старих Хришћанских писаца, 
из првих векова Хришћанске цркве, 
сведочи да су ондашњи Хришћани, 
следујући апостолској уредби и предању, 
при сваком раду или покрету ограђивали 
себе крсним знаком. То су чинили при 
поласку, облачећи хаљине, обувајући 
обућу, при умивању, пред јелом и после 
јела, ложећи ватру, лежући у постељу, 
седајући после пута, једном речју: при 

сваком послу, покрету и 
догађају. А садашњи Хри-
шћани обузети некаквим 
стидом, долазећи пријатељу 
на Славу и седајући за обед, 
чак и не мисле да се прекрсте, 
као да не знају шта је рекао 
Господ: “Јер ко се постиди 
мене и мојих речи у овом роду 
прељуботворном и грешном, 
и Син Човечји постидеће се 
њега кад дође у слави Оца 
својега са светим анђелима!” 
(Марко 8:38).
„Учини ми, Боже, чисто срце, 

и дух прав обнови у мени“ 
(Пс.51,10);

Патријарх српски ПАВЛЕ
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Prayer as the Essential Need of Man
Prayer is the pious direction of man’s 

soul to God, or the communication 
of the heart with God, through which 
God is represented before man as man 
pours the feelings of his soul before 
Him. It is the lifting of the mind and 
the heart to God and with it man is car-
ried to the angelic choir and becomes a 
member of their blessedness. Prayer is 
the incense most acceptable to God, that 
most secure bridge for the passage over 
the tempting waves of life, the indestruc-
tible stone of all who believe, the peace-
ful landing place, the divine garment 
which clothes the soul with great good-
ness and beauty. Prayer is the mother of 
all good deeds, the keeper of the clean-
liness of the body (chastity), the seal of 
maidenhood, the secure fence against 
our eternal enemy, the devil. It drives 
away enemies with the name of Christ, 
since there is no means more powerful 
in the heavens or on the earth. Prayer 
is the fortification of the world plead-
ing for God’s mercy for our sins, that 
landing place which the waves cannot 
destroy, the enlightenment of the mind, 
the axe to spare destruction of sadness, 
the breeding of hope assuaging the 
wrath, the advocate to all those who are 
undergoing trial, the joy of those who are in 
prison, the salvation of those who are dying. 
It made the whale become the home of Jo-
nah. It brought Ezekiel back to life from the 
doors of death, and it converted the flames to 
dew for the Babylonian youths. With prayer 
St. Elijah closed the heavens so that the rain 
did not fall for three years and six months 
(James 5:17). When the apostles themselves 
were unable to cast out the unclean spirits, 
Christ told them, “This one cannot go out, 
except by prayer and fasting” (Matt. 17:21).

There is nothing more precious in man’s 
life than prayer. It turns impossible into pos-
sible; difficult into easy; the uncomfortable 
into comfortable. Prayer is as important to 
man’s soul as breathing. Who does not pray 
is deprived of conversation with God and is 
similar to the tree that bears no fruit and is 
cut and cast into the fire (Matt. 7:19).

“When you direct your mind and 
thoughts to the heavens,” says St. Makarios 
the Great, “and want to unite yourself unto 
the Lord, then a great multitude of evil spir-
its, like a black cloud, lingers over you, in 
order to deter your path to heaven. But, just 

as the old walls of Jericho fell by the power 
of God, so too will these stones of evil which 
are deterring your mind be destroyed by 
the power of God. When you are praying, 
remember before whom you stand. Be deaf 
and dumb to everything that surrounds you, 
invoke the Lord for help and He will help 
you. It is necessary to uproot all feelings of 
wrath and to completely cleanse ourselves of 
murderous feelings of bodily desires, regard-
less of who they might be directed to.”

The teachers of the Church and the holy 
fathers advise that during prayer everyone 
should have humility and a contrite heart 
because of one’s sins. For, if a man does not 
feel in his heart that he is a sinner, God will 
not hear his prayer. This is seen in the prayer 
of the Pharisee and the Publican. The prayer 
bedewed with the tears of humility and re-
pentance is instantly heard. Poured out from 
the humble soul, as the wise Solomon says, it 
breaks through the clouds and does not de-
lay until it reaches the Lord.

When it is time for prayer do not oc-
cupy yourself with any sort of work, for the 
demons look to occupy us with any sort of 

work during our prayer. If your soul is 
sweetened with any words of the prayer, 
continue your prayer because at that 
time your Guardian Angel is praying 
with you. St. Nefon once saw a monk 
walking and praying. His prayer as the 
fire flames coming out of his mouth have 
reached up the sky. The monk walked 
but alongside him so did his angel es-
corting the monk with a fiery spear in 
hand, with which he drove the demons 
away from the monk.

“Pray ceaselessly,” says the holy 
Apostle, “that you do not fall in temp-
tation.” This ceaseless prayer consists 
not only in our continuous praying, but 
also in a constant remembrance of God 
and a feeling that he is always before us, 
watching all of our deeds, intentions and 
thoughts. Therefore it is a beautiful habit 
to call upon the Lord from the heart and 
to pray briefly at every opportunity and 
at every task, beginning with, for exam-
ple: “God help me! Lord, bless!” When 
complete our task, then: “Glory to Thee, 
O Lord! I thank Thee, O Lord!” In sur-
prising dilemmas, whatever temptation 
might be: “Lord, save us! God, be mer-
ciful to me a sinner! Lord Jesus Christ, 
Son of God, have mercy upon me a sin-

ner! Holy Theotokos, save us!”
It is necessary to pray not only when we 

feel like praying but also then when we do 
not have a specific longing or disposition for 
it; we should pray when laziness, sleepiness, 
forgetfulness and such drive us away from 
prayer. If we are compelled and do fight our 
inner battles in order to pray, not paying 
attention to the large collection of dark ob-
stacles, then that prayer will take uplifted to 
the heavens and stand before the very throne 
of the Lord. Night is very suitable for prayer. 
It is at that time that everything is quieted, 
calmed and the prayer that is offered to God 
from the depths of our hearts in the evening 
quiet is heard and on our souls descends a 
twofold grace from God. It is during these 
prayers that the all-evil devil with particu-
larly great power arises and strikes the man 
of prayer with temptations, fear and assaults. 
However, at the same time the grace of God 
for spiritual aid is multiplied.

According to the general thinking of the 
holy fathers, prayer as the daughter fulfills 
the gospel’s commands, while at the same 
time it is considered to be the mother of all 
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virtues.
In order to protect ourselves from dis-

tractions of our thoughts during prayer, the 
holy fathers advise us to think about the 
words as we say them. That is why it is better 
to read the prayers from the prayer book in-
stead of saying them from our memory. This 
is especially necessary for the beginners and 
the weak. For this reason everything that is 
read or sung in the Orthodox Church, no 
matter how well it is known, is done from a 
book. Such a mind immersed in the words 
of prayer is not easily distracted by different 
sides. If the mind cannot concentrate and 
immerse itself in the words of the holy fa-
thers, then one should read softly out loud 
so that one can just barely hear oneself read-
ing. This kind of prayer is especially helpful 
when one prays alone.

In prayer we should not strain our nerves, 
nor sigh too much, nor hold our head up, for 
all this is harmful. We should pray quietly, 
with deep, but silent sighs, our heads low-
ered, patiently, from time to time looking at 
the icon as those who truly feel sinful before 
God.

In public our prayer should be unheard 
so it does not interrupt anyone’s prayer.

If during a prayer your mind wanders 
to other things and not to the heavens and 
God, do not be disheartened, but always 
bring it back and concentrate on the words 
of the prayer. After all, such a prayer will not 
remain fruitless even though it is not pure.

For a man in sorrow there is no greater 
comforter than prayer. “Is anyone among 
you suffering? Let him pray” (James 5:13).

Sickness and other misfortunes which 
befall us are a result of sin. For this reason 
we are obliged to pray to the Lord that He 
might forgive us our sins, that together with 
that He might heal us from bodily sicknesses 
and tragedies of this world. When God al-
lows hunger, war, heavy storms, droughts, 
hail, earthquakes and such, this comes from 
the sins of the people. For this reason does 
the source of evil lie in us. Here again is the 
need for us to pray to God for the forgive-
ness of our sins that we might free ourselves 
of this source of all tragedies, so we might be 
delivered from all natural evils that come to 
us in the form of terrible natural phenom-
ena.

If it happens that one asks something of 
God and does not receive it, this can mean 
that God heard the prayer but in His provi-
dential wisdom He tests that man’s endur-
ance, and when this man endures to the end 
then he will receive in greater amount than 

that for which he prayed; or, it means that 
such man did not receive what he prayed for 
because it might lead to some evil.

Praying to God individually, alone, ac-
cording to the Lord’s command (Matt. 6:6), 
should not be considered to be sufficient. In 
different situations and need in life: birth, 
death, marriage, building a home, sowing, 
departure on a long journey, sickness, etc., 
besides the private prayers we should all call 
upon the graceful and prayerful help of the 
church and the priests, for Holy Scriptures 
advises us to do so (James 5:14). Besides this 
we should not forget our regular participa-
tion in the communal prayer in the holy 
church, which the holy Apostles saints did 
as well (Acts. 1:14, 12:12), as this is the will 
of God (Matt. 18:20).

We should not neglect to also 
mention the need for us to sign 
ourselves with the Cross during 
our prayer. We should do this 
properly and not like those who 
are ashamed of the Cross of Christ 
and weave it before their face and 
chest not even placing their fingers 
in the appropriate place. Crossing 
ourselves carelessly saddens our 
Lord and is taken as a sin of the 
man of prayer. Such a Cross is not 
only powerless but it also gives joy 
to the demons, for then it is not 
the most terrible weapon against 
them. The sinner is less afraid of 
the place of punishment than the 
demons are of the Cross, for they 
tremble and flee in fear from the 
Cross, afraid to even look at its 
power (for the power of the Cross 
is the Lord Jesus Christ Himself) 
which burns them like fire. Armed 
with the Cross, the holy martyrs 
went to the most horrible tortures. 
By the power of the Cross of the 
Christ, the saints healed the sick, 
raised the dead, fearlessly drank 
poison, and passed through fire 
and water.

One of the old Christian writ-
ers, from the first centuries of the 
Christian Church testifies that the 
Christians of that era, following 
the Apostolic constitutions and 
traditions, at the beginning of ev-
ery task or journey signed them-
selves with the Cross. They did 
this at departure, putting on robes, 
putting on shoes, at washing, be-
fore and after meals, making fires, 

before lying in bed, sitting after a journey, 
in one word: at the beginning of every task, 
journey or event. Today’s Christians, howev-
er, taken over by some sort of a shame, even 
when they visit the home of a friend at their 
Slava (Family Patron Saint Day), upon sit-
ting for the meal will not even think to cross 
themselves, as if they do not know the words 
of the Lord: “For whoever is ashamed of Me 
and My words in this adulterous and sinful 
generation, of him the Son of Man also will 
be ashamed when He comes in the glory of 
His Father with the holy angels” (Mark 8:38).

“Lord, make my heart pure, and renew a 
true spirit in me.” Ps.51: 10)

Serbian Patriarch PAVLE
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Контакт/Contact: Zeljko Lojpur, Tel: (519)679-7459, e-mail:  stsavafolklor@yahoo.ca

Ове године Фолклорна Група по први 
пут организује фолклорни фестивал у 
нашој црквеној сали. Фестивал ће бити 
одржан 28 априла 2012 а учествовати ће 
фоклорне групе из Wатерлуа, Wиндзора, 
Детроита и наша Фолклорна група 
Светосавље. У мају група планира 
тродневно путовање у Питсбург. Рад 
наше групе у овој школској године је 
представљен кроз следеће фотографије. 

This year, our Folklore Group will 
organize Folklore Festival in our Church Hall 
on April 28, 2012. Presentations will have 
Serbian Folklore Groups from Waterloo, 
Windsor, Detroit and our Folklore Group 
Svetosavlje. In May, we plan to have 3-days 
trip to Pittsburg. Presentations of Folklore 
group Svetosavlje in this school year are 
shown in the following pictures:

Српска фолклорна група ”Светосавље”

Српска Православна Црква 
Свети Сава Лондон

Фолклорна Група Светосавље
Организује

Serbian Orthodox Church 
Sveti Sava London

Folk Dance Group Svetosavlje
Presents

Фолклорни Фестивал
Folklore Festival

Субота / Saturday, 28.Apr 2012. at 7pm
Srpski kulturni centar, 5567 Wonderland Rd. S, London

Улаз/Admission $10

EVERYBODY 
WELCOME

FOLKLORAMA 
28-April-2012
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Контакт/Contact: Гордана Шеховац или Bonnie Webb (519)660-8176 or info@svetisavalondon.com

Коло српских сестара
На састанку КСС 11. марта договорено је да Гордана 

Шеховац настави да врши функцију предсједника, 
Драгица Трапара остаје подпредсједник, Ранка Лојпур 
благајник, а нови члан Мира Радаковић прихвата се дужности 
секретарице. Драгица Трапара биће такође кума КСС за ову 
годину. Bonnie Webb остаје и даље наш почасни предсједник. 

Од 18. марта почињу дружења у црквеној сали сваке 
недеље послије службе. Служиће се кафа и колачи.  Моле се 
сви који су расположени да помогну са припремом кафе и 
колача да контактирају било кога од горе споменутих сестара.

У петак 27. и суботу 28. априла одржава се годишња 
распродаја колача у Cherryhill Mall-u. Све заинтересоване да 
помогну ову акцију молимо да припреме колаче или пецива 
омиљене у њиховим домаћинствима и да нам их доставе на 
вријеме. Сваке године ова распродаја ужива велики успех, 
омиљена је међу посјетиоцима овог мола. Многобројне наше 
одане муштерије радују се слатким српским специјалитетима 
које током година прихватили и заволили.

Дуго припремано ново издање нашег кувара већ је у 
продаји. Ако до сада нисте били у прилици да га купите, 
можете то урадити на нашем имању,  само се обратите једној 
од сестара. Цијена је само $12.

Веома је важно да памтимо прошлост наше заједнице, али 
и да смо окренути будућности. На страницама Светосавца 
огледа се живот Лондонских Срба у протеклој години, ту 

му мјеримо пулс и притисак. Читамо чланке и гледамо 
фотографије припремљене с љубављу. Година 2012. пуна је 
задатака који ће, надамо се, бити обављени једнако успјешно 
као и претходних година.

Circle of Serbian Sisters
It is very important for us to stay connected to the people from 
our past and present, and, as we browse through the pages of Sve-
tosavac, enjoying the articles, pictures, and bits of information, we 
take joy in knowing that those who put it all together did so with 
love and kindness.

As we look back over the past few months, with Christmas cel-
ebrations, St. Sava, and various other activities in February and 
March, we are all delighted that we have all come together to make 
each and every event as good as it was.   

At the meeting of Circle of Serbian Sisters that took place this 
March 11th, it was agreed that Gordana Sehovac should remain as 
President, with Dragica Trapara as vice president, Ranka Lojpur 
as treasurer, and Mira Radakovic as secretary.  Dragica Trapara 
will also be our kuma for this year, and Bonnie Webb remains our 
honorary president.

Sisters have numerous projects on the go this year, and are 
driven by the success we enjoyed in the past year.   

Social hour after church service start March 18th.  Volunteers 
are asked to contact the above committee members for scheduling 
their time well in advance so that each Sunday is covered.

On Friday, April 27, and Saturday, April 28, we will have our 
annual bake sale at Cherryhill Mall.  Please be advised that this is 
the only such event for 2012.  To make this bazaar as huge a suc-
cess as it’s been in the past years, we ask everyone who is willing 
and able to prepare and donate their favorite home-baked goods.   
Our numerous and loyal customers will be looking for the Serbian 
delicacies they have grown to love over the years.

The latest edition of our Cook Book “Kuvar” is now available 
for sale. If you do not have one yet, you can purchase a copy at our 
church grounds for only $12, simply contact any member of KSS.

During this lent season, as we prepare for Easter, the holiest 
time of the year, when Christians commit themselves to self-ex-
amination, prayer, charity and spiritual reflection, we look forward 
to an eventful year and consider the work that needs to be done.
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Нa Бaдњe вeчe нaшу цркву су 
уљeпшaли мaлишaни oдjeвeни 
у свeчaнe злaтнe и биjeлe oдoрe 

сa прeлиjeпим aнђeлским глaсићимa 
пjeвajући “Бoжићну пjeсму”. To су 
били учeници нaшe шкoлe “Српскoг 
Jeзикa сa Вjeрoнaукoм”. Бoжићнoм 
здрaвицoм нaс je пoздрaвиo учeник 
стaриjeг рaзрeдa Mихaилo кojи je 
oдрeцитoвao Бoжићну Здрaвицу и 
свимa чeститao oвaj вeлики прaзник.

Слaвa нaшe пaрoхиje и црквeнo 
шкoлскe oпштинe je Св. Сaвa, кoja 
сe кao и свaкe гoднe oбиљeжaвa 
свeчaним ручкoм и пригoднoм 
прирeдбoм.  Уз звукe Химнe Свeтoм 
Сaви и рeцитaциje нaших мaлишaнa 
и oвoгoдишњa прирeдбa je oстaвилa 
пригoднa oсjeћaњa и уљeпшaлa jeднo 
нeдeљнo пoпoднe. Вeћ нeкoликo 
гoдинa зa рeдoм нaши учeници имajу 
чaст дa их учи пjeвaњу Jeлeнa Димић, 
нaстaвницa клaвирa и музичкoг 
oбрaзoвaњa. Oвим путeм зeљeлa бих дa 

јој сe у имe свих нaс пoсeбнo зaхвaлим 
зa њeн труд и улoжeнo вриjeмe. Хвала 
Јелена!

Нaстaвницa Ирeнa Писић и Жaркo 
Рaдaкoвић су у oквиру нaстaвнoг 
плaнa и прoгрaмa рaдили нa припрeми 
мaлих oглaсa. Учници су пoкaзaли 
вeликo интeрeсoвaњe и улoжили труд 
дa oглaсe њимa битнe aктивнoсти. 
Нeкe oд њих мoжeтe видjeти нa 
сликaмa. 

И oвe гoдинe шкoлску гoдину 
зaвршaвaмo сa прирeдбoм кaдa 
учeници примају нaгрaдe и диплoмe. 
Oвoгoдишњa прирeдбa ћe бити 
oдржaнa у првoj сeдмици Jунa. Нaкoн 
прирeдбe организујемо нeзaбoрaвнo 
“дискo зa мaлишaнe”. 

Игрe бeз грaницa и тaкмичeњe 
шкoлa Југозападног Oнтaриa сe 
oргaнизуjу у тoку епархијских да-
на y мaнaстиру Mилтoн. Нaшa 
црквeнo шкoлскa oпштинa нa чeлу 
сa свeштeникoм Mилojкoм пo трeћу 
гoдину зa рeдoм имa пoсeбaн зaдaтaк 
дa oргaнизуje тaкмичeњe и припрeми 
тaкмичaрскa питaњa. У прoтeклим 
гoдинaмa нaшa шкoлa je пoкaзaлa 
извaнрeднe рeзултaтe пa сe и oвe 
гoдинe нaдaмo лиjeпoм успjeху.

Сви зaинтeрeсoвaни зa упис у 
сљeдeћу шкoлску гoдину мoгу дa сe 
jaвe Jeлeни Кнeзић и Прeдрaгу Сувajцу.

Школа Српског језика са вјеронауком

ST.SAVA SERBIAN SCHOOL

LONDON

Контакт: Предраг Сувајац, e-mail:  pdsuvajac@yahoo.com; Јелена Кнежић, e-mail: gknezic@rogers.com

Црквени Хор

Црквени Хор Светог Петра 
Цетињског при нашој Цркви, 

сваке Недеље и празницима на 
Богослужењу својим појањем допри-
носе богаству Богослужења. Позивамо 
све наше вернике који имају жељу и 
слуха за певање, да се прикључе Хору. 
Њихова Слава Свети Петар Цетињски 
прославиће се као исваке године у 
Недељу 28 октобра. Контакт: Бане 
Рацић, info@svetisavalondon.com
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On Christmas Eve, the church was 
touched by group of little ones 
dressed up in glorious golden 

and white coveralls with their beautiful 
angel’s voices singing “Christmas Song”.  
These were pupils from our school 
“Serbian Language with Religion”.  
Mihailo, a student from the elder class 
greeted everyone with Christmas wish 
rouse for this great celebration.

Slava, for our church parish is St. Sava 
which is celebrated every year as usually 
with special lunch and ceremony which 
included children recital.  With the 
sounds of St. Sava anthem and students 
recital, this year’s ceremony left us all 
with enjoyable feelings and made one 
beautiful Sunday afternoon for all.  For 
the last few years in a row, students were 
lucky to have opportunity to be thought 
by Jelena Dimic, the piano and music 
teacher.  I am using this opportunity to 
say thanks for the time and effort during 
this period.  Thanks Jelena.

The school’s teachers Irena Pisic and 
Zarko Radakovic during the regular class 
teachings were teaching children how to 
prepare small advertisements.  All pupils 
have shown huge interest and were very 
eager to advertize activities of their 
interest.  Some of the ads are shown on 
this page.

This school year also is going to 
be finalized with a celebration and 
assembly when all students will 
get their diplomas and awards.  A 
Ceremony is being planned for the 
first week of June.  After the school 
end assembly, dance evening is 
being planned for all children.  

“Games without borders” and 
competitions for all schools from 
South Western Ontario are being 
organized during eparchy days at 
Monastery Milton. Our church 
parish represented by priest 
Milojko for the third year in a 
row has been granted special role 

to organize competition.  During last 
few years our school has achieved great 
success, so that this year’s expectations 
are very high.

All interested to sign their children 
to school for next school would need 
to contact Jelena Knezic and Predrag 
Suvajac.

Contact: Predrag Suvajac, e-mail:  pdsuvajac@yahoo.com; Jelena Knezic, e-mail: gknezic@rogers.com

The School of Serbian Language and Religious Teaching
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Из наше парохије: Сликом и речју
Бадње Вече и Божић 6-7. januar 2012.

Прослава Православне Српске Нове Године 14. januar 2012.
У субота 14.јануар, 2012. године у нашој сали смо прославили Православну Српску Нову Годину. Гост те вечери нам је био 
Његово Преосвештенство Епископ Канадски Господин Георгије

У петак 6.јануар, 2012 године прослави смо Бадње Вече. После вечерњег имали смо заједничку посну вечеру у нашој хали. 
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25. фебруар 2012.Забавно вече

У Недељау 29 .јануар 2012. године прославили смо храмову славу Светог Саву. После литургије одржан је свечани ручак у хали и 
светосавска академија са рецитацијама деце. Кумови Славе за 2012 годину били су Душко и Бранка Хрњак. Нови кумови за 2013 
годину су Дувњак Жељко и Борка. 

Свети Сава 29. јануар 2012.

25. фебруара 2012, Управа ЦШО је организовала забавно вече. 
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If any of the parishioners have any-
one ailing or in the hospital, and wish 
a priest to visit and give a commu-
nion, please contact Priest Milojko 
Dimitric at (519) 652-2771 or e-mail: 
svestenik@svetisavalondon.com

Молимо све вернике и парохијане наше 
Црквено Школске Општине, ако имају некога 
свога болесног или да је у болници, а имају 
жељу да их свештеник посети и причести, да се 
обрате свештенику на телефон (519) 652 2771 
или на и-меил: svestenik@svetisavalondon.com

Будите доброчинитељ Цркве 
Светог Саве у Лондону

Желимо да Вам се срдачно захвалимо за сваку 
досадашњу помоћ и подршку нашој Црквено 

Школској Општини (ЦШО). Уз вашу помоћ наша заједница 
опстаје, јачајући нашу веру и братску љубав. Предходних 
година заједно смо успешно поправили циглу на нашој 
Цркви, поставили нове олуке, реновирали тоaлете уз 
помоћ канадске државе у нашој хали. У нашој ЦШО постоје 
организације : Коло Српских Сестара, Српска Школа са 
веронауком, Фолклорна група Светосавље и Фудбалски 
клуб. Жеља нам је да више унапредимо живот наше 
црквене заједнице, за њено неометано функционисање 
неопходно је обезбедити редовне приходе. Наша ЦШО не 
прима никакву новчану помоћ нити месечно плаћање из 
Београда. Она искључиво живи од Ваших добровољних 
прилога. 

У том циљу позивмо Вас да помогнете својим 
прилозима, и то као:

а) Приложник $300 - $600
б) Утемељитељ $600 - $900
в) Добротвор $900 - $1500
г) Велики Добротвор $1500 - $3500
д) Ктитор Задужбинар $3500 +

Такође предузећа могу помоћи као
а) Корпоративни Донатор $1000 - $3000
б) Велики Корпоративни Донатор $3000

О износу и висини новца за горе наведене : Приложнике, 
Утемељитеље, Добротворе, Велике Добротворе Ктито-
ре Задужбинаре, Корпоративне Донаторе, Велике 
Корпоративне Донаторе донела је Скупштина ЦШО у 
месецу марту.

Ваша помоћ, ослобођена пореског плаћања помоћи ће 
нам да и даље развијамо духовни и културни живот наше 
заједнице у Лондону. 

“Дајете и даће Вам се...” учи нас Јеванђеље. Помозите 
нашој црквеној заједници, будите доброчинитељ Цркве 
Светог Саве.
За више информација можете се обратити на
info@svetisavalondon.com или телефоном Свештеник 
Протојереј Милојко Димитрић (519) 652-2771 е-mail 
svestenik@svetisavalondon.com
Председнику Слободану Пејину, pejinp@yahoo.ca
Благајнику Драгиши Мачару (519) 455-7936
Унапред Хвала

Become a benefactor of St. 
Sava Church in London
We would like to sincerely thank you for all previous help 

and support you have given to our Church-school con-
gregation. It is with your help that our community survives by 
strengthening our faith and brotherly love. Previous years to-
gether we have successfully repaired bricks at our church, set 
up new gutters, and renovated washrooms in our hall with the 
help of the Canadian government. Our Church-school congre-
gation is composed of following organizations: Circle of Ser-
bian Sisters, school of Serbian language and religious educa-
tion, folklore group Svetosavlje, and a soccer club. We wish to 
improve the life of our church-school congregation, which in 
order to run smoothly needs to secure regular income. Our 
Church-school congregation does not receive any funding nor 
monthly financial assistance from Belgrade. Our community 
lives solely on donations received from you.

For this reason we call you to help us with your donation 
and become a:

a) contributor $300 - $600
b) founder $600 - $900
c) benefactor $900 - $1500
d) great benefactor $1500 - $3500
e) grand donator $3500 and up

Also, corporations can help us by becoming:
a) corporate donors $1000 - $3000
b) large corporate donors $3000

The amount of funding for the above mentioned types of 
donation (as a contributor, founder, benefactor, great benefac-
tor, grand donator, corporate donors, large corporate donors) 
will be defined during our Church-school congregation assem-
bly, which took place in March.

Your help, which is freed of tax payments, will help us to 
continue to develop the spiritual and cultural life of our com-
munity in London.

“You give and you shall receive...” the Gospel teaches us. 
Help our church community and become a benefactor of St. 
Sava Church.
For more information please contact us at info@svetisavalon-
don.comor by telephone.
Protopresbyter Milojko Dimitrić (519) 652-2771 e-mail 
svestenik@svetisavalondon.com
President Slobodan Pejin, pejinp@yahoo.ca
Treasurer Dragiša Mačar (519) 455-7936
Thanks in advance!



Pаспоред Богослужења и прослава у ЦШО Свети Сава у Лондону за 2012 годину
1) Субота, Април 7, Благовести и Лазарева Субота, Света Литургија почетак у 10:00 (10:00 am), после Свете Литургије 

освећење Врбице
2) Недеља, Април 08, Цвети, Света Литургија почетак у 10:00 (10:00 am). Велико Посно Вечерње, почетак у 18:00 

(6pm). У госте нам долазе верници са свештницима из Виндзора, протојереј ставрофор Мирољуб Тодоровић и 
протонамесник Мирослав Ратковић.

3) Четвртак, Април 12 . - Велики Четвртак, Света Литургија почетак у 10:00 (10:00 am).  Велико Бдење (читање 12 
Јеванђеља), почетак у 18:00 (6:00 pm)

4) Петак, Април 13. - Велики Петак, Вечерње са изношењем Гроба Христова (Плаштеница), почетак у 18:00 (6:00 pm)
5) Недеља, Април 15. - Васкрс, Јутарње са Светом Литургијом, почетак у 10:00 (10:00 am)
6) Понедељак, Април 16. - Други Васкрс, Света Литургија, почетак у 10:00 (10:00 am)
7) Уторак, Април 17. - Трећи Васкрс, Света Литургија, почетак у 10:00 (10:00 am)
8) Недеља, Мај 6. - Свети Великомученик Георгије (Ђурђевдан), Света Литургија, почетак у 10:00 (10:00 am), у 

продужетку резање славских колача

Распоред Манифестација (прослава):
1)Недеља, Април 08., Цвети - у 19:00 (7pm) После Великог Посног Вечерња, посна вечера за госте из Виндзора и све 

наше парохијане
2)Недеља, Април 15 . - Васкрс, Послије Свете Литургије, свечани ручак у хали
3) Субота, Април 28. - Фолклорна Група Светосавље Лондон, организује Фолклоријаду са почетком у 19:00 (7:00 pm) у 

нашој хали
4) Недеља, Мај 20. - Послије Свете Литургије са почетком у 12 сати на имању наше цркве одржаће се Ђурђевдански 

пикник.Обезбеђена је музика уживо (Нешо, Балкан Експрес), а за храну ће бити печење и роштиљ. Наступа и наша 
Фолклорна Група “Светосавље”

6) Недеља, Jул 29. - Слава Кола Српских Сестара, Света Великомученица Марина – Огњена Марија. После СветеЛитургије 
свечани ручак у нашој хали.

7) Недеља, Септембар 2. - Света Литургија у 10 am, Дан наше Парохије (Помен Епископу Стефану, оснивачу наше 
парохијеи свих преминулих ктитора нашег Храма). После Литургије народно весеље - пикник. Наступаће наша 
фолклорна група Светосавље. Музика уживо.

Његова Светост Патријарх Српски 
Господин Иринеј долази у канонску 
посету Епархији Канадској, у времену 

од 19. Априла, па до 25.априла текуће године. 
У пратњи Његове Светости долазе и Епископи: 
Британскоскандинавски Доситеј, Западноевроп-
ски Константин и Ваљевски Милутин. На Источни 
Петак, 20.aприла, (слава часописа Источник 
Канадске Епрхије) Његова Светост са свим 
епископима гостима, и домаћином Епископом 
Канадским Господином Георгијом и свештенством 
Епархије Канадске, служиће Свету Литургију у 
манастиру Милтону са почетком у 10. Часова. 
Исто вече биће свечана Академија у манастирској 
библиотеци са почетком у 18. Часова.

У недељу 22 .априла Његова Светост ће служити 
Свету Литургију у храму Српски Светитеља у 
Мисисаги, где ће осветити нове фреске у храму. 
Позивамо све наше вернике и парохијане да 
на Источни петак дођу у Манастир Милтон и 
узму Благослов од Његове Светости Патријарха 
Српског.






