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О Васкрсу, 2017.
Христос воскресе, радост донесе!

З

аврши се Света четрдесетни- победили, Он чудесно васкрсава слављима. Није никада веће радоца поучавајући нас животима трећег дана. То је била радост над сти било ни на небу ни на земљи од
светих богоугодних мужева радостима. То је било славље над ове радости. Христово Васкрсење
и жена како да тихо и радосно препливамо ово посно време. Имали
смо пред собом Свете Пророке:
Мојсеја, Илију и Јована Крститеља,
затим Преподобне оце: Светог
Григорија Паламу, Јована Лествичника и Андреја Критског, и Преподобну Матер Марију Египћанку,
анђела у телу. И сви они могли би
се назвати “небески људи и земаљски анђели». Да бисмо духовно ојачали поклонили смо се Часном и
Животворном Крсту.

Обрадовасмо се Васкрсењу четверодневног Лазара, праслици нашег свеопштег Васкрсења. Уђосмо
свечано у Свети град Јерусалим
са Господом Исусом Христом да
бисмо духовно састрадавали у Његовим страдањима ради нас и нашега спасења. И све се то завршило Његовим распињањем на Крст
и полагањем у гроб. Иоле ко има
вере православне осетио је тугу у
срцу. Јер смо Га сви ми распели. И
свакога дана Га распињемо нашим
гресима.
А Он, увек живи, после полагања у гроб, силази у ад, Својом
човечанском душом и Својим божанством, да и тамо проповеда
Јеванђеље. Из ада започиње наша
радост. Већ је тада Господ показао Своју божанску силу, извевши
свете праведнике. И кад су Његови непријатељи мислили да су Га
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преокренуло је историју. Христово Васкрсење дало нам је смисао
живота (Рим. 5, 18). И заиста, нема
смисла живети без Васкрслог Христа. Како рече Св. Апостол Павле:
“А ако Христос није устао, онда је
празна проповијед наша, па празна
и вјера ваша» (1 Кор. 15, 14).
Драга браћо и сестре,
Ниједан догађај у људској историји није толико потврђен као што
је Христово Васкрсење. И не само
да је потврђен него се из дана у дан
потврђује. Са правом Преподобни
Отац Јустин Ћелијски вели: “Без
Христовог Васкрсења немогуће је
објаснити ни апостолство Апостола, ни светитељство Светитеља,
ни мучеништво Мученика, ни чудотворство Чудотвораца, нити
подвиге Подвижника». Васкрсли
Христос био је тај који им је давао
снагу да све победе речју и силом
Божијом. На њима су се заиста испуниле речи: “Све могу у Христу
који ми даје моћ» (Филип. 4, 13).
Они нису носили мач него крстнајјаче оружје свих времена, против свих видљивих и невидљивих
непријатеља.
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кад смо с Њим. Васкрсао је показујући нам где је наша кућа - на
небесима. Показао нам је где треба да седимо - с десне стране Оца,
заједно с Њим (Еф. 1, 20).

вих, васкрсни и ти с Њим. Христос
је напустио гроб: искидај и ти ланце греха. Стари је Адам уништен
и нови је створен: учини и ти себе
новом твари у Христу’’.

Радујмо се, драга браћо и сестре! Васкрсли Христос јесте наш
Христос. Ми смо Његова браћа.
Ми смо Његов народ. Све нас је
Својим Васкрсењем кроз Духа
Светога сакупио у Своју Свету
Цркву којој ни врата паклена неће
одолети (Мт. 16, 18). А она је наша
Мајка. Крстимо се у Њега Васкрслог, причешћујемо се Њим Васкрслим. И све што чинимо у у нашем
духовном животу чинимо ради
Њега Васкрслог.

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

Ми знамо у кога верујемо. Разумемо кога слушамо! Не анђела, арханђела, философа, реформатора
религије, старозаветног пророка,
него Васкрслог Христа, Сина Божијег Јединородног. А нажалост
има још појединаца који не знају
у шта верују. Помолимо се Богу да
им Васкрли Господ отвори срце и
душу па да поверују као Апостол
Тома. Нека и у нама учврсти веру
и наду да после свих животних
невоља, губитака браће, сестара,
Да ли нам треба бољи доказ о родитеља, пријатеља и познаника,
Његовом Божанству него што је има Онај који каже: “Ја сам васкрЊегово Васкрсење? Јер све оно сење и живот» (Јн. 11, 25). И Он је
што чинио је људима: исцељивао “залог нашег васкрсења» (1 Кор.
болесне, хроме да ходе, глуве да 15, 20).
чују, слепе да виде, двапут нахранио људи у пустињи са пет и седам
Учинимо присутним у нашем
хлебова, васкрсао сина наинске животу Васкрсење Његово, односудовице и Јаирову кћер, и на крају, но самог Христа. Тај догађај није
васкрсао Четверодневног Лазара, нешто из прошлости, него је засве би се то веома брзо заборави- иста жив, и стално истинит. Треба
ло. И лепе успомене о Њему пукле да нас интересује не само то да је
би као мехур од сапунице. А Он би Господ наш васкрсао него да смо и
био први и последњи хришћанин. ми живи кроз Њега, у вери, нади,
Не, Он је јачи од смрти, Он је јачи љубави. Рече Свети Григорије Боод греха, Он је јачи од Сатане. А и гослов: “У овај дан спасење је дато
то: да смо и ми јачи од свега тога свету. Христос је васкрсао из мрт-

Од срца Вас поздрављамо
најлепшим и најрадоснијим поздравом:
ХРИСТОС ВАСКРСЕ!
ВАИСТИНУ ВАСКРСЕ!
Ваш молитвеник пред Васкрслим
Господом нашим Исусом Христом,
ЕПИСКОП КАНАДСКИ
МИТРОФАН
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УВОДНА РЕЧ СВЕШТЕНИКА

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Драга браћо и сестре, у ове дане Празника над празницима, Васкрсења Христовог, који је својим васкрсењем победио смрт и разори паклена врата Ада и даровао нам живот вечни, и ми данас доживљавамо и сведочимо чињеницу Васкрсења. Јер је Господ победивши смрт отворио врата Царства Небеског за све оне који
га следе и верују у живот вечни. Зато нас кроз свете речи Његове сваке недеље и сваког празника поучава како
треба да живимо на овом свету да би задобили
Царство Небеско. У задње сате земаљсог живота Спаситељ се предано молио свом Небеском
Оцу за нас, рекавши: “Oче да сви једно буду, као
Ти што си у мени и ја у Теби, да и они у Нама
једно буду.(Јн.17:21).
Драга браћо и сестре, свака еванђелиска реч
нам сведочи колко се Господ Наш труди за нас
и наше спасење и непрестално тражи од нас да
живимо у љубави у слози у јединству вере и чувамо пуноћу Цркве Његове. Васксење Христово је велика радост за све оне који су побожни
и богољубиви јер ће се једног дана насладити
овим дивним и светлим слављем. Господ неће
одбацити никог од себе ако се покаје и милост
Његову затражи, јер каже : ,,И први ће бити последњи а последњи први”. И последњег милује и првога двори, и ономе даје, и овоме дарује; и дела прима, и
намеру целива ; и делање цени, принос хвали. Стога дакле, уђите сви у радост Господара свога; и први и други,
плату примите; богати и убоги, једни с другима ликујте у радост Господара свога. И данас у ове велике празнићне дане , као и увек, ја ваш духовни отац молим се за све Вас да живите у љубави и слози и будете милостиви један према другима да би и Отац Наш Небески био милостив према нама. Вама и вашим ближњима
желим срећан празник Васкрсења Христовог уз радосни поздрав:
Христос Васкресе! Ваистину Васкресе!
Ваш молитвеник пред Васкрслим Господом
протојереј-ставрофор Васа Пејовић

Уредништво (519) 652-2771
Главни и одговорни уредник
Протојерејставрофор Васа Пејовић,
Парох Лондонски, vasap@xplornet.ca
Сарадници
Сарадници: Драган Растовац, Taмapa
Средојевић, Драган Средојевић ,
Bonnie Webb, Ненад Лојпур, Жељко
Дувњак, Велибор Станковић
Тираж 250 комада.
Гласник је бесплатан.

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
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У име Оца и Сина и Светога Духа!

М

и смо већ на
прагу Празника, већ смо
видели како је
Плаштаница унесена у олтар. Тиме Црква симболише тајно васкрсење Христа
Спаситеља. Јер, када је Господ наш васкрсао о томе
нису знали ни анђелски
светови, ни људи, већ једино Бог! Како поје Црква:
„Не знамо како си се родио
од Дјеве и не знамо како си
васкрсао из мртвих“. Обе
ове тајне су биле скривене
од радозналих, али се јавила благодат за људе који верују и исповедају ту тајну.
Заиста, велика је тајна вере
коју данас објављујемо, тајна победе над смрћу, тајна
избављења од трулежности
и пропасти, тајна преображења човека, тајна великог
преласка из смрти у живот,
бекства из ропства на слободу, из
тамнице трулежности на слободу
славе деце Божије – то је велика
срећа!
Зато више нисмо робови земље,
нисмо оковани земним законима и
не оптерећује нас терет земаљског
пространства. Очекује нас велики
сусрет са Свемогућим Богом. Ова
победа се огледа у томе што нам је
дата победа апсолутног опроштаја.
Нека се Јевреји смућују, нека муслимани сматрају да је то дрско,
нека нас безбожници прекоревају
за лукавство говорећи: „Ала је код
вас све лако, покајеш се и добијеш
опроштај!“ Главна васкршња вест
је јављање покајања свим народима!
Господ је након Васкрса (Пас-

хе) рекао: „И да се проповиједа покајање и опроштење гријехова по
свим народима, почевши од Јерусалима“ (Лк. 24:47)
Васкршња вест – опроштај
из Гроба – засијала је и смрт је
уништена Христовом смрћу. Васкрсење из мртвих даје васкрсење и
душа и тела људских. Данас, у овој
светлој, тајанственој ноћи Васкрсења Господњег ми заједно стојимо, бројимо минуте до тренутка
када ћемо чути вест од Анђела Божијег, устима свештеника који поје
да је смрт уништена. Хајде да у тим
тренуцима погледамо какви смо
били и какви смо постали. Сада је
још увек мрачна ноћ. Није озарена светлошћу наших свећа. Свеће
које држимо у рукама још нису
упаљене, још увек нема светлости.

И то није случајно. У овом
тренутку ми као да смо потопљени у стање безбожног света, света који не зна
Бога, не зна за опроштај,
света принуђеног да се ослања само на себе и зато неизбежно пада и гине. И ето,
ове ноћи ћемо чути вест о
победи, вест о срећи, вест
да се Бог помирио са људима, да је смрт побеђена. И
душа нам је бесмртна, и ево,
ово тело – и оно ће такође
бити оживљено.
Јер како говори Писмо:
„заиста је Христос устао
из мртвих, те постаде
првенац оних који су умрли“
(1 Кор. 15:20)
Први је Христос, а за
Њим ће поћи сви! И сада
ћемо заједно видети како ће
се догодити велика експлозија смрти и запалити велики огањ бесмртног живота
који се из Исусовог гроба шири по
свим гробљима, по нашим телима
и у нама пали огањ бесмртности.
Наступиће дан када ће се тајни
пламен разбуктати. Кнезу овога
света – ђаволу, чини се да је све у
реду: зло, нечистота, смрт. Међутим, испод тога букти тајни огањ
васкрслог Исуса који се и неприметно шири у нашим срцима. Он
преображава на почетку умове, затим вољу, а затим – осећања, захвата и тело. Ви сигурно знате да тела
Светих нису подвргнута труљењу,
да црпе силу нетрулежности од нетрулежног тела Исусовог.
У дан Васкрсења, Бог ће просто
откинути трули покривач и чисти
пламен вечности ће изаћи испод
покрова времена. Сви ми заједно,
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обухваћени Божанским огњем,
светлећи се и освећујући се, постали смо деца Божија, ушли смо у
Његову славу.
Обећано нам је: „разумни ће се
сјати као светлост небеска, и који
многе приведоше к правди, као звезде вазда и довека“ (Дан. 12:3).
Једни ће се светлети као малене
звезде, други као веће звезде, трећи
као месец, четврти као сунце. Сва
та светлост потиче од тајанственог,
недостижног, живоносног гроба из
кога излива нетрулежност. Нетрулежност душа, разума, тела и обнављање свега што постоји.
Хајде да чујемо речи светог Јеванђеља: А у први дан седмице дође
Марија Магдалина на гроб рано,
док још бјеше мрак, и видје да је камен дигнут са гроба. Онда отрча и
дође Симону Петру и другом ученику кога љубљаше Исус, и рече им:
Узеше Господа из гроба, и не знамо
гдје га положише. Тада изиђе Петар
и други ученик, и пођоше ка гробу.
Трчаху пак оба заједно, и други ученик трчаше брже од Петра и стиже први на гроб. И надвиривши се,
видје покрове гдје леже; али не уђе.
Тада стиже Симон Петар за њим
и уђе у гроб и видје покрове гдје
леже. И убрус који бјеше на глави
његовој, да не лежи са покровима,
него посебно савијен на једном мјесту. Тада, дакле, уђе и други ученик, који први дође на гроб, и видје
и вјерова; Јер још не знађаху Писмо
да Он треба да васкрсне из мртвих. Онда се ученици опет вратише дома. А Марија стајаше напољу код гроба и плакаше. И када
плакаше надвири се над гроб и видје два анђела у бијелим хаљинама
гдје сједе, један чело главе, а други
чело ногу, гдје бјеше лежало тијело Исусово. И они јој рекоше: Жено,
што плачеш? Рече им: Зато што
узеше Господа мојега, и не знам
гдје га положише. И ово рекавши,
обазре се натраг и угледа Исуса
гдје стоји, и не знађаше да је Исус.
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Рече јој Исус: Жено, што плачеш?
Кога тражиш? Она, мислећи да је
градинар, рече му: Господине, ако
си га ти однио, кажи ми гдје си га
положио, и ја ћу га узети. Исус јој
рече: Марија! Она, окренувши се,
рече му: Равуни, што ће рећи: Учитељу! Рече јој Исус: Не дотичи ме
се, јер још нисам узишао Оцу својему; него иди браћи мојој и кажи им:

наћи своју личност. Христос је небески Пастир који Своје овце назива именом. Сада васкрсли Исус
зове своје и јавља им да је наступило време оздрављења личности.
Дужни смо да свако од нас постане
непоновљиво дете Божије.
Зато Господ и говори: „иди
браћи Мојој“ (Јн. 20:17), зато смо
ми браћа и сестре Исуса Христа

Узлазим Оцу мојему и Оцу вашему,
и Богу мојему и Богу вашему. А Марија Магдалина отиде и јави ученицима да је видјела Господа и да
јој ово рече“ (Јн. 20:1-18).
Тако је прва Марија Магдалина
у рану зору недељног дана, још у
тами видела Великог Градинара –
Исуса Христа, Градинара који је заиста Градинар рајског врта. Жена
је прва чула речи проклетства прва
и чује благу вест о опроштају и радости. Христос дозвољава да Му се
обраћамо по имену и Бог нас зове
нашим именом.
Многи желе да буду личности,
јединствене, непоновљиве личности. И то је исправно. Међутим,
човек може да црпи своју личност
само из сагледавања лица Божијег.
Само у Његовом лицу ми можемо

– Сина Божијег. Зато што је захваљујући Исусовом Васкрсењу
из мртвих, Он постао првородни
међу многом браћом.
Постојао је тренутак када смо
сви учествовали у Његовој смрти
и Васкрсењу. Ушли смо у дубине
вода у време Крштења, сишли у
Његов гроб и изашли из воде, учествујући у Његовом Васкрсењу.
Зато смо ми Исусова браћа и сестре, а Он – првородни међу нама.
Имамо истог Бога Оца и зато ћемо
Га прослављати, захваљивати Му и
благосиљати Га. И сада видимо да
смо добили дар, довезли су Благодатни Огањ од живоносног Гроба
Господњег. И како говори древна
црквена химна коју певају Грци:
„Приђите, примите Светлост од
невечерње Светлости и прослави-
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те Христа, Васкрслог из мртвих“.
Примите Бесмртну Светлост од
живог Бога! Благодатни Огањ из
светог Јерусалима дошао је и до
нас. Ми примамо живи пламен
живоносног огња.
Замислите какву радост човек
осећа који се буди здрав након
месец дана тешке болести. Човек
осећа неку силу која га испуњава,
силу телесног живота. Пролеће
је и ваздух се испуњава слатким
мирисом – и тај мирис биљака такође усходи Творцу. Знамо шта се
дешава када је човек оптерећен
грехом, када га гризе савест, када
у души осећа нечистоћу. Када човек исповеда своје грехе на исповести, он просто узлеће. И то је
такође сила живота која обухвата
човека. Сав тај живот се кроз нас
излива кроз Васкрсење Христа
Спаситеља.
Раније је човек такође имао некакав живот, живот трулежни,
гнојав, распаднут, смртни, псеудо-живот који је обмањивао и
тровао човека. Човек је јурећи за
телесним задовољствима добијао
заузврат истинску муку и за дух
и за тело. Сада је наступило ново
време, у људима се појављује нова
сила, живот се обнавља. Ми заиста
оздрављујемо, у нас се излива истинско здравље небеског Оца, у
нас се излива цветање зашта као
образац служе расцветали вртови
након Васкрса.
И наша душа почиње да света
јер је наступило пролеће за душу.
Христос, Васкрсли из мртвих, излио је у нас силу да бисмо вршили
врлине. Потребно је да будемо не
просто бубалице који испуњавају
правила, дужни смо да вршимо врлине, гледајући и разумејући Бога,
имајући силу Божију за њихово
испуњавање и будемо свесни лепоте врлине коју у нас полаже Бог.
Врлине нису само спољашњи закони, већ својство Божанске природа која се излива у нас и снажи нас,

www.svetisavalondon.com
преображава и освећује.
Међутим, ми осећамо још већу
силу, силу која побеђује смрт. Видимо Мученике који певају и ликују у мучењима јер виде у себи
силу која побеђује. Они знају да
је древни чудовишни змај који је
прождирао све људе (ђаво) убијен,
разрушен, уништен, урушен изнутра. Сада је смрт згажена и живот
тријумфује. Ми, будући причасни
том животу, ликујемо и веселимо
се јер се не бојимо смрти.
Спасење је засијало од гроба!
Удубљујући се у тајну Васкрсења,
погружавајући се у дубине живоносног гроба Исусовог, заједно
осећамо и разумемо да немамо
чега да се бојимо. Наша прошлост
је очишћена и греси су нам опроштени. Какво је само блаженство
знати да су твоја безакоња покривена, да греха више нема. Како је
Господ обећао, тако је и учинио
– Он је већ бацио наша безакоња
у велику воду Крштења. Јер је велика милост Његова. Он нас је ослободио велики и древних тирана,
ослободио нас сопствене зле тираније – наших грехова.
Не бојимо се садашњости јер
знамо да је садашњост у рукама
Господа. Не треба да паничимо ни
гледајући у будућност јер као што
Христос, Умрли и Васкрсли, неће
умрети никада тако ћемо и ми за
Њим, живети вечно. Будућност је
потпуности у прободеним рукама
Исуса, пробијеним Искупитељевим рукама који влада будућношћу, управља свим световима.
Знамо да ми припадамо Њему,
што значи да припадамо бесмртности. Већ сада нам је вечно блаженство доступно на земљи, само
да не одступимо од Њега. На дан
Васкрса ми се заиста радујемо и
ликујемо, смрт је побеђена, пропаст је савладана, трулежност угашена, греси покривени, неверје
уништено и светлост је засијала у
нашим срцима.

Страна 7
Прићи ћемо сада тајанственој
Вечери, тајном посвећењу, учешћу
у тајанственим и невиђеним мистеријама Светога Духа, када ће
нам Дух Божији дати да видимо,
осетимо и постанемо учесници
у највећој Исусовој Жртви, када
Христос Самог Себе приноси на
жртву Светој Тројици. Отац Небески прима Његову жртву и Дух
Божији чини хлеб и вино Крвљу
и Телом Христовим чинећи жртву савршеном. То је Чаша Пасхе,
Чаша Вечног Живота, Чаша Победе, кроз коју Христос улази у нас,
али не улази само Он.
Заједно са Њим у нас улази и
Дух Свети, Дух Живота, Дух Животворни, Дух Који је васкрсао
Христа из мртвих, Који нам даје
силе да примимо Васкрслог Исуса.
Заједно са Христом у нас улази и
Отац јер само кроз Христа имамо
приступ Оцу, као што је Он и рекао: „Ако ме неко љуби, ријеч моју
држаће, и Отац мој љубиће њега;
и њему ћемо доћи и у њему ћемо се
настанити.“ (Јн. 14:23)
Сада нам се открива ова велика
тајна и ми ћемо бити учесници ове
велике вечере, стајаћемо са страхом и трепетом, са љубављу и радошћу и светлети великом светлошћу да би Христос Васкрсли ушао
у нас. Како је рекао Јован Богослов:
„Безмерни океан светлости истиче
из Васкрслог Исуса“ – да бисмо и
ми били обухваћени тим бескрајним океаном. Хајде да заједно као
лозе новог винограда будемо учесници тог Божанског весеља, будемо у Царству Христовом, певамо
Га као Бога, Победника смрти.
Како је речено у Писму: „Нека
живи душа моја и Тебе хвали, и судови Твоји нека ми помогну.“ (Пс119:175)
Христос Воскресе!
Ваистину Воскресе
Протојерејставрофор
Васа Пејовић

Страна 8
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О тајни вере
Шта је права вера?
Права вера је вера у једнога Бога у
Тројици, Творца Неба и земље, и
свега видљивог и невидљивог. Бог
је Биће без почетка и краја. Бог је
Дух који је свуда присутан, све
види, све зна, све може, о свему
брине. Бог је пун љубави према
свим људима и свим створењима.
Ко је Бог?
Права вера, вера православна открива нам и јавља велику тајну да
је Бог не само један него и Тројичан. Бог је Света Тројица: Бог
Отац, Бог Син и Бог Дух Свети.
То нису три Бога, него само један
Бог, јер Три Божанске Личности
имају једну исту суштину, као и
једну љубав, једну мудрост, један
живот и све неизмерно богатство Божанских вечних сила и енергија. У
Име тога једнога Бога се ми крштавамо. Ту своју веру у једнога Бога Оца и
Сина и Духа Светога ми исповедамо
сваки пут када ставимо на себе знак
часнога Крста. Када се крстимо, ми
саставимо три прста десне руке да назначимо да је нераздељива Тројица –
Један Бог.

имају једног Оца, Творца свих
створења. Браћа су и зато што
имају једну природу човечанску и исте прародитеље – Адама
и Еву. Човек је у сродству и са
свим осталим створењима, од
најсићушнијих до највећих, од
атома до звезда. Јер на свему што
постоји присутан је исти печат
старалачек силе и славе Божије,
све је сведок исте Мудрости Божије. Бог нас милује Својом вечном Љубаљу преко свих створења
видљивих и невидљивих. Све што
постоји зтрачи љубављу и подстиче нас на љубав.
Шта је Откривење Божије?

Откривење је све оно чиме се Бог
јављао од памтивека и чиме је откривао људима Своје неизречиве
Ко су небеска браћа човекова?
тајне и Своју вољу. Сва творевина је
богојављење; сва створења сведоНа овом видном небу постоје сунце
че и отквирају славу и силу Божију,
и месец и безбројне звезде које тајаннаравно само онима којима ум није
ствено трепере и својим немуштим
помрачен и срце нечисто. Особито
језиком сведоче да је Бог заиста
је Бог откривао Своју Љубав и Своју
Светлост, Љубав и Лепота. Али, посвету вољу преко светих Арханђела
стоји и једно друго Небо, невидљии Анђела, и преко богонадахнутих
во. То Небо, као и Бога-Творца Који
светих људи: Пророка, Апостола и
је у Њему обитава, могу видети само
Светитеља. И на крају, у свој богочољуди видовитог ума и чистог срца. То
вечанској пуноћи, преко Сина Свога
невидљиво небо по природи је духовКо је човек?
Јединороднога, Христа Господа.
но; то и јесу небеска браћа човекова:
Серафими и Херувими, Арханђели
Човек је украс свих Божијих ствоШта је Библија или Свето Писмо?
и Анђели, и остале бестелесне Силе
рења. Бог га је обдарио Својим лиНебеске. Те бестелесне Силе Небеске
ком и подарио му моћ вечног живоБиблија или Свето Писмо је Књига
пуне су љубави и светлости Божије,
та. Створио га је од разумне душе и
над књигама. То су свети списи бооне непрестано Бога славе и јављају
дивног тела, да би тело служило разгонадахнутих људи Божијих, у којиљудима вољу Божију.
умној души, а обоје – да би постали
ма су они, надахнути Духом Светим,
храм животворне Тројице. Као што
записали истине и тајне које је Бог
Ко су земаљска браћа човекова?
Бог није сам, тако ни човек није сам,
открио људима. Свето Писмо је запинего има безброј браће и на Небу и на
сано Откривење Божије. Дели се на
Сви људи су земаљска браћа човекоземљи.
Стари завет и Нови завет.
ва. Сви људи су међусобно браћа јер
Наставак у следећем броју.
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Страна 9

РАСКОЛ – ГРЕХ ПРОТИВ ЉУБАВИ ХРИСТОВЕ

З

емаљска Црква не може
бити подељена, расцепкана
или измењена, јер је она уједнињена са Црквом Небеском. Расколници кажу: “Ми желимо
да сачувамо чистоту вере”. Али расколник не поштује Закон Божји, јер
је јединство Цркве – Закон Божји,
дат на Синају и у Сиону. Наћело и
центар тог Јединства у Старом Завету је био Јерусалимски храм, једини
у свету храм Истинитог Бога. У Новозаветној Цркви основу тог јединства представља јединство јерар-

цао да чува Своју Цркву. А Оснивац
Цркве је – Христос.
Расколници говоре: “Ми смо
остали са Црквом, а ви сте отпали
од нас”. Кап кише виће облаку: “Ти
си се одвојио од мене”. Камичак,
који се скотрљао са планине, реће:
“Стена се одвојила од мене”.
Поћетак раскола је – хаос. Споља
се он пројављује као рушење црквене структуре, и као дељење јерархије.
Господ је молио Оца Небеског,
да Његови ученици буду једно, и

хија, које се нароћито пројављује у
литургијском општењу. Расколник
не чува веру у Оца и Сина, јер не верује у Бога Сина, Који је рекао: “Ад
неће надвладати Цркву”; он не верује у Духа Светога, Који обитава у
Цркви, па самим тим одбацује веру
у Свету Тројицу. Ако су “врата ада”
надвладала Цркву, знаћи да су она
надвладала обећање Божије, знаћи
да су победила Онога, Који је обе-

та молитва је испуњена у Јединству
Цркве. Видљиви принцип јединства
је црквена јерархија, која је “суштина Божија и Исуса Христа, тих који
су са епископом (св. Муц. Игњатије
Богоносац).
…А долама не бјеше шивена, него
изаткана изједна (Јн. 19, 23). “Изаткана изједна” – јединство Цркве,
које долази с Неба од Бога Оца, јер
долама не може бити расцепљена

од стране људи – то јест јединство
и непроменљивост Цркве су дати
једном и за свагда. То је дар Свише,
дар од Бога Цркви Својој. Ко дели
Цркву не може имати Благодат.
“…И биће једно стадо и Један Пастир” (Јн. 10, 16).
Земаљски лик Христа је – епископ који се налази у нераскидивом
савезу са другим епископима.
Јован Златоуст казе: “Док си у
огради Цркве, ти си у дворишту
овчијем; тамо си безбедан, а ако изађеш ван ограде, ухватиће те дивља
зивотиња”.
Ван Цркве нема и не може бити
Тајинстава. Имитација Тајинстава, коју чине расколници је – богохуљење, супротстављање Духу Светоме, који обитава у Цркви.
Апостол Павле позива: “Молим
вас, да … не буду међу вама раздори” (Кор. 1, 10). “Старајући се да
чувате јединство Духа свезом мира”
(Еф. 4, 3). “Од нас изиђоше, али не
бијаху од нас; јер да бијаху од нас,
остали би с нама; али да се покажу
да нису сви од нас” (1 Јн.2, 19).
Постоји невидљива граница,
пресавши коју, људи већ не могу
да доживе морални препород ( то
стање је – смртни грех). У срцу је
сконцентрисан цео људски живот.
“Лик” срца, невидљив за свет, а
можда и за самог човека, одређује
његове поступке, па самим тим и
– избор између останка у Цркви и
раскола.
Да би отпао од Цркве човек прво
треба да изгуби Благодат, формално се јосш налазећи у Цркви. Љубав и смирење иду заједно. Гордост
издваја човека. За спасење је потребна не само спољашња припадност Цркви, већ и Црквени живот.

Страна 10
“Одвајају се они, који без законске
посвете постављају себе за вође.
Расколници су искусни у извртању
истине (јер је њихов отац – ђаво).
Речи расколника се шире као рак.
У Светом Писму код апостолских мужева, појам “јерес” је укључивао и раскол.
Јерес – је вера у своје мишљење,
које се разликује од мишљења Цркве. Расколници се позивају на Господње Речи: “Где је двоје или троје
сабрано у Име Моје, тамо сам и Ја
међу њима”. Али како могу да се
сабирају у Име Господње они који
се сабирају на борбу са Црквом
Христовом? Како Христос може
бити међу расколницима, кад је
Он у Својој Цркви, као у Царству
Својем? Први расколник на Небу
је био – сатана, а на земљи – Каин.
Узрок раскола на небу – је гордост,
а на земљи – завист, која је довела
до братоубиства. У сваком расколу
је присутан дух братоубиства, јер је
раскол – убиство љубави и рушење
јединства. Расколник не може да
воли оне који се налазе у Цркви, јер
су они – живо разобличавање њиховог одступништва. Не може бити
мученик онај, ко се не налази у Цркви, не може достићи Царство онај,
ко оставља Цркву, којој је обећано
то Царство.
Христос се може познати само у
Цркви – Духом Светим. Ко се бори
са Црквом, тај се бори са Духом
Светим. “Нерешено” у духовном
свету не постоји. Ко се подвизава
незаконито, тим пре против самог
закона, тога сам сатана венчава Каиновим жигом.
Ако је највеца заповест – љубав
према Богу и људима, онда је највеци грех – подела, јер она унистава
љубав.
Духовна љубав је могућа само у
Цркви, као одсјају Небеског Царства и путу ка Њему.
Раскол је – грех против Христове
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љубави.
“Ако имам веру, тако да могу и
горе преместати, а љубави немам,
ништа сам…”
Апостол Павле је набројао главне
особине љубави:
1. Љубав дуго трпи. “До када треба да трпимо?” – упитао је ученик
свога авву. – “Зар постоји рок трпљењу? Морамо трпети до смрти”.
2. Љубав је – милосрдна. Раскол
је – бунт. Где је бунт, тамо нема милосрђа. Милосрдни воли чак и своје
непријатеље и жели њихово спасење. Расколници сматрају својим
непријатељима све, који нису са
њима, па самим тим и своје очеве
и мајке и сестру, уколико они не
деле
њихова
убеђења. Свој
протест расколници називају
истином, али
нема истине без
љубави. Расколници су спремни да предају
цео свет анатеми.
3.
Љубав
се не узноси.
Расколници
се узносе над
Црквом,
јер
им се она чини као мравињак; они
маштају да изграде величанствени
храм на основу своје “мудрости”
и својих “добродетељи”. Раскол је
– скривена освета Богу преко борбе са Црквом, Невестом и Љубави
Бога.
4. Љубав … не чини што не пристоји. Чин је – закон и структура,
систем, ван кога не постоји ни Црква, ни држава.
Структурни принцип Небеске и
земаљске Цркве је – јерархија. Због
тога се благочестивост пројављује
пре свега у јерархијским односима,
који треба да остану трајни и не-
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повређени, како би Црква остала
жива.
5. Љубав се не раздражује. Раскол
се не бори са метафизичким светом
зла, већ са људима, приписујући им
све нереде и несреће.
6. Љубав никад не престаје. Она
ће остати заувек у Царству Небеском. Раскол (раздор) не може бити
удостојен Царства Небеског.
Фарисеји су себе сматрали оскрнављеним уколико је у њиховој секти био само један човек који им није
припадао. Расколници (новозаветни фарисеји) сматрају себе оскврњенима већ самом Црквом Христовом,
која освећује свет. Расколници су
изгубили најважније – љубав, која

представља срце Јеванђеља. Милосрђе расколника је увек огранићено
на њихову заједницу. Њихово добро
је – разумско-прорачунато. Када
расколници убеђују у то да човек не
пристаје на наговоре, онда њихово
“добро” прелази у хронићну злобу
или равнодушност (“Нека вам помогне ваша Црква”, - злурадо кажу
они). Благодат је могуће изгубити.
Црква поседује Христов Дух, Који
обитава у њој, као у Његовом тајанственом Телу, и зато они који одбацују Цркву, одбацују Тело Христово.
Заповести се не смеју испуњавати
ван Цркве.
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Расколници су спремни
да дају свој живот за свој
лажни олтар, лажном богу,
који се налази ван Царства
Цркве, али притом поседују
најпогубнију страст – а то је
гордост.
Како је немогуће спасти се
без Христа, тако је немогуће
спасти се и без Цркве. Свето Писмо открива морални
бездан раскола. У расколу
нема и не може бити љубави,
јер дугогодишња љубав тежи
јединству. Расколник је поставио
себе као судију над Црквом, уневши
у њу страшну осуду. Недавна браћа
по вери су за њега одједном постали
“незналице и заблудели”.
Грех не може да уједињује, он
само разједињује, раздељује, и
отуђује људе једне од других.
Нарочито много раскола ће бити
на крају века: “Наступају тешка
времена … људи ће бити самољубиви…” сваки расколник, који
предводи своју групу, сматра, да је
он неправедно заобиђен, понижен,
и да му његови сјајни таланти дају
право на посебно место у Цркви –
права којег су га тобоже неправедно
лишили.
Вера није само “збир теологије”,
већ пре свега способност општења
са Божанством, сто је могуће само у
Цркви и кроз Цркву.
Из Светог Писма знамо за два
потопа: водени – у време Ноја и
огњени – на крају света. Али овим
потопима претходи потоп непоштења и греха, који су достигли непојмљиве размере. Потоп греха се
материјализује светским катастрофама и катаклизмама. Православне
Цркве су – острвца у том потопу,
буквално врхови планина, који још
надвисују мрак надолазеће стихије.
Зато демон-стратег хоће да разруши
зидове тврђаве Православља изнутра, и раскол је – збрка у обезбеђе-
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ној тврђави: њени заштитници се
боре са спољашњим и унутрашњим
непријатељима.
Апостоли су нам заповедали:
“Који имају изглед побожности, а
силе њезине су се одрекли. И клони
се ових”. (2 Тим. 3, 5). “Клоните се,
молим вас, од таквих људи, као од
смртне заразе, удаљујте од себе и од
слуха вашег њихове пагубне разговоре према Писму: … не слушај језик нечастан”. (Сир. 28, 28).
Свети Кипријан каже: “Не само
да се треба удаљити, већ треба и
побећи од сваког који се одвојио од
Цркве. Расколник је – непријатељ
олтара, бунтовник против Христове Жртве, издајник у верским односима, у односима благочестивости, неокорни слуга, који је презрео
епископе и оставио Божије свештенике, дрзнувши се да устроји други
олтар лажним жртвоприношењем,
осквернивши истину Жртве Господње. Казна за њих је: разјапљена
земља (преисподња) и пламен (вечне муке у аду)”.
Ко је до јуче био пријатељ, данас
је постао непријатељ. Онај, који је до
јуче стајао поред Престола, напушта
га, као сто кукавица у време боја
оставља пуковничку значку. Тај, с
којим смо се недавно прићесћивали
из исте Часе, сада одриће Тајинства
Цркве, и за њега та страсна Тајинствена Часа већ није ништа више
света од кухињске посуде. Савре-
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мени расколници изјављују:
“У Цркви нема Благодати” и
постају екуменисти.
Одрићући Цркву, они
одрићу Благодат, која делује у њој, и одвојивши се
од Престола, одбацују Оног,
Који пребива на Њему.
“Змијска песма” раскола
је опаснија од “лавље рике”
многобоштва. У многобоштву се захтева – одрицање
Христа или следи гоњење и
смрт. У расколу се одрицање
од Христа врши у Име Христа. Раскол је обавијен привидном праведношћу, у којој се задовољавају тајне
страсти: гордост, непокорност, метеж и завист.
Црква је – Мајка, која на својим
грудима држи људску душу, буквално бебу, хранећи је својом Благодаћу, буквално млеком. Расколници
отимају дете из мајчинског загрљаја,
хранећи га са жучи. Расколници се
боје истине: одвајају се несаслушавши, одрићу – не прочитавши.
Јединство се не сме делити – не
сме се раздвајати једно тело. Све
што се одвојило од корена живота,
не може да живи и да дише сопственим животом и постаје леш који се
распада.
Нека се нико не чуди што чак и
неки од исповедника долазе до раскола. Прошле заслуге не спашавају
расколника од казне, већ је само повећавају.
Слуга свог језика налази у расколу целу кухињу злословља, где се
буквално у котловима кувају, месо,
туђи греси, обилно зачињени клеветом.
Јеванђељске заповести су: чувајте мир међу собом и јединство.
“Мир вам остављам, мир свој дајем
вам”. (Јн. 14, 27).
Протојереј-ставрофор
Васа Пејовић
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Реч председника
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Реч председника

Драга браћо и сестре - Христос Васкрсе!

Dear brothers and sisters – Christ is Risen!

Ја сам и даље дубоко поносан на ваша достигнућа,
која су се наставила од почетка 2017. године. Унутрашњи рад у Цркви је кулминирао завршетак проширења предњег дела олтара, а и реновирање њени подова.
Имали смо рекордна прикупљања средстава на Гала вечери, који је развијао свесност наших талента и идентитет у ширу заједницу. Скупило се преко $ 21,000 и
тај прилог је уложен у пројекат за инсталирање новог
грејања и хлађења у сали.
Групе посвећених парохијана су наставили да се труде ове године да побољшају уред имања и да очисте стари отпад, чак се већ срдачно пролећно чишћење започело. Циљ је да се врати и да се изазове она изузетна
лепота на наше шумске делове и фестивалским областима. За те великодушне и посвећене помоћнике, желим да изразим своју дубоку захвалност и поштовање,
јер ваше ангажовање је кључ успеха које сте искусили
последњим временом. Свим члановима Црквене Школске Општине, веома сам благословен због ваше недељне
посвећености.
Надам се да ове поменуте успехе говоре и о напорима и великодушним доприносом нашег грађевинског
одбора, и Коло Српских Сестара. Желим да изразим
своје највеће поштовање, велики поздрав, и понос према родитељима који доводе децу на наш фолклор и у
српску школу.
Дизајн комитет је организован да би спојили прошле, већ нацртане, планове и да се еволуирају у складу с
заједничком визијом, да модернизација наше сале може
бити завршена. Имамо инжењере и архитектонске
пројектанте који ће иницирати рад са Триљум Фондацијом, јер део наше улоге је да доведемо успех користећи
средства наше Канадске владе. Водовод, управљање шумом, и даље одржавање са добром проценом о најбољем
приступу за грејање и хлађење су на дневном реду овог
пролећа и лета за унутар саме цркве. Као и што је одржавање нашег Парохијског дома.
Сваки дан, имамо шансу да обновимо ко смо и шта
смо ми; моја молитва је да наставимо да се ујединимо
око заједничког циља, и да комуницирамо са једним
другим на милосрдан и интелигентан начин, а срца нека
нас воде. Желим вам врло срећан Ускрс - радујте се, јер
ваистину васкрсе!

I continue to be deeply proud of you and the
accomplishments that have been achieved since the
start of 2017. Work inside the Church has continued,
culminating in the completion of an expansion of the
altar, and the subsequent reflooring of the area. We had a
record-breaking fundraising Gala, that spread our talents
and identity into the broader community raising over
$21,000. This was in turn invested into the installation of
a new high-efficiency heating and air conditioning system
for our Hall.
Groups of dedicated Parishioners have continued to
strive to make our Church Grounds better, clearing old
waste that has been sitting for an unduly long period – the
goal, is to return and pronounce the exquisite beauty of our
woodland and festival areas. To those individuals, I wish
to express my profound gratitude and respect, for your
involvement is the key to the success you’ve experienced in
recent months. To the Church Council, I am very blessed
by your weekly commitment.
I hope the few things I have mentioned here also speak
to the efforts and generous contributions made by our
construction committee, and the Circle of Serbian sisters.
I also want to express my warmest regard for the parents
that bring their children to our Folklore and Serbian
School.
A design committee has been arranged in order to bring
past plans together, so that they can be evolved according
to a common vision, and the modernization of our Church
Hall can be completed. We have put together a team of
engineers and architects that will initiate work with the
Trillium Foundation, as it is our role to bring about success
using the means and resources our Canadian government
provides. Waterworks, woodlot management, and further
reflooring, maintenance, and an evaluation of the best
approach for heating and cooling are on the agenda for
this Spring and Summer within the Church itself. As is
the upkeep of our Parochial home.
Each day, we have a chance to renew who and what
we are; my prayer is that we continue to unite around
a common cause, and communicate with one another
earnestly and intelligently, using our hearts to guide us.
From my family to yours, I wish you all a very Happy
Easter – rejoice, for indeed He is risen!

С поштовањем,
Драган Растовац

Respectfully yours,
Dragan Rastovac
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Коло српских сестара

П

рва 3 месеца у 2017 обележили су успеси чланова у нашој зaједници. Традицинално Бадње вечер, прослављено је уз црквену службу, и укусна посна вечера припремљена од стране главног кувара Наде Новаковић, којо су
помагале наше сестре Анђела, Боса, Драгица, Гордана, Марица,
Милица и Верица. Хвала свима који су помогли и учествовали и омугућили да ово вечер буде наш велики успех. Веома је
тешко да наведемо сва имена волонтера која су помогла да ово
вечер успије.
Средином Јануара сестре су припремиле прославу Српске
Нове Године уз музику уживо, лутрију и веома укусну храну.
Седмицу касније нашa црквa је имала верлики догађај. Угостили смо нашег Владику Др. Митрофана. Наша црква је била
препуна верника. У црквеној Сали пoрoдице и пријатељи су се
скупили да уживају у укусној храни које су припремиле наше
сестрe и волонтери. Сала је била препуна па се тражила столица више. Свако ће се сећати овог догaђаја, уживајући у храни
и рецитацијама наше деце о животу Светог Саве. Ово је био
фантастичaн догађај за све нас.

Годишња Скупштина Кола Српских сестара се одржала у недељу 19 марта. Пошто није био сперман финасијски извештај,
скупштина је била одложена за једну седмицу. Ми очекујемо
још једну успешну годину са прославом Васкрса, продајом
колача, прославом крсне славе Огњена Mарија, као и засађивањем цвећа око наше цркве. На скупштину су изабране следеће сестре: Вера Ацимовић – Председник, Ана Кукољ и Милица Лазаревић – Подпредседник, Марица Цекић – Секретар, и
Данита Радуловић – Благајник. Кума ове године је Вера Спасић.
Коло српских сестара и нашa фолклорна група ће организовати продају колача у Cherryhill Mall априла 21 и 22. Пошто се у
априлу многи догађаји у нашој заједници ми позивамо све наше
парохијане да нам се придруже и дају свој предлог како заједница да расте и иде напред. Дружење после недељне службе уз
кафу и колаче се традицинално одвија у нашој Сали. Добро дошли сви нови људи и посетиоци а посебно позивамо студент да
посете нашу цркву док студирају овде у Лондону.
Ми Вам желимо срећно лето.
Сваки члан цркве Свети Сава изражава најдубље саучешће
продици Јовановић на губитку њихове мајке, баке и прабаке,
Ерне, која је била једна од првих чланова наше заједнице. У раним данима наше заједнице Ерна и Петер (упокојен 1984) су били
познати као људи који су дали велики допринос нашој заједници.
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The Circle of Serbian Sisters

T

he first Quarter of 2017 will reflect on accomplishments,
events and strong impact in the community by our members.
The annual Christmas Eve, January 6th, welcomed everyone
with a traditional service in the church, and mouth watering dinner
organized by Head Chef Nada Novakovic and Co. Angela, Bosa,
Dragica, Gordana, Marica, Milica, Verica. Also many thanks to all
in making “badnje vece” a huge success. It would be hard to attempt
and name all of those that assisted with the event for fear of leaving
someone out, but know there was a great turnout of volunteers.

As we move to mid January, it is natural to associate Serbian New
Year with fun, socializing, live music, prizes and faboulous food made
by the sisters. Just a few weeeks later, as witnessed by the numbers in
attendance, St. Sava day was a grand event. We were honoured by His
Grace Bishop of Canada, Dr. Mitrophan. Our church was packed with
the faithful, leaving everyone with fond memories. Inside the Parish
Hall, family and friends gathered to share and enjoy a wonderful meal
prepared by the sisters and volunteers. Not an empty table/chair could
be found. As well, everyone shared memories and fellowship, while
enjoying dinner/dessert and watching the programme of young people
reciting, through poems, the life of St. Sava. A topnotch day for all.
The sisters annual meeting was held on Sunday, March 19th.
Without a financial report, it was agreed to hold another meeting the
following week, and discuss future events and goals for the rest of this
year. We are all looking forward to a successful year with Easter, bake
sales, KSS “Ognjena Maria” slava, flowers for church grounds etc. An
election was held with the following sisters elected: President,Vera
Acimovic, V-president, Ana Kukolj/Milica Lazarevic, Marica Cekic,
Secretary and Danita Radlovic, Treasurer. Kuma is Vera Spasic.
The Circle of Serbian Sisters and “Folklore” announced they will
be working together Friday, April 21 and Saturday, April 22 at the
annual Bake Sale, Cherryhill Mall, thus giving an opportunity for
the two groups to come together and share the benefits. As April
will be a busy month for all, we encourage you to meet new people,
share ideas on how to make our community grow and move forward.
Social Hour after church service continues to be a weekly occurance,
welcoming everyone with special desserts and coffee. “Dobro Dosli”
to newcomers, visitors & University students – we encourage you to
visit St. Sava Church “a home away from home” while in London ,We
wish you a happy and safe summer. We are greatful for the amazing
members support who encourage each other to work together in
meeting community needs.
Every member of St. Sava Church extends their deepest sympathy
to Jovanovic family upon the loss of their mother, grand and great
grandmother, Erna, a pioneer member of our congregation. In the
early days Erna & Peter (Deceased 1984) were well known for their
dazzling dancing and generous support of the Serbian community.
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Светосавац број 12

Српска фолклорна група ”Светосавље”

Ф

олклорна група ‘‘Светосавље’’ је 2017. годину
започела учешћем на Светосавској приредби
29. jануара која је уједно и Слава наше парохије.
Чланови најмлађе и средње групе су беспрекорно извели рецитације о Светом Сави и тиме показали огромну
љубав и жељу за очувањем својих корена и традиције.
За то време су вредни момци из најстарије групе сервирали ручак за све присутне.
4. фебруара смо имали запажено гостовање код
Фолклорног друштва Гаврило Принцип из Waterloo.
Све три групе су успешно извели своје кореографије.
24. фебруара су играчи најстарије групе подржали
организацију и културни програм при донаторској Гала
вечери.
25. фебруара смо гостовали код Фолклорног друштва
Опленац у Mississaugа. Наш кореограф Бојан Цвијетковић је примио многобројне комплименте за кореографије, док су играчи побрали небројене речи хвале за
наступе и ношње. Весело дружење играча и родитеља је
трајало до касно у ноћ.
Будућа Гостовања
Планиран је пут за Детроит, а такође и посета фолклорној групи Стражилово крајем априла. Следећи
наступ је на нашем традиционалном Ђурђевдански
пикнику средином маја. Позвани смо и у Kitchener, и
Hamilton.
Наш фолклорни фестивал је ове године планиран за
3. јун, и већ смо кренули ca припремамa пуном брзином.
За крај сезоне планирали смо летњи фестивал на
Niagara и камповање уз логорску ватру код наше цркве.
Више информација ускоро.
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Serbian Folklore Group Svetosavlje

olklore Group “Svetosavlje” started this 2017 with participation on our Sv. Sava ceremony on January, 29th
2017 which is also “Slava” for our Church Parish. Our
small and the middle groups were involved in recital about
Sv. Sava and left us with most memorable feelings as they
shown an incredible love and desire for Serbian folklore
heritage. In the same time, our diligent boys from the oldest
group served the special lunch for all people present there.
On February, 4th we visited the Folklore Group Gavrilo
Princip from Waterloo. All our groups had amazing dance
choreography.
On February, 24th dancers from the oldest group supported organization and cultural programme at the donors
“Gala dinner”.
On February, 25th we visited the Folklore Group Oplenac from Mississaugа. Our choreographer Bojan Cvijetkovic

Ц

Црквени хор

рквени Хор Сваке Недеље и већим празницима, молитвом и појањем увеличавa недељна Богослужења. У недељу 29. октобра на
дан Светог Петра Цетињског, наш Црквени хор као и
сваке године прославиће своју Крсну Славу. Кум славе ове године ће бити Драгица Трапара. После Свете Литургије у нашем храму биће пререзан Славски
колач, а у продужетку ће бити ручак за све присутне
госте.

received numerous compliments for choreography, while
dancers picked up countless words of praise for their performances and costumes. Cheerful gathering of dancers and
parents went on late into the night.
Future Visits:
We planned to go to Detroit, and to visit the Folklore
Group Stražilovo in late April too. The next performance is
on our traditional Đurđevdanski picnic in mid May. We are
invited to visit Kitchener, and Hamilton.
Our folklore festival this year is scheduled for June 3th,
and we have already started preparing it with full speed. For
the end of the season we plan to visit a summer festival at
Niagara and to do again a traditional camping around the
campfire at our Church. More information soon.

РАСПОРЕД ДОГАЂАЊА

THE EVENT SCHEDULE

Pаспоред Богослужења за Васкрс 2017.

Schedule of Divine Services For Easter 2017.

- Четвртак 13. април, Велики четвртак, Света Литургија у 10 часова, а у 6 часова поподне велико бденије
са читањем дванeст страстни јеванђеља
- Петак 14. април, Велики Петак, Царски часови у 10
часова, а у 6 часова поподне полагање плаштанице
на божји гроб
- Субота 15. април, Велика Субота, у поноћ 00 часова,
Служба Васкрсења Христовог. (субота на недељу)
- Недеља, 16. април - Васкрс, Светa Литургијa, почетак у 10:00 часова Pаспоред прослава за 2016 годину

- Thursday, April 13, Great and Holy Thursday, Divine
Liturgy at 10 AM, and at 6 PM Great Vigil
- Friday, April 14, Great and Holy Friday Divine Liturgy
at 10 AM, and at 6 PM Vespers
- Saturday, April 15, Great and Holy Saturday, at 00 midnight (Saturday evening - Sunday morning)
- Sunday, April 16, Easter Divine Liturgy - Resurrection
of Our Lord Jesus Christ
The event schedule (celebration 2017.):

- Sunday, May 7, after the Divine Liturgy, which begins at
10:00 am - picnic.
- Недеља, 7. Мај, После Свете Литургије са почетком у - Saturday, July 15, after the Divine Liturgy, which begins
12 сати на имању наше цркве одржаће се Ђурђевданat 10:00 am, - picnic.
ски пикник.
- Sunday, July 30, “Slava” Circle of Serbian Sisters, Ognje- Cуботa 15. Jула, након Свете Литургије која почиње
na Marija.
у 10:00 сати, на имању наше цркве одржаће се Пе- - Sunday, September 3, after the Divine Liturgy, which
тровдански пикник.
begins at 10:00 am - picnic.
- Недеља, 30 Jула, Слава Кола Српских Сестара, Света - Sunday, October 29, “Slava” of Church Choir, St. Peter
Великомученица Марина – Огњена Марија.
of Cetinje
- Недеља, 3. Септембар, После Свете Литургије са
почетком у 12 сати на имању наше цркве одржаће
се пикник - прославићемо Дан када је наша Црквеношколска Општина и парохија Светог Саве основана.
- Недеља, 29. Oктoбар, Слава Црквеног Хора, Свети
Петaр Цетињски
Pаспоред прослава за 2017. годину

