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Уз благослов Његовог Преосвештенства Епископа Канадског Господина Георгија

УВОДНА РЕЧ СВЕШТЕНИКА

ХРИСТОС ВАСКРЕСЕ!

Честитам Вам, најрадоснији “Празник над празни-
цима и дан међу данима, Васкресење Господа и 
Спаситеља нашег Исуса Христа. Поздрављајући 

Вас овог сверадосног дана и ну-
димо Вам овај Ускршњи лист 
,,СВЕТОСАВАЦ,, за духовну 
храну ових предстојећих праз-
ника, надајући се да ће свако 
наћи у њему понешто за себе 
корисно. Саветујемо Вас да 
полако и пажљиво читате раз-
мишљајући о свему. Молим се 
Васкрслом Господу, да у свима 
нама васкрсне осећање брат-
ске слоге, и осећање да смо 
браћа једне крви и једне вере, 
заборављајући увреде нане-
те једни другима, те да бисмо 
могли рећи, грлећи се и по-
здрављајући се раног Васкшњег 
јутра па до Спасовдана, ускли-
ком вере наше: “ЗАИСТА ХРИ-
СТОС ВАСКРЕСЕ” и у душама 
нашим.

Ваш свештенослужитељ и 
молитвеник пред Васкрслим 

Гоподом Протојерејставрофор 
Васа Пејовић

PRIEST’S INTRODUCTORY WORD

CHRIST IS RISEN

I congratulate you on the most joyous “Feast of the feasts,” 
the day among days, Resurrection of our Lord and Sav-
iour Jesus Christ. Greeting you on this very joyful day, 

we provide you with this Easter 
edition of “Svetosavac” as spiri-
tual food for these upcoming 
feasts with hope that everyone 
will find something useful for 
themselves. We advise you to 
read slowly and carefully, think-
ing about everything. We pray 
to resurrected Lord to resurrect 
in all of us the feeling of brother-
ly unity, and the feeling that we 
are brothers of the same blood 
of the same faith, and we should 
forget any wrongdoings we did 
to each other. That way we can 
all hug and great each other on 
early Easter morning until the 
Ascension of our Lord with 
a shout of our faith “TRULY 
CHRIST IS RISEN” also in our 
souls.

Your priest and prayer in front of 
Resurrected Lord

Protopresbyter-stavrophore Vasa 
Pejovic

Уредништво (519) 652-2771
Главни и одговорни уредник: Протојерејставрофор Васа Пејовић, Парох Лондонски, 
          vasap@xplornet.ca
Лектор /преводилац: Жарко Радаковић
Сарадници: Блажа Новаковић, Саша Новаковић, Драган Средојевић, Жељко Дувњак, Bonnie Webb, 
Владимир Сорак, Бaне Рaцић, Велибор Станковић, Слободанка Мачар, Ненад Лојпур
Тираж 300 комада. Гласник је бесплатан. 

Захваљујемо се нашим спонзорима Душку и Бранки Хрњак, Јелени Лазић и Klaud Czeslawski 
  за помоћ у издвању овог часописа.
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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

Драга браћо и сестре,
послије Христовог још једнога 

чуда – највећег до тада – васкрсења 
четвородневнога Лазара у Витанији, 
чули смо, при уласку у  Јерусалим, 
усклике усхићене масе: „Осана Сину 
Давидову, благословен који иде у име 
Господње“. И све је то кратко трајало.

Само три дана послије тога, у 
Јерусалиму, иста та маса урлала је: 
„Узми га, узми, распни га, распни“. 
Па на крају, ухватише, попљуваше, 
осудише и разапеше највећег 
добротвора свога. Без разлога, без 
гријеха, уз само неке лажне свједоке. 
„И би тама по свој земљи.“ (Лука 23, 
44). 

Црквене пјесме пјевају жалопојку: 
„За које добро распесте ме, не дадох 
ли вам ману с неба, а ви мени жуч, 
болеснике ли ваше не лијечих, мртве 
подизах, а ви мени Крст. За које добро осудисте ме.“

Христос је тада поручио ученицима својим и свима 
нама: „Ако мене изгнаше, и вас ће гонити, ако моју ријеч 
одржаше, и вашу ће одржати и све ће вам ово чинити 
имена мојега ради.“ (Јн. 15, 20-21)

Нико тада није могао претпоставити да Бога не могу 
убити. Да ће Христос и себе да васкрсне. А десило се и 
то чудо над чудима, убједљиво, јавно, свечано и славно. 
Доста да порази све оне који не вјероваше „проповиједи 
Његовој.“ Но и тада се нашло оних који су тражили 
изговор у мађији, у лажима, а не у Истини коју је Христос 
поред Закона љубави донио.

Христово Васкрсење је 
вододjелница људске историје, 
људске културе и свеколиког 
постојања све твари. До Њега – 
истински прогрес је био немогућ, од 
Њега – он постаје могућан. „Нико 
у свету људском на овој земљи, 
није тако свет потресао као Господ 
Христос својим Васкрсењем.“ (Ава 
Јустин, Мисли, 2009. стр. 70). 

Сав наш живот, све наше 
живљење на земљи, без наде на 
васкрсење губи свој зачај, губи 
свој смисао.  Не вриједи живјети 
без Бога. А да је Христос само 
дошао и лијечио, зар би нам био 
прави Бог? То чине и љекари и 
продужавају нам унеколико живот 
наш. Христос је љекар душа и Његов 
лијек је у Вјечности у излијечењу од 
првородног гријеха, од смрти. Не 
каже ли Свети Јован Златоуст у свом 

Васкршњем слову: „Гдје ти је смрти жалац, гдје ти је аде 
побједа“? Христос Васкрсе и Својим васкрсењем створи 
нови извор, Источник живота.

Живимо, зато, Христом, Живим, Страдалним, али 
и Васкрсним, да би нам живот био озарен радошћу 
Васкрсења и да би имала смисла сва наша страдања у 
овом свијету.

ХРИСТОС ВАСКРСЕ – РАДОСТ ДОНЕСЕ!
Поклонимо се Његовом Васкрсењу.

Ваш молитвеник пред Васкрслим Господом 
Епископ канадски Георгије

Васкршња Посланица Његовог Преосвештвенствa 
Епископa Канaдског Господинa Георгијa

СМРТИ ГДЈЕ ТИ ЈЕ ЖАЛАЦ,
АДЕ ГДЈЕ ТИ ЈЕ ПОБЈЕДА?
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Када смо ми, поклоници Гроба го-
сподњег, били на страшној Голготи, 
виделисмо место где је био крст Го-

сподњи. Лево и десно налазе се места где 
су били крстови двојице разбојника.

Свега три крста. Када смо се спусти-
ли у једну пећину иза Голготе, показали су 
нам место где је света цари-
ца Јелена одкрила крстове.
она је одкрила три крста : 
крст Христов, крст покаја-
ног разбојника и крст не-
покајаног разбојника. Све-
га три крста. Драга браћо 
моја, и сада су свега три 
крста које људи носе. Један 
је крст праведника. Други 
је крст покајног грешни-
ка. Трећи је крст непокај-
ног грешника. Који је крст 
нај лакши? Крст означава 
страдање. Једао је страдање 
праведника. Друго је стра-
дање покајаног грешника. 
Треће је страдање непокаја-
ног грешника. Које је страдање најлакше? 
Најлакши је онај крст који се носи са ве-
ром и надањем. Најлакше је оно стадање, 
које се држи на крилима вере и надања. 
Двојица знају зашто срадају, а трећи не-
зна.

Праведник зна да страда по вољи 
Божијој, ради добра других људи и ради 
свога већег савршенства, као што се гво-
жђе ставља у огањда од њега постане 
тврди челик. Покајани грешник зна да 
страда због својих грехова, страда ради 
свога очишћења, као што се платно бије 
и гњечи и трља да би се убелило- покаја-
ни грешник страда у овоме свету да не би 
страдао у ономе. А непокајани грешник 
незна зашто страда. Он оптужује свако-
га само не себе; он страда без вере и на-
дања.Зато је његово страдање нај мучније.
Зато је његов крст најтежи. Познате су 
вам речи Господа Исуса Христа: ,,Јарам је 
мој благ и бреме је моје лако”(Мт 11:30). 
И заиста је вера у Бога лакша неголи не-
веровање. Лакши је пост од прождрљиво-
сти, и трезвеност од пијанства. Лакше је 
опраштање од парничења. Лакше је дава-
ти милостињу него отимати туђе. Слађе 
је подржавати туђ живот него обарати га. 

Радоснија је међусобна љубав него само-
живост и мржња. Пут правде може се не-
кима учинити тежак, али свако треба да 
зна да је пут неправде много тежи. Погле-
дајте и видите како је тежак пут неправде.
Неправедник једе и никад није сит.Отима 
и граби, и никад нема доста. Чини осве-

ту, и није задовољан. Мрзи на Бога и на 
људе, и нема среће. И кад на земљи по-
стигне све што жели, пада и пропада, а 
деца његова постају просијаци или иду на 
робију. Ни пут праведника није лак, али 
је лакши неголи пут неправедника. Узми-
те,на пример, праведног Јова;(читати у 
Старом завету Књигу о Јову). На правди 
он је страдао много премного, но његова 
вера и надање у милост Божију нису га 
издале, и нису га осрамотиле. Изгубље-
но здравље благи Бог му је повратио, из-
губљену децу надокнадио му је новим по-
родом,упропашћено имање повратио му 
је и јиш већма умножио. А праведни Јов је 
прослављао Господа подједнако – и кад је 
Господ узимао и кад је давао. Узмите онда 
пример цара Давида, покајника. Он беше 
тешко згрешио Богу, али се покајао. Но 
дошло је на њега страдање за страдањем 
због учињених грехова. Деца су му почела 
умирати. Син му устао на брата свога и 
убио га. Па онда, син се с оружјем дигао на 
оца. Па рат. Па неверство пријатеља. Све 
се то сручило на главу цара покајника. Но 
он је све трпео вером и надањем у Бога. И 
отрпео је све до краја, певајући при томе 
псалме Богу своме. Зато му је крај живо-

та био миран и благословен. Бог му је све 
опростио. И Бог га је прославио мимо све 
људе и цареве, прославио га тиме што је 
одредио да се из његовог племена роди 
Спаситељ света- Господ наш, Исус Хри-
стос (в. Лк 1:32). Свето Писмо Божије 
препуно је примера како страда правед-

ник, и како страда покаја-
ни грешник, и како страда 
непокајани грешник. И 
свуда се у тим примерима 
види како се страдање пра-
ведника увенчава славом 
великом; и како се стра-
дање покајника завршава 
опраштањем од греха и спа-
сењем; и како страдање не-
покајаног грешника остаје 
безсмислено, ненаграђено 
и узалудно. Ево вам, браћо, 
три пута. Једним од њих 
мора се поћи. Ево вам три 
крста . Један од њих мора 
се носити у овом животу- 
или крст Христов, крст по-

кајаног разбојника, или крст непокајаног 
разбојника. Свега су три крста у животу 
људском. Покрет богомолитеља у нашем 
народу јесте покрет покајнички. Отуда 
и чланови тога покрета не треба да себе 
сматрају сувише праведним, а још мање 
да се горде својом правдом. Него нека 
свак узме крст покајнички и радосно пође 
с њим напред ка царству Божијем, Нека 
се наоружа трпљењем, и нека испуњава 
заповести Господње с вером и надом. А 
заповести Његове нису тешке, каже нам 
Христов омиљени апостол, свети Јован 
Еванђелист (в. 1. Јн 5:3). Узајамна љубав 
свију вас ублажиће страдање свакога од 
вас. Придржавајте једном руком крст свој 
, а другом крст брата свога, и биће обоиј-
ци лакше ( в. Гал 6:2 ). И обојица гледај-
те у часни крст Христов, и биће вам још 
лакше. Јер од крста Христовога сићи ће 
сила и благослов, и бићете благословени 
у овоме свету и у ономе. И тако ћете лако 
прећи овај кратак пут земањскога живота 
и ући у царство бесмртно, у коме царује 
Отац ваш небески. Богу нашем слава и 
хвала, а вама мир и благодат, радост и љу-
бав, здравље и спасење. Амин.

Протојерејставрофор Васа Пејовић

Три су крста у животу људском
Један од њих мора се носити
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Улазећи у свети храм прекрсти-
мо се побожно уз благи поклон 
и изговоримо речи: “ Ући ћу у 

Дом Твој, поклонићу се са страхом хра-
му Твоме светоме...” и идући тако тихо 
и нечујно ка целивајућој икони, напра-
вимо три поклона крстећи се и изго-
варајући:”Боже, милостив буди према 
мени грешноме/грешној и помилуј ме 
“, а затим се поклонимо присутнима 
десно и лево и станемо у одговарајућу 
страну храма (десно мушкарци, лево 
жене, а испред стоје деца). Уласком у 
свети храм и заузимањем свога ме-
ста, приберемо се, сконцентришемо и 
удубљујемо у смисао молитава и песама 
које се произносе, чувајући се од сваког 
разговора и расејаности и заборавимо 
све овоземаљске бриге и проблеме у 
настојању да из храма изађемо духов-
но бољи и чистији него што смо ушли у 
њега. Док траје богослужење не шетај-
мо по цркви - храму, не прислужујмо 
свеће, не целивајмо иконе, не тискајмо 
се, већ пажљиво и побожно пратимо 
свето богослужење и настојмо да оно 
буде што лепше и свечаније. За време 
читања светог Јеванђеља, у току малог 
и великог хода, на речи: “Главе своје Го-
споду приклонимо “, “Мир свима”, као 
и за време кађења, главе своје треба-
мо приклонити. Посебно треба да смо 
пажљиви и сконцентрисани на светој 
Литургији за време читања Јеванђеља, 
певања Херувимске песме, изношења 
свете Тајне, читања Символа вере - Ис-
поведања вере, певања Достојно и пра-

ведно..., Молитве Госодње, освећења и 
претварања Светих Дарова, на речи: 
“Са страхом Божијим и вером присту-
пите” итд. Они који су се исповедили 
и припремили за свето Причешће, тре-
бају са дубоком вером, побожношћу 
и искреним кајањем 
да читају молитву пре 
причешћа “веујем Го-
споде и исповедам ... “ 
и приступајући светим 
тајнама Тела и Крви 
Спаситељеве побожно 
да се поклоне, скрсте 
руке (десну преко леве) 
на грудима и кажу 
своје крштено име. На-
кон примљеног при-
чешћа целива се крај 
св. Путира - св. чаше, 
узме нафора и сачека 
крај свете Литургије. 
Свету тајну Причешћа примају само 
они који су крштени и који су се по-
стом, молитвом и покајањем очистили, 
пред свештеником исповедили и на тај 
начин се припремили за сједињење са 
Господом. А ко се недостојан причести, 
без ове припреме, тај, према упозо-
рењу св. Апостола Павла, греши пред 
Богом и на суд себи прима свето При-
чешће (I Кор. 11,27-29). На светом бо-
гослужењу треба молитвено учество-
вати, било певањем, читањем молитава 
или побожним праћењем, јер тако срца 
своја сједињујемо са Христом, осећа-
мо Његово присуство и присуство 

Светог Духа и хра-
нимо душе своје 
небеском храном. 
Без оправданог раз-
лога не треба изла-
зити из храма док 
траје богослужење, 
нити прислужива-
ти свеће, поготову у 
најсветијим делови-
ма Литургије. При-
служивање свећа и 
целивање икона тре-
ба обавити или пре 
или после богослу-

жења. Водимо строго рачуна у каквом 
оделу, одећи долазимо у свети храм 
пред Господа. Пазимо да не навлачи-
мо на себе грех својим непристојним 
понашањем и одевањем, жвакаћим 
гумама у устима, упадљивом шмин-

ком, држањем руку на леђима или у 
џеповима, упадљивим гледањем поје-
диних верника, разговарањем, смехом 
и сл. Чујмо шта о светом храму и бо-
гослужењу каже преподобни старац 
Силуан: “Кад би људи видели у каквој 
слави служи свештеник они би попа-
дали на земљу од овог виђења; а кад би 
свештеник видео себе у каквој небеској 
слави он стоји кад служи своју службу, 
он би постао велики подвижник, да не 
би ничим ожалостио благодат Светог 
Духа, који живи у њему”. Ако на све 
ово не пазимо, какав је онда смисао 
нашег доласка у храм на свето бого-
служење? Непристојним понашањем и 
одевањем ми омаловажавамо дом Бо-
жији и службу Божију, дајемо лош при-
мер другима, ометамо друге у молитви, 
а што је најтрагичније, навлачимо на 
себе казну Божију. Не заборавимо! С 
каквом је ревношћу наш Спаситељ из-
вршио поверено Му дело, почевши од 
првог дана Његове јавне службе, па до 
последње Његове речи на крсту: “Свр-
ши се”. Он исту ту ревност показује и 
према светости дома Божијег - храма 
на земљи, изгонећи из њега оне који су 
га скрнавили рекавши им: “Не правите 
од дома Оца мога дом трговачки” (Мат. 

Како треба да се понашамо
у светом храму и на светом богослужењу
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21,12). Исту ту ревност настављају и 
свети апостоли, па зато апостол Павле 
и захтева од нас ревност и угледање кад 
каже: “Угледајте се на Бога, као љубље-
на деца “ (Еф.5,1) и “Угледајте се на 
мене, као што се ја угледах на Христа” 
(I Кор. 4,16).
ХРАМ И БОГОСЛУЖЕЊЕ ЧОВЕКО-

ВА НАСУШНА ПОТРЕБА 
Најделикатнији и најсложенији је 

живот човека. Он, поред све сличности 
са осталим живим бићима, има нешто 
чиме се разликује и одликује од свих 
њих, а то је његова душа, религиозност 
и боголикост. Бог је створио човека 
“по својој слици и прилици, по свом 
обличју и подобију” (I Moj. 1,27). Отуда 
човек, односно душа његова тежи 
своме извору, Творцу - Богу “својој 
слици и прилици”. Због тога, ње-
гова веза, контакт, саобраћање са 
Богом, није потреба слична дру-
гим потребама (треба да се ис-
пуни, оствари, али не мора), него 
је то неопходност. “Човек треба 
Бога, као што треба воду или ки-
сеоник” (Алексис Карел). Сусрет, 
општење, контакт са Богом човек 
постиже кроз веру, Цркву и мо-
литву, нарочито у светом храму 
на светим богослужењима. Свети 
храм са служитељима који у њему 
служе и верницима који са вером, 
побожношћу у њега долазе је: “раз-
говор са Богом, песма Богу и служба 
Богу, јер је Господ рекао: “Где су двоје 
или троје сабрани у име моје онде сам 
и ја међу њима” (Mат. 18,20). У светом 
храму ми водимо разговор , дијалог са 
Богом. Зато се и каже да је молитва по-
божан разговор наше душе са Богом. 
Кад се чита свето Јеванђеље, то Господ 
Исус Христос кроз њега говори нама, 
а кад читамо молитве, тада ми гово-
римо Господу и решавамо проблеме 
нашег живота. Служећи Творцу света, 
Промислитељу и највећем Дародав-
цу кроз молитве и црквене песме ми 
се духовно хранимо, преображавамо 
и Богу приближавамо. Само у светом 
храму, на светом богослужењу налази 
се утеха за своје опустошено биће, ту 
је сигурност и ту се чује глас Христов 
који благо говори: “Чедо моје, греси 
су ти опроштени...” Ту сазнајемо да 
се наш живот не завршава физичком 

смрћу, већ васкрсењем. Ту се чистимо, 
лечимо и духовно хранимо. У храму се 
задобија Нада која нас чини снажним, 
Вера која нас спасава и Љубав која нас 
чини добротворним и миротворним. 
Зато нас Црква и позива: “Сви заједно 
хитајте у један храм Божији, једноме 
Жртвенику, једноме Исусу Христу” (св. 
Игњатије Богоносац), који каже: “Све 
што иштете у молитви верујући, до-
бићете” (Мат. 21,22). Света Црква као 
брижна мати, којој на срцу лежи брига 
за вечним добром њене деце, подиже 
храмове, врши богослужења и позива 
своју децу да им уредно и ревносно 
присуствују, у Твом интересу, као што 
уредно хране тела своја, тако да уредно 

хране и душе своје. Из улоге и значаја 
који има храм и богослужење у нашем 
духовном узрасту и спасењу, (појача-
вају нас, просвећују, чисте, обнављају, 
лече, освећују, хране, јачају и сједињују 
са Богом) произилази наша насушна 
потреба да их са највећом љубављу, 
побожношћу и ревношћу посећујемо и 
према њима се односимо. Јер “само ис-
куствено, благодатно упознаје се Црк-
ва кроз учешће у њеном животу”, каже 
велики православни богослов Сергиј 
Булгаков и препоручује: “Дођи и види”.

СИМВОЛИЧКЕ РАДЊЕ НА  
СВЕТОМ БОГОСЛУЖЕЊУ 

Све свештене радње и све молитве 
у Православној цркви почињу и завр-
шавају се знаком крста, који чине како 
присутни на богослужењу, тако и они 
који служе. Крсним знаком изражава-
мо своју веру и призивамо помоћ Бо-
жију. А крстимо се овако: Три прста 
десне руке - палац, кажипрст и средњи 

прст - саставе се врховима уједно и 
равно, док се мали и домали прст са-
вију уз длан. Са тако састављена три 
прста десне руке додирујемо чело по-
свећујући Богу свој ум (да бисмо сваг-
да исповедали Господа) и говоримо: 
“У име Оца”. Затим дотичемо груди, 
посвећујући Богу своје срце (да бисмо 
Господа љубили) рекавши: “И Сина “. 
Затим додирујемо прво десно па онда 
лево раме, посвећујући Богу своју 
снагу (да бисмо чинили што је добро) 
говорећи: “И Светога Духа”. И прекр-
стивши се тако кажемо: “Амин” тј. нека 
тако буде! Крстећи се овако ми изра-
жавамо: 1. Веру у једног Бога у тројици 
- Оца, Сина и Светога Духа (саставље-

на три прста десне руке), и 2. По-
уздање у помоћ Господа нашег 
Исуса Христа, који нас је спасао 
својим страдањем на крсту! 

БЛАГОСЛОВ
Благослов је призивање благо-

дати Божије ради освећења лица 
и предмета, или ради отклањања 
свега што смета спасу верних и 
напретку Цркве. Дејство благо-
слова се, дакле, простире и на 
човека и на предмете и на силе 
око њега (видљиве и невидљиве). 
Свештеник благосиља крстолико 
десном руком, при чему су прсти 
десне руке постављени тако да 

образују слова ICXC (почетна и крајња 
слова Спаситељевог имена (Исус Хри-
стос)). Кажипрст се држи усправно - I, 
а средњи прст се мало савије - C. Па-
лац се привије прсту до малог и с њим 
чини слово X, a мали прст се савије 
и чини слово C. По томе свештеник 
подељујући народу благодат Божију, 
чини то благословом са именом Исуса 
Христа, а тим именом се ми освећујемо 
и оправдавамо (I Кор. 6,11). Када пра-
вославни хришћани траже благослов 
од свештеника, траже да се благосло-
ве именом Господњим. На богослу-
жењу молимо свештеника:”Именом 
Господњим благослови, оче!”. Када 
свештеник на богослужењу благосиља, 
већином пропраћа тај благослов и од-
ређеном молитвом, нпр. приликом 
подељивања мира изговара речи: Мир 
теби, или Мир свима, или говори: “Бла-
гослов Господњи да дође на вас...” итд. 
Када свештеник благосиља народ, тада 
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верни треба да смерно приклоне главе, 
примајући тај благослов од служитеља 
олтара као из руке Господа. Поклоном 
верни изражавају своју благодарност 
самоме Богу на подељеној благодати и 
милости, јер је Он извор и давалац ми-
лости, благослова и свакога добра.

ПОЛОЖАЈ ВЕРНИХ  
НА БОГОСЛУЖЕЊУ 

Стајање Од апостолских времена 
хришћани се моле стојећи (као што се 
види из Еванђеља по Марку гл. 11 стих 
25) сматрајући седење у оваквим при-
ликама за непристојно. Стајање 
је тако важан положај хришћа-
на на молитви, да се у одређене 
дане искључује сваки други по-
ложај. Стајањем символизује-
мо Христов Васкрс, којим смо 
се ослободили од пада и греха. 
Отуда је и потекло правило да 
се редовно недељом, као и у 
дане од Ускрса до Духова, не 
клечи већ верни у те дане тре-
ба да се моле стојећи. “Ако није 
пристојно седети пред оним, 
кога треба поштовати и кога 
поштујемо, то је сасвим не-
благодарно седети пред лицем 
Бога живога, пред којим стоји анђео 
што се моли - свештеник” - каже Терту-
лијан (око 160 - 220) ранохришћански 
писац и апологета. Међутим, црквени 
устав допушта и прописује да се за вре-
ме извесних богослужења може седети. 
Кад се читају катизме, седални, про-
лози или синаксари Црква допушта 
свему народу да седи, да би они који 
се уморе у претходним деловима бого-
служења, могли пажљиво слушати оно, 
што се чита или поје и седалнима, ка-
тизмима итд., или што се говори у црк-
веној проповеди. Клечање је израз да је 
човек грешан и крив, па је према томе 
ово нарочити положај оних који моле 
опроштење казне због какве погрешке. 
Оно је израз кајања и наше зависности 
од Бога, као и доказ да нам је потребно 
Божије милосрђе. Отуда се хришћани 
моле клечећи нарочито у време кајања 
и поста, или кад моле какаву милост. 
И сам Господ наш, Исус Христос, мо-
лио се клечећи (Лука 22, 41), клечаху и 
његови свети ученици и кад се моља-
ху за опроштење грехова (Дела ап. 
7,60) и кад беху у жалости (Дела 21,5) 

или бризи (Дела 20,36) и кад преузи-
маху какав тежак посао (Дела 21,5). 
Тако чињаху и први хришћани. Према 
томе, постоји овај молитвени символ 
у хришћанском богослужењу одвајка-
да. Поклон Изражава осећање пошто-
вања, оданости, покорности, захвал-
ности и побожности пред Највишим. 
Тако нпр.: Сагињањем главе приликом 
читања Еванђеља, верни дају израз 
своје пажње. Приликом преноса час-
них дарова са жртвеника на св. престо 
(о великом входу) приклањањем главе 

верни изражавају побожно и мислено 
учешће у ходу Исуса Христа на дра-
говољно страдање. “Учини ми, Боже, 
чисто срце, и дух прав понови у мени.” 
(Псалам 51,10) Скрштање руку на груди 
Верни који се у цркви моле не подижу 
руке, као што то чине свештеници који 
служе, када читају одређене молитве. 
Верни се моле стојећи на своме месту, 
са рукама спуштеним, или прекрште-
ним на прсима. Скрштање руку на гру-
ди, за време молитве, је стари обичај 
у Православној цркви (за разлику од 
латинског обичаја 
склапања руку). 
Скрштање руку на 
груди при молитви, 
знак је унутрашњег 
уздизања срца Богу, 
мољења из свег срца, 
јер груди се сматрају 
као људска срца. По-
кривање и откри-
вање главе Држећи 
се прописа св. апо-
стола Павла (I Koр. 
11, 4-15) хришћани, 

да би изразили своју побожност према 
Богу, моле се гологлави, а хришћанке 
покривене главе. Скидање капе поста-
ло је општепримљеним знаком пажње, 
уважења и поштовања у друштвеном 
животу. Природно је да човек оне зна-
ке и облике поштовања на које се на-
викао, преноси из обичног живота у 
религијски. Према томе, повредио би 
се природни осећај, кад би човек сту-
пио пред светињу свевишњега Господа 
покривене главе. Хришћанке покри-
вене главе присуствују богослужењу. 

- Коса је наиме нарочито жен-
ски украс па лако постаје пред-
метом сујете; да не би, дакле, 
дала повода чулности, жена је 
на богослужењу морала покри-
ти своју главу велом. Окретање 
лица према истоку Православ-
ни хришћани, од најстаријих 
времена обично су се молили 
окренути лицем к истоку - из-
вору светлости. Исток, као 
извор светлости, је слика Ису-
са Христа, који се у Св. писму 
често назива исток (Лука 1,78), 
светлост (Јн. 8,12), сунце прав-
де (Мал. 4,2). Обраћајући се 

у молитви на исток, хришћани се об-
раћају самом Исусу Христу као Богу и 
Спаситељу. 

КАЂЕЊЕ 
Кађење је символ молитве, клањања 

и жртве Богу. Кађењем верних примају 
се њихове молитве, подељује им се ос-
већење, које невидљиво долази као и 
мирис тамјана. Кађењу увек претходи 
молитва. Првобитне кадионице су оне 
са дршком, а доцније су добиле дана-
шњи облик. Осветљење Хришћани су 
одмах, у почетку, на богослужењу упо-
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требљавали светлост (тј. осветљење) 
не само из практичних, него и нарочи-
то из символичких разлога, угледајући 
се на старозаветно богослужење (II 
Мојс. 25,31). Употребљавали су свеће 
од воска и светиљке (кандила) са уљем, 
па је тако остало и до данашњих дана 
у Православној цркви. О паљењу свећа 
Црква је прописала место где се свеће 
пале. То су претежно чираци при ула-
ску у цркву са десне стране. Има и ме-
ста ван храма где су урађене посебне 
просторије за то. Често наши верници 
питају где се пале свеће за живе а где за 
умрле чланове. То питање црква је од-
редила речима: “Сви су живи и сви су 
једно, у Христу Исусу”. Али ни пракса 
која је установљена да се на чирацима 
горњим пали за живе, а на доњим за 
умрле, није погрешна. Треба куповати 
свеће од чистог воска. Зашто се пали 
кандило пред иконом Прво зато што је 
вера наша светлост. Рекао је Христос: 
Ја сам светлост свету. Светлост кан-
дила опомиње нас на светлост којом 
Христос обасјава душе наше. Друго, да 
нас подсети на светлост карактера оног 
светитеља, пред којим палимо канди-
ло. Јер су свеци названи синови свет-
лости. Треће, да нам служи као укор за 
тамна дела наша, и зле помисли и жеље, 
и да нас позове на пут јеванђелске свет-
лости. Да бисмо се потрудили тако са 
ревношћу око заповести Спаситеље-
ве: тако да свијетли ваше видјело пред 
људима, да виде ваша добра дјела. 
Четврто, да то буде мала жртва наша 
Богу, који се сав жртвовао за нас. Један 
мајушни знак велике благодарности и 
светле љубави наше према Ономе, од 
кога у молитви просимо и живот, и 
здравље, и спасење, и све што само без-

гранична небеска љу-
бав може дати. Пето, 
да би нас подсетило 
пре свега осталог да 
је Творац света ство-
рио светлост, а по-
том остало по реду: И 
рече Бог да буде свет-
лост; и би светлост 
(Постање 1,3). Тако 
мора бити и на по-
четку нашег духовног 
живота, да пре свега 
осталог светлост Хри-
стове истине засија у 

нама. Од ове светлости Христове исти-
не ствара се свако добро дело, извире 
из ње и расте у нама. Нека Светлост 
Христова обасја такође и вас. Сећање 
на умрле Наша највећа дужност јесте 
да се сећамо наших умр-
лих чланова. Молитва 
праведника може много 
да помогне. Зато наша 
молитва кроз чињење 
помена, парастоса и вр-
шењем заупокојених 
литургија од велике је 
користи за покој душа 
умрлих. То је најбољи на-
чин да им се одужимо за 
сва доброчинства која су 
учинили за нас. Упутства 
за вернике Верници тре-
ба да искључиво купују свеће усветом 
храму. Тиме испуњавају црквену запо-
вест а уједно и помажу свети храм. То 
се односи и на друге црквене предме-
те (иконе, чираке, кандила, тамјан) и 
разне црквене књиге, јер то је све ос-
вештано и благословено. А на тај на-
чин помажемо нашу цркву да може да 
обнови свети храм и пратеће објекте 
око њега. Давање прилога Још у древна 
првохришћанска времена усталила се 
пракса давања прилога. Јер сам Спаси-
тељ наш, Господ Исус Христос, је река-
о:”Да не зна левица шта чини десница”. 
Увек је од верника тражио да помажу 
једни друге ради општег напретка и 
бољитка. Свако према својим могућ-
ностима треба да помаже цркву своју. 
Тамо где нема цркава а има велики број 
верника, они треба да се организују и 
саграде себи храм, јер нема спасења 
ван цркве. А у цркви се врши Света 

тајна причешћа и друге свете тајне и 
молитословља без којих човек не може 
да задобије спасење.

ДУЖНОСТИ ВЕРНИХ  
НА БОГОСЛУЖЕЊУ 

Православни! Ваша је дужност да 
се старате за примеран ред у цркви на 
богослужењу. Опомените неупућене и 
поучите их! Сви треба да се трудимо 
да наше богослужење буде што лепше! 
Врло је велики грех правити било хо-
тимичан било нехотимичан неред на 
богослужењу. Зато се старај да на бо-
гослужење увек стигнеш пре почетка. 
Тада ћеш имати времена да узмеш и 
упалиш свећу, и да своје личне мо-
литве принесеш Господу. А кад почне 
богослужење тада треба молитвено 
учествовати у њему, било певањем, ко 
има слуха и гласа, било читањем ли-

тургијских молитава из молитвеника, 
било побожним праћењем самог тока 
богослужења. Никако није лепо, а и 
грех је, кад појединци нарушавају ти-
шину и свечаност богослужења прола-
зећи кроз цркву да би целивали иконе. 
То се не сме чинити за време богослу-
жења, већ пре или после овога! 1. На 
богослужење доћи пре почетка; 2. из 
цркве изаћи тек по завршетку бого-
служења; 3. за време богослужења не 
пролазити кроз цркву, већ што пре 
заузети своје место; 4. не гурати се ни-
како, нити разговарати; 5. стојати по-
божно и мирно, оставивши слободан 
простор у средини храма, за свеште-
ника кад кади; 6. за време богослужења 
верници не треба да ступају на солеју 
(простор пред иконостасом) јер је она 
одређена за свештенослужитеље; 7. Св. 
причешћу, нафори и целивању присту-
пити у највећем реду.
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ИСПОВЕСТ 
Света тајна покајања и исповести 

је једна од најважнијих, благодатних 
средстава у животу једног хришћани-
на. У свакодневном животу човек чини 
ситније или крупније грехе. Они су као 
блато које каља душу човекову и његов 
морални лик. Зато је Црква одредила 
средство којим се то блато и прљав-
штина греха спира са човека - то је 
Света тајна покајања и исповести. Ис-
повест је потребна што чешће, а оба-
везно уочи сваког сваког причешћа. На 
жалост, ова Света тајна није довољно 
заступљена у нашем народу, а можда је 
одсуство покајне дисциплине један од 
битнијих узрока нашег моралног и ду-
ховног посрнућа. Исповест се врши у 
храму или исповедаоници, пред свеш-
теником. Верник исповеда све оно што 
га мучи у души, и што му оптерећује 
савест, све грехе, чак и оне који су по-
чињени у мислима или жељама. Коли-
ко је важна исповест знају они који се 
исповедају, јер они после исповести 
осете велико олакшање, као да им је 
неки велики терет пао са душе и срца, 
а цело њихово бића прожима неизре-
циво блаженство. Не треба се плашити 
исповести, јер свештеник, по својој за-
клетви не сме да открије ни један грех 
који му је исповеђен, по цену живота.

ПРИЧЕШЋЕ 
Најузвишенија и најсветија тајна је-

сте Света тајна причешћа или евхари-
стија. У њој се човек потпуно физички 
и духовно сједињује са Христом. Вино 
и хлеб, у причешћу су истинско тело 
и крв Христова. Зато се за примање 
светог причешћа, хришћанин мора 
припремити на најдостојнији начин. 
Седам дана се пости строги пост, без 
уља, дакле, на води. Деца и болесници 
могу и мање, са одобрењем и благосло-
вом надлежног свештеника. У неким 
крајевима, пред свето причешће на де-
сетак дана се не пије вино, нити се једе 
грожђе, па чак ни купине, ни било које 
друго воће црвене боје, јер подсећа на 
крв Христову, којом се верници при-
чешћују. Ујутро пре причешћа, не узи-
ма се ништа од јела, нити се пуши, све 
док се не причести, и не узме нафора. 
Поред поста, припремање за причешће 
подразумева и уздржавање од рђавих и 
злих дела, измирење са свима са којим 

је неко у завади, чињење добрих дела 
и давање милостиње, једном речи ис-
трајавање у свакој врлини, а уздржа-
вање од греха. Како се причешћује? 
Када се приђе свештенику који при-
чешћује, изговори се име, да свеште-
ник чује, и тада се не крсти, јер постоји 
опасност да се закачи чаша (путир) из 
кога се причешћује, и да се тако проспе 
причешће, што је велики грех. Треба се 
прекрстити раније, и када се одмакне 
од чаше. Свештенику се 
тада не љуби рука, ни 
путир, него се полако 
прилази ономе ко дели 
нафору. Причешће се 
узима као храна. Када 
свештеник, ономе који 
се причешћује, кашичи-
цу са причешћем стави у 
уста, усне се склопе као 
када се узима храна из 
кашичице. Ако се неко 
причести за Божић, Ва-
скрс, или на који други 
мрсни дан, тога дана се не пости. Пo-
сти се само онда, када се причешћује на 
посном дану. 

НАФОРА
Нафора је хлеб који се верници-

ма дели на крају свете литургије. То је 
подсећање на прве хришћанске вечере 
љубави - агапе, где се заједно вечерало, 
певале се црквене песме и делила ми-
лостиња. Нафора се узима на следећи 
начин: Полако у реду, прилази се свеш-
тенику који дели нафору. Када се дође 
на ред, прво се прекрсти, а затим на 
длан леве руке прекрсти се десни длан 
и приђе се свештенику, који на испру-
жени длан ставља коцкицу нафоре. 
Онда се свештенику целива рука, на-
фора се узимау уста и поједе, и полако 
се излази из цркве.

СВЕШТЕНА ЛИЦА 
Свештена лица су од Бога изабрана 

лица, и на посебан начин посвећена да 
врше света богослужења, свете тајне и 
обреде. У најчешћем контакту са наро-
дом су парохијски свештеници, који 
служе при црквама и обављају потреб-
на верске обреде својим верницима. 
Такав свештеник је парох, а народ су 
његови парохијани. Јер одређено црк-
вено подручје које опслужује свеште-
ник, зове се парохија. Свештеник се по-

здравља при сусрету: “Помози Бог оче, 
благословите!”. Свештенику се целива 
рука без обзира на године свештени-
ка и онога који целива. Свештеник се 
у разговору ословљава са “оче”, реци-
мо “оче Марко”, или ако је прота, може 
“оче прото “. Владика се ословљава 
речима “Ваше Преосвештенство”, или 
“Преосвећени Владико”, или ако је не-
формални разговор само “Преосвеће-
ни”. Патријарх се ословљава са “Ваша 

Светости”, или “Свјатјејши Владико” 
или само “Свјатјејши”. Монахиње се 
ословљавају са “сестро”, а игуманија 
са “мати”. Од женског монаштва се не 
тражи благослов и не љуби се рука. 
Монашка лица се такође ословљавају 
са “оче”. Млађима се каже ињегово име, 
а старешини манастира се може рећи 
“оче игумане” или “оче архимандрите”. 
Искушеници се ословљавају са “брате”.

ПОУКЕ СВЕТИТЕЉА 
Није толико важно што народ по-

дигне и свети цркву, колико је важно 
да је Бог народу дао Цркву (Св. Фила-
рет московски). Хришћанска црква са-
држи обиље благослова и то је школа 
побожности (Филарет черниговски). 
Као што киша узрокује да семе расте, 
тако црквена богослужења јачају душу 
за чињење добрих дела (Св. Јефрем Си-
рин). Постоје људи који граде цркве а 
не обраћају пажњу на своје душе. Кад 
уђеш на врата Божије цркве, остави иза 
себе све што је светско и земаљско (Св. 
Филарет московски). Кад уђеш у цркву 
Божију, прво упали свећу у срцу сво-
ме (Лука 12,35), онда ако можеш стави 
једну пред Бога (2. Кор.9,7), или пред 
једнога од Божјих светитеља, и моли се 
предано толико дуго колико свећа гори.

Протојерејставрофор Васа Пејовић
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Наше фолклорно друштво “Светосавље” у овој школ-
ској години почело је са радом у новембру 2014. Про-
бе се одржавају сваке недеље од 18:00 до 20:00 часова. 

Кореограф је Срђан Минић. Друштво има тридесет и једног 
члана и подјељено је у двe групе. 

У фебруару месецу ове године наше друштво је почело 
са гостовањима на фолклорним фестивалима у области. 

Гостовали смо прво у сусједном граду Ватерлу, 15. фе-
бруара, 2015, гдје смо били гости фолколрне групе Гаврило 
Принцип, при цркви Светог Георгија. Жеља за игром, пје-
смом, и дружењем, као и очувањем наше традиције побје-
дила је неповољне временске услове, и друштво се пробило 
до Вотерлуа у пуном броју. Прије поласка у тамну и леде-
ну ноћ, састали смо се у нашој сали и прошли још једном 
плесне кораке. Кола су затим на вечерњем наступу пред 
силном србадијом одиграна беспрекорно.

Најприје је наступила мала група са колом Свилен Ко-
нац. При првим звуцима вилине кроз салу се разлегао 
аплауз. Ова мелодија дира право у срце. Неки корак је мо-
жда и био прескочен, није примјећено. Ко још у ноге може 
да гледа поред блиставих дјетињих осмјеха на озареним 
лицима малих играча. Мајке су вриштале по обичају, док 
су очеви овековјечили цијели догађај видео камерама. Ко-
реограф је чучећи поигравао и сам, бодрећи своје мезимце.

Велика група је наступила девета по реду, у пуном саста-
ву, са свих 17 чланова. Једанаест дјевојака и шест момака 
извели су коло Чачак. Ниједна проба није ни наслутити 
дала да би наступ могао бити тако диван. Одјекивали су 
хитри кораци момака на малој бини, док су дјевојке покре-
тима и осмјесима плијениле све присутне. Тако нешто се 
мора доживјети. Радости присутних родитеља придружи-
ли су се родитељи и других парохија. Биле су ту групе из 
Гуелфа, Мисисаге и Ватерлуа. Сви су се радовали што Лон-
доновом повратку, и што фолклорно друштво Светосавље 
наступа са таквом снагом и у том броју. 

Након фолклораме весеље, пјесма, игра, и дружење по-
трајало је до касно у ноћ.

Нестрпљиво исчекујемо нашу фолкораму, заказану за 2. 
Мај, 2015.. Пробе се и даље одржавају сваке недеље у 18:00 
часова. Наступи у Китченеру, Мисисаги и Детроиту дого-
ворени су за мај и април. Радујемо се новим дружењима са 
нашим сународницима широм континента. 

Све заинтереосаване да се придуже фолклорном 
друштву Светосавље молимо да се обрате Слободанки Ма-
чар или Срђану Минићу. 

In November 2014, our folklore company “Svetosavlje” 
opened another season of dancing. With rehearsals every 
Sunday at six in the evening, and our own Srđan Minić as 

the new choreographer, the company counts thirty-one mem-
bers divided into two groups known as “the little and the big” 
(mali i veliki).

Svetosavlje returned to the scene in great style with a perfor-
mance at the city of Waterloo’s Serbian folk festival this Febru-
ary, as a guest of the folklore group Gavrilo Princip with the 
Church of Saint George (Свети Ђорђе).

Love of song, dance, and each other was so powerful that 
even the arctic February weather could not stop us. The com-
pany made it out to Waterloo in full strength. Bogdana Sredo-
jevic made it even, though she was busy winning a bronze medal 
in taekwando at the Canadian nationals in Toronto. She had to 
skip out on the medal ceremony to make it down to Waterloo 
in time, which she was perfectly happy to do, of course, as she 
considered the dancing far more important and interesting. 

The rest of the group met at the church hall to go over the 
steps one more time before driving out safely into the dark and 
icy night. A few hours later, our dancers took the stage in Water-
loo before the Srbadija from all over the area.

First the little group went on and danced a sweet little ditty 
called “Svilen Konac”. With the very first notes a roar of applause 

Српска фолклорна група ”Светосавље”

Контакт/Contact: Slobodanka Macar: macard@rogers.com - Srdjan Minic: srki@rogers.com
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burst through the hall, raising the roof the way an elderly gen-
tleman raises his hat. Ever so slightly. To those familiar with it, 
this melody touches the heart like a friend. The children were 
so overjoyed at everyone’s loving their dancing they were smil-
ing from ear to ear and missing steps left and right. Whoever 
has seen little children in Serbian folk costume grappling with a 
choreography has seen joy. Mothers screamed as usual. Women 
generally, especially those with softer hearts, will go so far as 
to cry at the sight of children dancing. One can only imagine 
what a mother feels. The fathers meanwhile were busy record-
ing everything on video, and missing the best parts. Srki was 
beside himself with excitement, guiding his little students as he 
danced along.

The big group, six boys and eleven girls, danced a sublime 
Chachak, taking it to a whole new level. The boys’ steps pound-

ed against the stage as the girls won everyone present with their 
smiling ways, elegant attire and nimble moves. Here the words 
fail us. Everyone rejoiced with London over such a powerful 
return to the stage. After the Folklorama the party went on 
late into the night, and groups from different cities grew a little 
closer.

London’s own folkorama is to take place this May 2nd, 2015. 
The groups are hard at work on new dances every Sunday after-
noon. Performances in Kitchener, Mississauga and Detroit are 
scheduled for May and April. Everyone is looking forward to 
new meetings with fellow Serbs across the continent.

Those interested in finding out more about Svetosavlje 
please contact Slobodanka Mačar or Srđan Minić, or simply 
come out some Sunday afternoon to the church hall and see us. 
New members are always welcome.

У предходном периоду је дошло до помака напред у 
чланству и презентацији хорског рада. Сви знамо да 

се највећи број верника окупља за два највећа празника: 
Бадње вече и Васкрс. Поред свог настојања да се одгова-
рање - песма - чује на сваком месту цркве, то није било 
сасвим могуће. На нашу срећу, у помоћ је прискочио 
Зоран Ђорђевић, па 
смо на певници до-
били техничко поја-
чање, појачало и ми-
крофон.

Са много до-
бре воље и талента, 
прикључили су нам 
се Александра Тадић 
и Љубо Кресовић. 
Надамо се да њихов 
пример неће бити 
усамљен и да ће се 
ускоро на певници наћи већи број ентузијаста, да пе-
смом употпунимо наше искрене молитве Свевишњем.

Значајно појачање је и поновно активно укључивање 
Драгана Растовца (тенор) у рад хора. Сем подизања ква-
литета наше песме, Драган је и кум хорске славе за ову 
годину.

Recently, there was an improvement regarding member-
ship and presentation of our church choir. We all know 

that most of our parishioners gather during the two biggest 
feasts: Christmas Eve and Easter. Even with our full intention 
for the singing to be heard in each corner of the church, it 
was not completely doable. Luckily, Zoran Djordjevic helped 

us out with technical 
support and now we 
have an amplifier and 
a microphone.

With plenty of 
goodwill and talent, 
Aleksandra Tadic and 
Ljubo Kresovic have 
joined the choir. We 
hope that others will 
follow their example 
and that other enthu-
siasts will join as well, 

so with songs we can fulfill our sincere prayers to the Al-
mighty.

Substantial addition to our church choir is joining of Dra-
gana Rastovac (tenor). Besides improving the quality of our 
singing, Dragan is also kum for our church choir slava-pa-
tron Saint feast for this year.

Црквени хор Church Choir
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Претходних година, у Лондону и околини, сестре 
су суделовале у многобројним манифестацијама. 

Многе добре идеје развиле су се током разних скупо-
ва, састанака, и акција. Угледни чланови и свештеници, 
пређашњи и садашњи, одају признање сестрама за њихов 
несебичан рад и велику помоћ коју пружају заједници у 
сваком њеном подухвату.

Управу Кола Српских Сестара за ову годину чине: 
Вера Аћимовић (Председник), Вера Спасић и Ана Кукољ 
(Потпредседници), Драгица Трапара (Секретар), Горда-
на Шеховац (Благајник), и Мира Куљанин (Кума).

Вера Аћимовић је позната по великој пожртвовано-
сти и оданости нашој цркви, сали, и свим појединцима 
који доприносе очувању наше заједнице. Предвођена 
Вером, управа кола, заједно са добровољцима, освежила 
је нашу салу новим белим столовима и прекривачима за 
столице, организовала забаве за прославе нове године, 
продају кувара, лутрије, колача, као и прославу Огњене 
Марије. Недељни састанци у нашој сали после Свете Ли-
тургије показали су се као одлична прилика за чланове 
наше заједнице да се упознају, нарочито за оне који живе 
ван града. 

Oвде помињемо само неке од делатности Кола српских 
сестара. Као и увек, сестре пружају велику помоћ зајед-
ници око сваке културне активности и празника током 
читаве године. 

Годишња продаја колача одржаће се у Черихил Молу 
23/24 априла.

Радујемо се што нам смешни успешна и плодонос-
на 2015. јер су управа 
и чланови заједнице 
која расте пуни енту-
зијазма и енергије, и 
сарађују одлично. Ста-
рији чланови и даље 
драге воље преносе 
своје знање и искуство 
на младе, и успех неће 
изостати. 

In past years, the London and area sisters continued to in-
volve themselves in the local community. Plenty of great 

ideas developed during meetings, gatherings, social and vol-
unteer time together. Many members, as well as our former/
present priests have recognized the group’s involvement in 
the community, and the volunteers have received much hard-
earned praise.

This year, the committee members include Vera Acimovic 
(President), Vera Spasic and Anna Kukolj(Vice Presidents), 
Dragica Trapara (Secretary), Gordana Sehovac (Treasurer) 
and Mira Kuljanin (Kuma).

Vera Acimovic is known for her unparalleled work and in-
credible dedication to the church, hall, and everyone involved 
in maintaining the grounds of our community. Together with 

the volunteers she leads, Vera has kept our hall looking fresh 
and lively with white table and chair covers, the New Year’s 
Eve galas, sale of cookbooks, lottery, goodwill letters, bake 
sales and the celebration of Ognjena Maria. Sunday social 
hour, after the church service, has proven to be a road-map to 
success, giving everyone a chance to get to know each other, 
particularly out of town visitors to St. Sava Church.

These are only some еxamples of the Circle’s charitable 
work. As always, the sisters help with many other cultural 
activities throughout the year, while also providing great sup-
port during holidays round the Orthodox year. 

The annual bake sale at Cherryhill Mall is scheduled for 
April 23/24th.

We are looking forward to a very prosperous 2015. with 
all the elements of our committees working side by side, and 
a growing membership 
of enthusiastic and en-
ergetic brothers and 
sisters ready to јоin 
in. Our dedicated se-
niors play an important 
role in giving support, 
guidance and direction 
when needed.

Коло српских сестара The Circle of Serbian Sisters
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Привремени Прекид Водоснадбевања

Средином фебруара 2015 године изненада је нестало 
воде у кихињи наше сале и свештеничкој кући на 

имању Црвкве Св. Сава. Председник Црквеношколске 
Општине Св. Сава, Душко Хрњак одмах је ангажовао 
компанију Stainton’s Ltd. која je специјализована за бу-
шење бунара и уграђивање пумпи у бунаре. 

Стручњаци из ове компаније су одмах дошли да изва-
де стару пумпу која је отказала и уграде нову бунарску 
пумпу. (пумпа је извђена из бунара са дубине од 35 ме-
тара).

Приликом вађења цеви и пумпе из бунара примећен је 
знатан талог гвожђа на спољној страни цеви кроз коју се 
пумпа вода а на дубини од 8 до 10 метара. 

Ово је дубина на којој ниво воде осцилира за време 
употребе бунара и гвожђе у додиру са ваздухом мења свој 
хемијски однос и појављује се оксидација што проузро-
кује таложење гвожђа . У исто време када је постављена 
нова пумпа уграђен је мали нови уређај за смањење при-
суства сумпора у води употребом распрскавања воде.

Уграђивање нове пумпе у бунар заједно са радом и 
таксом је коштало нашу Цркву 3000 канадских долара.

Успут, ево и кратког описа нашег бунара који нас 
снадбева са водом. Бушени бунар је 10 сантиметара (4”) у 
пречнику бушен је до дубине од 77. 74 метра 1989 године. 
Налази се око 12 метара од северзападног угла наше сале 
где се види метална бунарска цев 0.50 метра изнад земље. 

Водоносни слој (издан) се састоји од кречњака и нала-
зи се на 76.83 метра дубине. Изнад кречњака су насла-
ге углавном глине често помешане са малом количином 
песка и шљунка и све ове геолошке наслaге су глацијал-
ног порекла. Водоносни кречњаци садрже природно по-
већан садржај гвожђа и водоничног-сумпора (H2S гаса). 
Повишене концентрације ових хемијких састојака немају 
ефекта на људско здравље. Ипак повећане концентрације 
гвожђа у води имају економски ефекат јер изазивају боју 
рђе на тоалетним шољама, лавабоима, итд па се тако мо-
рају често заменити новим направамa које коштају но-
вац. Повећана концентрација водоничног-сумпора иза-
зива непријатан мирис и укус пијаће воде.

Решење проблема квалитета пијаће воде код Цркве 
Св. Сава било би да се покуша са бушењем новог буна-
ра, наравно ако буде добре воље наше заједнице као и 
материјалних средстава. Нови бунар би добијао воду 
из наслага песка и шљунка са мање дубине у односу на 
садашњи бунар и без повећане концентрације гвожђа и 
сумпора. По грубој процени цена бушење таквог бунара 
било би око $ 7,000.00. То свакако зависи од дубине изда-
ни јер је цена бушења $45.00 по стопи.

Блажа Новаковић

Interruption of Our Water Supply 

Our well water supply was interrupted in the middle of 
February 2015 when the well pump stopped working so 

that there was no water available in the Church hall and at the 

Фудбалски Клуб

И ове године имаћемо прилику да уживамо у мајсторија-
ма фудбалских чаробњака старог кова, Брке, Галета, Саве, 

Рајка, Роберта, браће Цветковић и других.
Игра се цело лето, од средине маја до краја септембра, са утак-

мицама сваке друге седмице уторком и петком поподне.
Осим фудбала ту је и кухиња, роштиљ, освежавајућа пића, 

игралишта за децу, природа, весеље. Све што је потребно.
Ни ове године нема младог тима, али зато наши асеви Алек-

сандар Бркљач и Никола Зубић у премијер лиги предводе напад 
браће Грка, баш као ономад наши на солунском фронту. Тренира 
их бог српског спорта у Лондону, Ацо Ракић. Њих можете гледа-
ти код грчке цркве суботом.

Треба додати да се наш први тим (који наступа петком) у 
међувремену опасно појачао. Стигли су не само Душко Цветко-
вић и Никола Спасић, већ и Срђан Ђукић и Миљан Караћ. Ту 
је и изврсни холандски интернационалац Вилко. Кичма стуба је 
и даље здрава и јака са Веком и Рожеком у средини, и Салетом 
Муњом у шпицу. У припремама сви показују одличну форму. У 
задњој утакмици зимске лиге добили смо Босну 7:1, а Спасић је 
буквално стрпао у џеп босанског шпица Исовића.

Пред нама је још једна узбудљива сезона. Дођите и видите. 
Заједно смо скупа.

Soccer Team

So we get to enjoy the wizardry of old-school football masters like 
Mustache, Gale, Robert, Rajko, brothers Cvetkovic and others for 

another year.
The season lasts from mid-May to late September, with matches 

every other week, Tuesday and Friday afternoons.
Beside football, there will be food and refreshments available, chil-

dren’s playgrounds, green spaces and good company. All that is needed.
I can hear the crowd going wild already.
Still no young team to speak of, though we do have our aces Alex-

ander Burkle-Jack and Nicholas Little Tooth leading the attack for our 
brothers the Greeks in the Premier League, just like back in the day at 
the Salonica front. Coaching them is the man whose name in London 
is synonymous with sport, Aco Rakic. You can catch their games at the 
Greek church Saturdays.

Note that our first team (which plays on Fridays) is growing very 
strong. Not only are Dusko and Little Nick now on the roster, but also 
Serge and Miljan and Darko. The core of the team is still strong with 
Veka and Rozek in the middle, and Sasa the Lightning in front. Then 
there is the magnificant Dutch international Wilco. In the last game of 
the winter season, London Serbs defeated Bosnia 7:1, with Nick liter-
ally stuffing the Bosnian forward in his pocket.

Another exciting season is upon us. Come and see for yourself. All 
together now.
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Планирано Проширење “Wonderland 
Road South” и Наша Петиција

Као што се може видети са улаза на имање Српске Пра-
вославне Цркве Свети Сава, у току је изградња укљу-

чења на Аутопут 401 са “Wonderland Rd South”. Носилац 
радова је Провинција Онтарио (Министарство Транспор-
та).

У вези са горе поменутим радовима, град Лондон пла-
нира проширење “Wonderland Rd South” од “Exeter Rd.” до 
Аутопута 401 и покренуо је Студију Утицаја на Околину на 
основу Акта Заштите Околине Онтарија.

Предвиђено је да радови буду урађени у две фазе:
У Прелазној Фази планирано је да “Wonderland Rd 

South”има две саобраћајне траке са додатним проширењем 
асфалта и шљунчане банкине. Наши захтеви да Прелазна 
Фаза буде замењена Коначном Фазом која предвиђа да пут 
има четири саобраћајне траке нису наишли на разумевање 
одговорних представника града Лондона.

Идејни нацрт, који је представљен у Децембру 2014 
предвиђа да пут остане са две саобраћајне траке до 2030, с 
тим да лево и десно скретање на наше имање “можда“ буде 
урађено. Као што је већ поменуто Коначна Фаза предвиђа 
да “Wonderland Rd South” буде проширен на четири тра-
ке а Краснички дренажни канал (који трунутно тече из-
међу ограде нашег имања и пута) да буде померен источно 
од пута. Ово неће имати негативног утицаја на црквено 
имање пошто ће земљиште неопходно за проширење пута 
и измештање дренажног канала бити узето од парцеле 
источно од нас (пољупривредно земљиште прекопута ула-
за на црквено имање).

Како наши захтеви да се одмах изграде четири траке а 
не да се чека 15 година нису наишли на разумевање, управа 
Цркено Школске Општине Свети Сава је одлучила да зауз-
ме “активан став” око овог питања.

У вези с тим, организовано је потписивање петиције 
која је послата одборницима града Лондона. У петицији је 
тражено да се не чека 2030 као што је планирано већ да 
Коначна Фаза буде одмах урађена што укључује следеће:

1. “Wonderland Rd South” да буде проширен на четири 
траке од Аутопута 401 до “Scotland Drive”.

2. Да лево и десно скретање на наше имање буде урађе-
но.

3. Такође је тражено да светлећи стоп сигнал (слично 
појединим школским прелазима) буде изграђен на улазу на 
наше имање.

У петицији је посебно наглашено да ће безбедност на-
ших парохијана бити озбиљно угрожена услед повећања 
обима саобраћаја по повезивању “Wonderland Rd South” са 
Аутопутем 401. 

У одговору на нашу петицију, представници града Лон-
дона су спремни да делимично изађу у сусрет нашим зах-
тевима као што је испод наведено:

• Уважена је наша забринутост око безбедности паро-
хијана и обећано је да ће наша заједница бити консултова-
на око детаљног нацрта и извођења радова.

• Постоји могућност да лево и десно скретање на наше 
имање буде изграђено (али није чврсто обећано).

• У овом моменту представници града Лондона не раз-
матрају изградњу светлосног стоп сигнала на улазу на 
наше имање.

Одговорили смо на коментаре представника града Лон-
дона.

Студија Утицаја на Околину као и други документи у 
вези процене утицаја биће ускоро доступни за јавно раз-
матрање у периоду од 30 дана о чему ће те бити накнадно 
информисани. Било би добро да што већи број чланова 
наше заједнице погледа документе и остави писане ко-
ментаре представницима града Лондона сличне нашим 
захтевима у петицији. Документи ће највероватније бити 
доступни у библиотеци ”Westmount”на “Wonderland Rd 

Priest’s residence. The president of St. Sava Church Governing 
Board called in Stainton’s Ltd., firm specializing in water well 
drilling and pump installations. (old pump was pulled from the 
well at 35 m depth). Precipitate of excessive iron was observed 
on the outer wall of discharge, or raiser pipes near the surface of 
the well water between 8 and 10 m below ground surface.

At the same time as the well pump was replaced, a small 
portable water treatment (aeration) unit was installed by drill-
ing contractor in order to reduce the concentration of hydrogen 
sulphide in our well water.

Total cost for replacing well pump including labour and tax-
es amounted to $ 3,000.00. 

Our water supply well is located near the northwestern cor-
ner of our Church hall. It is a 10 cm (4”) diameter drilled well 
with a 0.50 m high well casing standing above ground surface. 
The well was drilled in 1989 and completed into the limestone 
bedrock at a depth of 77.74 m below ground surface. The water 
bearing zone (aquifer) produces water which naturally contains 

an elevated concentrations of iron and generates hydrogen sul-
phide gas. Although the concentration of iron likely exceeds 
Ontario Drinking Water Standards, it has no effect on human 
health nor would the hydrogen sulphide cause health problems. 
However, it does generate an unpleasant rotten egg odor. Fur-
thermore, the excessive concentration of iron causes discolor-
ation of utilities fixtures such as toilets, wash basins, etc. and 
this has become costly to replace frequently.

The ultimate solution to this water supply quality problem 
would be an attempt to construct a water supply well to be com-
pleted into the sand and gravel aquifer. The new well would be 
terminated at a shallower depth than the current water supply 
well. This of course depends on the availability of funds. The 
rough cost estimate for the construction of such a new water 
well is $7,000.00. This certainly depends on the depth of finding 
water bearing zone where the cost of drilling is $ 45.00 per foot.

Blaža Novaković
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South”.
Користимо прилику да се још једном најискреније за-

хвалимо нашим парохијанима/члановима наше заједни-
це који су потписали петицију која садржи укупно 261 
потпис. Наставићемо да заједнички радимо са свим чла-
новима наше заједнице док наши захтеви не буду реше-
ни.

Proposed Widening of Wonderland 
Road South and our PETITION

As you can see from the entrance to our St. Sava Serbian 
Orthodox Church property, the interchange from High-

way 401 to Wonderland Road South is under construction. 
This work is being done by the Province of Ontario (Ministry 
of Transportation).

Connected with the above noted work is the City of Lon-
don’s proposed widening of Wonderland Rd. S. from Exeter 
Road to Highway 401. 

This study is done under Municipal Class Environmental 
Assessment program, under the Ontario Environmental Pro-
tection Act.

It is planned that such work be done in two phases:
The Interim phase plans a two lane roadway on Won-

derland Road South with a widened paved portion and an 
added sand gravelly portion on both sides of the pavement. 
Our written objections to this Interim phase, in which case 
we requested that the Interim phase be replaced now by the 
four lane roadway identified in the Ultimate phase, has fall-
en on deaf ears at the City of London. The conceptual road 
design was presented in the second study, December 2014. 
In this conceptual design it was suggested that a left turning 
lane may be added at the entrance to our Church property 
but Wonderland Road would remain two lane roadway un-
til 2030. In the Ultimate phase Wonderland Road would be 
widened to the east making it four lane roadway; Krasnicki 
Municipal Drain would be relocated to the east of the wid-
ened Road. There would be no effect to our St. Sava Church 
property.

Sensing that our comments to the proposed phased work 
and asking that the four lane Wonderland Road be built now 
instead of 15 years later as proposed, our Church Governing 
Board decided to take a more “progressive approach”.

In this regard, we prepared a petition to the London City 
Council in which we asked that the Ultimate Phase including 
the following work on Wonderland Road South be done now, 
and not to wait until 2030 as planned:

1. Wonderland Road South be widened to four lanes from 
Highway 401 to Scotland Drive. (intersection immediately 
north of our church property),

2. Proper left and right turning lanes at the entrance to our 
Church property be constructed.

3. We also asked that flashing light signals (similar to school 
crossings) be built at the entrance to our Church property.

The emphasis in our petition was given to public safety 
concerns of our parishioners and community members be-
cause of the increased traffic volume on Wonderland Road 
South after the access to Highway 401 is constructed. This 
would pose serious threat to the safety of our parishioners and 
community members.

In response to our petition we received somewhat positive 
indications from the City of London. Among other things, the 
City of London indicated the following:

- Recognized our concern regarding public safety concerns 
and promised to have close consultation with our community 
during the detailed work and road design,

- “There is an opportunity to provide a left turn lane and 
right-turn tapper at the entrance to the Church” (but no firm 
commitment as of yet).

- “At this time …..new signalized entrance at the St. Sava 
Church entrance is not warranted and not being considered”.

We have replied to the City of London response to our Pe-
tition.

The Environmental Study Report (ESR) and associated 
documentation done under the EA study will be available 
soon, for a 30-day public review period, which our commu-
nity members will be informed about. As a result, it would 
be very much desirable that many of our members go to the 
Public Library, likely Westmount Library Branch on Wonder-
land Road South, to glance through this documentation and 
send similar requests to the City of London Council as stated 
in our petition.

We would like to express our sincere gratitude to our pa-
rishioners and community members who signed the Petition 
which contains 261 signatures. We will continue to work to-
gether on this issue with all of our community members until 
all of our concerns are addressed. 

РАДОВИ НА ЦРКВЕНОМ ИМАЊУ
Грађевински одбор наше ЦШО је планирао велике задат-
ке да обави овога лета. Као што већина знају већ неколике 
године кров на нашој цркви захтева велике реновације да 
би се спречило продирање воде. Уколико нам финасијска 
средстава допусте овога лета планирамо да коначно рено-
вирамо кров . Исто тако кров на цркевној кући захтева да 
се промени . Уз вашу финасијску и материјалну помоћ као 
и добровољни рад надамо се да ћемо успети да комплети-
рамо ове радове које немогу више да се одлажу.

THE WORK ON THE CHURCH GROUNDS
The church renovation committee plans to carry out two 
big projects this summer. As majority of you already know 
that in the last few years our church roof is required ma-
jor renovations to prevent leaking. If funding allows us, 
we plan to finally renovate the church roof. In the same 
time replacement of the shingles on the priest house is re-
quired. With your donations, material help and volunteer 
work we hope that we will successfully complete these 
two projects.



РАСПОРЕД ДОГАЂАЊА
- Cуботa 2 Мај, Фолклорна Група Светосавље Лондон, орга-

низује Фолклоријаду са почетком у 18:00 (6:00 pm) у на-
шој црквеној хали

- Недеља, 17. Мај, После Свете Литургије са почетком у 12 
сати на имању цркве одржаће се Ђурђевдански пикник. 

- Недеља 21. Jуни, тромесечна седница управе Ц.Ш.О Свети 
Сава у Лондону 12 сати

 -Недеља 12. Jула, након Свете Литургије која почиње у 10:00 
сати, на имању цркве одржаће се Петровдански пикник.

- Недеља, 2 Аугуст, Слава Кола Српских Сестара, Света Ве-
ликомученица Марина – Огњена Марија. 

- Недеља, 6. Септембар, После Свете Литургије са почетком 
у 12 сати на имању наше цркве одржаће се пикник - про-
славићемо Дан када је наша Црквеношколска Општина и 
парохија Светог Саве основана. 

- Недеља 27. Септембар, тромесечна седница управе Ц.Ш.О 
Свети Сава у Лондону 12 сати

- Недеља, 1. Новембар, Слава Црквеног Хора, Свети Петaр 
Цетињски

- Недеља, 13. Decembar, Редовна годишња скупштина Ц.Ш.О 
Свети Сава у Лондону 12 сати

THE EVENT SCHEDULE
- Saturday, May 2, Folk dancing group Svetosavlje will orga-

nize “Folklorama” at 6 pm 
- Sunday, May 17, after the Divine Liturgy,which begins at 

10:00 am – picnic.
- Sunday June 21, quarterly Managing Board meeting 12 pm
- Sunday July 12, after the Divine Liturgy, which begins at 

10:00 am, - picnic.
- Sunday, August 2, “Slava” Circle of Serbian Sisters, Ognjena 

Marija. 
- Sunday, September 6, after the Divine Liturgy, which begins 

at 10:00 am - picnic.
 - Sunday September 27, quarterly Managing Board meeting 

12 pm 
- Sunday, November 1, “Slava” of Church Choir, St. Peter of 

Cetinje 
-Sunday, December 13, Yearly Assembly meeting at 12 pm
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