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Уз насловну страну:  Радост наших најмлађих 
парохијана приликом прославе Бадње вечери у нашој 
црквеној сали.  

Cuvajte ovaj casopis  u narednom           

periodu, jer u njemu imate obavestenja u 

vezi sa desavanjima u nasoj  parohiji! 



 

  

Драги парохијани,  

Налазимо се у светтлости 
празника рођења Господа нашег 
Исуса Христа. Божићни пост,  
припремне недеље, тј Детињци, 
Материце, и Оци, затим Бадњи дан 
и Бадње вече и његови обичаји, 
све то  служи да нас уведе у тајну 
људског живота која се открива у 
празнику који нам надолази. Зато 
је битно да ми православни 
хришћани,  све оно што нам је 
наша света црква оставила у 
наслеђе, прихватимо безрезервно 
и на тај начин себе просветлимо за 
схватање тајне нашега живота и 
још више, смисла и потребе да се 
Бог роди на земљи и на њој 
поживи, страда и Васкрсне. Дакле, 
ако се довољно потрудимо, 
отворићемо свој ум и своје срце за 
разумевање тајне 
Богочовечанства, у којој Бог 
постаје човек да би човек, по 
Божијој благодати постао Бог. 
Нека Светлост Христовог рођења, 
свима вама, мојим драгим 
парохијанима донесе мир и радост 
у ваше домове. 

Мир Божији Христос се роди! 

Заиста се роди! 

 

Ваш свештеник 
Јовица Ћетковић 

 

                                                                              

 

 

 

My dear parishioners, 

We are in a period of illumination 
awaiting our Lord's birth. The fast-
ing, the preparation weeks celebrat-
ing special days dedicated to chil-
dren, mothers and fathers, celebra-
tions of Christmas Eve are all cus-
toms serving to introduce us into the 
secret of our existence. This secret 
will reveal itself to us with the com-
ing of our Lord Jesus Christ. For this 
to happen, we the Orthodox Chris-
tians must accept without reservation 
the inheritance our Church has be-
queathed onto us through the centu-
ries, which is that Christ came to 
earth, became a man, suffered, died 
and rose again. If we make an honest 
effort and open our hearts to this, we 
will understand that God became 
man, so that man by God's grace can 
become God. 
May the Light of Christ's Birth, my 
dear brothers and sisters, shine in 
your homes bringing you peace and 
joy!  
Peace and Joy to the world,  
Christ is Born!     
Truly He is Born!  

 
V. Rev Jovica 
Cetkovic                 

 

 

 

 

 

 

             РЕЧ УРЕДНИКА                                    EDITORS NOTE 
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ПРОСЛАВЉЕНА СЛАВА ЦРКВЕ СВЕТОГ ДИМИТРИЈА 

 Црква св. Димитрија 

у Виндзору је у недељу, 06. 

новембра  2016. г. 

прославила своју храмовну 

славу, празник светог 

Димитрија. Топао јесењи 

дан, прелепо певање 

црквеног хора и празнична 

атмосфера су учинили да 

овај дан остане многима у лепом сећању.                                                                     

 У име Преосвећеног владике канадског Г. Митрофана у госте 

нам је стигао протосинђел Василије Гавриловић, игуман манастира 

Преображења Господњег у Милтону. Он је началствовао Светом 

Литургијом. Прислуживали су му и прота Мирољуб Тодоровић из 

комшијске парохије у Лајкшору и месни парох, прота Јовица Ћетковић. 

Отац Василије је у својој проповеди напоменуо да је прошлог лета 

боравио у Солуну у Грчкој и да је том приликом посетио цркву Светог 

Димитрија у којој се чувају мошти Светог Димитрија. Имајући у виду 

огромну радост коју је доживео том приликом, он је пожелео свим 

верницима окупљеним 

око храма светог 

Димитрија да макар 

једном, током свог 

живота и они посете 

овај храм и доживе 

благослов поклоњења 

моштима Светог 

Димитрија. 



 

 
На крају свете Литургије, 

парохијани и гости из 

суседних парохија су заједно 

са свештеницима, децом 

српске школе и члановима 

хора пронели свету литију 

око храма. За време читања 

Светог Еванђеља, овом 

светом скупу се придружио и 

прота Србољуб Јоцковић 

који је замењивао проту Милана Јовановића из цркве Грачанице који је 

био на годишњем одмору.                                                                                                      

 Након крсног входа благочестиви народ се вратио у цркву где 

су свештеници поделили нафору и свете иконице наших светитеља, 

поклон председника наше ЦШО, Жарка Вучинића. По завршетку 

богослужбеног дела, прешло се у црквену салу где су освештани 

славски колач и жито. Кумови овогодишње славе су били 

Мирослав и Марија Радоњић са породицом а за идућу годину тог 

благослова су се прихватили Горан и Милица  Јамина са 

породицом.                                                                                                         

 У наставку су уследили мала свечана приредба наше 

српске школе и свечани славски ручак.  По заврштеку ручка, 

надлежни свештеник се захвалио 

свим присутнима гостима на 

доласку и посебно чланицама 

Кола Српских Сестара на труду и 

раду око спремања ручка.        

 На крају су се сви 

разишли са жељама за што 

скорије поновно дружење.                                                                                  

прота Јовица Ћетковић                                                         
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Bishop Jeronim of Jegar reposed in the Lord 

 

With faith and hope 
in Resurrection, on 

24 November 2016, a 
little after 10 p.m. 
Bishop Jeronim of 
Jegar, Vicar of the 

Bishop of Backa                 
reposed in the Lord. 

About time of the service 
of the funeral and requi-
em service the public will 
be notified later. 

The Biography of 
Bishop Jeronim (Mocevic) of Jegar of blessed re-

pose 

He was born in Sarajevo on 26 September 1969; it was here 
that he finished elementary and secondary schools. 

He was tonsured in the monastery of Holy Archangels in 
Kovilj on 21st November 1990, ordained deacon on 27 Jan-
uary 1991, promoted as archdeacon on 26 July 1999. Arch-
deacon Jerome graduated at the Orthodox Theological 
Faculty in Belgrade in 2002, and the next year he was or-
dained as hieromonk. 

As post-graduate student he spent several years at the Pon-
tifical Oriental Institute in Rome, where he acquired the 
title of a Master of theology having made research into li-
turgical sciences. He also improved his French knowledge 
at CLA – Centre de Linguistique Apliquée de Besançon, 
France. Metropolitan Jakovos of Mitilina promoted him 
into the rank of archimandrite in the church of St. Phi-
lothea in Smirna (Asia Minor), Turkey, in 2008. 
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It was in the monastery of Prophet Elias in the island Lesbos in 
Greece that Metropolitan Theolyptos promoted Fr. Jerome as 
spiritual father. During this same year he spent some time at the 
University of Vienna where he attended the higher course 
(Oberstufe) in German. 

At the time being he has been writing his doctoral thesis in the 
field of liturgical theology. 
He speaks Greek, Italian, 
French, Russian, German 
and English. 
At the regular session of 
the Holy Council of Bish-
ops of the Serbian Ortho-
dox Church on May 14, 
2914 he was elected as Vic-
ar Bishop of the Bishop of 
Backa Ireneus with the ti-
tle Bishop of Jegar. 

Fr Jerome will be conse-

crated as Bishop in the Ca-

thedral church of St. 

George of Novi Sad on 

September 28, 2014. The 

sacrament of consecration 

will officiate His Holiness 

Serbian Patriarch Ireneus 

with several Hierarchs. 
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Christ Is Born, Glorify Him! 

 

 These festive words first sound out on the Feast of the Entry 
of the Most Holy Theotokos into the Temple (November 21/ Decem-
ber 4), i.e. 37 days before the actual Feast of the Nativity of Christ 
(December 25/January 7), and soon after the beginning of the Nativi-
ty Fast. This demonstrates that in its wisdom, the Holy Church gradu-
ally prepares us for the day we meet the salvific event of Divine In-
carnation. It incorporates other Nativity-related expressions in the 
hymnody of the Divine Services. Among these we hear more than 
once the sticheron: “O cave gloriously decorate/embellish yourself.” 
Those words are of profound significance. On the one hand, they 
have a historical meaning, reminding us of the cave in which 2,000 
years ago, our Lord Jesus Christ was born. Moreover, they also have 
a spiritual meaning: each Christian’s heart should become a cave. 
Thus, on the one hand the cave is the cavern in which Christ the Sav-
ior was born, and on the other, it is each person’s heart. That is the 
cave in which Jesus Christ is to be born. In their spiritual sense, those 
words refer to each Christian heart: “Prepare yourself, gloriously em-
bellish yourself, that Jesus Christ might enter. “ 

It is not only these sticherae that tell us that the heart is a special re-
pository, a special dwelling place. That is mentioned several times in 
Sacred Scripture: “If a man love me, he will keep my words; and my 
Father will love him, and we will come unto him, and make our 
abode with him.” 
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(John 14: 23). In the final book of the New Testament, the book of 
the Apocalypse (Revelations), the Lord says: “Behold, I stand at the 
door [of your heart] and knock. If any man hear my voice and open 
the door, I will come in to him, and will sup with him, and he with 
me.” (Revelations 3: 20). You see, here it again says that the heart 
can and must become a dwelling place for the Lord. 

In the Epistles, there are frequent reminders that the heart is intended 
to become God’s abode. The Apostle Paul wants Christ to make his 
home in Christians’ hearts. The heart is the cave, where Christ is to 
be born. 

That is a Gospel, Apostolic, and Church Truth. 

But why should the heart become a dwelling-place? Why should 
Christ enter into it? Is it not enough for us to be kind and spiritually 
beautiful? 

Why should we enter into fellowship with God? 

The Holy Gospel reveals a Truth of which many are not aware. In 
order to be good, one must be with the Source of Good. In order to be 
strong, one must be with the Source of Strength. In order to be spirit-
ually powerful, one must be with the Source of Spiritual Power. In 
order to be spiritually beautiful, one must be with the source of Beau-
ty. For it is only in union with Him, the Source of Good, Strength, 
Spiritual Power, and Beauty, can a person be morally transfigured. 

Just as an electric light bulb with no tie to an electrical power plant 
will not light up, a person needs to be connected to Power and Beauty 
in order to become powerful and beautiful. 

Let us make efforts to gloriously decorate our hearts, so as to meet 
the 

Nativity of Christ 
with joy and be 
made worthy in 
eternal life to glori-
fy Him with the 
Heavenly Father 
and the Holy Spirit. 

Archpriest Victor 
Potapov 



 

 
ПОКЛОНИЧКО ПУТОВАЊЕ                                                      

SVETA ZEMQA I                                            

JERUSALIM                                                   
У ОРГАНИЗАЦИЈИ ХОРА ЦРКВЕ СВЕТОГ 

ДИМИТРИЈА 
ПОЗИВАМО СВЕ ПАРОХИЈАНЕ И ПРИЈАТЕЉЕ ЦРКВЕ 

СВЕТОГ ДИМИТРИЈА ДА НАМ СЕ ПРИДРУЖЕ НА 
ПОКЛОНИЧКОМ ПУТОВАЊУ У СВЕТУ ЗЕМЉУ  

Полазак: 20. април у 04:40 из Торонта 

 Повратак: 28. април у 11:50. из Тел Авива 

  ЦЕНА КАРТЕ: $2550 по особи 
УСЛОВИ:  

Депозит за авионску карту од $150 до 08. фебруара 2017       
Депозит за хотелски смештај од $350 до 01. марта 2017             
Исплата остатка за авионску карту од $1150 до 04. марта 2017    
Исплата за хотелски смештај од $900 до 31. марта 2017 

У случају својевољног отказивања путовања, новац се не враћа 

У цену су урачунати следећи трошкови: 

 Повратна авионска карта од Торонта до Тел Авива 

 7 ноћења у двокреветним собама у хотелима високе категорије                  
( за  једнокреветну собу се врши доплата у износу од $500)  

 Доручак и вечера у хотелима  на бази шведског стола,   

 Превоз аутобусом и мини бусевима високе туристичке класе  

 Улазнице према програму ( укључене и „напојнице“ возачима, 
локалним водичима и особљу хотела,  које су у Израелу обавезне),  

У цену аранжмана нису укључени: 

 Индивидуални трошкови 

 Здравтсвено међународно осигурање 

 Осигурање у случају отказивања путовања 
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Са групом путује хор цркве Св. Димитрија који ће учествовати на 
службама и литургијама које ће поклоничка група посетити 

Минимум 40 путника потребно за реализацију путовања   

За путовање у Израел не требају визе                                                       
(  За канадски, српски и амерички пасош) 

БЕЗБЕДНОСТ 

Група ће бити сво време покривена директном логистиком од 

стране Израелске Агенције која нам гарантује за хотеле и 

аутобуски превоз. Они су свакодневном директном  контакту са 

министарством туризма Израела и локалним властима и на лицу 

места решавају евентуалне проблеме.                                                                              

Јерусалим посети годишње око 4 милиона поклоника.                         

Израелска валута је шекел, али скоро свуда примају амерички долар. 

Сво време уз групу ће бити дугогодишњи, лиценцирани 
туристички водич поклоничке агенције СПЦ „ Светињама у 

походе“ који говори српски, енглески, јеврејски и још неколико 
језика, што му омогућава да на најбољи начин пружи 

информације из историје , библије                                                                        
и тренутне друштвене и политичке ситуације у земљи. 

За пријаве и додатне информације, јавите се 
духовнику потовања свештенику Јовици Ћетковић на 

број телефона: 226– 347– 8551 или на емаил адресу:  

j_cetkovic@yahoo.com 
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1. дан.  
 Полазак из Торонта у 

вечерњим сатима,                         
 Долазак у Тел Авив у јутарњим 

часовима ,  
 Дочек на аеродрому од стране 

представника локалне агенције 
Виа Јерусалим Турс и вожња 
аутобусом високе туристичке 
класе,  

 Долазак у Лиду на поклоњење 
гробу и храму св. великомученика Георгија (изградња овог храма 
се слави као обновљење храма – Ђурђиц), 

 Путовање за Јерусалим, вечера и ноћење у хотелу Цар Соломон.            
www.kingsolomon-hotel.com 

 
2. дан.  

 Доручак. Одлазак на пријем 
код Његове Светости 
Патријарха јерусалимског 
господина Теофила, 

 Маслинска Гора, 
 Манастир вазнесења 

Господњег, 
 Гетсимански врт, 
 Место страдања и црква св. Првомученика Стефана 
 Богородичин Гроб и Црква Успења Пресвете Богородице, 
 Сионска Гора, 
 Одаје (собе) Тајне вечере, 
 Синагога- саркофаг (гроб) цара Давида, 
 Смештај у јерусалимском хотелу Цар Соломон покрај Старог 

града, вечера 
 У поноћ- Одлазак на Свету поноћну литургију на гроб Господњи, 

повратак у хотел и ноћење. 

3. дан 
 Доручак. Одлазак у 

храм Васкрсења 
Господњег, 

 Бања Витезда, 
 Јеврејска четврт и 

Зид плача, 
 Слободно време у 

Старом Граду, вечера 
и одлазак на ноћење у 
хотел у Назарет.  

www.paradisebethlehem.com                                  
 
 

ПРОГРАМ ПУТОВАЊА 

http://www.kingsolomon-hotel.com/
http://www.paradisebethlehem.com/
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        4. дан 
 Доручак. Одлазак у цркву Светих 12 Апостола крај Галилејског 

језера,   
 Капернаум,  
 Бела Синагога и октагонална црква Светог Апостола Петра,  
 Табха - црква чудесног умножења хлебова и рибе,  
 Гора Блаженства., вечера и ноћење у Назарету.  

5. дан 
 Света Литургија у цркви 

Благовести и извор Пресвете 
Богородице,   

 Доручак, одлазак на Тавор,  
 Манастир Преображења 

Господњег, 
 Црква Првог Христовог Чуда 

на свадби у Кани Галилејској,  
Повратак у хотел у Назарету на 

вечеру и ноћење. 
 
6. дан  

 Доручак, одлазак на реку Јордан на место крштења Христовог 
( Богојављање) и симболично погружење 

 Манастир свете Марије Магдалине на језеру  
 Манастир светог Герасима јорданског,  
 Пауза на обали Мртвог Мора,  
 Јерихон, , лавра Светог Георгија Хозевита,  
 Витанија, вечера и ноћење у хотелу у Витлејему.  

http://www.holylandhotel.net/home.html 

7. дан 
 Света Литургија у цркви Рођења Господњег у Витлејему,  
 Доручак, манастир светог Саве Освећеног,  
 Манастир- Поље Пастира и манастир светог Теодосија,  
 Еин Карем - родно место светог Јована Крститеља,  
 Посета руског манастира рођења Јована Крститеља и сусрета 

Пресвете Богородице 
са Јелисаветом,  

 Вечера и ноћење у 
хотелу у Витлејему.  

8. дан 

 Доручак,.одлазак 
на аеродром и лет  
у преподневним  
часовима и 
повратак за 
Канаду. 

http://www.holylandhotel.net/home.html
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VECE REPUBLIKE SRPSKE 2011-2016                                                       
Nasa crkva je u poslednjih 5 godina ( ne racunajuci obilatu pomoc 
poslanu ugrozenim u poplavama), kroz svoju organizaciju “Vece 

Republike Srpske”, sa $47 000 pomogla 99 osoba i institucija.                        
U nastavku sledi spisak pomognutih. 
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 ТРЕЋИ СРПСКИ ФЕСТИВАЛ ВИНА У 
ВИНДЗОРУ  

И ДОЧЕ СРПСКЕ НОВЕ 2017 ГОДИНЕ                        

13. ЈАНУАР 2017 Г. У 06: 00 УВЕЧЕ                                                                                  
САЛА ЦРКВЕ СВЕТОГ ДИМИТРИЈА                                                                                           

Такмичење српских проивођача у квалитету вина у две категорије 

НАЈБОЉЕ ЦРВЕНО ВИНО И НАЈБОЉЕ БЕЛО ВИНО                                                                                             
За добро расположење побринуће се оркестар “ ПРИЈАТЕЉИ”                         

Улаз $50– У цену је урачуната вечера                                                                                                                         
За децу до 14 година бесплатно                                                                                   
Продаја карата: Од 26. Децембра                                                                                                                           

у сали цркве Светог Димитрија, Union bakery, Marinas i Dedas                                                                                                                           
Сви заинтересовани излагачи вина да се јаве                                      

Горану Јамини на број телефона: 226 346 4067                                   

Препорука: Свечана гардероба                                 
ЖИВЕЛИ! 

Поштовани српски домаћини,                                                                                                                  

произвођачи вина у Винзору, позивамо Вас да се пријавите за треће 
такмичарско вече српског вина у Винзору. Сваки такмичар је дужан да за 

дегустацију вина на фестивалу обезбеди 3 флаше свога домаћег вина (0.75л). 
Сваки такмичар је у исто време и члан жирија. Све флаше вина ће бити 

уредно сортиране, упаковане и обележене само бројевима тако да се неће 
знати које је чије вино. Сваки члан жирија ће имати могућност да оцени вина 
са бодовима од 1 до 5. Домаћин чије вино буде оцењено са највише бодова, 
биће проглашен за победника фестивала 2017 . г.  у одређеној категорији а 

његово вино биће проглашено за најбоље вино српске заједнице у Винзору за 
2017. г.! 

“SVI PO KNJIGU - KNJIGA ZA SVE” 

MOLIMO SVE VAS DA POMOGNETE AKCIJU 
NASEG SVESTENIKA DA OPREMIMO CRKVENU 

BIBLIOTEKU NOVIM KNJIGAMA.  

SVAKE GODINE U NASEM KRAJU                     
STAMPA SE PO NEKOLIKO 1000 KNJIGA. OD 
TOG BROJA, JAKO MALO STIGNE KOD NAS. 

UKOLIKO SE UDRUZIMO,  DOBICEMO SANSU 
DA MAKAR DEO TOG DUHOVNOG I                                  

KULTURNOG BOGATSTVA NASEG NARODA 
STIGNE I DO NAS. 

OVE GODINE KUPUJEMO HRISCANSKU 
DUHOVNU LITERATURU! 

POVODOM TOGA, JAVITE SE NASEM SVESTENIKU I PRILOZITE 
JEDNU KNJIGU! 
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THIRTH SERBIAN WINE FESTIVAL IN 
WINDSOR 

AND SERBIAN NEW YEAR 2017 

 JANUARY 13, 2017,   AT 6 PM  
St. Dimitrije Church Hall  

There will be a contest for best produced Wine, in two categories: 

BEST RED WINE AND BEST WHITE WINE 

For the good mood will ensure orchestra " PRIJATELJI" 

Admission $ 50 - The price includes dinner. 

For children up to 14 years free. 

Tickets- From December 26: 

in the hall of the Church St. Dimitrije, Union Bakery, Marinas Deli, 
Dedas. 

All interested exhibitors of wine to report to 

Goran Jamina 226 346 4067 

Dress code: Semi formal 

CHEERS!   

Honourable people,  

Winemakers in Windsor, we are calling upon you to compete in the thirth annual 
Night of Serbian Wine in Windsor. Every candidate is required to bring at least 

three bottles of their homemade Wine (0.75L). Every candidate is also a member 
of the jury. All wine bottles will be sorted and marked with numbers that way no 
one will know which wine belongs to whom. Every member of the jury will have 

the opportunity to judge the wine with points 1-5. The candidate who gets the 
most amount of points will be named the winner of the 2017 Wine Festival; in 

another category his wine will be named the best wine of the Serbian  cumunity 

in Windsor for 2017 yerar  
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ОД БОГОЈАВЉАЊА 

ДО ВАСКРСА 

СВЕШТЕНИК ЋЕ ОБИЛАЗИТИ 
СВЕ ПОРОДИЦЕ НАШЕ 

ПАРОХИЈЕ РАДИ ОСВЕЋЕЊА 
ВОДЕ И БЛАГОСИЉАЊА 

ДОМОВА 
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Распоред Богослужења од 01. јануара 2017. до 16. априла 2017 г. 



 

 

21 

Upcoming services from 01. Јануарз 2017., for  16 Април 2017   
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MOJA CRKVA MOJA KUCA 
PRILOZNICI ZA  PERIOD OD 16. ОКТОБРА 2016. GOD.  DO 04 ДЕЦЕМБРА 2016 

PRILOGE  EVIDENTIRAO TUTOR CRKVE SVETI  DIMITRIJE  TIHOMIR RADAN                             

Za zdravlje i spasenje Povodom krsne slave 

Razno 

Za opremanje oltara 

ZA POKOJ DUSA 



 

 

Драга браћо и сестре, 

Брак је љубавна заједница мужа и жене потврђена 
Божанским благословом. Није у духу нашег народа а 
још мање је у духу Хришћаства да живимо у  
заједницама које нису овенчање у цркви Светом 
Тајном брака.Зато позивамо све наше парохијане који 
живе у брачнојзеједици грађанског карактера да своју 
узајамну брачну љубав потврде и пред олтаром.  

Поводом великог јубилеја,50 година постојања наше 
цркве који обележавамо ове године, одлучили смо све 
оне које се одлуче,ове године ,даобаве црквени чин 
венчања, ослободимо обавезне, брачне, црквене, 
административне таксе. За обред, евентуално можете 
оставити прилог по жељи. 

За све информације јавите се нашем свештенику. 

Ваш свештеник Јовица са Управом ЦШО Св. 
Димитрије 
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Prilozi za Spomenicu 
povodom 50 godina 

PRILOZI KOJE JE EVIDENTIRAO RACUNOVODJA NASE 
CSO RATKO ZAGORAC ZA PERIOD                                                              

OD  01. OKTOBRA  DO 04. DECEMBRA 2016. GODINE,                         
KAO I PRILOZI SA PROSLAVE 50 GODINA POSTOJANJA                                                                    

CRKVE SVETOG DIMITRIJA 

Proslava 50 godina 
postojanja crkve 
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CLANARINA 

OPSTI PRILOG 

HOR 

SRPSKA SKOLA 

CRKVENA SLAVA 
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Vaspers 

On Saturdays,                                        
during fasting in 6 PM 

Great Lent and Holy Week, 
from febryary 27. to april 17.  

 

Blessing slava’s bread:                                                                                             

St. John Baptist,                                    
January 20– 08:45                                

and after Holy Liturgy  

For other holidays, call the priest.    

Fr. Jovica Cetkovic                                  
226– 347-8551   

j_cetkovi@yahoo.com 

Вечерњe службe 

Током поста                                 

суботом у 18:00 

Почетак васкршљег поста- 

Понедељак, 27. фебруар 2017 

Освећење славских колача:  

Св. Јован 

Крститељ                        
20. јануар- 08:45                                      

и после Св. Литургије                                                         

За остале празнике, позвати 

свештеника ради договора 

Свештеник Јовица Ћетковић  

226 347 8551   

Ако је нечије име омашком 
изостављено, молимо Вас, опростите 
нам. У следећем броју Гласника 
извршићемо исправку. Свим 
приложницима искрено хвала! 

If any names are omitted by mistake it 
will be corrected in the next issue. Our 
many thanks to all donors! 



 

 

ORTHODOX VASPERS 

SUNDAY, 02 ,APRIL 2017 

AT 06:00 PM 

ST. DIMITRIJE CHURCH 

AFTER SERVISE 

FASTING DINER FOR ALL 
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ВЕЛИКОПОСНО СВЕПРАВОСЛАВНО 

ВЕЧЕРЊЕ БОГОСЛУЖЕЊЕ 

НЕДЕЉА 02. АПРИЛ  2017 У 06:00  

ЦРКВА СВЕТОГ ДИМИТРИЈА 

ПОСЛЕ СЛУЖБЕ У САЛИ 

ПОСНА ВЕЧЕРА ЗА СВЕ ПРИСУТНЕ 

 
СВЕТОСАВСКА 

АКАДЕМИЈА 
 

ЦРКВА СВЕТОГ ДИМИТРИЈА, 

ВИНДЗОР 
 

НЕДЕЉА                                   
29. ЈАНУАР 2017 
СВЕТА ЛИТУРГИЈА У 10:30 

 
У НАСТАВКУ ДЕЧИЈА ПРИРЕДБА                    

И СВЕЧАНА ТРПЕЗА 

ДОБРОДОШЛИ! 



 

 

PRVI SAMOSTALNI                                                                                                     

KONCERT                                                                                                     
HORA CRKVE SVETOG DIMITRIJA 

DUHOVNA I SRPSKA IZVORN A MUZIKA                                   

SUBOTA 18. MART 2017.                                                       
U 7. SATI UVECE  U SALI CRKVE SVETOG DIMITRIJA, WINDSOR 

Sav prihod ide za organizaciju poklocnikog putovanja hora u Svetu Zemlju! 

 

KARAOKE VECE                    
ZA ODRASLE 

U ORGANIZACIJI HORA                              

CRKVE SVETOG DIMITRIJA 

 

PETAK, 24. FEBRUAR 2017 

SALA CRKVE SVETOG DIMITRIJA 

 

 

PRIJAVE PESAMA NEDELJOM 

POSLE LITURGIJE KOD CLANICE 

HORA GORDANE SPIRIC 



 

 


