
 

 

 

PAROHIJSKI                  
GLASNIK 

PARISH  HERALD       
Црква Светог Димитрија Church St. Dimitrije  
           Христос Васкрсе! 

   Christ is risen! 
 

 

Година 2018 Бр.10 

Year 2018 Issue.10 

Уочи  Васкрса 

Upcoming Easter 

Виндзор Windsor 



 

 

 

 Уредништво: 

Главни и одговорни уредник  

Протојереј Јовица Ћетковић 

 

 

Превод на енглески:                              
Дамјан Алаица 

 

Сарадници: 

Владо Рогановић 

 

Дизајн: 

Протојереј Јовица Ћетковић 

 

Редакција: 

2690 Seminole St., Windsor, ON, 

N8Y 1X7  

519 948– 2334 

226 347-8551 

Електронска пошта: 

crkva.svetog.dimitrija@gmail.com 

Часопис се штампа  захваљујући 
помоћи погребног дома  

“Windsor Chapel”                                          
а дистрибуира се 

захваљујући добровољним 

прилозима верника 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                   
 

 

Editors: 

Editor-in-chief: 

Very Reverend Jovica 
Cetkovic 

 

Translated in English: 

Damjan Alaica 

                                                                       
Contributors: 

Vlado Roganovic 

                                                                         

Design: 

V. Rev. Jovica Cetkovic 

 

Redaction: 

2690 Seminole St., Windsor, ON, 

N8Y 1X7  

519 948– 2334 

226 347-8551 

E-mail: 

crkva.svetog.dimitrija@gmail.com                                                                        
The journal is published thanks to 

Fumeral home                                       

“Windsor Chapel”                                                
and distributed                                          

thanks то                                                    
voluntary contributions of believers 

Уз насловну страну:  Фотографија благословеног хода нашег 
хора према манастиру Св. Георгија Хозевита у Јудејској пустињи 

A photo of our choir's blessed walk towards the monastery of Saint George 
Hozevit in Judean Desert  

Чувајте овај часопис  у наредном           

периоду, јер у њему имате обавештења у вези 

са дешавањима у нашој  парохији! 

P.S. Keep your Herald handy, because it has the 

dates of all important events in our parish.  



 

 Драги парохијани,  

ево и десетог броја нашег малог 
парохијског гласника. Часопис 
који изађе 10 пута може се 
рачунати да је утемељен и да ће 
излазити још много година.  

Трудио сам се претходних 
година да часопис буде 
оригиналан, да прати развитак 
наше заједнице и да буде нека 
врста сведочанства нашег 
напредовања. Прелиставајући 
претходне бројеве, могао сам 
приметити како је часопис 
напреодвао али исто тако и како 
је наша духовна заједница 
напредовала.   

Прошла је година дана од 
поклоничког путовања нашег 
хора у Свету Земљу, па ево као 
сведочанство тог благословеног 
подухвата наше заједнице, 
износим пред вас репортажу о 
том путовању.  

Пред вратима нам је највећи 
хришћански празник Васкрсења 
Христовог.  Нека би дао Бог да 
сви ми заједно, у 
љубави и 
међусобном 
поштовању, 
дочекамо овај 
радосни празник. 

Христос Васкрсе. 

Ваистину 
Васкрсе. 

Ваш свештеник 
Јовица Ћетковић 
са породицом 

Dear parishioners, 

In your hands is the tenth edition of 
our parish's  "The Herald." A publi-
cation which has been published 
in ten editions has proven founda-
tion and a promising future. 

During the previous years I have 
tried to be original in recording 
 the events in our parish with the 
intention that "The Herald" should 
be a source of historical record of 
our parish's successes 
and improvements. 

Reading recently over the past is-
sues, I can honestly say, that we 
have stayed true to our goal, as in 
our mandate to truthfully report on 
the happenings in our parish, as 
well as the improvements in the 
parish life itself. 

On this the first anniversary of our 
choir's pilgrimage to Holy Land, 
we are going to report on this excit-
ing event,  both as a matter of rec-
ord, as well as our desire to share 
with you  our wonderful experi-
ence.  

In front of us is the great-
est Christian Ho-
ly Day, Easter!  May the 
Risen Lord help us to cel-
ebrate together this joyous 
occasion with love and 
mutual respect. 

CHRIST IS RISEN!  
TRULY HE IS RISEN! 

Warmest regards,              
Very Reverend                         
Jovica Cetkovic 

             РЕЧ УРЕДНИКА                                    EDITORS NOTE 
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ХОДОЧАНИСНИЦИ  СВЕТЕ ЗЕМЉЕ  

20 – 28. АПРИЛ 2017 

Протојереј Јовица Ћетковић  
Јелена Ћетковић  
Ненад Ђукетић 
Љиљана Јеврић 
Петар Стајић  

Тихомир Радан  
Нада Скакавац 

Радојка Обрадовић  
Софија Лозо  

Милка Шкара 
Горан Јамина  

Милица Јамина 
Михаило Стојановић  
Радмила Стојановић  

Никола Кнежевић 
Лука Кнежевић 

Галина Спремо Кнежевић 
Бојан Кнежевић  

Милена Цревар  
Милан Цревар  
Ратко Загорац  

Лоренка Загорац  
Цвијета Спремо   

Неђо Спремо 
Александар Џомба  
Александра Џомба  
Љепосава Поповић  

Дара Гидак 
Сњежана  Гаћеша 
Гордана Шпирић 

Ипођакон Стеван Симијановић          
( Детроит) 

Лидија Ђоловић (Вашингтон) 
Мара Машић( Хамилтон) 

 Анђелка Манојловић ( Кичинер) 
Душан Манојловић ( Кичинер) 

Рајко Маврак (Торонто) 

20. април 2017. Група поклоника у цркви Светог Димитрија након 
прочитаног молебана  за благословен и серетан пут у Свету Земљу. 
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Нас 36 ходочасника, окупљени око хора цркве Светог Димитрија, 
године Господње 2017, посетили смо Свету Земљу. Предвођени 
свештеником Јовицом Ћетковић и сјајним водичима Драганом 
Павловићем и Срђаном Ратковићем, за 8 дана обишли смо све 
важније светиње Свете Земље. Том приликом примили смо на себе 
благодат светих места и битних догађаја из живота Господа 
нашег Исуса Христа. 

Према речима представника израелског министарства туризма 
наша група поклоника је до тад била, највећа српска група  из 
Северне Америке која је икад посетила Свету Земљу. Нама се 
прилкључила и група поклоника из Србије, њих 23, предвођени 
игуманом манастира Ковиљ о. Исихијем и двојицом свештеника из 
Војводине.  

Ова пракса спајања група из отаџбине и расејања се показала као 
посебно успешна и благословена. Током путовања, изродила су се 
многа нова пријатељства и познанства која ће остати као трајна 
успомена овог путовања. Оно што је за похвалу је чињеница да се 
током путовања није десила ни једна непредвиђена ситуација и да 
ни једна ружна реч није била изговорена. Једноставно осећао се 
дух невероватног заједништва, као да смо сви део једне велике 
хришћанске породице.  

Наша група је уз молитву и благослов и са великим узбуђењем  
кренула на свето путовање у четвртак, 20 априла 2017.  године у 
предвеченим сатима са 
аеродорма у Торонту. У 
петак, 21. априла 2017. у 
10 сати ујутро  стигли смо 
у Тел Авив.  

Први дан 

Група је на аеродрому 
топло дочекана од 
представника агенције 
“Виа Јерусалим”. Одмах по 
изласку са аеродрома, 
упутили смо се за 
Јерусалим где нас је чекала 
група верника из Србије.                                  

По доласку у Јерусалим, након 
смештања у хотел и краћег одмора, сви заједно, нас 59 поклоника, 
кренули смо се стазама Христовим.  

Прво место на које смо се упутили је била Маслинска гора са које 
се пружа прелеп поглед на град Јерусалим. Посећујемо седиште 
Руске православне мисије у Светој Земљи манастир Вазнесења  

Господњег који нас све оставља без речи.   

Први сусрет са Светом Земљом. 
Панорамски поглед  из авионана 
Тел Авив. 
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Посетили смо руски Манастир 
Марије Магдалине у 
Гетисманији у ком се 
чувају мошти Св. 
Јелисавете. Обишли 
смо Гетисмански врт 
у коме се Господ 
молио непосредно пред своје 
мученичко страдање. Посебан утисак на све нас а специјално на 
женски део групе оставила је посета цркви Успења Пресвете 
Богородице у коме се налази гроб Пресвете Богородице и 

чудотворна 
икона 
Јерусалимска 
Богородица, 
као и кивоти 
са моштима 
Светог 
Јоакима и 
Ане и 
Праведног 
Јосифа.  

Осећај 
благодарности и захвалности Богу за 
могућност да будемо на оваквом светом 
месту се видео у  сузним очима готово свих 
поклоника.  

Одатле смо се упутили ка цркви светог Архиђакона Стефана која је 
саграђена на месту Стефановог страдања. На 
путу према тој цркви, доживели смо парадокс 
религиозног живота у Јерусалиму. Наиме док 
се наша група кретала ка цркви Светог 
Архиђакона Стефана са десне стране из 
правца Алакса џамије 
према нама се кретала 
група од око 100  
муслимана док је из 
правца цркве Светог 
Стефана пристизао 
аутобус пун 
традиционалих 
јевреја.  

Јеврејско 
гробље на 
Маслинској 
Гори 

Гетсимански врт. Место 
последње Христове  
молитве пред страдање. 

Црква Успења 
Пресевте 
Богородице у 
којој се налази 
Богородичин 
гроб, 
Јерусалимска 
икона 
Богородице и 
гробнице 
Јоакима и Ане 
(Богородичиних 
родитеља) и 
праведног 
Јосифа . 

На путу ка манастуру 
Марије Магдалене 

Место страдања Св. 
Архиђакона Стефана 
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Изгледа невероватно, али истинито је да се на тако малом подручју 
сусрећу толико различите весрке групе и да при том свака група 
има суштинске везе управо са тим местом. По речима Његове 
Светости патријарха Јеусалимског Г. Теофила, у Јерусалиму нема 
атеиста. Људи без вере и идентитета немају 
шта да траже у Јерусалиму.                               

Посетом цркви Св. Стефана завршен је 
програм првог дана поклоничког путовања.  

Други дан: 

У суботу, рано ујутро упутили смо се према 
старом граду Јерусалиму. У непосредној 
близини хотела обишли смо гробницу 
непознате особе из Христовог времена. По 
важности, ова гробница нема велики значај 
али је за нас била интересантна јер нам 

показује 
како је 
изгледала 

оригинална Христова гробница.  

Са тог места смо се упутили ка 
храму Христовог Васкрсења. На 
улазу у храм затекли смо 
неколико стотина поклоника који 

су се спремали да уђу у храм. Најпре се сусрећемо са местом где је 
Господ положен и помазан након  распећа. То је у суштини камена 
плоча из које свакодневно излази свето миро. Обилазимо место 
бичевања Христа и јерменску хришћанску 
капелу у храму.  Због превелике гужве, 
поклоњење гробу Господњем и месту распећа, 
остављамо за ноћни долазак у храм и 
упућујемо се у даљи обилазак светих места. 
Посећујемо, руску цркву св. Александра 
Невског, Сионску гору и Горњу собу где је 
обављена Тајна Вечера, тј место где је Господ 
установио евхаристију. Обилазимо јеврејску 
четврт и римски Кардо и видели смо остатке 
Иродовог храма и Западни зид ( Зид плача) 
иза којег су, унутар темеља јудејског храма 
подигнуте две велике џамије.  

Гробница непознате особе из 
Христовог времена. Камен 
одваљен од гроба је у 
стварности округли камен 
који се навали “ докотрља”  
на отвор од гробнице као 
што се види на слици. 

Храм Христовог Васкрсења у Јерусалиму 

Плоча на коју је скинут 
Христос са крста и на којој је 

помазан пре сахране 
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Прелазимо у муслиманску четврт и 
одлазимо до места где се налазе тамнице 
где су били утамничени Христос и 
разбојник Варава. Затим посећујемо 
католички храм Дормицио, храм 
Престављења Пресвете Богородице где је 
некад био преторијум , односно место 
Пилатовог владовања где се одлучивало о 
Христовој 
судбини. Након 
тога обилазимо 
Бању Витезду и 
католичку цркву 
рођења Пресвете 
Богородице која је 

саграђена на месту где се налазила  кућа 
у којој је рођена пресвета Богородица.  

Одатле, улицом Долороса, познатијом 
као улица старадања Христовог идемо 
стопама Христовим према Голготи. У 
подножју саме Голготе, где је саграћен 
православни храм, налази се и скромни 
етиопски манастир са две црквице које смо такође посетили.  
Одатле, одлазимо на кратки одмор у хотел како би се припремили 
за поноћну јутарњу службу и Свету 
Литургију.  

Пола сата пре поноћи, по мраку, група 
хришћана је у тишини и молитви, кренула 

ка храму васкрсења 
Христовог. Одмах 
по уласку у стари 
град Јерусалим, сви 
смо осетили да ће 
ноћ пред нама бити 
нешто посебно. Са 
свих страна, кроз 
осветљене улице, 
стицали су се 
свештеници, 
монаси, монахиње  

 
Кућа и Горња соба у којој  
је обављена Тајна Вечера 

Место на коме је Христос 
био утамничен пре страдања 

Одлазак наше групе на 
поноћну литругију у храм 
Христовог  Васкрсења. 

“Долороса”. Улица страдалног 
хода Христовог 
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и други православни верници ка 
храму Васкрсења. У поноћ, уз 
звуке клепала, почело је јутарње 
Богослужење. За време трајања 
Јутарње службе наши верници су 
стајали у реду за улазак у гроб 
Господњи. По сведочанству 
већине поклоника, тренутак 
уласка у гроб Христов је један од 
најјачих осећаја који су икад у 
животу доживели и који се не 

може речима описати.  

Око два сата 
ујутро, 
огласила су 
се звона за 
почетак 
литургије. 
Нас око 20 
свештеника 
је служило 
Свету 
Литургију на Голготи, на часном престолу 
изграђеном на месту где је био забоден 
Христов крст и где је капала крв 
Господња. Сви наши поклоници су 
осетили посебан благослов овог тренутка, 
укључујући и двоје мале деце Луку и 

Николу и наше осамдесетогодишње баке, Радојку, Наду и Мару 
који су целу службу престајали. На крају су се сви наши поклоници 
и причестили Телом и Крвљу Господњом и понели са овог светог 

места велики осећај благодарности. 
Око четири сата ујутро, 
отишли смо на починак. 

Трећи дан 

У недељу ујутро, након 
краћег сна, упутили смо се 

ка Јорданској пустињи. Са 900 
метара надморске висине на којој се 

налази град Јерусалим у року од пола сата спустили смо се на 400 
метара испод нивоа мора на најнижу тачку замаљске кугле, на  

Поноћна Литургија на  Голготи, месту 
страдања Христовог. 

Чланице хора  Св. 
Димитрије Милка Шкара и 
диригентица Софија Лозо 

Купање у 
лековитим 
водама  и 
блату 
Мртвог мора. 

Јорданска пустиња. Место настанка 
православног монаштва.  
Обитавалиште многих великих 
испосника кроз све векове хришћанске 
цркве. 
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обалу 
Мртвог 
Мора. Мртво 
море је 
познато по 
лековитом 
својству 
блата и воде  

па су многи 
наши 
поклоници, 
поготово они 
са 

здравственим проблемима, искористили ту 
прилику и окупали се у мору. 

Са Мртвог Мора, одлазимо у прелепи 
манастир Светог Герасима у пустињској 
оази. Након краћег задржавања, одлазимо 
на реку Јордан на место где је Св. Јован 
крстио Христа. Ту су многи поклоници 
искористили прилику и ушли у свету реку 
како би симболично преузели на себе 
благослов овог светог места и догађаја 
Божијег јављања који се на њему десио. 
Након тога обилазимо гору 40-одневног 

кушања и потом 
одлазимо у 
Галилеју у град 
Тиберију на одмор.  

Четврти дан 

Сутрадан ујутро, упутили смо се у Христов 
град Назарет где смо посетили једну од 
најстарихих хришћанских катакомби. У 
седишту Назаретске Митрополије, примио 
нас је и благословио митрополит 
Назаретски Г. Киријак. Након тога, отишли 
смо у храм Благосвести, саграђеном на 
извору где је архангел Гаврило јавио благу 
вест Марији. Посебан догађај за све нас је 
било венчање двоје поклоника из  

Духовник групе и 
вођа пута  свештеник 
Јовица Ћетковић 
пред иконом 
млекопитатељницом 
у манастиру Светог 
Герасима. 

Поклоници након симболичног погружења у 
реку Јордан. Осећај огромне благодарности! 

Извор воде на коме је 
архангел Гаврил јавио 
Благу Вест Марији.  

Венчање наших парохијана 
Ратка и Лонерке Загорац у 
храму Благовести у Назарету 
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Виндзора, и обред који су 
служили српски свештеници 
и старешина 
благовештенског храма. 
Наш хор је овде добио 
прилику да песмом узвелича 
Господа тако да је служба 
венчања, иначе служена 
комбиновано на српском и 
арапском језику, код свих 
нас изазвала посебна 
осећања. Из Назарета се 

упућујемо према Кани 
Галилејској где смо посетили 
цркву Св. Ђорђа на месту 

првог Христовог чуда претвања 
воде у вино на свадби. 
Обилазимо разноврсне 
православне сувенирнице где нас 
домаћини часте чувеним 
галијеским вином. Одатле се 

враћамо у Тиберију на починак. 

Пети дан 

Сутрадан ујутро, пењемо се на Св. Гору 
Тавор где посећујемо руски Манастир 
Преображења који је подигнут на мјесту 
гдје се Господ Исус Христос преобразио 

пред својим 
ученицима 
Петром, 
Јаковом и 
Јованом. Затим, 
обилазимо цркву Светих Апостола крај 
Галилејског језера, град Капернаум и 
Белу Синагогу и октагоналну цркву 
Светог Апостола Петра. Суочавамо се са 
истинитим и великим догађајима из 
Дела Апостолских и мјестима у коме су 
стваране прве хришћанске заједнице. 

Ходимо стопама Христовим и 
обилазимо Табху, цркву где је 
Господ умножио хлебове и  

Ходочасници на месту првог чуда Христовог, 
претварања воде у вино у Кани Галилејској 

Гора Тавор. Место преображења Господњег. 

Православни манастир на месту чудесног 
умножења хлебова на Галилеском језеру. 
На полијелеју двоглави орао са 4.  слова С. 

Бела Синагога у Капернауму 
у којој је Христос проповедао. 
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рибу и нахранио пет хиљада 
људи . Одмарамо се на Гори 
Блаженства и слушамо 
читање из Јеванђеља по 
Матеју,  Христове беседу о 
блаженствима изречену на 
овој светој гори. 

Одатле се упућујемо на дужу 
вожњу према Тел Авиву. 
Пролазак кроз Тел Авив нам 
показује и другу страну 
Свете Земље где се попут 
наших канадских градова, у 

небо протежу велике куле и где је живот 
људи сличан 
животу људи 
западне 
цивилизације.  

У предвечерњим 
сатима стижемо у 
Лиду на 
поклоњење гробу 
св. 

Великомученика Георгија. Сусрет са 
његовим мироточивим  гробом уздиже нас 
изнад земљских брига. Као пчеле што 
слећу на цвет, тако су се и наши верници окупили око гроба 
Светог Георгија и са њега свако од нас, покупио по кап светог 
мира које чудотворно уздиже човека ка Богу. Осећај присуства 
свеца оставља на све нас најснажнији утисак. У наставку 
обилазимо родно место Светог Јована Крститеља и предивни 
руски манастир посвећен рођењу Св. Јована. Након тога одлазимо 
у Витлејем на одмор и починак. 

Гора блаженства. Место на коме је Христос  
изрекао молитву Оче Наш и Блаженства. 

Наше парохијанке приликом 
кратког предаха у Старом 
Граду Тела Авиву. 

 Наши ходочасници на гробу 
светог Георгија у Лиди.  

Молитва за 
здравље 
наших 
ходочасника 

Руски манастир Рођења св. Јована 
Крститеља  на месту рођења св. 
Јована у Еин Карему. 
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Шести дан 

Рано ујутро, крећемо брдовитим и 
уским улицама Витлејема на Св. 
Литургију , у цркву Христовог 
Рођења Господњег са два 
олтара. Величанствена литургија 
служи се у пећини рођења на 
грчком, арапском, руском 
и српском језику. Наши 
свештеници поново служе са 
православном браћом а испод 
олтара звезда од мрамора и сребра 
коју сви верни радосно и са 

великом побожношћу целивају. Сви 
наши ходочасници су имали 
јединствену прилику да целу 
литругију проведу у пећини рођења 
Христовог и да се још једном 
причесте Телом и Крвљу Господњом. 
Након литругије, поново одлазимо у 
Јерусалим на пријем код Његове 
Светости патријарха Јерусалимског 

Г. Теофила. Патријарх нас је све 
поздравио прелепом беседом и 
благословио свештенике 
са седефним напрсним 

крстовима а остале ходочаснике иконама а затим је уследило 
заједничко фоторграфисање са Његовом Светошћу. На пријему код 
патријарха је била и група православних срба из Шведске тако да 
нас је укупно било преко 130 православних срба. На изласку из 
патријаршије сви наши поклоници су добили  ходочасничке 
грамате. Након слободног 
обиласка старог Јерусалима, 
вратили смо се у хотел на 
одмор и починак. 

Седми дан 

Последњи дан нашег путовања, 
поранили смо и кренули у 
Јорданску пустињу. Одлазимо 
у православни манастир Светог 
Саве Освећеног  

Света Литургија у пећини Христовог  
Рођења у Витлејему. Сви наши 
ходочасници су имали прилику да се 
причесте на самом извору живота.  

Наша група је имала ту част да нас прими 
Његова Светост патријарх Јерусалимски  Г. 
Теофил и да нам уручи хаџијске грамате. 

Манастир Св. Саве Освећеног у Јорданској пустињи. 
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који се налази у 
срцу Јудејске 
пустиње а сам 
манастир је права 
духовна оаза уз 
коју тече 
поток Кедрон. У 
време Св. Саве, 
оснивача 
манастира, било је 
и по пет хиљада 
монаха у 
манастиру.  

Мушки део групе 
одлази у манастир на поклоњење и 
целивање моштију овог једног од 

највећих светитеља православља, а женски део остаје у пиргу 
манастира и слуша о историји манастира од одређеног монаха који 

је сестрама на поклон даривао иконе Св. 
Саве Освећеног и ватице натопљене 
светим уљем божанског мириса. Након 
манастира Св. Саве обилазимо манастир 
Св. Теодосија и потом одлазимо у 
Јорданску 
долину где 
посећујемо 
манастир 
Светог 
Георгија 

Хозевита. Спуштање низ литице 
кањона стазом од 2,5 километра за све 
нас представља посебан догађај. 
Величанствени манастир у стени са 
моштима Светог Георгија Хозевита и са пећином пророка Илије 
код свих нас изазива посебан осећај захвалности што смо 

православни хришћани и што нас је Бог 
удостојио да у једном оваквом тренутку 
осетимо огромну снагу наше прелепе 
вере. По повратку у Витлејем посетили 
смо пећину Лазара којег је Христос 
васкрсао и видели кућу у којој су 

живели Лазар, Марија и Марта које 
је Господ много волео као пријатеље.  

Запис који смо оставили у 
манастиру Св. Саве Освећеног: “ 27. 
04. 2017. Овог дана Господњег, 
група православних срба из Србије, 
Републике Српске и Канаде, 
посетила је овај Свети манастир и 
упутила молитве Творцу за здравље 
и спасење својих породица и за 
покој душа својих предака .     
Господе спаси и помилуј! 

Манастир Св. Теодосија на 
излазу из Витлејема у 
Јорданску пустуњу. 

Силазак наше групе низ литице 
канона према манастиру 
Георгија Хозевита. 

Манастир Георгија Хозевита. 
Чудесна лепота у стени. 

Испосница св. Георгија Хозевита. 
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За крај нашег поклоничког путовања, 
посетили смо и цркву Светог Николе у 
Витлејему саграћену на кући у којој је 10 
година живео Свети Никола. 

По повратку у 
хотел, уследила је 
вечера и вечерње 
дружење уз 
песму, загрљаје и 
лепе жеље 
поводом растанка 
групе срба из 
отаџбине и групе 
из Канаде који су 

сви заједно 7 дана живели као једна 
велика хришћанска породица. 

Осми дан 

Сутрадан, тј у петак, 28 априла, кренули 
смо својим кућама.  

Једно је сигурно, а то је да смо се сви 
вратили из Свете Земље са осећајем 
огромне захвалности Богу што нас је 
удостио овако великог дара. Такође, 
чињеница је да наш живот више не 
може бити исти, јер ћемо убудуће сваки 
хришћански празник, сваку хришћанску 

норму или било који хришћански догаћај посматрати кроз призму 
овог нашег поклоничког путовања.                                                  
         

Протојереј Јовица Ћетковић 

Силазак у гробницу Лазара 
којег је Христос васкрсао. 

Остаци куће Марије, Марте и 
Лазара, пријатеља Христових у којој 
је Христос био гост. 

Кућа у у којој је некад живео Св. 
Никола. Над њом је данас 
направљена црква св, Николе. 
Налази се у хришћанском делу 
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Father J. Cetkovic's address during Orthodoxy Sunday 
Vespers service at Grachanica church in Windsor  

 

Dear brothers and sisters, 

It is a fact, that we live in a world where everything is relative, even 
the Faith. It often happens to me, a priest, that someone who consid-
ers himself to be an Orthodox Christian, tells me that it is not im-
portant HOW we believe, but that we DO believe. It all boils down 
that it is not important, whether we are orthodox, but that we belong 
to a larger, all encompassing group of those who are Christians. The 
Orthodox Church is only one part of over 1000 Christian denomina-
tions in Can- ada. 

In an admin- istrative sense 
it is accepta- ble, that we 
are a part of a large Chris-
tian entity in Canada. It is 
also under- standable, that 
other Chris- tians accept us 
as such, just as an equal 
part of that entity. But, 
should we consider our-
selves as just another part of that group? 

Whoever has been to the Holy Land realizes the truth and greatness 
of Orthodoxy. All the important sites are in the hands of Orthodox 
Church: The Christ's Sepulchre, His place of birth in Bethlehem, the 
place of His passion and numerous monasteries and churches erect-
ed on the sites He preached, prayed and suffered. This has been so 
from very beginning of Christianity and continues to this day. The 
largest number of pilgrims to Holy Land are the Orthodox Chris-
tians. Here one smells and breathes Orthodoxy. How much we can 
be proud of! I was convinced of this, when I recently lead a large 
group of my parishioners to Holy Land. 

Many of our people believe, that our problem lies in the insufficient 
knowledge of our Orthodox Faith. This is true. But it is not ,the 
most important reason. We lack the enthusiasm and joyful fire the 
first Christians. We have inherited their Church, but not their love 
for it. Obviously, something has to change in us and by us in our 
Liturgical life in the Church.  



 

 

15 

We must put Christ and his teaching above everything else in 
Church. The result of this would be more young people in church-
es, more singers, more observers of Lents, more confessions and 
most important of all more partakers of Holy Communion. He 
will help us, of that we can be sure, if He sees our effort. 

I come from Montenegro and have been a priest for eight years. 
Montenegrins love to talk about their storied past full of  their 
brave forefathers heroism and Christian faith. Numerous churches 
and monasteries attest to that. Many were destroyed by foreign 
invaders, but were rebuilt several times during centuries. Monte-
negro had most churches and monasteries per capita in Europe. 
But, brothers and sisters, what good is the glorious past, if we for-
get and lose all this rich Orthodox heritage. I am certain, that the 
members of other Orthodox Churches have similar stories to tell. 
This is why it is so important, that we ALL meet, bond and grow 
together. We must do this for our children, so they can inherit the 
glorious Faith Jesus Christ has left our ancestors. The Faith that 
we  and they have brought to this shores must not die, because of 
our lack of enthusiasm and love for our Saviour. 

May He help us in this holy endeavour! May we be worthy of our 
forefathers! 

Bless us Lord! Bless us Holy Mother! 

Fr. Jovica Cetkovic 

www.stdimitrije.ca  

Црква Светог Димитрија Виндзор 

Захваљујемо се  погребном дому “ Windsor Chapel”  
на њиховом покровитељству за штампање нашег 
Гласника препоручујући свим нашим парохијанима 
да се у случају потребе убудуће обраћају њима.  

We are deeply thankful to "WINDSOR CHAPPEL" for 
their God-pleasing support for a printing 
our Herald. We recommend to all our pa-
rishioners, that they consider using the 
services of our parish's benefactor for 
their future needs. 
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БОЖИЋНА ПРИРЕДБА НАШЕ СРПСКЕ ШКОЛЕ 

Божићним игроказом "Вертеп" за Бадње Вече, ђаци наше 
школе су нас вратили на почетак, 
гдје је уствари све и постало. 
Уверљива дјечија глума, 
оригинални костими, звучни 
ефекти који прате радњу тог доба, 
озвучење, као и прилагођени 
амбијент витлејемске пећине, 
неки су од разлога за 
вишеминутни аплауз публике. 
Играна представа имала је три сцене: Рођење Христово у 
витлејемској пећини, блага вијест коју је анђео пренио 

пастирима да се 
родио 
Спаситељ, као и 
поклоњење 
мудраца. 
Осмјеси и срећа 
красили су лица 
наше дјеце, која 
су још једном 
показала да су 
најважнији 
чувари наше 
вјере и језика!!! 
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ПРАЗНИК СВЕТОГ САВЕ СВЕЧАНО 
ПРОСЛАВЉЕН У НАШОЈ ЗАЈЕДНИЦИ 

28. јануар 2018 је одржана свечана светосавкса приредба. 
Деца наше Српске школе су 
се представила неком врстом 
представе у којој су кроз 
дијалог показали све што су 
током године са учитељима 
учили. Наступила је и наша 
фолклорна група „ Млада 
Србадија“.Црквена сала је 
била мала да прими све госте 
тога дана  
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Чика Тихо, хвала ти много што си нам поправио 
учионице!  

Хвала и чика Славку, Јовану, Радету и свима 
осталима који су помогли!                                                                                    
Деца Српске школе 

ОБНОВЉЕНИ НЕДЕЉНИ РУЧКОВИ 

Недељом после свете Литругије, у нашој црквеној 
сали  организују се  недељни ручкови. 

Ручкова не неће бити само кад је сала изнајљена. 

Позивамо све  
породице да се 
јаве Горану 
Јамини или 
Милки Шкари и 
пријаве се да 
помогну у 
спремању ручка. 



 

 

Део наших парохијана који славе Св. Николу 

Део наших парохијана који славе Св. Јована 
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29. АПРИЛ 2018 

НЕДЕЉА 
СВЕТА ЛИТУРГИЈА У 10:30 

У НАСТАВКУ 

КОНЦЕРТ ХОРА  
И СЛАВСКИ РУЧАК 

ДОБРОДОШЛИ 

СВЕТИ ВЛАДИКА НИКОЛАЈ 

СЛАВА ХОРА ЦРКВЕ СВЕТОГ ДИМИТРИЈА 

ДИСКАЋ СВЕ ПОПУЛАРНИЈИ 

16, фебруар 2018. одржана дечија игранка. Сада већ 

традиционално,  у нашој црквеној сали, минимум два пута 

годишње, пред велике постове, Српска школа организује 

дечију игранку за сву 

српску децу од 3 до 13 

година. Ту се наша 

деца такмиче у разним 

активностима, певају и 

друже на различите 

начине. Ово уједно 

буде једно лепо вече и 

за родитеље . 
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2018 SERBIAN VILLAGE ST.DIMITRIJE 
Saturday, 23. June 2018 

 

 

 SLAVA “ MLADE SRBADIJE”                               
I ZAVRSNA PRIREDBA 

13. MAJ 2018 GODINE  

U 10:30 SVETA LITURGIJA  

U NASTAVKU                                
OSVECENJE  SLAVSKOG KOLACA,                                               

PRIREDBA                                                  
I SVECANA TRPEZA 

 CRKVA                                                           
SVETOG DIMITRIJA 
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Распоред Богослужења од 31. марта до 12. aвгуста 2018 г. 
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Upcoming services from 31, March for  12, A August 2018   
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MOJA CRKVA MOJA KUCA 
PRILOZNICI ZA  PERIOD OD 15.  OKTOBRA 2017,  DO 11. MARTA 2018. G. 

PRILOGE  EVIDENTIRAO TUTOR CRKVE SVETI  DIMITRIJE  TIHOMIR RADAN                             

Za zdravlje i spasenje 

Za svoju krsnu slavu 
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Za pokoj duse Duse                       
Zarka Vucinica 

Za pokoj duse svojih predaka 

Razlicitim povodima 



 

 

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! 
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Za pokoj duse Duse                       
Jovanke Zebeljan 

The blessing tombs: 

Windsor Memorial Garden– 11:30 AM 

Windsor grove cemetery– 02:00 PM 

МОЛИТВА ЗА ПОКОЈ ДУШЕ                         
НАШИХ СРОДНИКА И ПРИЈАТЕЉА 

SERVICE FOR MEMORY ETERNAL                      
FOR OUR RELATIVES AND FRIENDS 

Субота,                               
26. мај 2018. 

Света Литургија у 09:30  
Донети скувано жито, 
флашу црвеног вина и 

списак свих умрлих 
сродника за које желите 

да се помолимо.  

Saturday,                           
26, May 2018   

St. Liturgy at 09:30 AM  
 Please bring zito 

(cooked wheat), a bottle 
of red wine and a list of 
your dear departed for 
whom you wish us to 

pray for.                                                                  
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CLANARINA PRILOG ZA ZVONIK 

PRILOZI KOJE JE EVIDENTIRALA RACUNOVODJA NASE 
CSO VESNA PAUNIC ZA PERIOD                                                               

OD 17. DECEMBRA  DO 04. MARTA 2018,                          

PAROHIJSKI GLASNIK 

SLAVA KSS 

BADNJE VECE 
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BOZIC 

MISIONARSKI FOND 
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SRPSKA SKOLA 

NEDELJNI RUCKOVI 
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SVETI SAVA 
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Za pokoj duse Boska Arnauta 

  

СВЕТИ ГЕОРГИЈЕ 

06. MAJ 2018 

СВЕТА ЛИТУРГИЈА  

У 10:30 

ОСВЕЋЕЊЕ                       
СЛАВСКИХ КОЛАЧА                        

У 09:30                                                        
И ПОСЛЕ                                     

СВЕТЕ ЛИТРУГИЈЕ 
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IZNOSENJE PLASTANICE I PLAC MAJKE BOZIJE 

VELIKI PETAK 06. APRIL 2018 U 06:00 UVECE 

SVETA TAJNA JELEOSVECENJA 

Molitva za zdravlje hriscana 
Velika Sreda, 04. april 2018 u 6 sati uvece 



 

 

1 2 3 

4 5 6 

7 8 9 



 

 


