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Драги парохијани,  

бити хришћанин, значи 
бринути се о сопственој души, 
тј, васпитавати себе у 
хришћанском духу. Како да 
знамо да ли смо хришпћани? 
Доласци у цркву,  пост, 
молитва, помагање цркве, 
активност на црквеним 
пословима; све су то знаци да 
смо на хришћанском путу, но 
још увек не можемо са 
сигурношћу рећи за себе да смо 
хришћани. Једини сигурни 
показатељ да смо хришћани је 
апсолутна љубав према Богу до 
те мере да без Бога не можемо 
живети. Та љубав се исказује 
кроз чињеницу да ми толико 
волимо Бога да имамо 
константну потребу за Њим. Та 
потреба се очитавау цркви на 
Светој Литургији на којој ми 
показујемо своју апсолутну 
љубав према Богу до те 
мере да се са Њим 
сједињујемо уносећи 
само Тело и Крву 
Божанску у себе. Зато је 
Свето Приечешће 
основа хришћанског 
живота.  

Нека вас Господ 
подржи на том путу 
апсолутне љубави 
према Њему! 

Ваш свештеник Јовица 
Ћетковић са породицом 

 

Dear parishioners, 

Dear parishioners, 

To be a Christian means to care for 
one's immortal soul, to nurture our 
Christian spirit. How do we know 
that we are true Christians? By go-
ing to Church services, fasting, 
praying, helping the Church in its 
activities. Yet, we still cannot say 
with certainty, that we are true 
Christians. The only definite proof 
of our Christianity is our absolute 
love of God, to the extent, that we 
cannot live without Him. This love 
is evident by the fact, that we have 
a constant need of Him\, culminat-
ing in our partaking His Holy Body 
and Blood. 

This is why the Holy Communion 
is the foundation of Christian life. 

May Almighty God sustain us all 
on the road of Absolute Love for 
Him! 

 

Yours in     
Risen Christ, 

Father                   
Jovica                 
with                 
family 

                                                                              

 

 

 

 

 

             РЕЧ УРЕДНИКА                                    EDITORS NOTE 

1 



 

 

2 

  

 

Драга браћо и сестре,  

свестан сам чињенице 
да слављење Крсне 
славе, само по себи, не 
чини човека 

хришћанином. Чак шта више, има одличних хришћана у српском 
народу који уопште не славе Крсну Славу. Али ипак не могу, 
зарад истине и прошлости да прећутим и не упозорим на то да ће 
90 % наших породица, новијих имиграната, рођених у “крају”,  са 
сигурношћу, већ са првом генерацијом престати да обележавају 
овај наш прелепи и јединствен обичај и да ће се Крсна слава у 
потпуности избрисати из сећања будућих генерација срба у 
Канади, уколико нешто сви заједно сада не предузмемо. 

Многи свештеници из старијих српских заједница комшијске нам 
Америке нас упорно упозоравају да ћемо : 

Или направити исту грешку као њихови преци, 

или нешто научити из њихових грешака. 

Да видимо како стоје ствари. 

  ЧИЊЕНИЦА: Велики део српских породица које су у 
Северну Америку дошле после Другог Светског Рата нису 
славиле Крсну славу под изговором да им отац слави у крају.  

 РЕЗУЛТАТ: У просеку, само 10 од тих 100 породица, 
после смрти оца су заиста почели да славе Славу. 

 ЧИЊЕНИЦА: Скоро сва мушка деца старе имиграције у 
Америци и Канади, након женидбе, нису славили славу са својом 
породицом него су током живота одлазили код оца и мајке за 
славу под изговором да ће они наставити славу кад родитељи не 
буду више живи. 

 РЕЗУЛТАТ: Само 3 од 100 српских синова у Америци и 
Канади у просеку су наставили да славе своју славу након 
смрти родитеља.  

Оно што се десило старим имигрантима, сад се дешава нама. 

 ЗАКЉУЧАК: Готово сви родитељи мисле да ће баш 
њихова деца ипак наставити ову нашу традицију али је истина да 
за то постоји само 5% шансе.  

Не треба бити много паметан па не приметити да се конкретно у 
Америци, Крсна слава скоро угасила. Ми, ако будемо пратили тај 
тренд, не треба ничему другом да се надамо.  
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Чак шта више, под налетом савремене секуларизације, сматрам да 
ће Крсна слава током нашег времена у још краћем року 
исчезнути него што се то десило са минулим генерацијама у 
Америци.  

Нереално је да нашој деци пренесемо обичаје и правила која су 
заснована на условима живота код нас у “крају” у којима су 
мушка деца остајала у родитељској кући. Овде у Канади то није 
случај па следствено томе ми, новодошли имигранти, имамо 
обавезу да на основу нових услова живота утврдимо правила 
која ће наша деца моћи да преузму на себе и да их такве предају 
будућим генерацијама. Морамо да схватимо да смо ми, уствари 
родоначеници нових лоза срба који ће живети у другачијим 
условима од срба у Отаџбини.  Дакле, овде у Канади све почиње од 
нас а не од обичаја пренетих из краја. Ми, не само да можемо неке 
ствари да утврдимо и прилагодимо новим условима него , чак шта 
више, имамо обавезу да то урадимо. 

Као ваш свештеник предлажем да: 

 Сви ви који не славите Крсну Славу јер вам је отац жив у крају 
поразговарате са својим родитељима и замолите их да вам 
дају благослов да коначно почнете да славите Славу. Они у 
том случају не морају да прекину слављење.  

 Сви ви који имате мушку децу, одмах након женидбе 
синова, на првој породичној слави подајте благослов вашим 
синовима и снајама да славе славу. То урадите тако што ћете 
им претходно купити на поклон: славску икону, кандило, прву 
славксу свећу, кадионицу, тамјан и брикете. Током славске 
трпезе, пред осталим гостима, предајте сину једну четвртину 
сласког колача и том приликом одржите здравицу која ће у 
себи садржати родитељски завет и аманет да од следеће 
године у свом дому са својим пријатељима, уз свој славски 
колач, Ваш син слави своју крсну славу. Реците му такође, да 
никад, ни под којим условима не прекине да слави славу него да 
је чува као зеницу ока свога и да исти тај завет преда својој 
деци тј, Вашим унуцима. Након тога предајте 
сину и снаји припремљне поклоне, изљубите се 
са својом децом и тог дана наставите славу сви 
заједно. Од идуће године, син слави своју 
крсну славу са својим пријатељима у свом 
дому. Ви наставите са својим пријатељима. Ово 
све не важи само под условом да син остаје да 
живи са оцем што је код нас у Канади реткост.  
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 Славу може да преузме и ћерка, посебно ако се удаје за 
неког ко није православни србин. У том случају се слава 
предаје ћерки и зету по истим условима као што се предаје и 
сину. 

 Сви они срби који већ дуго времена славе заједно са оцем а 
живе у одвојеним кућама да међусобно поразговарају и 
договоре се о томе кад ће бити прилика да преузму славу. 
Након смрт родитеља није добар термин јер је велика 
вероватноћа да ће син тада имати преко 60 година и тада су 
већ мање шансе да син, први пут у животу почне да слави у 
свом дому. Дакле, то треба урадити за време док је отац 
жив, по могућности што пре. 

Има још много тога што би могли да урадимо али за почетак би 
ово било сасвим довољно да променимо негативни правац 
кретања који нас неминовно води ка гашењу Крсне славе код 
Срба у Канади. 

Неки од очева су већ урадили овако и предали својој деци 
славу. Тиме су урадили најмудрију ствар и осигурали да се кроз 
њихово потомство даље, дубоко кроз генерације слави и 
спомиње име породичног заштитника који је штитио њихове 
претке кроз векове па ће, потпуно сам сигуран, штитити њих и 
њихове наследнике. 

Остале молим да уколико нисте сигурни у исправност ваших 
поступака и уколико вам треба савет или било каква 
консултација у вези са овим проблемом, молим вас, дакле да 
имате слободу да ми се обратите да поразговарамо по том 
питању. Ја ћу се потрудити да Вам помогнем како бисте 
најисправније и хришћански одговорно поступили.  

У свему овоме, може ми се драга браћо и сестре приписати да 
сам млад свештеник па вероватно и неискусан. Могуће да често 
немам праве речи да нешто лепо и добро објасним. Али имајте 
у виду да иза овог мог апела стоји чиста логика увида у оно што 
се десило генерацијама пре нас. Такође, иза мојих речи стоји 
цело искуство наше српске цркве. Један од највећих ауторитета 
свеукупне српске црквене историје, блаженог спомена 
патријарх српски Павле је писао управо на ову тему па сам за 
вас издвојио део који се тиче тога.                                                                            
У наставку можете прочитати одломак о слави из друге књиге 
“Нека питања наше вере” од нашег патријарха Павла, па на 
основу тога донесите свој суд о свему.                                                                         
     Ваш свештеник Јовица 
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Патријарх Павле о 
крсној слави 

Треба ли одрастао син 
да у своме 

домаћинству слави 
Крсну славу 

 ПИТАЊЕ: У неким нашим 
крајевима, одрасли синови, кад се 
ожене, одвоје у посебно 
домаћинство и заснују породицу, 
одмах почињу да славе Крсно 
име, Славу. У другим пак 
крајевима синови већ са одраслом 
децом, и кад станују у другом 
месту, не славе док им је отац 
жив, или док им он то не 

дозволи– не “преда” Славу. Да ли овај поступак има какав 
црквени смисао, или је само месни обичај.  

 ОДГОВОР :  Свака црква у неком месту, од најдубље 
старине, славила је једног Светог као свог особитог 
заштитиника, био то месни мученик, или свети епископ, или који 
други од Светих. Обично је њему био посвећен и храм тога 
места и ту су лежале и мошти. Празник овог Светог прослављала 
је цела Црква тог места свечано, свеноћним бденијем– на коме 
су, уз запаљене свеће, као што је речено, освештавани хлебови, 
пшеница, вино и уље– и Литургијом. 

 Алалогно овом старом хришћанском ставу “ велике”, 
месне цркве, и породица, “ мала црква”, у нашем народу има 
своју Славу, тј. Светог заштитника кога свечано прославља цела 
породица, или више њих уколико су постале од заједничког 
претка. 

 Аналогију Крсног имена са храмовном Славом не можемо 
следити до краја. Крсно име је ствар породице, не дома, куће, 
зграде. Зато кад се породица пресели у другу кућу, или друго 
место, она своју Крсну славу, као и славку икону, носи са собом 
и наставља да је и онде, у купљеној кући, или стану прославља 
даље. Храм пак остаје посвећен истом Светом стално, и кад се 
православни житељи места мењају.  
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 Само кад се расељавањем становништва заборави коме је 
био посвећен, обновљени храм се освешта и посвећује неком 
другом Светом, или Христовом и Богородичином празнику. Битна 
је разлика између храма и породичног дома у томе што се при 
освећењу храма полажу мошти мученика, или Светих, у Часну 
трпезу, или испод ње, што не бива при освећењу хришћанског 
дома. Однос, дакле, измећу дома, породице и Крсне славе је 
унеколико друкчији него између храма, верних и Храмовне славе. 

 Како је Слава празник “ мале цркве”, основне хришћанске 
ћелије, породице, излази јасно да свака, и најмања породица треба 
да слави Славу. Чим се син одвоји у посебно домаћинство, 
поготово кад се ожени, дужан је да прославља свог Светог 
заштитника, безобзира што га и отац и мајка славе у старом 
дому. Као што отац не може да задржи у својој власти да сину 
дозволи или не дозволи слављење Храмовне славе места у коме 
овај живи, или светковање недеље и других празника, да иде у 
храм и причешћује се, освешта стан, итд., тако исто не спада у 
домен његовог располагања празновање Крсне славе, тј. да ли хоће, 
или неће да синовима, одвојеним у посебна домаћинства, “ преда” 
Славу. 

Разуме се да је син дужан, у знак поштовања родитеља, да тако 
важну ствар, као што је оснивање породице и самостално 
прослављање Крсног имена, отпочне са знањем и благоасловом 
оца, али то спада у област здравих моралних односа који треба да 
владају измећу хришћаљнскох родитеља и деце. Као што није 
хришћански нормално да син преузме какву другу важну ствар у 
животу, не само слављење Славе, без знања и саветовања са оцем, 
тако, с друге стране, није нормално да због тога што му отац још 
није “ предао” Крсну славу он на тај празник остане без свеће, 
колача, кољива, као обичних непразничних дана, једино можда са 
празничним ручком 
гостима.  

 Настаје 
питање: Како је 
дошло до настанка 
овог обичаја који се 
јавља само у неким 
крајевима, тј. Да 
отац”предаје 
Славу”? 

  



 

 

Није немогуће да би 
овај обичај могао 
имати неке везе са 
римским правним 
схватањем, по коме 
вршење домаћег 
молитвеног култа 
спада у права 
старешине 
породице и иде “ 
искључиво у 
компетенцију 
патрис фамилиас”, 

поготову што се овај обичај јавља у нашим јужним и југозападним 
крајевима, где је ово схватање преко арбанаса могло прећи нашем 
народу. Но са више вероватноће може се узети да су његовом 
јављању, или утврђивању– ако је примљен са стране -  ишли 
особито на руку услови живота у великим кућним задругама, где је 
старешина задруге, поред права управљања кућом и имањем, имао 
и главну функцију у домаћој Слави. Кад је онемоћао и увидео да 
већ више не може управљати задругом, он је старешинске 
дужности, као и домаћинство при домаћој Слави предавао једном 
члану задруге за кога је сматрао да ће бити најбољи. 

 И у новим друштвеним приликама, кад су се услови 
породичног живота изменили, дељењем великих задруга и 
условима инокосног живота, могло је остати убеђење да од оца, 
старешине породице, зависи кад ће коме од синова предати 
држање Славе. 

 Без прибегавања каквим новим хипотезама, на исти начин 
можемо схватити поступак таста без мушких потомака, да 
онемоћавши предаје кућу и имање, као и слављење домаће Славе 
зету, да се не угаси крсна свећа. 

 Према томе, одрасли, самостални синови, одвојени у 
посебно домаћинство, треба на сваки начин да прослављају 
своју Крсну славу. Претходно да о томе известе оца и замоле га 
да овај то благослови. Ако би отац одбио и не би хтео “предати” 
Славу, треба да се обрате свештенику у месту где живе за савет и 
решење по тој ствари. 

Патријарх српски Павле 

Гласник, октобар 1976 
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T H E  A N A R C H I S T  W I T H                         

T H E  G R E EN  M O H AW K                                     

A story of one soul’s healing on the Holy Mountain 
 This happened in the monastery of Vatopedi, when Elder 
Joseph “the Younger” still lived there. It was late November. I 
was then fulfilling the obedience of guest master. In those days, 
there were conflicts arising in the Polytechnic University in Ath-
ens between students and police. Certain of the anarchist stu-
dents wanted to hide from the authorities, and moved to Mt. 
Athos. One of them, an anarchist with a green Mohawk, had an 
uncle laboring in monasticism in the monastery 
of Esphigmenou. This young man suggested that everyone go 
live there for a time. 

 Naturally, they had no permission to visit Athos. They 
didn’t even have any idea about how they would get there.                                               
They tried to travel there on a ship but they were kicked off. 
Then they decided to go there on foot. At long                                                    
last they reached Esphigmenou. It must be said that this is a 
very strict monastery, and therefore  when they saw this group 
of youths with shaven temples and  earrings in their pierced 
ears, they kicked                                          them out. Barely on                                                        
their feet from                                                fatigue, by evening 
they had                                                           stumbled  to Vatopedi. 
The gatekeeper                                                 was already preparing 
to close the                                                      monastery gates when 
he saw these                                                     kids. Naturally he was 
also frightened                                                   by their savage ap-
pearance—you                                                    won’t see too many 
of these types                                                        on Mt. Athos. He 
was forced to tell                                               the abbot about 
them. 

  

http://orthochristian.com/93036.html
http://orthochristian.com/94920.html
http://orthochristian.com/94920.html
http://orthochristian.com/100594.html
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 “Father, what should I do with them? Should I send them 
away? But where will they go? Where will they spend the night? 
After all all the monasteries are now closing for the night! 

 Geronda answered, “The Mother of God has brought 
them to us. Only put them all in one room, and don’t let the oth-
er pilgrims see them. And keep a watch on them.” 

 I was the guest master and saw that they were settled in-
to their room. To me they seemed frightened, open-mouthed at 
the situation surrounding them, and exhausted from their many 
hours of walking. When the students had rested a little, they 
were taken to the trapeza for some fortification. The monks 
talked with them for a short while and then said that they must 
leave the next day, because the monastery only receives pilgrims 
for one night. Geronda told the young men that God is Love, 
and no matter what they’ve done in their lives, they can still re-
pent. 

 On the 
next day, the one 
with the green 
Mohawk said to 
me, “Father, I 
would like to 
stay here anoth-
er day. Is it pos-
sible?” 

 The oth-
ers didn’t want 
to stay. I asked 

Geronda for a blessing and he allowed the young man to stay 
another day—but he was supposed to put on a hat so that the 
fathers and pilgrims would not be scandalized by his appear-
ance. 

 Peter, as this green-eyed student was named, stayed for 
two days, and then a third. One day during evening services, I 
heard loud weeping in the narthex of the church—not even 
weeping but wailing. I went to find out what was going on and 
saw Peter in the narthex on his knees, wailing. 
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I approached him and asked what had happened. I thought 
perhaps someone had hurt him. 

 “No, nothing has happened,” he answered. “Father, I 
want to talk with you.” After the end of the Vespers we left the 

church. 

 “Father, is salvation possi-
ble for me, too?” 

 “Peter, it is possible for all 
to be saved. The thief on the cross 
repented and Christ saved him.” 

 Then Peter opened up to 
me. He told me that his family 
broke up; his father beat his 
mother, and it was very painful for 
Peter to see this. At age twelve he 
left his home, lived on the streets 
of the Exarchia neighborhood, got 

tangled up with the anarchists, started taking drugs, and then 
fell into all sorts of other grave sins. His life was one long 
stress. 

 Despite all this, the young man’s soul was beautiful. 

 Brothers, I am telling you this so that we would not 
turn away even the worst sinner! Because the Lord “gathers” 
to Himself the ones we turn away. We make a great mistake 
when we consider ourselves better than them. Elder Paisi-
os said that at the Last Judgment we will all be very surprised, 
because those we expected to see in paradise will not be found 
there, and those who we had no inkling of seeing there we will 
see in the kingdom of Heaven. May this not happen to us! We 
wish that all be saved and hope that through Christ’s love we 
will be saved. 

 After this change in Peter, which happened through the 
prayers of the Theotokos, we told him that he needs to go to 
confession. At confession he was seized with such contrition 
that a puddle formed on the floor beneath him. 

 

http://orthochristian.com/72351.html
http://orthochristian.com/72351.html
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 Peter remained in the monastery for a good amount of 
time. Geronda told him that he should at least trim off his 
Mohawk. But Peter replied, “No, I won’t shave it off before 
I’ve arrived back to the city so that the guys won’t say that the 
monks shaved me. When I go back to the world I’ll trim it off 
myself.” 

 So he went around in a cap. 

 Peter left the monastery and started living a spiritual 
life. He came back here once, now with a different, normal ap-
pearance. Then he disappeared. 

 We knew that he had not seen his mother since the day 
he left home, that he had never once looked in on her, and we 
tried to repair Peter’s relationship with his mother. We 
searched for her telephone number and called her, telling her 
everything. His mother had lost all hope of seeing him again 
alive and was very touched at our story. For us this was a very 
joyful event. 

 Two years after these events, I and several other fa-
thers attended a Church feast at another monastery on Mt. 
Athos. With us was the blessed Metropolitan Gregory of the 
city of Castoria. His Eminence told us not to tell anyone that 
he was a bishop—he didn’t want to be shown special honor, or 
cause the monastery brothers any extra fuss. 

 



 

 
We came to the monastery, and were brought the traditional 
Athonite treats. When we were ready to set off for home, one 
monk came up to me and asked, “Fr. Niphont, don’t you recog-
nize me?” 

 I looked at him and said, “No, I don’t recognize you.” 

 “Look at little more closely.” 

 And what did I see?! Those big green eyes were looking at 
me! It was Peter. 

 Peter had become a novice of that Mt. Athos monastery. 
Of course we embraced each other happily. We were both 
touched to tears! I thank the Most Holy Theotokos for her great 
blessings and miracles fulfilled for us! I have only told you about 
one of them. For us, his change of life was a true miracle. 

From the archives of Vatopedi Monastery 

Monk Niphont of Vatopedi 
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У 96 години земног 
живота упокојио се                                         

“Чика Жарко” 

 дугогодишњи 
председик ЦШО 

Свети Димитрије. 

О њему, његовом 
животу и 

упокојењеу ће више 
речи бити у 

Божићном Гласнику  
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Потражите нас на:    Stdimitrije.ca   
Црква Светог Димитрија– Виндзор 

 

Прошло је тачно две године од како смо започели са 
издавањем Парохијског Гласника. Искрено верујемо да 
смо тиме побољшали информисаност свих наших 
парохијана.  

Претходни летњи број Гласника није изашао јер смо у том 
периоду били у разговору са евентуалним покровитељима 
који би новчано помогли издавање нашег Гласника. У 
међувремену смо постигли договор са погребним домом 
“Windsor Chapel”, који ће убудуће сносити све трошкове 
штампања нашег часописа.  

Овом приликом се захваљујемо  погребном дому                              
“ Windsor Chapel”  на њиховом покровитељству 
препоручујући свим нашим парохијанима да се у случају 
потребе убудуће обраћају њима.  

 

Our "Parish Herald" is two years old. We sincerely hope, that 
it has helped to better inform our parishioners about the activ-
ities in our parish. This summer's edition was not published, 
as we were in negotiations with potential sponsors, who 
would help us financially to publish The Herald. We are very 
happy to report, that The Funeral Home "WINDSOR CHAP-
PEL" will undertake the financial sponsorship of The Herald. 

We are deeply thankful to "WINDSOR CHAPPEL" for their 
God-pleasing support. We recommend to all our parishioners, 
that they consider using the services of our parish's benefactor 
for their future needs. 

Follow us:                     Stdimitrije.ca 

Црква Светог Димитрија– Виндзор 
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ОБИЈЕНА ЦРКВА СВЕТОГ ДИМИТРИЈА 

 
 Средином јуна црква 
Светог Димитрија заједно са свим  
црквеним просторијама по ко зна 
који пут је обијена. Том приликом, 
лопов је иза себе оставио велики 
неред а свети олтар је делимично 
оскрнављен, тако што су свети 
сасуди и остали боголсужбени 
предмети испретурани и побацани 
на под.  

 У олтару се чувао сеф са 
оригиналним поседовним 
документима цркве. Сеф од 60 кг. 

је изваљен и однешен. У њему није било новца него само 
документи. У нашој архиви имамо дупликате свих докумета тако 
да неће бити велике штете осим украденог сефа. 

 У сали за баром, лопов је оставио прави неред 
покушавајући да пронађе новац. Ипак, најгоре је прошла 
парохијска канцеларија која је у потпуности била испретурана, 
сви документи, полице, апарати и компјутери су пронађени један 
преко другог, поразбацивани по поду.  

 Лопов се одатле упутио ка дечијим просторијама где је 
такође испретурао полице са књигама. На крају је обијен и 
испретуран магацин са свећама.  

  



 

 

 Према ономе што смо утврдили, украдени су један прибор 
за крштење, сеф са документима и један компјутерски монитор.  

 Лопов је на крају, кад није нашао ништа конкретно, 
избацио из кофера фолклорне ношње, и спаковао две гајбе пива.  

 Међутим, приликом изласка, примећен је од стране 
пролазника, који су га упозорили и позвали полицију. Лопов је 
тад оставио кофер са пивом и побегао бициклом низ улицу. 

 На сву срећу, пре пола године смо поставили видео надзор 
и камера је у потпуности снимила  лопова. Ради се о млађем 
човеку, белцу, који је био под видним дејством алкохола или 
дроге јер се саплитао. Био је припремљен за крађу пошто је имао 
лампу, алат за обијање, торбу и рукавице на себи. Није имао 
маску тако да га је камера добро снимила. Снимак је предат 
полицији која је против лопова покренула процес.  

 Крађа је обављена рано ујутро око 4 сата по великом 
невремену. Лопов је прво однео сеф тако што га је одгурао 
напоље и убацио у пластични контејнер за смеће и одвукао га на 
точковима. Касније се вратио поново али је приликом претурања 
канцеларије откинуо кабал од видео надзаора тако да немамо 
снимљено шта је радио у том периоду.  

 Имајући у виду све участалије крађе у насељу где се 
налази наша црква, велика вероватноће је да ћемо у наредном 
периоду уградити безбедоносни аларм који ће бити повезан са 
полицијом. О томе ћемо одлучити у наредном периоду. 

 

Управа цркве Св. Димитрија 
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Приликом последње поплаве нашег града 

ПОПЛАВЉЕНЕ ПРОСТОРИЈЕ  СРПСКЕ ШКОЛЕ                             
ЦРКВЕ СВЕТОГ ДИМИТРИЈА 

У понедељак, 29. Августа 2017. године, Виндзор је захватило 
велико невреме праћено великом количином кише која је пала у 

веома  кратком року. То је 
изазвало незапамћене поплаве  
великог дела града. Посебно је 
страдао део града где се налазе 
православне цркве. Добрим 
делом је поплављена и црква 
Светог Димитрија, тј њене 
помоћне просторије. У 
потпуности су поплављене 
просторије Српске дечије школе 
као и црквена канцеларија . Наши 
парохијани Славко Врховац, Раде 
Бакић и Тихомир Радан  су одмах 
реаговали и избацили воду у 
времену док је она још увек 
надолазила. На тај начин је 
спречено да дође до веће штете. 
Ових дана трају договори у вези 
са обновом и санацијом 
просторија како би деца коначно 
поново добила оспособљене 
учионице за редновно одвијање 
наставе. 

Управа цркве Св. Димитрија 



 

 

 

ШЕСТО ВЕЧЕ                                                          

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ  
  Сала цркве Светог   
 Димитрија 

СУБОТА,У 19:00                                         
25. НОВЕМБАР 2017.                  

УЛАЗ $50                            
Урачуната богата вечера 

Додатни прилог, по жељи се 

може оставити на самој 

вечери за пултом на улазу. 

ВИНДЗОРСКИ СРБИ ЗА ОТАЏБИНУ 

ЗА 5 ГОДИНА У ОТАЏБИНУ ПОСЛАТО ПРЕКО $50 000 

НАСТАВИМО ТРАДИЦИЈУ ПЛЕМЕНИТОСТИ 

ПОМОЗИМО БОЛЕСНЕ НЕСРЕТНЕ И ГЛАДНЕ 
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НА ИМАЊУ ЦРКВЕ СВЕТОГ ДИМИТРИЈА У ВИНДЗОРУ ОДРЖАН 
ФЕСТИВАЛ 

“CAROUSEL OF THE NATIONS 2017” 
Сваке године се под покровитељством града, у јуну месецу, организује велики 
фестивал народа „Carousel of the Nations“ где сви народи показују своју 
културу, храну, обичаје, традицију, песме и све оно што чини део идентитета 
једног народа. Наша заједница окупљена око цркве Св. Димитрија учествовала 
у овом важном догађају од самог оснивања фестивала. Сво то време давали смо 
свој допринос богатству овог догађаја.  Међутим, последњих година 
организација самог фестивала је доведена у питање јер у већини случајева 
фестивал пада у дане петровског поста.  Са једне стране, код већине чланова 
Управе је постојала јака жеља да се одржавање фестивала настави, али исто 
тако велики део чланова, због своје савести, није био спреман на то. На крају је, 
као соломонско решење, један члан управе предложио организацију фестивала 
са српском посном  храном, кад фестивал падне у посту, а да се задржи цео 
програм са културно- уметничким и забавним 
карактером. Овај предлог је једногласно 
усвојен од свих чланова Управе. 

Дакле, ове године, 23. и 24. јуна, по први пут, 
са великoм неизвесношћу, 
организовали смо наш први фестивал са 
посном храном. Са пуно задовољства 
можемо да констатујемо да је 
фестивал био више него успешан. Посета је 
била на истом нивоу као и претходних 
година а сви гости су били више него 
задовољни храном. Искористили смо 
чињеницу да тренутно око 30 % канађана не 
једе месо. Отворили смо се понудом за све 
популарнији Веган покрет, посебно међу младима. (исхрана заснована на 
биљној бази) и поставили посебан штанд Веган исхране. Дакле била су три 
штанда посне хране. Први, тзв " Pescaterian" на коме се служила риба, рибља 
чорба и лигње на жару, други "Vegan" штанд где су се служила биљна јела као 
што су:  повртна чорба, српска веган мусака и српска веган пљескавица, салате, 
прилози и слично, и трећи, тзв "Слатки" штанд где су се служиле српске 
слатке пите и палачинци. 

Цео догађај је протекао у прелепој породичној атмосфери. У госте су нам 
дошле фолклорне групе из цркве Грачанице и грчке православне цкве из 
Виндзора које су уз нашу фолклорну групу одиграли сплет народних игара. 

Током фестивала, пуштено је у рад ново дечије игралиште у црквеној порти 
тако да је деци ово био посебно радостан догађај. 

Рачунајући да смо нашли компромисни модел који ће омогућити да, као 
заједница и даље будемо конструктивни део градског друштва а да се том 
приликом, у име културе и традиције не морамо одрицати соптвених 
хришћанских начела, остајемо у нади да ће овај фестивал убудуће бити још 
популарнији и посећенији. 

Управа Цркве Св. Димитрија 
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“CAROUSEL OF THE NATIONS 2017” 

 
Група наших верника на путовању у манастир Светог Саве у 

Либертивилу на прославу канонизације првог  српског епископа 

Америчко-канадског Светог Мардарија. 



 

 

 

НАША СРПСКА ЦРКВЕНА ШКОЛА УЧЕСТВОВАЛА НА 
ДЕЧИЈЕМ САБОРУ У МАНАСТИРУ МИЛТОН 

Дјеца наше школе су и ове године узела учешћа у Дечијем 
Православном Сабору који се сваке године традиционално 
одржава у манастиру Преображења Господњег у Милтону.  Као и 
претходних година и ове године смо се представили у добром 
светлу освојивши друго мјесто на квизу у знању српског језика и 
књижњвности, и друго мјесто на квизу знања из историје. Такође 
друго мјесто припало нам је и за спортске активности. 
Такмичење ђака српских школа из Онтарија у познавању 
вјеронауке, српског језика и историје као и у спортским 
дисциплинама одржава се сваке године у јуну у оквиру 
епархијских дана у 
Манастиру Светог 
Преображења 
Господњег у 
Милтону. Нашу 
школу је ове 
године 
представљало                      
14 деце.  
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15.10.2017.год 
В И Н Д З О Р  

  
 

 
ПОЗИВ 

 
На редовну годишњу Скупштину чланства ЦШО Свети Димитрије 
  

Драга браћо и сестре, 

позивамо Вас на редовну годишњу Скупштину чланства ЦШО Светог 
Великомученика Димитрија која ће се одржати у недељу, 24. децембра 
2017. године у сали цркве Св. Димитрија ( 2690 Seminole St. ) одмах 
после Свете Литургије тј. у 12 часова. 

Дневни ред ће се прочитати на почетку седнице ради евентуалних 
измена и допуна. 

Нови чланови су ДОБРОДОШЛИ! 

  

INVITATION 

 

You are invited to our Annual Meeting of CSO St. Dimitrije Congregation. 
The meeting will be held on Sunday, December 24, 2017. after St. Liturgy at 
12:00 ( noon) , in our Hall ( 2690 Seminole st.) 

Agenda will be confirmed at the beginning of meeting with possible changes 
and additional items.  

New members WELCOME! 

  

Са Вером у Бога и у здрављу да се видимо. 

  

Управа ЦШО Свети Великомученик Димитрије 

St. Dimitrije Church Board 

  

  

      Секретар                                                                  Председник 

Владимир Рогановић                                                   Горан Јамина  

Ово је званични 
позив на скупштину 

This is an official                           

invitation to the Meeting 
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Распоред Богослужења од 05. новембра до 09. јануара 2017 г. 

Вечерњe службe- Током поста суботом у 18:00 
Почетак Божићног поста– Уторак,  28. Новембар 2017 

Освећење славских колача:  

Св. Архангел Михаило, 21. Новембар у  08:45 и после Св. Литургије     
Св. Никола 19. Децембар у  08:30 и после Св. Литургије                                                        

За остале празнике, позвати свештеника ради договора              

Свештеник Јовица Ћетковић  226 347 8551   
j_cetkovi@yahoo.com 

Драги парохијани, 

из искуства знам да је велика радост за православног 
хришћанина да га током његове болести за време 
боравка у болници, старачком дому или у сопственој 
кући посети свештеник. Молим Вас да имате у виду 
да ја не могу да сазнам да је неко болестан, у 
болници или старачком дому осим ако ми неко од 
вас, блиске родбине не јави.  Стога Вас молим да ме 
убудуће, у поменутим приликама благоврмено обавестите а ја ћу 
даље на себе преузети своју пастирску обавезу обиласка, 
исповести и причешћа свог парохијана или парохијанке за време 
трајања болести.  

Ваш свештеник Јовица Ћетковић 
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Upcoming services from 05, November for  09, January 2017   

Vaspers On Saturdays, during fasting in 6 PM 

Lent from  28, November, 2017.  

Blessing slava’s bread:                                                                                             

St. Mihailo, 21, November– 08:45 and after Holy Liturgy                                

St. Nikola, 19, December– 08:45 and after Holy Liturgy   

For other holidays, call the priest.    

Fr. Jovica Cetkovic 226– 347-8551   j_cetkovi@yahoo.com 

Dear parishioners, 

I know from experience, that it is a great joy 
and benefit to Orthodox Christians to have 
their parish priest visit them in hospital, 

old-age home or at their own homes during 
their illness. Please keep in mind, that I can-
not be aware of my parishioners' illness, un-
less someone close to them informs me. Upon 
such a notification, I will surely do my sacer-
dotal duty and visit the ill parishioner, as well 
as administer the Holy Rights of Confession 
and Holy Communion. 

Your preast Fr. Jovica Cetkovic 
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MOJA CRKVA MOJA KUCA 
PRILOZNICI ZA  PERIOD OD 26. MARTA 2017. G.  DO 15. OKTOBRA 2017. G. 

PRILOGE  EVIDENTIRAO TUTOR CRKVE SVETI  DIMITRIJE  TIHOMIR RADAN                             

Za zdravlje i spasenje 

Za pokoj duse Dusana Dosena 



 

 

Драга браћо и сестре, 

 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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Za pokoj duse Jovanke Zebeljan 

Za pokoj duse Nenada Jokica 

Za pokoj duse svojih predaka 

Za krsnu slavu Svetog Georgija 

Opsti prilog 

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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RAZNO 

ZA ZDRAVLJE FAMILIJE I ZA POKOJ DUSE UMRLIH 
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CLANARINA OBNOVA ZVONIKA 

PRILOZI KOJE JE EVIDENTIRALA RACUNOVODJA NASE 
CSO VESNA PAUNIC ZA PERIOD                                                               

OD 20. MARTA  DO 09. OKTOBRA 2017,                          

OPSTI PRILOZI 

PAROHIJSKI GLASNIK 

HOR 

VELIKOPOSNA VECERA 

MANASTIR OSTROG 
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NEDELJNI RUCAK 
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SLAVA KSS 

HOR 

SRPSKA SKOLA 
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Донети скувано жито, флашу црвеног вина и списак свих 
умрлих сродника за које желите да се помолимо.  

SERVICE FOR MEMORY ETERNAL 
FOR OUR RELATIVES                                   

AND FRIENDS 

Saturday, 04, November 2017   
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.                                                                  

  

 



 

 

Донети скувано жито, флашу црвеног вина и списак свих 
умрлих сродника за које желите да се помолимо.  

SERVICE FOR MEMORY ETERNAL 
FOR OUR RELATIVES                                   

AND FRIENDS 

Saturday, 04, November 2017   
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.                                                                  

  

 

МОЛИТВА ЗА ПОКОЈ ДУШЕ 
НАШИХ СРОДНИКА И 

ПРИЈАТЕЉА 
Субота, 04. новембар 2017 

Света Литургија у 09:30  



 

 

 
 

ХРАМОВНА СЛАВА 
ПОЗИВНИЦА 

  
Наша ЦШО прославља своју храмовну славу празник Светог 

Великомученика Димитрија  

Недељa 12. nовембар 2017. године.  
Света Литургија, коју ће служити Његово Преосвештенство 
епископ Кандаски Г. Митрофан уз саслужење виндзорских 

свештеника, почиње у 10:30 часова. После Свете Литургије у 
црквеној сали ће уследити благосиљање славског колача и 

свечани банкет.  
Кумови славе су Горан и Милица Јамина са породицом.  

 
Позивамо Вас да својим присуством увеличате наше славље. 

  

SLAVA OF CHURCH 
INVITATION 

Оur Church-School Congregation celebrates its patron, St. Dimitrije, 

Sunday, November 12, 2017   

His Grace bishop Mitrofan and Windsor priests will serve a Divine 
Liturgy, starting at 10:30am after which, in our church hall we will 

participate in the festivities and blessing of the Bread.  

Godfathers of 
the celebration are Goran and Milica Jamina and family.  

We invite you to come at the Liturgy and the banquet and with 
your presence make this celebration great.  

 
ДОБРО ДОШЛИ!   

WELCOME!                                      
Управа ЦШО Свети Димитрије са свештеником 

 



 

 

 

 

 

ДОЧЕК КАЛЕНДАРСКЕ 
НОВЕ  

 
 

УЗ 

МИЉАНА МИЉАНИЋА 
ДРАГАНУ ЖОЗИ 

И ВУКИ БЕНД 

НЕДЕЉА, 31. ДЕЦЕМБРА ОД 07 УВЕЧЕ 

УЛАЗ $100 

У ЦЕНУ УРАЧУНАТА БОГАТА ПОСНА ВЕЧЕРА 

ЗА СВАКИМ СТОЛОМ  ВАС ЧЕКА ФЛАША  КВАЛИТЕТНОГ ВИНА 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

                            

 

     

       САЛА ЦРКВЕ                            
          СВЕТОГ ДИМИТРИЈА                                  
                        ВИНДЗОР 
 

 

 

БРОЈ МЕСТА ОГРАНИЧЕН! 

Продаја карата: 

Сала цркве Св. Димитрија за баром ,  

Union Bakery  и S&W 

Резервације столова код Душана Вујовић 

на број телефона 519- 991- 8371 



 

 


