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Уз насловну страну:  Деца наше српске школе на 
прослави Светог Саве 2017 године. 

Kids from our church school  on celebrate St Sava 2017 

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,  

ја сам један од оних који воле 
зиму. Не због саме зиме, снега 
или хладноће, него због тога 
што се током  тих хладних дана 
у највећој мери осети лепота 
породичног дома. Зима је 
период наших великих 
хришћанских празника кад 
идемо чешће у цркву. Уједно, 
то је и период крсних слава кад 
идемо једни код других. Током 
зиме уживамо у топлини 
породичног  дома и  у читању 
неке лепе књиге. Из свега тога, 
произилази да се током зиме, 
свако од нас у некој мери 
окреће Богу, својим 
пријатељима, својој породици и 
самом себи. Ако је тако, онда 
драга браћо и сестре треба да се 
сви заједно потрудимо да 
молитва наша ка Господу буде 
усрднија, да квалитет наших 
пријатељстава 
уздигнемо на виши ниво 
и да својим  
хришћанским делима и 
речима изграђујемо нас 
и наше породице.  

Сретне и Богом 
благословене 
наступајуће Божићне и 
новогодишње празнике 
жели вам 

Ваш свештеник Јовица 
Ћетковић са породицом 

Христос се роди! 

 

Dear parishioners, 

        I'm one of those who loves the 
winter. Not because of winter, 
snow or cold, but because during 
these cold days the beauty of the 
family home is most felt. Winter is 
the period of our great Christian 
holidays when we worship in our 
churches more often. At the same 
time, this is the period of our Pa-
tron Saints when we visit one an-
other. 

During the winter we enjoy the 
warmth of the family home and the 
of a reading a good book. From all 
this, it follows that during the win-
ter, each of us turns to God, our 
friends, our family and ourselves to 
some extent. 

If so, then dear brothers and sisters 
should all of us not work together 
to make our prayer to the Lord 
more earnest, to raise the quality of 
our friendships to a higher level 
and to build ourselves and our fam-

ilies with our 
Christian works 
and words. 

Joyous and 
blessed                    
Christmas and 
New Year's                 
holiday wishes. 

Warmest regards, 
Very Reverend 
Jovica Cetkovic 

 

Christ is born! 

             РЕЧ УРЕДНИКА                                    EDITORS NOTE 
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У ВИНДЗОРУ САХРАЊЕНИ ЗЕМНИ ОСТАЦИ                          
ЖАРКА ВУЧИНИЧА 

 У четвртак, 12. октобра 2017. г. град Виндзор се 
опростио од великог хришћанског и националног прегаоца 
брата Жарка Вучинића. Вече пре, тј у среду 11. октобра, пред 
упокојеним телом Жарка, Његово Преосвештенство Епсикоп 
канадски Г. Митрофан и Преосвећени Епископ новограчанички 
Г. Лонгин, уз саслужење многобројних свештеника, су служили 
мали помен. Преосвећени епископ Лонгин се у свом посмртном 
слову присетио дела и лика брата Жарка упознајући све 
присутне са чињеницом да је Жарко (познатији као „ чика 
Жарко“) био један од најзаслужнији људи што је дошло 
допревазилажења несретне црквене поделе међу србима у 
Дијаспори.  

 Сутрадан рано ујутро у цркви Светог Димитрија Његово 
Преосвештенство Епископ канадски Г. Митрофан уз саслужење 
многобројних свештеника је служио Свету Архијерејску 
Литургију за упокојене душе. У наставку је служено опело у 
коме је учешће узео и Преосвећени епископ Лонгин. Владика 
Митрофан је подсетио све присутне да је неопходно да пазимо 
на пут којим сви ми православни хришћани данас идемо и да на 
том путу остављамо добар и племенити траг. У том контексту је 
поменуо и брата Жарка и његова добра и честита дела. Владика 
је похвалио виндзорске србе што нису заборавили сва добра 
дела Жаркова и што су се у тако великом броју окупили да 
испрате Жарка на место вечног покоја.  

 

 

Представио се Господу и опростио од 
земаљског живота дугогодишњи председник 

наше Црквено-школске Општине                                                              

Жарко Вучинић                         

ВЕЧАН МУ СПОМЕН!                         
ВЕЧНАЈА ПАМЈАТ!                               

MEMORY ETERNAL!  
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  Након Опела, Жарково тело је у спроводу пренешено на 
виндзорско градско гробље. Имајући у виду дужину колоне аута 
која су учествовала у спроводу, полиција је блокирала градске 
улице како би колона несметано прошла ка гробљу. 
На гробљу је владика Митрофан уз саслужење надлежног пароха 
свештеника Јовице Ћетковић служио мали помен након кога је 
Жарково тело спуштено у гробницу, непосредно поред његове 
дугогодишње супруге Босе. 
О Жарку и његовом свеукупном животу причали су прота Јовица 
Ћетковић и његов дугогодишњи пријатељ Баб Брковић. 
По повратку са гробља у сали цркве Светог Димитрија је била 
приређена даћа, или Трпеза Љубави коју су припремиле вредне 
чланице Кола Српских Сестара „ Мати Југовића“. Током ручка 
скупу су се обратили кум Жарка Вучнића Г. Петар Везлер из 
Чикага, дугогодишњи градоначелник Амесбурга и на крају Рајка 
Зец, ћерка Жарка Вучнића која се свима захвалила на изразима 
саучешћа и на исказаној подршци у овим тужним моментима за 
њихову фамилију. 

 
Нека је вечни покој и миран сан брату нашем Жарку! 

Протојереј Јовица Ћетковић 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕСМА ЖАРКУ ВУЧИНИЋУ  

 

( Изречена на сахрани овог великана 
српске Дијаспоре) 

Моравице Српске, крај Равних Котара  
крај славног Гомирја, српскога олтара. 

Постојбино славног владике Данила  
што сачува пламен српскога кандила. 

Кад је оно царска из Беча наредба  
затражила српству душу да му преда. 

Мислили су тада царски депутати  
да им нико неће моћи на пут стати. 

Да ће сваки Србин у Жумберак доћи,  
променити своју веру преко ноћи. 

Вратише се тада царски депутати  
па бечкоме цару сташе казивати: 

"Ој честити царе силни господару,  
европскога брода славни кормилару. 

Све народе света можеш укротити  
али Србе никад нећеш поробити. 

Док је крај Котара Српских Моравица  
међ Србима неће бити кукавица. 

И док је владике Јакшића Данила  
што га моравичка мајка одхранила, 

нећеш царе Србе превести у "веру",  
не дају се Срби за добру вечеру. 

Него ако мислиш њима господарит,  
слогу и јединство мораш им покварит". 

Наврши се много година и лета  
аустријско царство уста против света. 

Моравичко село одмах је устало  
све младиће своје у војску је дало. 

Међу њима Сима, дика од младића,  
поноситог рода куће Вучинића. 

Он остави своју Латинку невесту  
и са њоме своју малолетну сестру. 

Четири године страшни рат је трајо,  
док је Сима с`браћом слободу освајо. 

Завршеног посла са бакљом слободе  
Сима својој кући код Латинке оде. 

Кад га жена виде у свануће дана  
полете ка њему срећом обасјана. 

Није прошло много, непуна година,  
кад је Сими жена подарила сина. 

Ни сањала није кога је родила,  
српска хероина, Вучинића вила. 

Од Бога ти покој и вечна ти слава  
што си нам родила моравичког лава. 

О томе човеку ја вам данас певам 
његову доброту забораву недам. 

Моравичка црква Светог Георгија  
где се верно служи Света Литургија. 

У њој су Крштење Свето приредили  
и Жарко му име тада наденули. 

Детињство му прошло уз мајку и оца  
Симу и Латинку два сјајна ослонца. 

Па му душа млада, племенита, чиста  
однекуда чула за реч „комуниста“. 

Опхрван од бола спознаје истину  
да ће многи Срби издат Краљевину. 

И да ће ускоро најдаље до зиме  
поделити судбу свога оца Симе. 
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И заиста опет рат дође у село  
да поцрни све што до тад беше бело. 

Разочаран, тужан, не због новог рата  
него зато што је усто брат на брата. 

Па се онда сети бечкога упутства,  
завађене браће, поробљеног српства. 

И сети се речи свога оца Симе: 
„ни за шта на свету не дај 
Краљевине“. 

Оптерећен болом српског заокрета  
придружи се војсци четничког 
покрета. 

Да сачува оно што бити не може,  
док се браћа Срби са собом не сложе. 

Свом је својом снагом из целости 
бића  
стао уз војводу Добру Јевђевића. 

У борбама први уз свог команданта  
те га Добро узе за свог ађутанта. 

Схватили су брзо да је немогуће  
сачувати славу отаџбинске куће. 

И да ће се брзо место литургија  
по црквама српским служит панаија. 

за помен држави славне Краљевине  
сада на згаришту срамне паљевине. 

Тад подиже војску велики војвода 
јер не хдете душу душману да прода. 

Па са восјком оде пут хладне Европе, 
јер не хтеде љубит издајничке стопе. 

А пре него што ће на пут тужни поћи 
Жарко тајно оде кући једне ноћи. 

Да последњи пут посети огњиште  
и да руку младе Босанке заиште. 

Испрошену младу у цркву поведе,  
заједно пред Богом дадоше завете. 

Па се преко ноћи пешке преко гора  
спустише до сињег, Јадранскога мора. 

Са остатком војске пређоше границу  
са болом у срцу, сузама на лицу. 

Војвода је тада војску окупио  
па из свега гласа, вако говорио: 

„ Браћо моја Срби, моји соколови  
ратничкога духа, небески орлови. 

Животи су ваши данас сачувани,  
да би свету борбу наставили вани. 

У име те борбе и свете истине  
никад се немојте, одрећ Краљевине.“ 

Са овим речима славни је војвода  
распустио војску четничког одреда. 

Расуше се тада свак у својој нади  
Неки по Европи други по Канади. 

Жарко и Босанка одлучише тада  
да им нова земља постане Канада. 

Канадска их земља одмах пригрлила,  
и постала нова домовина мила. 

Жарко и Босанка по своме избору,  
започеше нови живот у Виндзору. 

У Виндзору тад је Срба доста било  
али не би цркве где би се молило. 

Па је зато Жарко цркви приступио  
и са браћом својом храм је саградио. 
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Уздигли га сјајем ка небеском своду  
да путоказ буде српскоме народу. 

Ал несрећа опет по рецепту старом  
сустиже га опет са још већим жаром. 

Па се опет српска кућа поделила  
и над српском црквом магла се 
надвила. 

Јер се брат са братом завадио јарко  
на муци се опет затекао Жарко. 

Поучен речима, књиге Светог Писма: 
„на грех се наљути, ал не на 
грешника“, 

никог лично није Жарко осудио  
осим комунизма, Бог му пресудио. 

Па је опет Жарко почео изнова  
градит нову цркву од пода до крова. 

Та је нова црква Светог Димитрија,  
многе српске душе собом пригрлила. 

Како једном давно мени Жарко рече  
пола му живота са том црквом тече. 

У браку са Босом добио је сина  
по оцу му име наденуо Сима. 

И две кћери дивне два цветна увојка,  
племените жене Рајка и Радојка. 

И са њима много сретне унучади  
оставио Жарко у земљи Канади. 

За живота свога људе помагао  
с`браћом својом многе цркве подигао. 

У Виндзору увек као свој на своме,  
пријатељ је био српству читавоме. 

У вери си био на доброме гласу  
О хришћански вуче, људски 
горостасу.  

Сећање на тебе нову наду буди  
да ће међу нама бити таквих људи, 

који ће те пратит колко који може  
на том благом путу помози нам Боже. 

 

Протојереј Јовица Ћетковић 
11. октобар 2017 

ОД  

БОГОЈАВЉАЊА 

ДО  

ВАСКРСА 
СВЕШТЕНИК ЋЕ 
ОБИЛАЗИТИ СВЕ 

ПОРОДИЦЕ НАШЕ 
ПАРОХИЈЕ РАДИ 

ОСВЕЋЕЊА ВОДЕ И 
БЛАГОСИЉАЊА 

ДОМОВА 
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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 parishioners, that 
they consider using the services of our 
parish's benefactor for their future needs. 

ЧАСОВИ  

ПЕВАЊА ЗА ПЕВНИЦОМ, 

ЧИТАЊЕ БОГОСЛУЖБЕНИХ МОЛИТАВА  

И УЧЕЊЕ ЦРКВЕНОСЛОВЕНСКОГ ПИСМА 

СУБОТОМ У ВРЕМЕ ПОСТА У 5 САТИ 

У НАСТАВКУ ВЕЧЕРЊЕ БОГОСЛУЖЕЊЕ 

Учитељ свештеник Јовица Ћетковић 

Црква Светог Димитрија, Виндзор 

ДОБРОДОШЛИ! 
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A BUSINESS 
SCHOOL FOR…  

CHRISTIANS  

We Orthodox Christians usually view 
business as something explicitly contradictory to the spirit and teaching of the 
Gospel and regard it as something dishonest. Once we hear this word, the fol-
lowing characters from the Gospel parables immediately come to our mind: 
a rich farmer who had such terrific crops that he needed larger granaries to 
store them all; and another rich man at whose gate a poor beggar named Laza-
rus lay, full of sores. We also remember the words of Christ that It is easier 
for a camel to go through the eye of a needle, than for a rich man to enter into 
the Kingdom of God(Mk. 10:25). 

Now I am not going to explain that well-to-do people can be very different, 
that some of them even strive to be righteous and please the Almighty, not to 
mention the fact that this is a rarity—the more opportunities you have the 
more temptations you face. Besides, the process of making a fortune is usually 
a thorny path that sometimes requires immoral decisions and actions. Are 
there any exceptions to this rule? Indeed there are exceptions. But that’s not 
what I am going to talk about. This issue will be different. 

Here it is: For the children of this world are in their generation wiser than the 
children of light (Lk. 16:8). Our Lord Jesus Christ says these words in the Par-
able of the Unjust Steward. What for? In my view, the Savior wants to tell us 
that if we are willing to become the children of the Kingdom, then we have 
something to learn from the children of this age: They have their experience, 
skills and valuable findings that should in no way be ignored. 

First of all, if you are troubled by this very word ―business‖, nothing prevents 
us from remembering its literal Russian translation. The word ―business‖ in 
Russian is ―delo‖, which can be translated as ―activity‖, ―work‖. Yes, it is a 
trifle, but the phrases ―This man is doing business‖ and ―This man is doing an 
activity (or work)‖ sound very different in Russian. 

Many people go into business, but only some of them do well in it and only a 
select few reach the top of success in business. If we are speaking not about 
those who are preoccupied only with destroying and stealing all that was cre-
ated by others long before them, but of those people who start with nothing 
and achieve success in business on their own, then we can observe the same 
regularities and patterns in the rise of these entrepreneurs that are significant 
for us. 

http://orthochristian.com/88468.html
http://orthochristian.com/74824.html


 

 
You cannot attain a success in any activity without industry, thoroughness, 
consistency and courage. He who labors only as long as it gives him pleas-
ure, but gives up his undertaking once he gets bored, will never attain his 
objectives. Neither will he who easily switches from one activity to another. 
Nor will he who is ready to do anything in order to avoid complications, and 
faint-heartedly capitulates once they come up. 

Business always requires full dedication to your cause, if not self-sacrifice. 
In many cases a businessman neglects his personal life, health, diet, sleep 
and almost everything for the sake of good results. 

In addition, business requires the ability to discriminate between the things 
that are of primary and those of minor importance in order to sacrifice the 
latter and to devote all your energies to the former. 

A man of business must necessarily learn to set his goals and devise a plan to 
accomplish them – and it is requisite for him to do it correctly. Self-
discipline and attentiveness are absolutely essential here, for once you allow 
any distraction or relaxation, all will directly go wrong. 

The business world is imbued with the spirit of competitiveness—it is a dog-
eat-dog environment. That is bad. But what really matters is that if you stop 
learning and improving your skills, it means you have brought your own pro-
gress and development to a halt, and soon you will surely be replaced by 
those people who are not lazy and don’t spare themselves. 

Business teaches people to be realists. You could argue whether one or an-
other offer, idea, principle or trend is good or not, yet there is only one crite-
rion to distinguish the truth from falsehood: Whether it works or not. 

However, at the same time, you cannot do without idealism (to at least some 
degree), for if you don’t set yourself a task that initially seems (either to you 
or to somebody else) practically impossible to complete, then there are no 
prospects for development —you underestimate your own abilities and will 
probably never achieve anything really impressive. 

Business always means a search and creative work—all that is stereotype 
and lacking originality quickly becomes out-of-date, ―a back number‖, and 
uninteresting in modern days. In some sense, business even resembles art, in 
that each of its spheres, sectors and tendencies has its own virtuosi and mas-
ters. 

Business requires patience. Hurriedness, the desire to get everything at once, 
has ruined many businessmen literally at the very start or soon after it. Busi-
ness requires modesty. By wholeheartedly yielding to the spirit of vainglory 
you inevitably turn many people against yourself and immediately make ene-
mies. And business requires humility.  
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As long as you think that you have achieved nothing, you still have the abil-
ity to exert yourself, make tremendous efforts, and move forward unceasing-
ly. 

In case of failure you can find many justifications and excuses: your rivals’ 
craftiness, unforeseen circumstances, a weak team, a lack of circulating as-
sets, a crisis, computation errors, dishonest partners and so forth… But what 
is the point of all of this? You have lost. As the saying goes (in this cruel 
and, in some sense, even ―inhuman‖ world): you are a loser. Have you ad-
mitted, acknowledged this? Well… All who have not become ―losers‖ will 
tell you (without mercy, but honestly) in one voice: neither the team, nor the 
partners, nor the rivals, nor the crisis are to blame for that; it is only your 
own fault, whereas all other things are just the factors that you neglected. 

True, indisputably business and Christian ascetic labor are different things. 
The former can be inspired by greed for profit, egotism, and self-love, while 
the latter must necessarily be free of all this. The former is capable of ruin-
ing our souls and making us forget higher things, setting our minds on the 
things that are on earth. This is possible both in the case of a success and in 
the case of complete fiasco. In contrast, the latter aims to separate us from 
this-worldly things and help us to turn to the heavenly ones. 

But the trouble is that today ascetics are very scarce, and perhaps that’s why 
only few have a proper understanding of Christian asceticism. Meanwhile, 
there are more than enough (to varying degrees) successful and prosperous 
businessmen. Why so? After all, these people labor for a temporary reward, 
whereas we together with our brothers and sisters in Christ are called to la-
bor for the eternal reward… In my opinion, the reason can be found in the 
words of Christ cited above: For the children of this world are in their gen-
eration wiser than the children of light. There is no doubt that they are much 
wiser than we are. If that’s the case… In that case we should most carefully 
examine their experience and learn from them, lest it should be found at 
the Last Judgment that they labored and sweated blood for vain and earthly 
things, while we never ―lifted a 
finger‖ for the sake of the most 
precious, heavenly things. If it 
really proves to be true, then 
we—even though we may have 
been poor or penniless—won’t 
be able to go through the eye of 
a needle. 

Igumen Nektary (Morozov) 
Translation by Dmitry Lapa 

Pravoslavie.ru 

ПОЧЕТАК ВАСКРШЊЕ ПОСТА 

19. ФЕБРУАР 2018. 
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ПОСТ, ПРИЧЕШЋЕ И 
СВЕТА ТАЈНА 
ИСПОВЕСТИ 

 

Драга браћо и сестре, све је 
више наших парохијана 
који приступају редовно 
Светој Тајни Причешћа.  

Да ли је недељни пост 
исправан, да ли се онај који 

пости све постове може причешћивати на свакој литургији или 
не, под којим условима и како, да ли је обавезна исповест пред 
пришешће? На ова питања, макар делимично, у овом тексту, 
покушаћу да дам одговор. 

Дакле, прво да констатујемо да у пракси, макар овде код нас у 
Канади, постоје два приступа светој Тајни Причешћа.  

Први је добар али не и потпун а то је да се два или 3 пута 
годишње изабере једна седмица, најчешће у току великих 
постова,  и да се та седмица пости а на крају у недељу се 
причешћује. У суштини, православна црква не препознаје 
недељни пост као такав и у свом Типику нема дефиницију за 
њега. Приликом ванредних мера, у случају болести, старости, 
глади или неке друге несреће, свештеник је према својој савести 
имао слободу да парохијанима пост ублажи или скрати на 
недељу  или две, по мери људског снисхођења, али се у том 
случају, редован пост за остале хришћане није укидао. Такође, 
тек крштеним хришћанима, пост се није наметао у пуној мери, 
него се од њих очекивало да посте једну или две седмице докле 
мало не стасају у својој вери. Касније се очекивало да и они посте 
све постове као и остали хришћани. Дакле, овај вид поста је 
добар, само уколико из године у годину све више напредујемо у 
хришћанском смислу, и уколико једног дана заиста почнемо да 
постимо све постове. Уколико останемо на томе да сваке године 
постимо једну или две седмице, тј уколико остајемо на истом 
нивоу као и претходних година, овакав пост нам неће донети 
веће духовне плодове.  

Како год, сви они који посте једну недељу ради причешћа, 
требали би да се исповеде пред Свето Причешће. Пост тих дана 
би требао да буде строжији, по могућности без рибе или на води.  

Други приступ је да се посте сви постови у години, укључујући и 
среду и петак сваке недеље. Генерално, према уопштеном 
правилу, свако ко је крштен у православној вери и ко пости све 
постове, може да се причести на свакој светој Литургији. 
Наравно, приступ Светој Чаши је условљен нашом 
одговорношћу.  Уколико прилазимо Светој Чаши са мржњом 
према брату своме, са сумњом да су у  
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чаши заиста Тело и Крв Господња, боље би нам било да се 
повучемо јер нам се може десити да смо недостојни за једну 
такву Свету Тајну. У том случају,  Свето Причешће нам неће 
бити на корист него чак напротив на суд и осуду како каже 
молитва пред причешће. Зато је исповест најбољи начин да се 
преиспитамо и  на миру припремимо за 
Свету Тајну Причешћа.  

 

СВЕТА ТАЈНА ИСПОВЕСТИ 

Дуго времена у нашем народу и међу нама 
самима је била устаљена пракса 
исповедања по картком поступку у коме би 
онај ко се исповеда само пришао а 
свештеник очитао разрешну молитву и 
тиме се овако велика Света Тајна 
завршавала. 

Дакле, Света Тајна Исповести је Тајна 
Покајања, у коме онај који се исповеда 
преиспитује себе и своје поступке, и тихо, 
скрушеним покајничким гласом, конкретно 
признаје Богу шта је починио. Свештеник је у том случају само 
сведок да посведочи пред Богом исповеђено и да на основу 
искуства и правила цркве, уколико је потребно, да ономе који се 
исповеда духовни медикамент у виду савета или епитимије                         
( покајна дисиплинска мера у случају већег греха). Свештеник не 
сме никоме рећи тајне Свете Исповести по цену свог 
свештеничког позива. Дакле, није довољна само разрешна 
молитва, није довољно само признати да смо грешни него је 
потребно исповедити конкретан грех. На пример, “ Замрзео сам 
пријатеља, опсовао сам Бога,  потукао сам се, нисам помогао 
пријатељу у невољи”, и тако слично. Потребно је такође, да се 
сетимо грехова своје младости и свега што је запостављено. 
Према речима једног светог оца, мали а заборављени греси су 
као зрна песка која запуше рупице на ситу, па кад се намноже, 
Божанска Благодат тешко може да продре до нас, а посебно до 
наше душе. Ако нам се деси да смо сами од себе очајни и тужни, 
без посебног  разлога, велика вероватноћа је да нас тишти неки 
заборављени, неисповеђени грех. .  

Вече пред исповест, пред спавање, можемо искористити да 
размислимо о својим гресима. Такође, моменат чекања у реду за 
исповест можемо искористити са се присетимо наших 
поступака. 



 

 

13 

Ради лакшег сналажења, грехе можемо поделити на 3 категорије и 
кроз њих се преиспитвати: 

1. Греси према Богу ( занемаривање Богослужења, мрс у време 
поста, псовање Бога и светитеља, одсуство молитве, 
скрнављење икона, врачање, и слично) 

2. Греси према другима ( мржња, завист, осуђивање других, лаж, 
покрасти неког, абортус, не помоћи другом и слично) 

3. Греси према себи ( размипљање о самоубиству, очајање, 
гордост, сујета, хвалисање и слично) 

ЗАКЉУЧАК: 

Причешће је врхунац хришћанског живота. Онај који се не 
причешћује, макар све хришћанске врлине имао, не може се у 
пуном смислу назвати хришћанином. Ако је тако, онда треба да се 
трудимо да се што чешће причешћујемо. Крштена деца до 7 године 
се могу причестити на свакој литургији. Од 7 до 14 године, у 
договору са свештеником, деца се благо уводе у тајну поста.  

Омладинци могу и треба да посте цели пост и да се причешћују.  

Одрасли здрави људи, православни хришћани, без изузетка, су 
позвани да посте све постове и да се пришешћују редовно. 
Уколико неко није у ситуацији, нека се посаветује са свештеником 
и нека прилагоди ситуацију својим могућностима.Они који посте 
по недељу дана, нека се труде да из године у годину повећају број 
посних дана. И нека се исповедају сваки пут пред свето причешће. 

Они који посте све постове, нека приступају Светом Причешћу кад 
год им се за то укаже прилика. Уколико ипак, из неког разлога 
осетите немир у души, грижу савести, исповедите се код 
свештеника и консултујте са њим око приступа Светом 
Пришешћу. Са времена на време, приступите редовно Светој Тајни 
Исповести, макар једном у току великих хришћанских постова. 

У преносном значењу на телесну категорију живота, пост од 
недељу дана и причешће  су исто што и  недељни третман 
лековима за одређену телесну болест. Са друге стране, целокупни 
хришћански пост и редовно причешће су један здрав начин 
духовног живота што омогућава превентивно деловање на заштиту 
душе, исто као што и телесно активан човек који живи здравим 
живот, превентивно делује на своје телесно здравље и чува своје 
тело од опаких болести. 

Са благоовом 

Прота Јовица Ћетковић 
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Вече  
Републике 

Српске 

Виндзор 

2017 
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Слава цркве 
Светог 

Димитрија 

2017  
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АКТИВНОСТИ НАШЕ                                
СРПСКЕ ЦРКВЕНЕ ШКОЛЕ 

Наша деца, учитељи и родитељи, ове јесени су имали низ 
ваннаставних активности. Пошто су просторије Српске 
Школе поплављене, и у току је реновирање, одлучено је да се 
сви лепи јесењи дани проведу на излетима.                                                    

МИНИ ГОЛФ 

Први излет је био крајем септембра 
када су деца српске школе уживала 
у игрању мини- голфа и дружењу. 
Добар провод измамио је осмјехе 
на слатким малим лицима, који су 
са радошћу дочекали први излет. 
Дјечију радост и угођај употпунила 
је права  летња ноћ, необична за 
ово доба године.  
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БЕРБА ЈАБУКА 

Дјеца српске школе су посјетила воћњак "Тисен " у 
Лимингтону, као дио школе у природи!!!!!Након бербе јабука, и 
заједничког ручка и 
сока од јабука, ђаци 
школе уживали су у 
разним играма и 
заједничком 
дружењу, 
слаткишима, вожњи 
око воћњака. Дан су 
допунили лавиринти 
у кукурузима, као и 
разне друге вањске 
активности за дјецу.  
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ПОСЕТА ЗОЛОШКОМ ВРТУ У 
ДЕТРОИТУ                                           

VISITING ―DETROT ZOO‖ 



 

 
Деца наше школе уживају у зимским радостима 

Децембар 2017 

 
ЛАЗАРЕВА СУБОТА 

31. МАРТ 2017. 
Освећење врбових грана и литија око цркве 

Позивамо сву нашу децу да дођу! 
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Драги Парохијани. 

 

На захтјев већег броја наших парохијана, одлучили смо да 
уведемо малу новину у организацији Бадње вечери. Наиме из 
разлога што један број људи на бадње вече по изласку из цркве, са 
свете службе, не могу наћи мјесто у нашој сали и самим тим не 
могу присуствовати ни програму, управа је одлучила да уведе 
кориштење резервација. 

Резервације ће се дијелити послије служби у нашој цркви и на 
годишњој скупштини 24-ог Децембра. 

Сви парохијани ће моћи да узму резервације за себе и своју ужу 
породицу.  У сали ће бити 27 столова  са по осам сједишта и 
резервације ће се дијелити по столовима, да би чланови једне или 
више породица могли да сједе заједно. Врата сале ће се отворити 
послије службе и у салу улазе прво парохијани и посјетиоци са 
резервацијама, а послије тога ће улаз бити слободан за све који 
нису успјели да обезбиједе резервацију под условом да буде 
слободних мјеста. 

Овај начин организовања је на неки начин еxпериментални и на 

основу искуства и ваших примједби драги парохијани, ми ћемо 
мијењати и прилагођавати будуће 
организовање Бадње вечери. 

Предсеник ЦШО Горан Јамина. 

Примерак 
резервације 

Example                                       
of reservation 
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Dear Parishioners, 
 
 As per the request of a large number of our parishioners, we 
decided to introduce a small change in the organization for "Badnje 
Vece" (Christmas Eve). Because a significant number of people on 
Christmas eve cannot find a place in our hall after the holy service, and 
therefore miss out on the program, the Church board has decided to in-
troduce the use of reservations. 
 Reservations will be distributed after the service in our church 
every Sunday, and at the annual meeting on December 24th. 
 All parishioners will be able to make reservations for them-
selves and their family. There will be 27 tables with eight seats in the 
hall and the reservations will be distributed by tables, so that members of 
one or more families can sit together. On January 6th, the doors of the 
hall will be opened after the service and the parishioners and visitors 
who have made their reservations ahead of time will be given access 
first to enter the hall. Only after they have all been seated will the en-
trance will be open for all who couldn't  provide a reservation, if there 
are available spots. 
 This way of organizing is in some way experimental and on the 
basis of experience and your remarks, dear parishioners; we will change 
and adapt future organizations of Christmas Eve based on the results we 
will see this year.  
 
Goran Jamina. 

У нашој црквеној сали у октобру месецу, о. Милош 
Весин,  више него успешно, одржао духовно предавање  

за омладину на тему   

“ Истинско значење речи волим те” 
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Распоред Богослужења од 01. januara до 08. aprila 2018 г. 
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Upcoming services from 01, January for  08, April 2018   
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MOJA CRKVA MOJA KUCA 
PRILOZNICI ZA  PERIOD OD 15.  OKTOBRA 2017. G.  DO 10. DECEMBRA 2017. 

PRILOGE  EVIDENTIRAO TUTOR CRKVE SVETI  DIMITRIJE  TIHOMIR RADAN                             

Za zdravlje i spasenje Za pokoj duse Jovanke Zebeljan 

Za pokoj duse Duse                       
Zarka Vucinica 

Korekcija iz proslog Glasnika 

Razlicitim povodima 

Mrs. Stella Golocevac dala $20 
prilog za pokoj duse Jovanke 
Zebeljan a u proslom Glasniku 
je bilo  upisano za zdravlje 
porodice. 
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Za pokoj duse svojih predaka 

 

КАНОН АНДРЕЈА 
КРИТСКОГ 

ЧИТАЊЕ ПОКАЈНИХ 
СТИХОВА  

19, 20, 21, 22 ФЕБРУАР 2018 

И 

22. МАРТ 2018 

У 6 САТИ УВЕЧЕ 

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.                                          
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CLANARINA PRILOZI ZA FILM 

PRILOZI KOJE JE EVIDENTIRALA RACUNOVODJA NASE 
CSO VESNA PAUNIC ZA PERIOD                                                               

OD 09. ОКТОБРА  DO 13. ДЕЦЕМРА 2017,                          

MANASTIR OSTROG 

Prilozi za zvonik 

GLASNIK 

HOR 

KOSOVO I METOHIJA 

 

СВЕТИ ЈОВАН КРСТИТЕЉ 

СВЕТА ЛИТУРГИЈА У 09:30 

ОСВЕЋЕЊЕ                       
СЛАВСКИХ КОЛАЧА                       

У 08:45                                                        
И ПОСЛЕ СВЕТЕ ЛИТРУГИЈЕ 
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CRKVENA SLAVA 

VECE REPUBLIKE SRPSKE 
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29 

ZA POKOJ DUSE  

ZARKA VUCINICA 
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SRPSKA SKOLA 



 

 

 

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 

SERVICE FOR MEMORY ETERNAL                      
FOR OUR RELATIVES AND FRIENDS 

Субота,                               
10. фебруар 2017 
Света Литургија у 09:30  

Донети скувано жито, 
флашу црвеног вина и 

списак свих умрлих 
сродника за које желите да 

се помолимо.  

 

СВЕТИ АРХИЂАКОН 
СТЕФАН 

СВЕТА ЛИТУРГИЈА У 09:30 

ОСВЕЋЕЊЕ                       
СЛАВСКИХ КОЛАЧА                       

У 09:00                                                        
И ПОСЛЕ                                     

СВЕТЕ ЛИТРУГИЈЕ 



 

 
 

СВЕТОСАВСКА 
АКАДЕМИЈА 

  

ЦРКВА СВЕТОГ ДИМИТРИЈА 
ВИНДЗОР 

  

НЕДЕЉА                                    

28. ЈАНУАР 2018 

СВЕТА ЛИТУРГИЈА У 

10:30  
У НАСТАВКУ                                        

ДЕЧИЈА ПРИРЕДБА                                          
И СВЕЧАНА ТРПЕЗА 

ДОБРОДОШЛИ! 

 

СВЕТА ТАЈНА ЈЕЛЕОСВЕЋЕЊА 

МОЛИТВА ЗА ОЗДРАВЉЕЊЕ  

ВЕЛИКА СРЕДА 
04. АПРИЛ 2018. 

ЦРКВА СВЕТОГ ДИМИТРИЈА 
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НЕДЕЉА  

02. АПРИЛ  2017  

У 06:00  

ЦРКВА СВЕТОГ 
ДИМИТРИЈА 

ПОСЛЕ СЛУЖБЕ                      
У САЛИ 

ПОСНА ВЕЧЕРА 
ЗА СВЕ 

ПРИСУТНЕ 

PANORTHODOX ORTHODOX VASPERS 

СВЕПРАВОСЛАВНО 

ВЕЧЕРЊЕ БОГОСЛУЖЕЊЕ 

SUNDAY,  

02 ,APRIL 2017 

AT 06:00 PM 

ST. DIMITRIJE 
CHURCH 

AFTER SERVISE 

FASTING DINER  

FOR ALL 

IN CHURCH HALL 

ПЕТАК                                                    
19. ЈАНУАР 2018 

Света Литургија у 10:30                    
и у наставку  

Освећење воде 

ВЕЛИКО ОСВЕЋЕЊЕ ВОДЕ 

БОГОЈАВЉАЊЕ 



 

 


