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Драги парохијани,  

Сретна нам слава, празник 
Светог великомученика 
Димитрија, величанственог 
заштитника наше цркве, 
наших породица и нас самих! 

Величанствена је наша љубав 
према светитељима. Ни један 
народ не слави славу, као што 
то срби раде. Наша држава и 
наше школе славе свога 
родоначеника Светог Саву. 
Наши градови и наша села  
славе своју славу.  Наша 
удружења, хорови, кола 
српских сестара, славе славу. 
Наше цркве и манастири у 
крају и отаџбини славе своју 
славу. Братства, фамилије и 
породице славе славу. И опет, 
многи појединци, славе своје 
заветне славе, приславе и 
имендане.  
Готово да нема 
србина да не 
слави славу 
нити педља 
српске земље да 
не прославља 
светитеље и 
угоднике 
Божије. Ето тако 
срби славе 
славу! 

 

Протојереј 
Јовица 
Ћетковић 

 

Dear Parishioners, 

Happy "slava"  all of us, the 
feast of the Holy Martyr Dimi-
tri, the magnificent saint and 
patron  of our church, our fami-
lies and ourselves! 

Great is our love for the saints. 
No nation celebrates "slava",                   
as the Serbs do. Our homeland 
and our schools celebrate our 
founder St. Sava. Our cities               
and our villages celebrate their 
"slava". Our associations, 
choirs, "kolo" of Serbian sisters, 
celebrate "slava". Our churches 
and monasteries here and in              
the homeland celebrate their 
"glory". Brotherhood and                
Families are celebrating "slava". 
Many individuals celebrate their 
"zavetna slava". There is almost 
no serbians that not celebrate 

the saints and 
comforters of 
God. That's 
how serbians 
glory "slava"! 

 

Warmest                    
regards,  

 

Very                      
Reverend                
Jovica 
Cetkovic 

 

 

РЕЧ УРЕДНИКА                                    EDITORS NOTE 
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Поклоничко путовање парохијана цркве                  
Св. Димитрија из Виндзора                       

православним светињама Грчке 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тридесет двоје парохијана цркве Св. Димитрија из Виндзора, 
предвођени својим свештеником, Протом Јовицом Ћетковићем, 
упутили су се током јуна месеца ове године на 
поклоњење  православним светињама Грчке. За многе поклонике, 
било је ово једно од најснажнијих искустава које су осетили у 
животу. Ово се посебно односи на мушки део групе јер су посетили 
манастир Хиландар. 
Групу виндзорских  хришћана, првог дана путовања, у Солуну је 
дочекао директор поклоничке агенције „Светињама у походе“, 
Драган Павловић, који је уједно био и водич групе. Након дугог 
лета, први дан је већина поклоника искориситила да се упозна са 
древним градом Солуном и да се одморе.  
Сутрадан ујутро кренули смо у обилазак. Прва светиња коју смо 
посетили на овом нашем путовању била је нама, парохијанима 
цркве св. Димитрија из Виндзора од посебног значаја, а то је црква 
Св. Димитрија у којој се налазе и мошти Св. Димитрија, заштитника 
наше цркве. Ту смо, сви заједно, са усхићењем, отпевали похвалне 
песме Св. Димитрију, прочитали молебан за здравље наших 
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сродника и поклонили се свецу. Такође, обишли смо и 
крипту цркве, која је место страдања и мучења овог дивног 
светитеља. Црква Св. Димитрија је једна од најстаријих 
очуваних хришћанских цркава у Грчкој. Потиче из 6. Века. 
 
Након цркве Св. Димитрија посетили смо и цркву Св. 
Софије из 8. века. 
У поподневним часовима, посетили смо војничко српско 
гробље у Солуну где нас је дочекао и угостио чувени чика 
Ђорђе Михаиловић. У капели, при споменику, одслужили 
смо парастос за све српске борце сахрањене на овом светом 
месту а који су постраадали приликом пробијања Солунског 
фронта.  
 
Са овог светог места 
отишли смо за 
Уранополис, луку одакле 
мушки део групе треба 
да отплови за Свету гору. 
Успут смо посетили 
метох манастира 
Хиландара у Какову. 
Трећег дана путовања, 
рано ујутро, мушки и 
женски део групе су се 
раздвојили. Жене су 
бродом опловиле 
Свету Гору и са 
непосредне близине 
виделе око 12 светогоских манастира.  Мушки део групе се, 
бродом, упутио ка Светој гори и хиландарској луци 
Јовањица. Неописива радост обухватила је све поклонике, 
посебно тројицу дечака који су били са нама у групи, када 
су на путу за Свету гору на брод слетеле десетине галебова 
које смо хранили из руке. Већ ту смо сви схватили да ће ово 
једнодневно путовање бити посебно. У Јовањици нас је 
сачекао хиландарски искушеник, задужен за дочек гостију. 
Успон са обале према манастиру Хиландару је био 
нестваран. Осећај да ходамо Светом Гором је био 
непроцењив. Након 20 минута вожње, први пут смо 
угледали нашу највећу светињу, манастир Хиландар. 
Ускоро смо били испред манастирске капије где нас је 
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дочекало 
неколико 
момака 
задушених 
за смештај 
гостију. 
Након 
послужења 
у 
гостионици, 
група је 
била 
смештена у 
једну велику 
просторију. 

Просторија, коју популарно зову „мазгара“, има 40 кревета и 
јако је необичног изгледа, сва у камену и дрвету. Име је 
добила по томе, што су ту дуго времена држали манастирске 
мазге. Након што је део манастира изгорео у последњем 
пожару, монаси су одлучили да ову просторију, која је некад 
користила са држање стоке, прилагоде за посетиоце 
манастира, како би наш народ и даље мога долазити на 
ходочашће у Хиландар. 
Након краћег предаха, група се упутила у обилазак 
манастирких знаменитости. Најпре смо обишли манастирско 
гробље са костурницом где се чувају лобање монаха. Даље се 
спуштамо прашњавим путем према обали,  успут обилазећи 
место где се на чудесан начин појавила икона Тројеручица на 
магарету а потом и маслину коју је засадио цар Душан. 
Посебан доживљај је било пењање на кулу коју је саградио 
краљ Милутин. Поглед са куле, који се пружа на чувене 
манастирке винограде и манастирско пристаниште је 
непроцењив. Ускоро смо се морали вратити у манастир како 
би стигли на вечерње богослужење.  
Мало пре 4 сата после подне, хиландарски монах клепалом 
зове све нас на богослужњење. Наши поклоници, видно 
уморни, ненавикнути на огромну врућину и влагу која влада 
на Светој гори, ипак, са усхићењем, ужурбано, хитају ка 
манастирској цркви. Са свих страна, хиландарски монаси, 
вековима утабаним стазама, пристижу на богослужење. 
Сваки камен по којем газимо, углачан милионима корака. 
Камене степенице на улазу у манастирску цркву попустиле и 
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искривиле се од броја људи који су по њима ходали. А у 
цркви посебан мир, својствен само овом месту.  
 
Манастирска црква се састоји из 4 дела: две припрате, брод 
цркве и олтар. Наши поклоници са посебном пажњом  улазе 
у храм и целивају свете иконе и сваки свети предмет, 
поступно прелазећи од прве припарате до брода цркве. У 
самом броду цркве икона Тројеручица пред којом свако од 
нас пада на колена. Готово да није било ни једног од нас, који 
макар једну сузу није пустио пред хиландарском игуманијом 
Мајком Божијом. 
Вечерње богослужење са типиком, својственим само овом 
светом месту, византијско појање и присутво преко 40 
хиландарских монаха учинили су да се наши верници осећају 
као да на неки начин већ дотичу део Царства небескога.  
Након вечерње службе уследила је вечера за манстирском 
трпезом. Сама вечера, прича је за себе. Вечера и није вечера 
него свечаност у пуном смислу речи.  Све почиње, све траје и 
све се завршава молитвом. А храна, никад једноставнија и 
никад укуснија.   

Након вечере опет 
богослужење, 
Акатист Мајци 
Божијој пред иконом 
Тројеручицом и 
целивање моштију 
светитеља 
православне цркве 
који се чувају у 
Хиландару.  
За краја дана, 
обилазак лозе Св. 
Симеона и 
захватање и пијење 
воде из бунара Св. 
Саве и одлазак на 
починак. 
 
Рано ујутро око 4 
сата, по потпуном 
мраку, наши 
поклоници одлазе на 
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јутарње богослужења у манастирску цркву. У припрати 
цркве, један од манастирских стараца, јеромонаха, исповеда 
поклонике. У цркви се светлост назире само  из 
манастирских кандила. Наши поклоници, сада већ искусни у 
чињењу великих и малих метанија, веома су брзо разумели 
поредак богослужења и трудили се да ни на који начин не 
ремете мир који влада у цркви. Већина нас се причестило 
светом Тајном. Након 4 сата богослужења, која су прошла 
као минут, и након доручка у манастирској трпези, били смо 
технички спремни за одлазак са овог светог места али не и 
духовно. Свако од нас би желео да остане још неко време у 
овом земаљском рају. Ипак, убрзо смо морали напустити 
Хуландар. Повратак у Уранополис нас је водио обалом Свете 
горе, где смо, са брода, видели и многе друге светогорске 
манастире од којих је на нас, због величине и грандиозности, 
највећи утисак оставио руски манастир Св. Пантелејмона. По 
повратку у Уранополис, састали смо се са женским делом 
групе, и тако преносећи наше утиске, отиснули смо се 
аутобусом према острву Крфу. На путу до Крфа, успутна 
станица, ради ноћења, нам је био град Јањина. Овај град, јер 
лепотом и изгледом подсећа на наше Требиње, посебно нас је 
одушевио. 
Пети дан путовања смо започели краћим путовањем 
аутобусом од Јањине до луке Игуменица где смо се укрцали 
на брод за Крф.  
Острво Крф и главни град Керкира имају  посебно место у 
историји српског народа. По доласку у Керкиру, где смо били 
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смештени, и након краћег одмора, упутили смо се ка Српској 
кући где се налази српски војнички музеј. Добри доомаћини 
су нас дочекали по српским обичајима и учинили све да се 
осећамо као да смо код куће. Након потресног обиласка 
музеја, упутили смо се ка пристаништу одакле смо малим 
бродом отишли ка острву Видо, где се налази велика 
гробница из времена Краљеине Југославије. У њој је 
сахрањено око 4 хиљаде срба. У непосредној близини острва 
се налазе и обриси мора, тзв Плава гробница, где је 
сахрањено, спуштањем у море, око 6 хиљада, од болести и 
глади умрлих српских војника. Наши парохијани су на овом 
месту, са сузама, отпевали песму посвећену страдању српске 
војске „ Тамо далеко“ након чега смо одслужили и мали 
помен постадалима. 
У вечерњим сатима, искористили смо прилику да прошетамо 
старим градом Керкиром и да се упознамо са локалним 
становницима Крфа и њиховим обичајима. 
Шести дан, рано ујутро смо испловили са Крфа према копну 
и граду Игуменици, одакле смо аутобусом отишли да 
посетимо манастир Велики Метеори на литицама, који су 
уврштени у једно од светских чуда. Фасцинантни прилаз 
манастиру и цео абијент нас је, у неку руку, подсетио на наш 
манастир Острог. У поподневним сатима смо стигли у место 
Камена вурла у непосредној близини Атине, где смо се 
одморили.  
Седми дан, у поподневни сатима смо стигли у Атину. 
Смештени у центру града, подно Акропоља, били смо у 
прилици да 
у 
потпуности 
упознамо 
град. Након 
краћег 
одмора, 
обишли смо 
руску цркву 
у Атини 
коју су Руси 
добили на 
поклон пре 
једног века 
у знак 
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захвалности за помоћ након земљотреса. У вечерњим сатима 
обишли смо и чувени философски трг Аеропаг где је апостол 
Павле одржао своју беседу о непознатом Богу.  
Осми дан, рано ујутро, у луци Пиреј, украцали смо се на 
огроман трајект са којим смо отишли на острво Егина. На 
Егини се налази манастир Св. Нектарија Егинског где се 
такође чувају мошти овог светитеља, чувеног по  многим 
исцелињима од болести рака. Након обиласка манастира и 
поклоњења овом светитељу, одлазимо у оближње село на 
самој обали Егине где су нам локални становници дочарали 
све лепоте живота на једном грчком острву. 
У раним вечерњим сатим се враћамо са овог рајског оствра у 
Атину. За крај нашег путовања се пењемо на Акропољ где 
смо се упознали са начином живота старих Грка.  
Увече, опраштање и поздрављање групе поклоника који су 
9  дана дисали као један.  
Сутрадан ујутро, свако својим путем; неко у родни крај, у 
отаџбину, а неко, авионом, назад у Канаду. У сваком случају, 
било је ово једно незаборавно искуство, које ће свима нама, 
који смо били део тог путовања, остати у предивном сећању 
за цео живот. 
 
Протојереј Јовица Ћетковић 
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ПОЧЕТАК БОЖИЋНОГ  ПОСТА                                                                        
27. НОВЕМБАР 2019 

NEDELJNI RUCKOVI SVE POPULARNIJI 

Iz nedelje u nedelju na ruckovima u nasoj 
sali, nakon svete Liturgije, sve je vise i vise 

nasih sunarodnika. Druzenje sa prijateljima 
uz domaci specijalitete i casu pica, postaje 

polako dogadjaj koji se ne propusta.  

Pozivamo sve nase porodice da se prijave da 
spreme jedan rucak. 

Prijave se vrse kod Slavka Vidakovica na 
broj telefona 519 796 9836 
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У ХРАМУ СВЕТОГ ДИМИТРИЈА 

У СУБОТУ 28. ДЕЦЕМБРА  

У 6 САТИ УВЕЧЕ 

ВЕЧЕРЊА СЛУЖБА 

И У НАСТАВКУ  

АКАТИСТ  

ПРЕСВЕТОЈ БОГОРОДИЦИ 

БРЗОПОМОЋНИЦИ 

Чита се за брзу помоћ за 
све животне потребе; 

помаже и при налажењу 
несталих ствари, код 

емотивних недоумица и 
против ружних помисли)  

ЗАДУШНИЦЕ / ZADUSNICE 
МОЛИТВА ЗА ПОКОЈ ДУШЕ  НАШИХ СРОДНИКА И ПРИЈАТЕЉА 

Субота, 02. новембар 2019                                            
Света Литургија у 09:30  

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

Благосиљање гробних места:                                                         
Виндзор Мемориал Гарден у 11:30 

SERVICE FOR MEMORY ETERNAL FOR OUR RELATIVES AND FRIENDS 

Saturday, 02, November, 2019  
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.  

     The blessing tombs: Windsor Memorial Garden– 11:30 AM 
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На Српском православном имању у Бимбруку, 
подигнута спомен клупа чика Жарку Вучинићу 

У недељу, 14. јула, Организација српских четника "Равна 
Гора" одржала је парастос вожду Трећег српског устанка 
Ђенералу Драгољубу Дражи Михаиловићу, војводама, 
официрима и српским војницима, и свима Србима и 
Српкињама од Косова до данас, на Српском православном 
центру Св. Тројице, у Бинбруку поред Хамилтона.  

Ове године ОСЧ "Равна Гора" је поклонила спомен клупу у 

сећање на Жарка и његову супругу Босиљку Вучинић из 

Виндзора. Чика Жарко је за време 2. светског рата био 

ађутант четничком војводи Доброславу Јевђевићу. После рата 

чика Жарко се посветио подизању фамилије и био је активан 

члан ОСЧ "Равна Гора", Српске народне одбране и 

дугогодишњи председник ЦШО Св. Димитрија у Виндзору.  
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15.10.2018.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, 
29. децембра 2019. године у сали цркве Св. Димитрија ( 2690 Semi-
nole 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 Congrega-
tion. The meeting will be held on Sunday, December 23, 2019. 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 

Славко Видаковић                                                       Горан Јамина  

Ово је званични 
позив на скупштину 

This is an official                           

invitation to the Meeting 
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Ucesce nase dece na                                            
gradskom multikulturalnom dogadjaju 

Nasa folklorna grupa ”Mlada Srbadija” predstavila se tokom leta, 
folklornim nastupom drugoj djeci Windsora na manifestaciji koju 
je organizovao “ Multi kulturni centar” naseg grada. Nasa djeca 
nisu krila radost i zadovljstvo povodom ovog divnog razlicitog 
kulturno umjetnickog druzenja. A sladoled na kraju je dobro dos-
ao. Hvala jos jednom teta Miri Gordic na pozivu nase djece da 
pokazu srpsku nosnju, kulturu i ples.  
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Радостан празник МАЛЕ ГОСПОЈИНЕ дјеца наше српске 
школе обиљежила су одласком у женски Манастир Пресвете 
Богородице, који се налази у 
близини Чикага, тачније у Њу 
Карлајлу у Индијани, САД. 

Дјеци са родитељима као и групом 
поклоника наше Цркве, 
предвођена свештеником Јовицом 
Ћетковићем, уприличено је 
путовање поводом манастирске 
славе. 

Празнична атмосфера у аутобусу 
била је употпуњена дјечијим 
жагором и причом. 

Ову дивну богомољу тог дана 

Посета наших парохијана и деце српске 
школе женском православном манастиру 
Рођења Пресвете Богородице у Индијани 
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посјетио је многобројни 
српски народ околине 
Чикага коју с великом 
љубављу помаже и 
подржава ово дивно мјесто. 

Сазнали смо да је овај 
женски Манастир Рођења 
Пресвете Богордице 
заједница која живи по 
узору на српске манастире, а 

игуманија манастира је млада мати Макрина, из Црне Горе. 

Након величанствене 
Литургија која је сабрала 
христољубиви народ Чикага и 
као и госте из Канаде 
присуствовали смо ломљењу 
славског колача. 

Високопреподобна игуманија 
Макрина уз свесрдну помоћ 
благочестивих сестара и 
домаћина, угостила је све нас 
припремивши трпезу љубави. 

Понијели смо много 
племенитих утисака са овог 
узвишеног догађаја. Многи од 
нас су били први пут у 
манастиру, многи од нас иду 
поново. 

Снажан и дубок утисак на све нас оставио је лични сусрет са 
мати Макрином. Игуманија манастира је поред свих обавеза 

које је имала тог дана, дошла 
да посједи са нама и лично 
упозна нас и нашу дјецу. 

Њено младо бијело свето 
лице и тихи разговор са 
нашом дјецом и 
парохијанима урезало је 
дубоку жељу за скорим 
поновним сусретом. 
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Фолклорна група цркве Св. Димитрија 

“Млада Србадија” 

aнгажовала новог учитеља фолклора 

Фолклорна група цркве Св. Димитрија “Млада Србадија” 
ангажовала је новог учитеља фолклора, једног од најбољих 
кореографа српских фолклорних игара, на свету Дејана 
Милисављевића Звечанца.  Ово смо успели захваљујући 
сарадњи коју је наша фолклорна група успоставила са 
највећим  српским, фолклорним друштвом у Северној 
Америци, “Стеван Синђелић” при цркви Свете Тројице у 
Кичинеру. 

Дејан ће током целе школске године, минимум два пута 
месечно, долазити и обучавати нашу децу, омладице и 
одрасле, фоклорним играма. Оно што је још важније јесте то 
да ће Дејан научити и оспособити поједине наше парохијане 
да убудуће могу сами да уче нашу децу фолклорним играма. 
То је до сад био највећи проблем са којим се наша фолклорна 
група суочавала па рачунамо да ћемо овим подухватом 
убудуће тај проблем решити. Већ на првој проби уписано 
преко 40 нових чланова Младе Србадије. 
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Одржан дан пријатељства цркве Светог 
Стефана Дечанског из Детроита и цркве 

Светог Димитрија из Виндзора 

Током летњих дана, на имању 
прелепе цркве Светог Стефана 
Дечанског у Детроиту, одржан  је 
дан пријатељства цркве Светог 
Стефана Дечанског и цркве 
Светог Димитрија из Виндзора. 
Том приликом, наш свештеник, о. 
Јовица је служио Литургију у 
цркви Св. Стефана. У наставку су 
домаћини, на челу са дивном 
председницом њихове српске 
школе Сњежаном Адамовић, 
организовали квиз такмичење 
српских школа обе цркве, пикник 
и дечије игре. Био је ово дан који 

ће многа деца и родитељи памтити а верујемо да ће се и 
поновити и постати традиционалан. 
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ЦРКВЕНА СЛАВА  
 Наша ЦШО прославља своју храмовну славу празник Светог 

Великомученика Димитрија  

Субота, 09 новембар 2019 у 6 сати увече- Вечерња служба 

Недељa 10. новембар 2019. године у 10:30  

Света Литургија  

 служи преосвећени епископ канадски                                                             

Г. Митрофан                                                                                                       
са свештенством 

После Свете Литургије у црквеној сали ће уследити благосиљање 
славског колача и славски ручак.  

Кумови славе су Младен и Гордана Шпирић  

Позивамо Вас да својим присуством увеличате наше славље. 

ДОБРО ДОШЛИ!   

 

CHURCH SLAVA 

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

Saturday, November 09, 2019 at 6 PM- Vaspers 

Sunday, November 10, 2019  at 10:30 AM 

 Divine Liturgy  

Serve His Grace the bishop of Canada 

Dr. Mitrofan 
With priesthood 

after which, in our church hall we will 
participate in the festivities and blessing of the Bread.  

Godfathers of 
the celebration are Mladen and Gordana Spiric.  

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

WELCOME!                                       
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It’s with heavy hearts that we announce the passing of Ljubomir 
(Ljubisa) Bobic at the age of 79 years.                                        

Devoted husband of 49 years to Radmila. Loving father of Mira 
(Nenad), Dragana (Gojko) and Dane. Cherished grandfather of 

Luka, Maksim, Maja, Danilo and Marko. Predeceased by his par-
ents, Dusan and Milka, brothers and sisters Jaga (Pavle), Milan 
(Boja), Ljubica (Bosko),  Dragan ( Marija), Mara (Dusan) and 

Dane.                                                                                                         
Will be greatly missed and always remembered by                                                                                                                                                                        

many nieces, nephews, family, kumovi and friends in Canada, 
United States, Serbia and Australia.                                                                                                                                                                                                               

He was retired from Chrysler Canada                                                           
and a Member of CAW Local #444.                                                                                           

Ljubisa was a long time and active member                                                   
of St. Dimitrije Serbian Orthodox Church.  

Ljubomir Bobic 

 

 

Biljana Obrenic 
March 30, 1955 - September 13, 2019 

OBRENIC, Biljana, 64 years. Passed away 
peacefully on September 13, 2019 with her loving family by her 
side at WRH-Ouellette Campus. Beloved wife of Radoje for 41 

years. Loving mother of Daniel Obrenic (Duska) and Bojana 
Obrenic. Cherished baba Bibi of Novak and Tanja. Dear sister of 

Branko Baletic (Gordana). Loving tetka of Nemanja. Will be 
dearly missed by many friends and extended family in Canada 

and the former Yugoslavia.  
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Распоред Богослужења од 02. новембра 2019 до 09. јануара 2020 г. 

 

СВЕТИ АХАНГЕЛ 

МИХАИЛО 
21. НОВЕМБАР 

ОСВЕЋЕЊЕ КОЛАЧА  
У 08:30 УЈУТРО 

СВЕТА ЛИТУРГИЈА                   
У 09:30 УЈУТРО 

ST. ARCHANGEL                     
MICHAEL 

21, NOVEMBER 

BLESSING SLAVA’S BREAD 

AT 08:30 AM 

ST. LITURGY                                 

AT  09:30 
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Upcoming services from 02, November 2019, for 09, January, 20120 

 

СВЕТИ НИКОЛА 
19. ДЕЦЕМБАР 

ОСВЕЋЕЊЕ КОЛАЧА  У 
08:30 УЈУТРО 

СВЕТА ЛИТУРГИЈА                   
У 09:30 УЈУТРО 

 

ST. NICHOLAS 

19, DECEMBER 

BLESSING SLAVA’S BREAD 

AT 08:30 AM 

ST. LITURGY                                 

AT  09:30 
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У НАСТАВКУ СВЕТА ТАЈНА ИСПОВЕСТИ 

СВАКЕ СУБОТЕ 
ВЕЧЕРЊЕ СЛУЖБЕ-У 6 сати увече 

У наставку– Света Тајна Исповести 

ON SATURDAYS 
VASPERS– At 6 PM                         

In the extension will be a confession 

www.stdimitrije.ca  

St Dimitrije Church Windsor 

Захваљујемо се  погребном дому “ Windsor Chap-
el”  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. 

 

МОНАШТВО                                                                      
И МАНАСТИРСКИ ЖИВОТ 
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МОНАШТВО                                                                      
И МАНАСТИРСКИ ЖИВОТ 

НЕДЕЉА, 01, ДЕЦЕМБАР 2019 

У 10:30 СВЕТА ЛИТУРГИЈА 

У 12:00 ПОСНИ РУЧАК 

У НАСТАВКУ  ДУХОВНО ПРЕДАВАЊЕ 

НА ТЕМУ  

“МОНАШТВО                                        
И ЖИВОТ У МАНАСТИРУ” 

ГОВОРИЋЕ 

МАТИ МАКРИНА 

ИГУМАНИЈА МАНАСТИРА РОЂЕЊА 
ПРЕСВЕТЕ БОГОРОДИЦЕ У КАРЛАЈЛУ 

(ИНДИЈАНА) 

НАКОН ПРЕДАВАЊА  

ПРЕЗЕНТАЦИЈА МАНАСТИРСКИХ  
ПРОИЗВОДА 

 

Црква светог Димитрија, Виндзор 
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ЗАДУШНИЦЕ– MEMORY SERVICE 

Драги моји парохијани, на жалост, из године у године се 
повећава број гробних места које ја морам освештати за 
Задушнице. Последњи пут су неки парохијани чекали преко 
два сата како би освешtали гроб својих сродника. Како би 
вам, макар мало, олакшао  да знате кад да дођете на гробље, 
ја сам направио мапу мог кретања. Дакле, ја стижем на 
гробље, редовно  у 10:30. Кретаћу се по гробним парцелама 
према редним бројевима на мапи. Ако закасните у редовно 
време сачекајте да завршим код других па ћу се вратити код 
вас. Сваки следећи пут ћу мењати правац кретања. Следеће 
задушнице нека буду проба па ћемо видети да ли овај систем 
функционише.  

Свештеник Јовица 

My dear parishioners, unfortunately, from year to year, the num-
ber of gravesites that I have to bless is increasing for  " Za-
dusnice". For the last time, some parishioners waited over two 
hours for the blessing their relatives' grave. To make it even easi-
er for you to know when you need to come to the cemetery, I 
have made a map of my movement. So, I arrive at the cemetery, 
regularly at 11:30. I will move around the grave according to the 
ordinal numbers on the map. If you are late in the regular time 
wait for me to finish up with others so I will get back to you. 
Еvery next time i will change direction. The following 
"Zadusnice" will be a test so we'll see if this system works.  

Fr. Jovica 
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Friday– From 6 to 10 pm 

All is welcome! 
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