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dates of all important events in our                   

parish.  



3 

St. Dimitrije Church 

Драги парохијани,  

ево нас пред 2020 годином  од 
рођења Господа и Бога нашег.   

2020 година Земља пева од 
радости, јер се удостојила да 
на себи понесе Онога који сав 
поредак ствари, држи на 
своме длану.  Има ли веће 
радости за човека, који се 
данас рађа а већ сутра умире, 
да сазна да се Творац свега 
постојећег, родио као човек не 
би ли човек превазишао своју 
људску природу и постао бог 
по благодати.  О како је лепа 
и радосна вест која нам је дата 
пре 2020 година! Са том 
вешћу, човечанство има све 
разлога да се радује. Зато на 
празник, рођења Господа 
нашег Исуса Христа, који нам 
предстоји, ми не 
морамо 
специјално 
позивати било 
кога да се 
радује. Божићна 
радост се 
једноставно 
подразумева. 

Мир Божији, 
Христос се 
роди! 

Протојереј 
Јовица 
Ћетковић 

 

 

Dear Parishioners, 

here we are, 2020 after the birth 
of the Lord and our God. 

2020 years, the Earth sings with 
joy, because it has been honored 
to bear the One who holds all 
the order of things on his palm. 
Is there greater joy for man, 
who was born today and will die 
tomorrow, to find out that the 
Creator of all things existed, 
born as a man, in order for man 
to transcend his human nature 
and become a god by grace . Oh 
how beautiful and joyful news 
we were given 2020 years ago! 
With that news, humanity has 
every reason to rejoice. There-
fore, at the feast, the birth of our 
Lord Jesus Christ, which is to 
come, we do not have to specifi-

cally invite 
anyone to re-
joice. Christ-
mas joy simp-
ly come with-
out saying. 

Peace of God,  

Christ is born! 

 

Very                      
Reverend                
Jovica 
Cetkovic 

 

 

 

РЕЧ УРЕДНИКА                                    EDITORS NOTE 
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Нови црквени предмети украсили нашу цркву 

Благодарећи љубави и пожртвовању наших парохијана, наша 
црква добила је прелепе нове богослужбене предмете. 

У недељу, 20 октобра, за време литургије, у нашој цркви, 
извршено освећење новокупљених црквених предмета. 
Нове предмете за цркву су купили: 

 Александар и Данијела Самарџић– Црквени орлец                    
За здравље и спасење породице. 

 Александар и Данијела Самарџић–  Црквени мали сталак 
За покој душе Александровог оца Светозара. 

 Владимир и Снежана Рогановић- Гранични стуб                            
За покој душа тетке Наде и бабе Милице. 

 Јовица и Далиборка Дамјановић– Моштаник                                  
За здравље и спасење своје фамилије. 

 Миле и Босиљка Миливојевић– Гранични стуб                             
За здравље и спасење породице. 

 Марко и Милијана Самчевић– Гранични стуб                                    
За здравље и спасење породице. 
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 Милица Миладиновић– Богојављенска посуда                                   
За покој душе супруга Саве Мандић. 

 Радмила Бобић са фамилијом– Свештеничка одежда                   
За покој душе Љубомира Бобића. 

 Радмила Бобић са фамилијом– Нафорник                                                
За покој душе Љубомира Бобића. 

 Рајка Зец– Посуда за помазивање болесника                            
За покој душе оца Жарка Вучинића. 

 Тихомир Радан– Црквени велики сталак                                            
За здравље и спасење себе и фамилије у родном крају. 

 Иконија Кешељ и ћерка Славица– Гранични стуб                          
За покој душе супруга и оца Манојла. 

 Милорад и Ненад Лозо– Црквене стаза                                               
За здравље и спасење својих породица. 

 

 КАНОН АНДРЕЈА КРИТСКОГ 

ЧИТАЊЕ ПОКАЈНИХ СТИХОВА  

02, 03, 04 и 05 МАРТ 2020 

И 

02. АПРИЛ 2020 У 6 САТИ УВЕЧЕ 



6 

St. Dimitrije Church 

Прослављена храмовна слава Цркве светог 
великомученика Димитрија у Виндзору 

У недељу, 10. новембра 2019. године, ЦШО светог 
великомученика Димитрија у Виндзору је прославила своју 
црквену славу. Свету Архијерејску Литургију је служио 
Његово Преосвештенство, епископ Кандаски, Г. Митрофан уз 
саслужење крстоносног проте Мирољуба Тодоровића и 
надлежног свештеника протојереја Јовице Ћетковића.  

Ове године смо имали 
радост да је 
Преосвећни владика 
Митрофан, 
непосредно пред свету 
Литиургију, 
рукопроизвео нашега 
парохијанина Михаила 
Стојановића у чин 
чтеца. На литургији је 
одговарао хор Цркве 
Светог Димитрија. 
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Након Свете 
Литургије, учињена 
је свечана литија 
око храма, уз 
читање св. 
Јеванђења и помен 
свим преминулим 
парохијанима Цркве 
св. Димитрија. 

У наставку, у 
препуној сали 
Цркве, освештани су славски колач и жито. Кумови славе ове 
године су били Младен и Гордана Шпирић. За идућу годину 
кумства су се прихватили Раде и Сава Бакић са својом 
фамилијом. 

Славском ручку су присуствовале и делегације Цркве 
Грачанице и Парохије свете Петке. Парохијани Парохије 
свете Петке, Божидар Михаило и Бошко Пуповац, из љубави 
према Цркви св. Димитрија, за прославу црквене славе 
поклонили су печено прасе. Од Бога им награда! 

Деца српске школе Цркве св. Димитрија и фолклорне групе 
„Млада Србадија“ су се представила 
извођењем  песме „Православље“ и 
кратким играма из Шумадије. 

На крају прославе, вернима се 
обратио Преосвећени владика 
Митрофан, честитавши црквену 
славу и упутивши све верне, кроз 
тумачење Приче о сејачу и семену,  
да обрате пажњу на јеванђељске 
приче јер ћемо у њима пронаћи 
практичне савете за уредан 
хришћански живот. 

Свештеник Јовица се захвалио свим 
присутнима на доласку а посебно 
онима који су учествовали у 
припреми славске трпезе и програма. 

 

Протојереј Јовица Ћетковић 
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Odrzano deveto Vece Republike Srpske 

 

U subotu, 23. novembra 2019, 
u organizaciji nase CSO, u na-
soj crkvenoj sali, upšjesno je 
ogranizovano deveto humani-
tarno  “Veče Republike 
Srpske”.  

Cilj ove akcije je prikupiti  no-
vac i poslati Srbima u ota-
dzbinu, onima kojima je ta 
pomoć zaista naophodna. 

Donatorsko veče je okupilo 
brojne humane ljude koji su 
kupovinom ulaznice i donaci-
jama po želji, pokazali solidar-

nost sa zajedničkim ciljem, da nekome pomognu. 

Ovogodišnji program humanitarne večeri počeo je himnom Re-
publike Srpske, a zatim i Kanade, nakon čega je otac Jovica 
Ćetkovic  blagoslovio veče uz “Oče nas. 

Predsjedavajući VRS i organizacinoog Odbora, Nedjo Spremo 
izjavio je da je tokom ovogodišnje donatorske večeri prikupljeno 
preko $15,000 dolara. Novac će se poslati u toku iduće godine u 
skladu sa deteljno definisanim pravilnikom tog humanitarnog fon-
da. Podsjećamo, u  prethodnih 8 godina poslato je preko $75,000 
dolara pomoci. Vise od polovine preda-
to je stanovništvu Republike Srpske, a 
ostalo Srbima u Srbiji, Crnoj Gori, i 
Hrvatskoj. Korisnici pomoći su 
uglavnom siromašni i bolesni, crkve, 
manastiri, humanitarne organizacije, 
dječija sirotošta. 

Predsjednice Republike Srpske Željka 
Cvijanović, pismom se obratila organi-
zatorima u kojem je naglasila, da vjer-
nici okupljeni oko Crkve Sv. Dimitrija 
u Vindzoru predstavljaju svijetli prim-
jer ogranizovane srpske zajednice u 
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dijaspori, koja osim što njeguje svoj nacionalni identitet, tradiciju, 
jezik I kulturu, čuva i sunarodnike u otadžbini. “U ime gradjana 
Rep.Srpske i u svoje ime zahvaljujem se organizatorima skupa na 
novčanoj pomoci, kao i na podršci za očuvanje Republike Srpske 
i njenih institucija”, piše u pismu predsjednice Cvijanović. 

A ambasador  Republike Srpske  (BiH) u Otavi Marko Milisav u 
nemogućnosti da prisustvije humanitarnoj večeri takodje je uputio 
pozdravno pismo i istakao da Srbi okupljeni u oko hrama 
Sv.Dimitrija ni nakon decenija provedenih u Kanadi, daleko od 
doma, nisu zaboravili Republiku Srpsku, što njenim gradjanima 
daje snagu i utjehu da nisu prepušteni sebi. 

Gosti su uživajući u večeri pratili bogat program koji je izmedju 
ostalog obilovao turistiškim i etno spotovima iz Republike 
Srpske. 

U programu su takodje ušestvovali Crkveni hor Sv. Dimitrija, sta-
rija folklorna grupa “Mlada Srbadija” koreografa Dejana Mili-
savljevića, kao i  
muzicka grupa 
“Izvori Plive” na 
celu sa nasim 
Markom                     
Markovicem. 

Tradicionalno  
Veče Republike 
Srpske pokazuje 
da humanost ne-
ma kraja, te da 
svi zajedno treba 
da se udružimo i 
podržimo soli-
darnost, jer niko 
ne daje od viška 
ili manjka, vec iz 
čistog srca. 

 

 

Tanja Samarzdić 
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ЛАЗАРЕВА СУБОТА 

11. АПРИЛ 2020. 
Освећење врбових грана и литија око цркве 

Позивамо сву нашу децу да дођу! 
 

 

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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PANORTHODOX ORTHODOX VASPERS 

СВЕПРАВОСЛАВНО 

ВЕЧЕРЊЕ БОГОСЛУЖЕЊЕ 

SUNDAY,  

05 ,APRIL 2020 

AT 06:00 PM 

ST. DIMITRIJE 
CHURCH 

AFTER SERVISE 

FASTING DINER  

FOR ALL 

IN CHURCH HALL 

НЕДЕЉА  

05. АПРИЛ  2020 

У 06:00  

ЦРКВА СВЕТОГ 
ДИМИТРИЈА 

ПОСЛЕ СЛУЖБЕ                      
У САЛИ 

ПОСНА ВЕЧЕРА 
ЗА СВЕ 

ПРИСУТНЕ 

ВЕЛИКО ОСВЕЋЕЊЕ ВОДЕ 

БОГОЈАВЉАЊЕ 

НЕДЕЉА                                                 
19. ЈАНУАР 2020 

Света Литургија у 10:30                    
и у наставку  

Освећење воде 
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НОВА БИБЛИОТЕКА ЦРКВЕ СВЕТОГ ДИМИТРИЈА 

 

Последње две године траје акција прикупљања нових књига 
за нашу библиотеку. Захвљаујући вашим прилозима купљено 
је око 400 нових квалитетних књига за потребе наше 
бибилотеке. Наш брат, Тихомир Радан се потрудио и 
направио нове полице, тако да ће наша библиотека убудуће 
бити лепа и уједно опрељена квалитетним књигама. 

 
СВЕТИ ЈОВАН КРСТИТЕЉ 

20. ЈАНУАР 

ОСВЕЋЕЊЕ КОЛАЧА  У 08:45 УЈУТРО 

СВЕТА ЛИТУРГИЈА  У 09:30 УЈУТРО 

ST. JOHN BAPTIST 

20, JANUARY 

BLESSING SLAVA’S BREAD 

AT 08:45 AM                                                                          

ST. LITURGY AT  09:30 
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ПОЧЕТАК ВАСКРШЊЕГ  ПОСТА                                                                        
02. МАРТ 2020 

Делегација наше цркве на слави цркве                      
Св. Стефана Дечанског у Детроиту 
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Драги парохијани,              

ово је веома важан тренутак 
за нашу заједницу па сам 
слободан, у име наше 
фолклорне групе „Млада 
Србадија“ да вам се обратим. 

Фолкорна група „Млада 
Србадија“ је осована 1965 г., 
годину дана пре освећења 
наше цркве. Деценијама је ова 
група, песмом и игром,  
доносила 
радост и весеље 
нашој 
заједници. На 
жалост, 
последњих 
неколико 
година, највише 
из техничких 
разлога, наша 
фолклорна 
група је трпела  велика 
искушења до те мере да смо у 
септембру, ове године, били 
близу њеног гашења. Ипак, 
Божијом помоћу и 
захваљујући успостављеној 
сарадњи са фолклорном 
групом „Стеван Синђелић“ из 
Кичинера, ми смо у веома 
кратком року успели да 
обновимо фолклорно 
друштво. Сви који сте били 
на прослави наше славе, 
празника Св. Димитрија, као 
и на свечаности  „Вече 
Републике Српске“, могли сте 

се уверити у то. Наше 
фолклорно друштво сад броји 
скоро 60 чланова и већ 
неколико месеци шири једну 
дивну, позитивну енергију 
унутар наше заједнице. 

Имајући у виду да у Виндзору 
не постоји ни један фестивал 
српских фолклорних игара, са 
жељом да наша фолклорна 
група добије прилику да 
презентује оно што се током 

године научи, 
ми смо 
одлучили да у 
суботу, 8. 
фебруара 2020 
године, у 
Словачком 
културном 
центу у 
Виндзору, 

организујемо фестивал 
фолклорних игара на којем ће 
учешће узети око 200 играча 
из Канаде и САД. Фестивал 
ће носити име „Лана“, по 
нашој младој парохијанки 
која је 2012. године страдала 
у саобраћајној несрећи а која 
је сво време играла за „Младу 
Србадију“. 

Дакле,  фолклорна група би 
требала да функционише на 
основу чланарина играча и 
акција које они предузимају. 
Ипак, да би „Млада 
Србадија“, опстала, и 

Фолклорној групи “Млада Србадија” 
потребна помоћ 



15 

St. Dimitrije Church 

развијала се, потребно је да се 
купе ношње. Да би купили 
нове ношње и то само оне 
елемнтарно неопходне, без 
који је незамислив опстанак 
фолклорне групе, потребна су 
додатна средства. Цена само 
једне ношње се у просеку 
креће око $250 по особи тако 
да сами можете закључити 
колико је потребно да бисмо 
опстали имајући у виду 60 
играча и чињеницу да тај број 
и даље расте.  

Ношње су већ наручене у 
Србији и стижну нам 
непосредно пред сам 
фестивал и ми их тада морамо 
платити. Зато смо слободни 
да вас позовемо да нам 
помогнете.  

Дакле, позивамо Вас да 
будете покровитељи нашег 
наступајућег фестивала 
„Лана“ а самим тим и 
фоклорног друштва „Млада 
Србадија“. 

Имена свих Вас, односно 
ваших породица или ваших 
компанија, биће уписана и 
изложена на покровитељском 
паноу који ће видно бити 
истакнут током организације 
фестивала и на нашим 
средствима оглашавања. 

Такође, након фестивала, из 
штампе ће изаћи споменица, 
формата Б5, посвећена првом 
фестивалу „Лана“ и историји 
наше фолклорне групе 

„Млада Србадија“ која идуће 
године обележава 55 година 
постојања. У то име, ми ћемо 
објавити ваше 
покровитељство или рекламу 
ваше компаније у нашој 
споменици и то по следећем 
поретку: 

 Бронзани покровитељ: 
$100- Простор, величина 
Бизнис картице 

 Сребрни покровитељ: 
$250- Простор,                                    
¼ странице 

 Златни покровитељ: $500- 
Простор, ½ странице 

 Дијамантски покровитељ: 
$1000- Простор,                                
1 цела страница 

Пријаву и доставу материјала 
за књигу можете извршити, 
најкасније до краја јануара, 
код уредника наше 
споменице, нашег свештеника 
О. Јовице а уплату  можете 
извршити сваке недеље, у 
нашој цркви, код тутора на 
месту где се продају свеће 
или код свештеника лично.  

Са надом у вашу подршку и 
са вером да ће „Млада 
Србадија“ још дуги низ 
година увесељавати наше 
свечаности и скупове.  

 

У име чланова фолклорне 
групе „Млада Србадија“ 

Свештеник Јовица 
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“Млада Србадија” у успону! 
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St. Dimitrije Church Folk fest                        

LanaLana 
In organiisation of the 

folk group 

Mlada                   
srbadija   

 

Slovak Centre in Windsor,                                         

Saturday 8.,February, 2020 
From 5 PM to 01 AM 

1520 Chandler Rd, Windsor, ON N8Y 4P7  

 

DJ 
GOGI 

Friendly folk groups 

From Canada ANd US 

Participate 

ФЕСТИВАЛ ФОЛКЛОРА    ФЕСТИВАЛ ФОЛКЛОРА    

ЛАНАЛАНАУ         У         

У ОРГАНИЗАЦИЈИ У ОРГАНИЗАЦИЈИ   

ФОЛКЛОРНЕ ГРУПЕФОЛКЛОРНЕ ГРУПЕ  

МЛАДА МЛАДА   

СРБАДИЈАСРБАДИЈА  

УЧЕСТВУЈУ ПРИЈАТЕЉСКЕ УЧЕСТВУЈУ ПРИЈАТЕЉСКЕ 

ГРУПЕ ИЗ КАНАДЕ И САДГРУПЕ ИЗ КАНАДЕ И САД  
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У НАСТАВКУ СВЕТА ТАЈНА ИСПОВЕСТИ 

СВАКЕ СУБОТЕ ТОКОМ ПОСТА 

ВЕЧЕРЊЕ СЛУЖБЕ-У 6 сати увече 

У наставку– Света Тајна Исповести 

ON SATURDAYS IN THE LENT 
VESPER– 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. 



20 

St. Dimitrije Church 

 

ОДРЖАНО ДЕЧИЈЕ КАРАОКЕ ВЕЧЕ 

Nezaboravna muzicka noc u organizaciji srpske skole 
Sv.Dimitrija okupila je djecu Windsora i Detroita. Disko i karao-
ke vece nase skole spojilo je djeciji takmicarski duh, muzicki tale-
nat i zabavu,a ziri je odlucivao i u cije ruke idu nagrade. Muzicko 
zabavno vece izazvalo je veliku radost i odusevljene djece ucesni-
ka uz mnostvo zabavnih muzickih igara, a sve to su upotpunili 
zvucni i svetlosni efekti. 
Hvala svima koji ste dosli i uzivali veceras sa nama.Hvala DJ 
Borisu Cosicu.  
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Састанак учитеља српских школа       
Детроит - Виндзор округа 

У организацији школе Св.Стеван Дечански, у суботу, 30. 
новембра 2019, у Ворену у Мичигену, одржана конференција 
српских учитеља из Виндзора и Детроита. 
На скупу су осим домаћина из црквене школе Св.Стефана 
Дечанског били и представници из Раванице, док су из 
Виндзора учествовали свештеник Јовица Ћетковић и његов 
просвјетни одбор при Цркви Св. Димитрија, као и управни 
школски одбор Никола Тесла при Цркви Св. Петка. На 
састанку који је употпуњен пријатном атмосфером домаћина 
и гостију, размијењена су искуства наставе на српском 
језику, а све у циљу очувања најдрагоценијег бисера 
светосавља - ћирилице. 
Уз посну закуску коју су припремили домаћини, закључене 
су смјернице будуће сарадње српских школа и организације 
заједничких пројеката и материјала у циљу зближавања наше 
дјеце. 
Учитељи су изразили наду да ће ђаци чувати српски језик, 
вјеру и гајити љубав према историји и нашем народу 
преносећи традицију на потомке. 
Домаћини следеће учитељске конференције биће просвјетни 
одбор при Цркви Св. Димитријe у Виндзору. 

Тања Самарџић 
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Још једна успешна продаја посних колача 

У недељу, 15. децембра у организацији Српске школе, 
одржана је још једна продаја посних колача 
Одлично припремљене разноврсне посне посластице и 
неодољив слатки мирис намамили су многе госте и 
парохијане у просторије наше школе. 

 

Хвала нашим 
мамама на тимском 
раду и свима који 
су подржали 
продају колачића. 
Хвала и Љиљани 
Обрадовић на 
организацији.  
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DVE  DECIJE POZORISTNE PREDSTAVE 
ODIGRANE U NASOJ SALI 

Nedelja, 15. decembar, dan za pamcenje CSO Sv.Dimitrija u Vin-
dzoru. 
Prvi put u istoriji srpske dijaspore u Kanadi dječije pozorište Kul-
turne scene Beograda i Akademije 28 se predstavilo najmladjoj 
publici u Vindzoru, kao i gostima iz Detroita. 
Prepunu salu Crkve Sv.Dimitrija u Vindzoru toga dana su krasila 
razdragana najmladja lica koja su u pratnji svojih rodjitelja 
uživala u dječijim predstavama “Princ Zaba” i “Aska I Vuk” u 
režiji Igora Damjanovica. 
Predstava Princ Žaba, inspirisana bajkom Brace Grim, bila je za 
djecu atraktivna, i uzbudljiva, a govorila je zapravo o dvije veoma 
važne teme u odgajanju djece - drugarstvu i ljubavi. Ova poucna 
prica o dobrim djelima i ispunjenju datih obećanja razgalila je 
naše male - velike gledaoce. 
Nakon pauze, uslijedila je predstava "Aska i vuk" radjena je po 
motivima pripovetke Ive Andrića . Aska je neobična i vesela 
ovčica koja na strmim livadama vežba svoje baletske koreografije 
ne sluteći da će je balet i veština i dar koji poseduje spasiti od 
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gladnog vuka. Prica govori o važnosti umjetnosti i umjetničkog 
stvaranja kao i o tome da umjetnički poziv u današnje neizvesno 
vrijme ne obećava uspjeh i materijalnu sigurnost ni najvećim tal-
entima. U tom smislu definisan je osnovni sukob između stavova 
primitivne sredine u kojima Aska odrasta i njenih sposobnosti i 
ambicija. Predstava poziva najmlađe da slijede svoj talenat i up-
rkos preprekama istraju na putu ka ostvarenju svojih snova. 
Niti te jednostavne i nježne predstave istkali su glumci pozorišta 
Dejan Stojaković, Biljana Mitrović, i Nemanja Janičić, a posebno 

hvala ogranizatoru 
Gordani Lakovic 
koja ne samo da se 
potrudila da pozor-
iste dodje u Kana-
du, vec je darivala 
svako dijete koje je 
doslo na predstavu 
divnim poklonom. 

Tanja Samardzic 
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Распоред Богослужења од 05. јануара до 19. априла 2020 г. 
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Upcoming services from January 05, for April 19, 2020 
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ЗАДУШНИЦЕ– MEMORY SERVICE 

Стижем на гробље, редовно  у 11:30. 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.  

Свештеник Јовица 

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. Fr. Jovica 

 
СВЕТИ АРХИЂАКОН СТЕФАН 

09. ЈАНУАР 

ОСВЕЋЕЊЕ КОЛАЧА  У 09:00 УЈУТРО 

СВЕТА ЛИТУРГИЈА У 09:30 УЈУТРО 

ST. ARCHDEACON STEPHEN 

09, JANUARY 

BLESSING SLAVA’S BREAD                                                               
AT 09:00 AM 

ST. LITURGY  AT  09:30 

 

Windsor Memorial Garden 
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ЗАДУШНИЦЕ / ZADUSNICE 

 

МОЛИТВА ЗА ПОКОЈ ДУШЕ  НАШИХ СРОДНИКА И ПРИЈАТЕЉА 

Субота, 22. фебруар 2020                                            
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, 22, February, 2020  
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 

СВЕТА ТАЈНА ЈЕЛЕОСВЕЋЕЊА 

МОЛИТВА ЗА ОЗДРАВЉЕЊЕ  

ВЕЛИКА СРЕДА 
15. АПРИЛ 2020 

ЦРКВА СВЕТОГ ДИМИТРИЈА 

У 6 САТИ УВЕЧЕ 
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ПРОСЛАВА 
СРПСКЕ НОВЕ ГОДИНЕСРПСКЕ НОВЕ ГОДИНЕ  

 
СВЕТОСАВСКА 

АКАДЕМИЈА 
  

ЦРКВА СВЕТОГ ДИМИТРИЈА 
ВИНДЗОР 

  

НЕДЕЉА                                    

26. ЈАНУАР 2020 

СВЕТА ЛИТУРГИЈА      

У 10:30  

 
У НАСТАВКУ                                        

ДЕЧИЈА ПРИРЕДБА                                          
И СВЕЧАНА ТРПЕЗА 

ДОБРОДОШЛИ! 

ОД  
БОГОЈАВЉАЊА 

ДО  
ВАСКРСА 

СВЕШТЕНИК ЋЕ ОБИЛАЗИТИ 
СВЕ ПОРОДИЦЕ НАШЕ 

ПАРОХИЈЕ РАДИ ОСВЕЋЕЊА 
ВОДЕ И БЛАГОСИЉАЊА 

ДОМОВА 
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ПРОСЛАВА 
СРПСКЕ НОВЕ ГОДИНЕСРПСКЕ НОВЕ ГОДИНЕ  

У организацији фолклорне групе 

МЛАДА СРБАДИЈА 

Петак, 17. јануар 2020Петак, 17. јануар 2020Петак, 17. јануар 2020   
Сала цркве Св. Димитрија, Виндзор 

Цена: Одрасли -$40 у предпродаји. На вратима $50 

Деца од 7 до 15- $10, Деца до 7 г.– Бесплатно 

Укључена богата вечера (Шведски сто) 

Карте се могу купити у сали цркве Светог Димитрија,                                     
петком увече од 6 до 10 и недељом после литугије. 

За 8 људи, можете резервисати сто код Јоване Радић. 

 Врата се отварају у 7. Вечера ће бити у 9. 

                                          

                                        МУЗИКА УЖИВОМУЗИКА УЖИВО  

                                        БОРИС ЋОСИЋБОРИС ЋОСИЋ  
САВ ПРИХОД ИДЕ ЗА ПОТРЕБЕ     

     
     

     
     

    

ФОЛКЛОРНЕ ГРУПЕ     
     

     
     

     
     

     
     

 

“МЛАДА СРБАДИЈА” 
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