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           Број 2, мај 2019. 

Долазећи Догађаји 

8 јуни   II фестивал Српске Хране  
16 јуни  Годишња скупштина 
 

Ријеч о. Златибора 
 

Драга браћо и сестре, децо и омладино, 
 

ХРИСТОС ВАСКРСЕ! 
 

Прошао нам је пост, дочекали смо Васкрс, радост, весеље, оставили смо по страни 
бриге, обавезе, радујемо се и размишљамо сад о нашем васкрсењу. Тако ћемо радити 
годину за годином, генерацијом за генерацијама, долазиће други Васкрси, ми ћемо се 
испуњавати и уједно прослављати и остарити, и кад дође време уснућемо и одморити и 
чекати, а у том чекању и надати се. 
 

И доћиће тренутак када ће се то време зауставити и труба ће затрубити и сви ћемо ми 
васкрстнути и Бог Господ пoјавиће се у Слави Својој и Судиће нам. 
 

Господ обучен у Царском Одејању, Господ на Светлосном Престолу, Господ са 
Апостолима и Светитељима, Господ у оној Слави коју имађаше пре но што Свет 
постаде, Господ којега историја неће познати нити препознати, Господ Кога ћемо ми 
познати и препознати по Његовој Слави из икона и понеких провиђења. 
 

Господ направиће један мали али велики знак: Препознаћемо тај знак и одмах ћемо 
разумети по том знаку ко је за десну а ко за леву страну. Рећиће нам: Гладан бејах - 
нахранисте ме. И жедан бејах, и напојисте ме. И болестан и у таминци нађох се, и 
долазили сте к мени. И оскудан бејах и дали сте ми шта ми је потребно било. Не само 
мени, него шта год да сте учинили и најмањем у царству моме, брату, сестри, 
невољноме - мени сте учинили. А они који су изабрани или већ знају да припадају левој 
страни: биће им речено, ништа ником добро учинили нисте. Идите од мене проклети 
били, идите у огањ вечни који је спреман ђаволу и анђелима његовим. Јер огладнех и 
оставили сте ме гладног и ожедниех и жедан сам остао, странац сам био и нисте ме 
примили и све остало како већ знамо да не понављамо... Суд не може другачији бити 
него за свакога по мери, по правди, ко је добра дела учинио по заслузи добија награду, 
ко није добра дела учинио по заслузи казну. Још остаје браћо и сестре између Господа 
Бога и нас посредна молитвеница Пресвета Богомајка наша Света Богородица која ће 
се и даље молити Богу за све нас. 
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Драга барћо и сестре, зашто вам ово написах баш овога Васкршњег дана Христа 
Спаситеља и Васкрсколг Бога Нашега? Баш зато што и ми вером, надом, делима 
нашим, живљењем нашим, окупљени у нашој парохији неуморно настављамо све оно 
што живот значи. Верујемо и чекамо васкрсење. Све се остало одвијало онако како 
знамо, дани до Вазнесења су пролазили, али кад је дошао дан, Христос се враћао Оцу 
одакле је нама дошао. 
 

Није се вратио, пре док није окупио све ученике на једном брду и благословивши их, 
давао им је последња упутства и рекао им је: И ево Ја сам са вама у све дане до 
свршетка света. Није рекао "бићу са вама до краја света". Он, Господ наш, јуче и данас 
и у векове векова. Амин. 
 

Ријеч Предсједника 
 

Драги парохијани, Христос воскресе!  
  
Управни одбор Парохије је у периоду који је иза нас организовао више догађаја и 

акција. 
Свијетли празник Васкрсења Христовог смо дочекали у освјеженој капели и то 

добротом наших Зорана (не знам презиме) и Срђана Стојшића који су окречили капелу, 
док су вриједне руке наших парохијана биле ту да се очисте све иконе и друге 
површине у капели.  

Захваљујући доброти аутора Гордане Петковић-Лаковић, те Биљане Гашовић 
организовано је књижевно вече које је било јако добро посјећено.  

Наши ловци: Лука Вукоје и Љубиша Марковић су нас почастили дивном ловачком 
вечером на покладе.  

У току Часног поста, као и обично организовали смо Великопосно вечерње у нашој 
Парохији и то у Крстопоклону недељу. Захваљујемо се свим парохијанима из братских 
парохија који су дошли да нас посјете, као и сестрама које се спремиле дивну вечеру 
тако да смо окријепили и дух и тијело. Такође, на Благовијести смо организовали 
презентацију „Сликом кроз Свету земљу“ гдје смо коментарисали и приказивали 
фотографије са поклоничког путовања у Израел. 

Као и сваке недеље, и даље се послије свете литургије налазимо у нашој сали на 
трпези љубави. Сваке недеље друга породица прави ручак за све. Дођите да се 
дружимо, и ако сте у могућности пријавите се да једне недеље и ви направите ручак. 

11. маја организујемо Гала вечеру у нашој парохијској сали. Сала је већ попуњена и 
захваљујемо се свима који су се одазвали на позив. 

Пред нама је и Фестивал српске хране који ће се одржати 1. јуна, а о осталим 
догађајима које планирамо ћете бити накнадно обавјештени. 

  
Хвала Вам на жртви и љубави коју показујете према Вашој и нашој Парохији. 
  
Александар Цвијетиновић 
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Пројекат    

 
 

 
Извјештај о пројекту цркве за мај 2019 

 
У току је израда детаљних планова и друге документације у вези одводњавања и 
пречишћавања кишних вода за пројекат нове цркве и паркинга, а према условима 
депатрмана за човекову средину (TRCA). Као што је раније речено нов концептуалан 
прилаз овом решењу је одобрен од надлежних органа. Такође је започет и рад на 
прилагођавању пројекта хортикултуре, спољне расвете и архитектуре у складу са новим 
решењем.  
 
Трудимо се да се друга прерађена предаја за "Site Plan Approval" обави током маја месеца. 
 
 

Српска Школа и Разговори о Вјери 
 
 
    
 

                 
 
Недјељом послије литургије: 
 

12:30-13:45 Вјеронаука за најмлађе у Капели 
12:30-13:15 Разговори о Вјери за одрасле, код камина 
12:30-13:15 Разговори о вјери за младе код бине 
 

Теме за разговоре о вјери можете послати на нашу парохијску адресу  
office@arhangelgavrilotoronto.com 

   Васкршња прослава у нашој цркви 
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Управни Одбор би желио да се овим путем захвали свима који подржавају парохију 
Светог Архангела Гаврила на било који начин!  
Ваши прилози новчани, у времену уложеном, несебичном труду и раду помажу у добивању 
дозволe за градњу, организовању догађаја, одржавању постојећег објекта и имања и ако 
Бог да изградњи наше нове цркве.  
 

Требају нам приједлози за будуће догађаје, дискусије, акције за скупљање новца и остало. 
Сви приједлози су добро дошли и могу се послати на office@arhangelgavrilotoronto.com 

За додатне информације можете посјетити нашу фејсбук страницу  или наш 
вебсајт www.arhangelgavrilotoronto.com. 
 

 

ВАЖНО:  
 Потврдите вашу електронску адресу или пошаљите електронску адресу ваших 

пријатеља који желе да добивају овај Билтен у електронској форми. 
 Пошаљите поруку уколико желите да добијате потврде за порез путем е-поште. 
 Пошаљите вашу кућну адресу или број телефона, укључујући мобилни уколико се 

нешто промијенило у задњих 5 година.   
Хвала што заједно помажемо нашу околину и штедимо на папиру, маркицама, ковертама 
итд.                office@arhangelgavrilotoronto.com 
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