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             Број 6, септ 2020. 

Збивања 

Септ 30.  Слава кола српских сестара Свете мученице Вера, Нада и Љубав и мајка им Софија   

Окт 4.       Браћа организују ручак поводом славе кола српских сестара, послије свете 
литургије   

  

Ријеч оца Љубе 
 

Под опсадом 

Драги парохијани, драга браћо и сестре, 

Љето је на измаку и сви смо свједоци промјена у природи. Нема више врућина, ваздух је 
свјежији, лишће мијења боје, усјеви дозријевају. Заиста је истина што наш народ каже: „На 
Преображење се преображава гора и вода.“  Хвала Богу што је тако уредио. Увијек сам 
осјећао Његово присуство посматрајући природу. 
 

Ове године се уочавају промјене на људима, које ме забрињавају. Негдје око половине 
фебруара мјесеца, почела је прича о „Ковид 19“ вирусу. У почетку нам је то изгледало 
безначајно. Ето, негдје на далеком Истоку појавио се вирус, па шта! Међутим, медији 
широм свијета су то прихватили и страх се ширио брже него сам вирус. Огласила се 
Свјетска здраствена организација са упозорењнима и упуствима. Државе су то прихватале 
и уводиле мјере. Дошла су разна ограничења. Границе су затворене, фирме заустављене, 
школе распустане, дјеца послата кући. Наређено је стално прање и дезинфиковање руку, 
ношење маски, забрањено дружење и свако друго окупљање. Комшије одмах почеле једни 
друге да пријављују органима власти и на најмањи знак да се прописане мјере не поштују. 
Слушали смо о казнама које су људи плаћали и питали се, ко је то тако брзо прописао 
висину новчаних казни које људи и институције треба да плате у случају да буду ухваћени 
у непослушности? 
 

Слушао сам наше људе који су потпуно повјеровали у причу и затворили се у куће, а 
слушао сам и оне друге који су од почетка тврдили да ништа од свега тога није истина и 
сва упутства пренебрегли. Посебно ми је жао људи који се нису усуђивали да виде своје 
најрођеније, дјецу и унучад. 
 

Као Православни хришћани, нисмо овог прољећа доживјели ни Васкрс ни Ђурђевдан како 
ваља.  Чињеница је да не познајемо никога ко се разболио од тог Ковида. Нису се заразили 
ни они уплашени и опрезни, а богме ни они који се ни најмање нису пазили. 
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Оно што је забрињавајуће јесте: Свако од нас има маску у џепу и спреман је да је стави на 
лице гдје год се то од нас тражи. Такође: за врло кратко вријеме смо навикли да се 
поздрављамо песницама, умјесто стиском руке или загрљајем. Навикли смо да се 
одмичемо једни од других. Многи су чак и своје Крсне славе отказали.  
 

Долази јесен, примичу се наше Крсне славе. Размислимо и запитајмо се сљедеће: коме би 
било у интересу да се славе не славе, да се људи не посјећују, да се не друже, да Господа и 
свете Његове саборно не прослављају? Мислим да сви знамо одговор на ова питања. Јер, 
сјетимо се шта нам Господ поручује: „Гдје су два или три сабрана у име моје, ондје сам и ја 
са њима.“ (Мт. 18, 20) 
 
Протојереј-ставрофор Љубомир Рајић   
 
 

Ријеч Предсједника 
 

Драги парохијани, браћо и сестре, 
 

Пролазимо кроз нека чудна, да не кажем, збуњујућа времена. Обиље контрадикторности и 
којекаквих информација којима нас засипају преко свих могућих медија тешко да некога 
могу оставити равнодушним. Али, рекао бих да смо ми некако благословени и срећни јер 
имамо своју заједницу. Све је много лакше кад се окупимо недељом, помолимо Богу на 
светој литургији, а после литургије уз чашицу разговора са "својим људима" разбијемо 
свакодневну монотонију. Мало о спорту, па о политици, па понека шала и понека збиља... 
напунимо батерије за седмицу пред нама. 
 

Ја волим да кажем да смо свих ових мјесеци показали више вјере него страха и Господ то 
сигурно препознаје и награђује нас тако што се из недеље у недељу окупљамо у великом 
броју. Нарочито упада у очи велики број наше омладине, наше српске љепоте, која редовно 
долази на свете литургије и то ме посебно радује. Наш рад да ова парохија заживи и 
преживи, и да ако Бог да изградимо своју цркву тако добија потпуни смисао и будућност. 
Богу Господу слава и хвала, не могу да не поменем слогу и хармонију која се осјећа, како 
међу парохијанима тако и са оцем Љубом, који нам је прави парох и пастир и увијек 
спреман да помогне. Морам да се захвалим свима и што поштујете правило о носењу маски 
у затвореном простору.  Вољели их или не вољели законе морамо поштовати. 
 

Надам се и вјерујем да ћемо наставити да се окупљамо у нашој цркви и помажемо је, и 
финансијски и добровољним радом. Кад ко може и колико може, а Бог ће нас свакако 
наградити, Бог никоме дужан није остао. Ваше прилоге можете слати и електонским путем 
(е-трансфер) на имејл адресу treasury@arhangelgavrilotoronto.com или чекове на адресу 
цркве. 
 
 

http://@gmail.com
mailto:treasury@arhangelgavrilotoronto.com
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Хвала вам свима и Бог вас благословио!  
Ваш брат у Христу, 

Драган Космајац 

 

 

 Пројекат     
   
Драга браћо и сестре 

У фази смо завршних припрема и задње координације комплетне документације за “Site 
Plan Agreement”. Инж. Нинковић ради на усклађивању свих појединачних пројеката. Сваки 
дан очекујем да је коначно све спремно за штампање и предају. 

Нажалост, нисмо могли да предамо када смо планирали. Са неким сарадницима, услед 
ситуације са вирусом “ковид 19”, нисмо могли да успоставимо контакт и сарадњу те се све 
пролонгирало до ових дана. Трудимо се да предамо у најскоријем року. 

Свако добро свима, 

Владимир Бркић 

 

Српска Школа и Разговори о Вјери 

Драга браћо и сестре, 

Због наметнутих рестрикција у марту ове године, активности наше школе веронауке су 
биле прекинуте јер више није било могуће састајати се редовно са децом у нашој Цркви. 
Стога сам саставио листе “online” лекција које смо објавили вебсајту наше парохије, што је 
укључивало: 

• Програм за целу академску 2019-2020: 
www.arhangelgavrilotoronto.com/sr/2020/03/19/веронаука-за-најмлађе-on-the-web/ 

• Лекције о Страсној Седмици и Пасхи: 
www.arhangelgavrilotoronto.com/sr/2020/04/11/online-веронаука-страсна-седмица-
и-васкрсе/ 

• Специјална лекција о Пасхи и Новој Пасхи: 
www.arhangelgavrilotoronto.com/sr/2020/04/17/online-веронаука-пасха-и-нова-
пасха/ 

http://@gmail.com
https://urldefense.com/v3/__http:/www.arhangelgavrilotoronto.com/sr/2020/03/19/**Q-**C-**O-on-the-web/__;0LLQtdGA0L7QvdCw0YPQutCw0LfQsNC90LDRmNC80LvQsNGS0LU!!JtwtF54jn92Iq-I!NBG4praWshL7C42fLredBcD47rvAlk9H2OGBHqv8kSNHM8bjfLRBe_3c9qFM8HCrjnYdqI0k$
https://urldefense.com/v3/__http:/www.arhangelgavrilotoronto.com/sr/2020/04/11/online-**Q-**M-**M-**A-**M/__;0LLQtdGA0L7QvdCw0YPQutCw0YHRgtGA0LDRgdC90LDRgdC10LTQvNC40YbQsNC40LLQsNGB0LrRgNGB0LU!!JtwtF54jn92Iq-I!NBG4praWshL7C42fLredBcD47rvAlk9H2OGBHqv8kSNHM8bjfLRBe_3c9qFM8HCrjqz4Uk5O$
https://urldefense.com/v3/__http:/www.arhangelgavrilotoronto.com/sr/2020/04/11/online-**Q-**M-**M-**A-**M/__;0LLQtdGA0L7QvdCw0YPQutCw0YHRgtGA0LDRgdC90LDRgdC10LTQvNC40YbQsNC40LLQsNGB0LrRgNGB0LU!!JtwtF54jn92Iq-I!NBG4praWshL7C42fLredBcD47rvAlk9H2OGBHqv8kSNHM8bjfLRBe_3c9qFM8HCrjqz4Uk5O$
https://urldefense.com/v3/__http:/www.arhangelgavrilotoronto.com/sr/2020/04/17/online-**Q-**I-**A-**G-**I/__;0LLQtdGA0L7QvdCw0YPQutCw0L_QsNGB0YXQsNC40L3QvtCy0LDQv9Cw0YHRhdCw!!JtwtF54jn92Iq-I!NBG4praWshL7C42fLredBcD47rvAlk9H2OGBHqv8kSNHM8bjfLRBe_3c9qFM8HCrjpVD0ulh$
https://urldefense.com/v3/__http:/www.arhangelgavrilotoronto.com/sr/2020/04/17/online-**Q-**I-**A-**G-**I/__;0LLQtdGA0L7QvdCw0YPQutCw0L_QsNGB0YXQsNC40L3QvtCy0LDQv9Cw0YHRhdCw!!JtwtF54jn92Iq-I!NBG4praWshL7C42fLredBcD47rvAlk9H2OGBHqv8kSNHM8bjfLRBe_3c9qFM8HCrjpVD0ulh$
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Свака наведена лекција садржала је линк на online читанку "Children's Bible Reader" 
(www.cbr.goarch.org), радне листове из вежбанки и бојанки, и где је то било одговарајуће, 
YouTube линк на епизоду из серијала анимираних филмова „Библијске Приче“ 
синхронизованих на српкси језик. 

Идеја је била да се породицама омогући да самостално читају, гледају и раде на задатим 
радним листовима, како би деца могла да наставе са нашим школским програмом упркос 
ограничењима. Међутим, с обзиром на то да су све школе у то време прешле на предавање 
путем интернета, што је захтевало много труда и времена како од деце тако и од 
родитеља, сасвим сам сигуран да је врло мало њих који су уопште покушали да самостално 
раде на објављеним лекцијама из веронауке. 

Ублажавањем ограничења, 20. септембра смо почели опет са редовним часовима 
веронауке за најмлађе у нашој Цркви, настављајући тамо где смо прошли пут стали. 
Наравно, мораћемо се држати прописаних мера предострожности: сви ученици морају да 
имају маску на лицу и мора се одржавати одговарајуће растојање. 

Док су цркве и школе биле затворене, ради ангажовања наше омладине средњошколског и 
факултетског узраста, са благословом о. Љубе смо покренули online “Orthodox Youth 
Reading Club”, односно читалачки клуб за омладину. Идеја је била да изабере за читање 
књига православне тематике објављена на енглеском језику, па да се састајемо једном 
недељно да разговарамо о ономе што смо до тада прочитали: да поделимо с другима своје 
утиске, питања, мишљења, критике те из тога да покушамо да научимо више како о нашој 
Вери, тако и о животу уопште. 

Стога, започели смо са читањем “The Faith: Understanding Orthodox Christianity, An Orthodox 
Catechism” од Clark Carlton-а, (www.amazon.ca/Faith-Clark-Carlton-
ebook/dp/B0088RDBKS/), а први виртуелни сусрет смо имали 26. априла. До 11. јула смо 
одржали чак 10 сусрета, и успели смо да прочитамо и продискутујемо први део књиге "The 
Doctrines of Christ“. Било ми је велико задовољство да се овим путем дружим са четворо 
младих и паметних људи, од којих су двоје били из наше, а друго двоје из других парохија. 
На задњем сусрету смо се начелно договорили да наставимо на јесен, уколико нам обавезе 
дозволе, са читањем ове књиге да бисмо завршили и други део, “The Life in Christ”. 

За више информација о нашој школи веронауке за наше најмлађе или о омладинском 
читалачком клубу, контактирајте ме директно на zoranradisic@yahoo.com. 

Ваш у Христу, 

Зоран Радишић 

 

http://@gmail.com
https://urldefense.com/v3/__http:/www.cbr.goarch.org__;!!JtwtF54jn92Iq-I!NBG4praWshL7C42fLredBcD47rvAlk9H2OGBHqv8kSNHM8bjfLRBe_3c9qFM8HCrjjJk4DAr$
https://urldefense.com/v3/__http:/www.amazon.ca/Faith-Clark-Carlton-ebook/dp/B0088RDBKS/__;!!JtwtF54jn92Iq-I!NBG4praWshL7C42fLredBcD47rvAlk9H2OGBHqv8kSNHM8bjfLRBe_3c9qFM8HCrjuCUG2ce$
https://urldefense.com/v3/__http:/www.amazon.ca/Faith-Clark-Carlton-ebook/dp/B0088RDBKS/__;!!JtwtF54jn92Iq-I!NBG4praWshL7C42fLredBcD47rvAlk9H2OGBHqv8kSNHM8bjfLRBe_3c9qFM8HCrjuCUG2ce$
mailto:zoranradisic@yahoo.com
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Молитва за студенте од предшколског до докторског студија 
 

             
 

 

 

Управни Одбор би желио да се овим путем захвали свима који подржавају парохију 
Светог Архангела Гаврила на било који начин!  
Ваши новчани прилози, уложено вријеме, несебични труд и рад помажу у добијању 
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:  

• Служба у нашем храму почиње у 10:00 часова недјељом и празницима. 
• Потврдите вашу електронску адресу или пошаљите електронску адресу ваших 

пријатеља који желе да добијају 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 

Догађаји у нашој парохији 

http://@gmail.com
mailto:office@arhangelgavrilotoronto.com
mailto:office@arhangelgavrilotoronto.com
https://www.facebook.com/arhangelgavrilotoronto/?ref=br_rs

