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ГОДИШЊА СКУПШТИНА ПАРОХИЈЕ 

Данас, на празник Силаска Светога Духа на 

апостоле одржаће се редовна годишња скупштина 

Парохије Светог Архангела Гаврила у Ричмонд 

Хилу. 

Ова скупштина се одржава да би се обавили следећи 

послови: 

1. Да се изабере председништво скупштине, у 

саставу: председник, потпредседник, 

секретар и 2 оверивача записника; 

2. Да се размотри и, ако се нађе упутно, одлучи 

усвајање извештаја председника, благајника 

и секретара Парохије; 

3. Да се размотри и, ако се нађе упутно, одлучи 

усвајање предложеног буџета за 2017. 

годину; 

4. Да се изаберу чланови управног одбора 

Парохије, и то: председник, 1. (први) 

потпредседник, 2. (други) потпредседник, 

благајник, секретар и 3 члана без положаја; 

5. Да се изаберу 3 члана одбора за примање 

предлога, 

6. Да се изаберу чланови надзорног одбора 

Парохије, у саставу: председник и 2 (два) 

члана; 

7. Да се изабере делегат Парохије за скупштину 

Епархије. 

ДОБРО ДОШЛИ! 

 

ANNUAL GENERAL PARISH MEETING 

Today, on the Feast of the Descent of the Holy Spirit 

upon the Apostles, a Regular Annual Assembly of the 

Parish of St. Archangel Gabriel in Richmond Hill will 

be held. 

This assembly is held in order to perform the following 

tasks: 

1. To elect The Executive Council, comprising: 

Chairman, Vice Chairman, Secretary and two 

Notaries; 

2. To consider, and if found acceptable, adopt the 

report of the Chairman, Treasurer and the 

Secretary of the Parish; 

3. To consider, and if found acceptable, decide on 

the adoption of the proposed budget for the year 

of 2017. 

4. To elect the Board of Members of the Parish, as 

follows: Chairman, Vice Chairman, Second Vice 

Chairman, Treasurer, Financial Secretary, 

Secretary and the three members with no 

position; 

5. To elect three members of the Nominating 

Committee; 

6. To elect members of the Parish’s Supervisory 

Board, comprising a president and two 

members; 

7. To elect the delegate for the Diocesan Assembly. 

WELCOME! 

 

НАЈАВЕ / ANNOUNCEMENTS: 

 

 У понедељак 5. јун, Св. Литургија у 9 

часова 
 

 У суботу 10. јуна и недељу 11. јуна, 

Традиционални Епархијски дани у Манастиру 

Преображења Господњег у Милтону. Тога 

викенда Св. Литургија неће бити служена у 

нашој цркви. 

 

 

 On Monday June 5, Divine Liturgy at 9AM 

 

 On Saturday and Sunday, June 10-11 - 

Traditional Diocesan days at the Monastery of the 

Transfiguration of the Lord in Milton. On that 

Weekend the Divine Liturgy will not be served at 

our church. 
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Силазак Светога Духа на апостоле - Педесетница 

Педесети дан после Васкрса Господа нашега Исуса Христа, десети 

дан после Спасовдана, наша Црква слави Духове или Свету Тројицу. 

На тај дан апостоли су се сви заједно окупили на једном месту. 

Одједном је настала хука са неба која је испунила кућу у којој су 

седели. Пламтећи језици испуњени Светим Духом поставили су се на 

сваког од њих. Сада су апостоли примили Светог Духа и постали су 

жива душа. Апостоли су тада почели да говоре другим језицима - 

како им је Дух Свети дао да говоре. Народ се туда окупљао и слушао 

како говоре њиховим језиком. Сви су се дивили и чудили говорећи: " 

Гле, зар нису сви ови што говоре Галилејац? " На тај начин Господ је 

послао апостоле да проповедају веру хришћанску по целом свету. 

Тако се испуни оно што је Исус својим ученицима пред одлазак на 

небо обећао. 

Сила Светог Духа одмах је почела да дејествује, јер је Петар ватреном 

речју придобио тога дана три хиљаде људи за Христову науку. 

Силаском Светог Духа на апостоле завршено је оснивање цркве 

Христове или царства Божијег на земљи од Господа Исуса Христа. Од 

тога момента црква Христова је почела да живи пуним животом и да 

расте, примањем к себи других душа. Тако да се овај празник сматра 

и рођенданом Цркве Христове. 

У спомен овог важног и знаменитог догаћаја, силаска Светог Духа на 

апостоле и у част Свете Тројице, Бога у три лица, а посебно у част 

Светог Духа, слави црква празник који се зове Педесетница, јер се 

слави у педесети дан после Пасхе - Васкрса, када су Јудеји салвили 

своју Педесетницу. С тога овај празник има три назива: Тројице, 

Силазак Светог Духа наапостоле ( Духови ) и Педесетница. 

Цела служба Педесетнице је веома свечана и узвишена, у којој се 

песнички износи учење о Светом Духу. На сам дан Педесетнице, на 

богослужењу се заједно са св. Литургијом одмах везује вечерње, које 

је посвећено Светом Духу и садржи мољење да се као на дан 

даровања Светог Духа апостолима у нама обнови благодат Светог 

Духа, ради укрепљења у богоугодном животу. Ова мољења, због 

усрдности, узносе се уз клечање и плетење венаца. 

Обичај је да се на овај празник у наше храмове и домове уноси 

освећена зелена трава и цеће, свакако по угледу на страозаветни 

јеврејски обичај о празнику " седмица" , пошто је Дух Свети сишао на 

апостоле на овај јеврејски празник. Зеленило обнавља природу, а Дух 

Свети обнавља душе наше као и целокупно биће. 

После свете Литургије служи се Молитва, Призив Светом Духу, на 

којој се клечи и плету се венци од траве и цвећа. Ти венчићи се носе 

кући и стављају поред иконе и кандила на зид. Празник Свете Тројице 

увек се слави у недељу. 

 

Молитва Светом Духу 

 

Царе небески, Утешитељу, Душе истине, који си свуда 

и све испуњаваш,ризницо добара и даваоче живота, 

дођи и усели се у нас, и очисти нас од сваке нечистоте 

и спаси, Благи, душе наше. 

Holy Pentecost 

In the Church’s annual liturgical cycle, Pentecost is “the last and 

great day.” It is the celebration by the Church of the coming of the 

Holy Spirit as the end—the achievement and fulfillment—of the 

entire history of salvation. For the same reason, however, it is also 

the celebration of the beginning: it is the “birthday” of the Church 

as the presence among us of the Holy Spirit, of the new life in 

Christ, of grace, knowledge, adoption to God and holiness. 

This double meaning and double joy is revealed to us, first of all, in 

the very name of the feast. Pentecost in Greek means fifty, and in 

the sacred biblical symbolism of numbers, the number fifty 

symbolizes both the fulness of time and that which is beyond time: 

the Kingdom of God itself. It symbolizes the fulness of time by its 

first component: 49, which is the fulness of seven (7 x 7): the 

number of time. And, it symbolizes that which is beyond time by 

its second component: 49 + 1, this one being the new day, the “day 

without evening” of God’s eternal Kingdom. With the descent of 

the Holy Spirit upon Christ’s disciples, the time of salvation, the 

Divine work of redemption has been completed, the fulness 

revealed, all gifts bestowed: it belongs to us now to “appropriate” 

these gifts, to be that which we have become in Christ: participants 

and citizens of His Kingdom. 

 

Prayer to the Holy Spirit 

 

“O Heavenly King, the Comforter, the Spirit of Truth, 

who art in all places and fillest all things, Treasury of 

blessings and giver of life: come and dwell in us, cleanse 

us from every stain, and save our souls, O gracious 

Lord.” 

 

Приложници (21. мај 2017.): 

 

Славица и Раде Јоцић, за здравље Микију Узелцу 50 

Н.Н. прилог цркви                                                    200 

Тања и Владо Кешељ, за пок. душе Ђорђа Ђога  100 

Марија и Милорад Узелац, прилог цркви             500 

Марија и Милош Ерак, за здравље породице       100 

Зага Познан, покој душе Зорану Познановићу       50 
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