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             Број 3, септембар 2019. 

Долазећи Догађаји 

Септембар 21, 18Ч30 Промоција Сatena Mundi гости др. Мило Ломпар и др. Милош 
Ковић 

Септембар 29  Слава кола српских сестара 

Ријеч о. Златибора 

 
Поштовани парохијани, драга браћо и сестре, 
 

Добар свештеник је воjник Христов, а владика је генерал у духовној армији. Ту све 
функционише по благослову и послушању. Када сам постављен на вашу и моју досадашњу 
парохију то је била одлука и благослов канадског епископа. Примили сте ме као свог 
најближег. Доживео сам са вама веома лепе тренутке и упознао добре људе са којима сам 
се духовно везао и блиску сарадњу имао. Ваша парохија је била мој истински духовни дом, 
а ви, моји парохијани сте постали моја истинска духвна породица. Од тога нема ничег 
лепшег ни блискијег. Због тога сам вам веома захвалан и на том предивном дару Богу 
благодаран. 

Сада ми је стигло ново послушање и благослов епископа да наставим Богу и српском 
роду да служим на парохији Сабора Српских Светитеља у Мисисаги. Иако прелазим на 
друго место да служим, ви остајете у мом срцу и увек ћу молитвено бити са вама. Ви и ваше 
породице ћете увек бити у мојим свештеничким молитвама. Са вама, мојом духовном 
породицом ћу као и до сада бити у добрим односима и увек се радовати нашим будућим 
сретањима. Бога ћемо радовати ако се будемо молили једни за друге, зато и ја вас молим, 
драги моји, да се молите Богу за мене, да ми да духовне снаге да могу наставити са страхом 
Божијим и честитошћу да служим нашој светој Српској Православној Цркви и осталој 
нашој браћи и сестрама у Канади. 

Најискреније вам се захваљујем на свему добром и благословеном, доживљеном и 
проживљеном код вас и желим вам да наставите још боље и јаче путем вере и благослова, 
спасоносним правцем и на који сам вас упућивао док сам служио Богу, вама и вашим 
породицама у вашој и мојој парохији Светог Архангела Гаврила. 
 
Благослов Господњи и обиље добрих дарова од Бога, мојој возљубљњеној браћи, сестрама 
и деци духовној, жели ваш у Христу Спаситељу, 
 
Протојереј Златибор Ђурашевић са протиницом Аурелијом и децом 
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Ријеч Предсједника 
 
Помаже Бог драгa браћо и сестре! 
 

Милошћу Божијом, са великом радошћу и много љубaви, дочекали смо многобројне 
празнике током љетног периода. Многи од нас смо посјетили наш родни крај гдје смо као и 
они који су остали у Канади заједно узносили молитве и уживали у љепотама ових Богом 
датих држава. Читава васељена је Божија творевина и наше молитвено православно 
јединство и љубав се осјете на сваком континенту. У сваком манастиру и цркви коју сам 
обишао током љетњег одмора помолио сам се за нашег пароха и све парохијане. Молио сам 
Господа да услиши наше молитве и да нам подари вјере, снаге, љубави, слоге и стрпљења 
током добијања дозвола за градњу нашег Светог храма. 

Желио бих да искористим ову прилику да вам се захвалим на указаном повјерењу и 
избору мене као предсједника Управног одбора наше Парохије. Нови чланови УО, као и сви 
претходни чланови Управног одбора парохије, су побожни људи. Христову Цркву схватају 
у својој потпуности и живе по Божијим заповјестима, а не као неки клуб, рекреативну 
активност, недељну навику или фолклорно дружење. 

За ова протекла два мјесеца смо се потрудили, што ћемо чинити и у будуће, да прецизно 
и детаљно водимо сви заједно нашу парохију. Молимо вас да нам помогнете и придружите 
се у раду и уређивању црквене порте и сале као у сопственој кући и дворишту. Јавите се и 
помозите нам. Ваше идеје и предлози су добродошли.  

Током септембра мјесеца сваки викенд организујемо неко догађање. Радујемо се виђењу 
и дружењу. 

Одлуком нашег Епископа Др. Митрофана од 1. октобра наш парох прото-јереј Златибор 
Ђурашевић је премјештен у Мисисагу при Саборном храму Свих Српских Светитеља. У 
нашу парохију нам долази свима нама добро познат и драг прото-јереј Љубо Рајић. Оцу 
Златибору се захваљујемо на љубави, труду и раду. Он je успјешно смирио немир у народу 
који је затекао. У историји наше парохије биће памћен као свештеник који је исповједао, 
помирио, ујединио и у правцу градње, своје парохијане објеручке повео. Оцу Љуби желимо 
добродошлицу и надамо се да ће наставити стазама и путевима установљеним од стране 
оца Василија, као и обновљеним од стране оца Златибора. 

Свети Архангеле Гаврило моли Бога за нас! Свети Новомученици Пребиловачки молите 
Бога за нас! 
 
Ваш брат у Христу,  
Хаџи Дејан Јокановић 
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Пројекат       

 
 
У јуну ове године је предат материјал за "Site Plan Approval". Касније смо добили неке 

накнадне захтеве више формалног карактера (парафирање од стране пројектанта да је 
поступљено по примедбама, припрема “Reference Plana” у вези уступка дела имања уз 
улицу North Lake Drive а у сврху проширења улице, приказ материјала и боја самог 
објекта). Ово је такоће накнадно предато. Преглед предате документације је у току и за 
сада нема конкретних додатних захтева нити примедби. Наш планер Џим је у сталном 
контакту са релевантним особљем у општини. 

 
Покушавамо да нађемо геолога (Soil Engineer) да нам уради тест земљишта за градњу 

цркве (испитивање носивости тла, састава тла као и евентуелно присуство подземне 
воде), са неким попустом или као прилог за изградњу цркве. Од овога доста зависи 
конструктивни пројекат самог објекта, поготово доњег нивоа, који је под земљом 
(basement), то нам је неопходно пре почетка детаљног пројектовања објекта цркве. Ако 
неко зна геолога који би нам то урадио нека се јави било ком члану Управног Одбора, па ће 
он/она пренети даље. 

 
Надамо се позитивном одговору „Грађевинског оделења“ (Building department) у року од 

два месеца. 
 

Владимир Бркић  
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Српска Школа и Разговори о Вјери 
 
    
  
      Чишћење имања              Свечана прослава                                    

              
 

Недјељом послије литургије: 
 
12:30-13:15 Вјеронаука за најмлађе у Капели 
12:30-13:15 Разговори о Вјери за одрасле, код камина 
12:30-13:15 Разговори о Bјери за младе код бине 
 

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

 

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 

Догађаји у нашој парохији 
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