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             Број 4, фебруар 2020. 

Долазећи Догађаји 

Фебруар 14. y 20ч   Миломир Миљанић Миљан и Рашко Спасојевић 

Фебруар 23. послије службе Гордана Лаковић, поезија за дјецу и палачинка парти 

Ријеч о. Љубе 
 
Блага Вијест 
 
Драги парохијани, драга браћо и сестре, 
За непуних десет година живота српске црквене заједнице у Ричмонд Хилу, промијенило 
се неколико свештеника. Милошћу Божијом, од првог октобра 2019, послат сам као 
четврти служитељ Олтара Божијег, овдје, у ову дивну заједницу. За кратко вријеме сам се 
увјерио да је Отац Василије био у праву када је тврдио: „Ма ово ти је болан ко једна 
складна породица.“ Слична мишљења су имали и други који су нам разним поводима 
долазили у госте. Број вјерника који учествују у недјељним молитвама, не може се 
поредити са неким другим, већим заједницама. Али пропорционално броју одраслих, 
далеко је више дјеце и омладине, која не само да су присутна, него активно учествују у 
Светим литургијама. Послије сваке Свете литургије већина остаје на заједничком ручку, 
гдје се друже и разговарају. То подсјећа на првобитне хришћанске заједнице и ми се са 
носталгијом сјећамо да су и наши преци, до уназад пар генерација, тако живјели. Посебно 
сам радостан што је храмовна слава наше парохије Свети Архангел Гаврило. Он је анђео 
благовјесник. Посјетио је старозавјетног првосвештеника Захарију и саопштио му вијест 
да ће постати отац. Када је његова супруга Јелисавјета била у петом мјесецу трудноће, 
носећи Светог Јована Претечу и Крститеља, исти анђео је походио Дјеву Марију и казао јој 
да ће родити Сина Божијег, Спаситеља свијета.  
Ми, браћо моја и сестре имамо породицу, имамо чељад пуну љубави. Имамо земљу и 
окућницу на лијепом мјесту. У плану је да саградимо кућу. Да подигнемо дом Господу Богу 
своме. Одавно се о томе прича, одавно се на томе ради. По моме доласку у ову средину, 
имао сам састанак са људима који се труде и огромне напоре улажу како бисмо добили 
потребне дозволе за изградњу храма. Вјерујте ми да нисмо далеко и да је тај тренутак 
ближи него што многи мисле. 
Остаје нам да се молимо Светом Архангелу, нашем заступнику пред пријестолом Божијим, 
да и нас ускоро посјети и да нам лијепе вијести донесе.  
 
Протојереј-ставрофор Љубомир Рајић 
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Ријеч Предсједника 
 
Мир Божији Христос се роди! 

Са великом радошћу и љубављу смо дочекали празник Рођења Христовог у Ричмонд Хилу. 
Наша скромна капела била је препуна вјерника. Са радошћу у срцима, наши парохијани су 
стрпљиво молећи се Господу, чекали да прислуже свијеће и узму освећене гранчице 
бадњака послије богослужења. Тај, за наше прилике,  велики број вјерника, њихова 
стрпљивост, слога, и вјера у Бога подсјетила ме је на нашу браћу и сестре у Црној Гори и на 
Косову и Метохији, који се мирно и стрпљиво са много вјере у Бога окупљају, своје крстове 
и иконе носе и вјеру свједоче. Благодат божија се осјећа над свима нама, ма гдје били и 
живјели. 

Промислом Божијим смо добили новог пароха у протеклом периоду. Његова љубав и брига 
за нашу капелу и црквену заједницу су се већ увелико осјетили. Отац Љубо нам долази са 
много искуства и познанстава. Много тога сам за овај кратки период научио од нашег 
искусног пароха. Веома је директан и искрен према мени, његови савјети су директни, 
концизни, чак некад на први поглед дјелују оштри, али пуни љубави! Сваки наш разговор 
сам проанализирао и апсолутно СВАКА његова критика, примједба мени или киртика 
мојих ставова о раду Парохије је на била на мјесту. 

Живимо у времену политичке коректности, времену осјетљивости.  Људи мисле да су од 
великог значаја, титуле их понесу високо. Лицемјерје је на сваком ћошку, слојевита 
намазаност у људима, лажи и оговарања свакодневна.  После свега тога на послу и 
свакодневном животу, љубав и искреност нашег пароха и искрених кумова и пријатеља 
пуних љубави у нашој црквеној заједници освјежава и даје наду да смо на правом путу, 
пута спасења! 

Као и сви некада се и ја огријешим, па ако сте неки мој поглед, моју ријеч, коментар, 
преписку или разговор видјели као неискрену или некоректну према Вама или Вашим 
ближњим , опростите мени грешноме! 

Свети Архангеле Гаврило моли Бога за све нас! 

Свети Новомученици Пребиловачки молите Бога за нас! 

Ваш брат у Христу, 

Хаџи Дејан Јокановић    

http://@gmail.com
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Пројекат       

Крајем новембра 2019, на ургирање г-дина Душка Кнежевића, коначно смо добили све 
примедбе од Грађевинског департмана града Ричмонд Хила и Агенције за заштиту 
човекове средине, TRCA (Toronto and Region Conservation Authority). 
 
28. новембра 2019 смо имали састанак са градским планерима и стручњацима 
релевантних дисциплина града Ричмонд Хила, где је константовано да је пројекат 
генерално/концепцијски прихваћен уз неке примедбе које су релативно мале и техничког 
карактера. Од стране TRCA-а највећа примедба је да део документације која се односи на 
заштиту средине у току грађења није достављен. Како нам је наш пројектант тог дела 
посла Инж. Младен Нинковић објаснио, то намерно није било третирано пре усвајања 
концептуалног решења, како би се избегао поновни рад уколико би било озбиљнијих 
примедби на концепт пројекта заштите човекове средине. 
 
Сада се наставља рад на отклањању примедби. Инж. Нинковић ради на изради дела 
пројекта који је недостајао и очекујемо да се допуњени пројекти предају у току фебруара 
2020. а остали чланови тима раде на својим пројектима и координацији између себе. По 
свему судећи то би требало да буде и задња предаја што се тиче фазе “Site Plan Agreement”-
а. 
 
Како сам и у прошлом “Билтен”-у поменуо, за наставак детаљног пројекта самог објекта 
цркве, треба да урадимо гео-техничка испитивања земљишта градње. То су радови који 
укључују веће грађевинске машине за бушење земље и вађење узорака са различитих 
дубина, који се касније обрађују у лабораторији. Ови радови изискују “веће” количине 
новца које ми моментално немамо. Из тога разлога апелујемо да уколико знате неког Инж. 
геолога (Soil Eng.) који се овим бави а може и хоће да нам понуди добру цену као прилог 
овом нашем подухвату, да нам га/је препоручите, или ако неко може и хоће да приложи за 
извођење ових радова да се пријави неком од чланова У. О. Оваква иницијатива би свакако 
била веома цењена. 
 
Владимир Бркић 

 
 

 

http://@gmail.com
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Српска Школа и Разговори о Вјери 
 

    
  
      Бадње Вече      Светосавска 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 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:  
• 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 
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