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             Број 5, мај 2020. 

Долазећи Догађаји 

Јуни 14. y 15ч Годишња Скупштина 
позивни пакети су послани овогодишњим члановима   
  

Ријеч оца Љубе 
 

Драги парохијани, браћо и сестре, 
 

Да нам је неко прије само пар мјесеци рекао да нећемо овог прољећа моћи путовати, ићи на 

годишњи одмор, сјести са друштвом, појести, попити, исмијали би смо га. Да су нам рекли да 

нећемо ићи на посао, да дјеца неће у школу, да ћемо љекарске контроле обављати телефоном, 

казали би смо му да је луд. Да нам је у фебруару речено да за Васкрс нећемо смјети у цркву, да 

Ђурђевдан нећемо смјети прославити, питали би смо: ко нам то може забранити!  

Сада знамо да је све то могуће. Све ово нам се десило.  До сада су невоље сналазиле поједине 

крајеве, поједине људе и народе. Сада је иста невоља снашла цијели свијет и све људе.  

Не бих да процјењујем и судим шта је тачно, а шта није у вези са корона вирусом. Али сам 

слободан да кажем и са вама да подијелим сљедеће: Заразне болести нису нека нова појава. 

Човјечанство се носило са губом, кугом, туберкулозом и разним другим пошастима. Није било 

медија, као што их има данас, који нам по двасесет и четири сата дневно причају исту причу. 

Преносе нам упутства од надлежних лица и институција. Плаше нас са некаквим бројевима 

обољелих и умрлих. С друге стране имамо друштвене мреже на којима слушамо и читамо нешто 

сасвим другачије. Човјек просто не зна гдје би се окренуо и кога би послушао. Као свештеник, ја 

сам у другачијој ситуацији од већине вас, мојих парохијана. Нисам прекидао контакт са људима 

за све вријеме док ванредно стање траје. Ко ме позове у кућу, идем. Ко се не плаши, долази ми и 

у кућу и у цркву. Имао сам доста обреда, слава, освећења домова и сахрана. Знам за људе који 

игноришу сва упутства о личној изолацији и тврде да је цијела прича о вирусу измишљена. Знам 

и за неке који живе у страху, са маскама, рукавицама, средствима за дезинфекцију. Моје 

комшије, брачни пар, шетају у круг на своме паркингу. На улицу ногом нису крочили. У знак 

поздрава махну руком, а маску не скидају. Кад им пред кућу стигне оно што су преко интернета 

наручили, све то уредно пршћу алкохолом, па оставе да одстоји, прије него што у кућу унесу. 

Оно што је охрабрујуће за мене, те и са вама хоћу да подијелим, јесте чињеница да не знам 

никога ко је оболио, нити сам од некога чуо да он зна за неки случај. Обесхрабрујуће је 

међутим, како су они на власти саставили листу бизниса и дјелатности које су неопходне. Тзв: 

Essential Businesses! Ја бих у овом контексту ријеч „есеншал“, превео са „насушно“. На тој листи 

су се нашле продавнице хране, наравно, продавнице пића, центри за саднице и ђубриво, па чак и 

радње које продају марихуану. Листа је недавно проширена са још неколико бизниса од 

„насушне“ потребе, али храмови и мјеста молитвених окупљања нису додати. То нама 

хришћанима треба да засмета. Треба да нам помогне да отворимо очи и разум, па да сагледамо 
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стање у коме се налазимо. Сјетимо се како је Господ одговорио кушачу: Писано је: не живи 

човјек о самом хљебу, но о свакој ријечи која излази из уста Божијих. (Мат. 4, 4) 

У храмовима Божијим се управо слуша и тумачи ријеч његова. Који због те ријечи иду у цркву, 

настоје да по заповијестима Божијим живе. Како је онда могуће да власт у једној хришћанској 

земљи не види цркву као насушну потребу за многе своје грађане?  

Дај Боже да се уразуме они од којих нам слобода зависи. Молимо се Богу да што прије уклони 

невољу која нас је снашла и да из овога изађемо као паметнији и бољи људи. 

 

Прота Љубомир Рајић 

 
Ријеч Предсједника 
 
Христос воскресе! 

Драга браћо и сестре, нашли смо се сви у чудној ситуацији коју је изазвала појава новог вируса. 

Неки од нас раде од куће што једнима одговара, док другима опет представља проблем. 
Многи остадоше без посла. Множе се питања: шта са дјецом и њиховим школским обавезама? 
У цркву долазимо на споредна врата или пратимо службе преко интернета, и све у име неког 
oбичног вируса о коме заиста мало знамо. Дефинитивно је једно: никада до сада, за ових 10 
година од куповине парохијског имања, наша Светим Духом и Божијом благодати надахнута 
капела нам није више недостајала! Како је Господ уредио, отворио нам очи преко ноћи - па нам 
свима указа да зидине не чине Цркву него људи. Знали смо ми то! Чак смо и од Патријарха 
Иринеја током посјете чули, али до сада нисмо у потпуности схватали.  Сваки Божији дан ме 
зову вјерници и питају како и када могу доћи у Цркву. Сада више никоме не смета што у нашој 
згради све шкрипи и лако прокишњава. Не смета нам више ни што манастирске свијеће чаде. 
Као ни што се на сред Богослужења укључи пумпа у подруму да избаци воду, а при том звучи 
као омањи авион приликом полијетања. Свима нам је жеља да се наша капела што прије 
званично отвори и ми сви тамо заједно Господу молитве узнесемо.  

Достојанствени смо били и остали, све државне законе у потпуности испоштовали, али 
опет нашли начин да као православни хришћани дочекамо Христово Васкрсење! Сестра Биљана 
Гашовић, по Бог зна који пут је са пуно љубави опет притрчала и многе од вас за помоћ Цркви 
већ призвала. Њена жртва и љубав се ријечима не могу описати. Да нам није ње, њене 
упорности и истрајности, наше егзистенцијално питање би нам било под огромним знаком 
питања. Хвала свима који сте се одазвали на Биљанин Апел и Парохију са кољена финансијски 
подигли. Апелујем да са прилозима сви наставимо, јер немамо назнаке до када ће капела бити 
затворена, и ако видимо да се полако подижу рестрикције. 

Све Ваше прилоге можете електронски послати на: treasury@arhangelgavrilotoronto.com. 
Чекове можете послати на црквену адресу. Наша Парохија финансијски опстаје годинама, само 
Милошћу Божијом. Прије три недеље нашао сам снимак гдје испред нашег тренутног 

http://@gmail.com
mailto:treasury@arhangelgavrilotoronto.com
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Иконостаса, који је тада био у капели у Мисисаги, блаженопочивши Патријарх Павле служи! 
Нисмо ово знали па самим тимо нисмо били ни свјесни да и тај огромни благослов нашу 
заједницу прати! Како би Патријарх Павле рекао “Будимо људи” а мислим да смо се у овој 
кризи добро организовали, нашу вјеру исповједали и остали људи!  
 
Хвала Вам за Вашу љубав и несебичну помоћ!   
Хаџи Дејан Јокановић   
 

 
 

Пројекат       

Драга браћо и сестре, Христос Васкресе! 
 

Ова чудна времена са “ковид 19” вирусом су нас мало збунила у вези предаје 
докумената али и помогла у нашим напорима да припремимо коначну документацију за  
фазу “Site Plan Agreement”. Пошто то углавном људи раде у свом слободном времену, од 
куће, сада су могли лакше да се посвете овом послу. 

Архитектонски део као и инжењерски (који је и најозбиљнији у овој фази) су  
спремани за предају у Грађевински Департман општине Ричмонд Хил. Остало нам је да 
сачекамо “Servicing Report” и “Erosion and Sediment Control Report” које ради сарадник Инж. 
Нинковића као и усаглашавање плана Холтикултуре и Спољњег Осветљења. Ово очекујемо 
да се заврши до краја маја месеца. Према томе до краја маја почетком јуна, би требало да 
предамо комплетну документацију за “Site Plan Agreemant” у Грађевински Департмант, а 
потом и позитиван одговор односно одобрење истог као и потписивање тога уговора (Site 
Plan Agreement”-a) са општином. 

Том приликом ћемо морати да имамо спреман новац за депозит који је захтеван 
приликом потписивања уговора. Ово је депозит који град тражи да би нас обавезао да по 
одобреном пројекту изведемо спољње радове (саобраћајне прилазе, паркинг, 
одводњавање и озелењавање) нашег објекта. По обављеним радовима по тим питањима, 
тај нам се износ враћа у потпуности. Тачан износ депозита, а на бази предрачуна радова, 
ће нам рећи особље Грађевинског Департмана општине Ричмонд Хил. Очекује се да то буде 
између $200.000 и $250.000. 

Као што и сами знате ми тај новац немамо и требало би да се на сакупљању тог 
новца сви здушно заузмемо уколико желимо да цркву градимо. 

Према томе браћо и сестре време је да се преберемо и колико је ко у могућности да 
приложи како би и ову препреку савладали. 
 

Свако добро свима, 
Владимир Бркић 

http://@gmail.com
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Српска Школа и Разговори о Вјери 
 
Недјељом у 11Ч Зоран Радишић одржава вјеронауку за младе преко ZOOM-а.  
 

    
  

         
 

 

 

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 

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