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             Број 7, фебруар 2021. 

Збивања 

Недјељом Литургија у 8:30 и 10:00 (највише 10 особа)  
Празницима Литургија почиње у 10:00 (највише 10 особа)     

  

Ријеч оца Љубе 
 

Сачувајмо душевни мир 
 
Драга браћо и сетсре и драги парохијани, 
 
Навршава се година дана од како слушамо о Вирусу Ковид 19. Како год да смо се у самом 
почетку и при првим поменима ове недаће осјећали, сигуран сам да се наше мишљење 
промијенило. Сложићемо се да нас медији обавјештавају на један и, рекло би се, јединствен 
начин, док на друштвеним мрежама слушамо и читамо нешто сасвим друго. Опет се нама 
оставља да тражимо истину. Да читамо између редова. Мишљења сам да би било 
неразумно и неодговорно тврдити да вирус не постоји. Ни неки чланови моје шире 
родбине нису поштеђени. Заражене су цијеле породице, али су сви, Богу хвала, преживјели. 
Уведене су разне мјере чије поштовање би требало да допринесе смањењу броја 
заражених, али се бројеви не мијењају. Бар нас тако увјеравају.  
 
Шта нам остаје да чинимо? Нама којима је црква дио живота и насушна потреба, остаје да 
поштујемо мјере надлежних органа и да у исто вријеме настојимо да испуњавамо своје 
хришћанске дужности. Тренутно је дозвољено десет особа у храму, без обзира на његов 
капацитет, и тога се држимо. Захваљујући нашем драгом оцу Василију, који се понудио да 
помогне, недељом служимо двије Свете Литургије. Прва почиње у 8:30, а друга у 10:00 сати 
ујутро. Тако смо у стању да примимо двадесет, умјесто само десет особа. Велику 
захвалност дугујемо честитим и добрим људима, члановима Управног одбора наше 
парохије, који се својски жртвују у организацији свега што се у цркви дешава. Праве 
распореде, дежурају, налазе начине да удовоље сваком парохијанину. Такође се захваљујем 
свима вама на разумијевању и на безграничном смирењу. Није лако сачувати душевни 
мир. Свједоци смо како су га неки изгубили, или га нису ни имали, па на силу хоће да крше 
прописане мјере и да ненајављени дођу на Богослужење, стављајући тако парохију у 
незгодан положај. Када би се, не дај Боже, десило да нам затворе цркву, они би отишли 
даље, а ми би смо остали са посљедицама. То се неким православним  заједницама овдје 
недавно десило.  
 
Што се тиче мојих пастирских посјета, ја сам оставио свакоме на вољу. Ко се не плаши и 
жели да му свештеник дође у кућу, нека позове и ја ћу доћи. Никога нећу звати, јер не 
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желим да изазивам непријатности људима. Неко се можда плаши, али му је незгодно да 
одбије свештеника. Овако... стојим свакоме од вас на располагању.  
 
Молимо се Господу да се ово стање поправи, да се вратимо у нормалан живот, те да 
наредне празнике дочекамо са мање бриге и више радости. 
 
Прота Љубомир Рајић 
 
 

Ријеч Предсједника 
 

Бог се јави! 
 
„Ево, свиће нам Нова година. Ја бих желио да вам је честитам. Но, не знам како да вам је 
честитам кад видим мрачне облаке који су се наднијели над нас, и не само наднијели него 
и спустили међу нас?“ 
 
Почео сам своје обраћање овим ријечима нашег мученика, блаженопочившег Патријарха 
Варнаве, изречених о српској новој 1937. години из више разлога. Очигледно је да се 
налазимо у мрачним временима када ђавољи сљедбеници покушавају да по сваку цијену 
наметну сва правила и систем вриједности. Овдје чак ни не мислим на ситуацију око ове 
пандемије када нам је дозвољено масовно окупљање у Costco-у, али не и у нашој Цркви. 
Свакодневни су, и све жешћи, напади на породицу и све што је традиционално и морално. 
Стижемо чак до приједлога да се у неким највишим политичким институцијама ове 
планете забрани употреба ријечи мајка, отац, сестра... јер нису довољно неутралне. Како да 
од мајке направимо да буде неутрална!? 
 
Други и подједнако важан разлог за ове ријечи Патријарха Варнаве је да схватимо да ово 
нису ни прва тешка времена, а поготово не најтежа. Што би наши стари рекли „проћи ће и 
ово“, а наш најважнији задатак је да сачувамо своју душу, образ и своје породице. Морамо 
што чвршће да се окупљамо око наше Свете Цркве која је живо свједочанство да се и 
најтежа искушења могу преживјети са чистом вјером у Господа Бога нашега. Заједно ћемо 
лакше пребродити све ове кризе. 
 
Ми у нашој парохији Св. Архангела Гаврила, иако тешко погођени мјерама и забранама у 
вези са пандемијом покушавамо да функционишемо најбоље што можемо, а уз поштовање 
поменутих мјера. Захваљујући труду и великом разумјевању наших свештеника оца Љубе 
и оца Василија (који, иако у пензији, пружа изузетну помоћ парохији), у прилици смо да 
организујемо по двије Св. Литургије сваке недеље како би пружили могућност да што 
више вјерника дође у Цркву и помоли се Богу. Такође, захваљујући изузетној групи 
волонтера и њиховом труду успјели смо да и ове године обезбједимо и подјелимо Бадњаке 

http://@gmail.com
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за Бадњи дан. Хвала вам свима што помажете своју Цркву јер сада нам је помоћ више него 
неопходна. 
 
С вјером у Бога, 
Драган Космајац 
Председник УО 

 

 

 
Пројекат     
   
Драга браћо и сестре, помаже Бог! 
 
У овим смутним временима ево и добрих вести. Првом половином октобра 2020 смо 
предали комплетну документацију за „Site Plan Approval” у Грађевински Одсек града 
Ричмонд Хила. Надамо се да ће ово бити коначна верзија ове фазе пројекта и да ћемо по 
прегледу те документације добити зелено светло за “Site Plan Agreement”. Како сам више 
пута напомињао, то је уговор са градом да ћемо изградити објекат цркве и уредити имање 
према усвојеној документацији. Уједно то је и најкомпликованија фаза, јер разне градске 
службе имају своје услове које, како смо видели, често промене и захтевају да се спроведу.  
Поготово што је наше имање у зони која подлеже прописима за заштиту човекове средине 
(Toronto and Region Conservation Authority), а ради заштите природног мочварног 
окружења директно иза нашег имања.  
 
Морам да поновим да смо, приликом потписивања овог уговора са градом Ричмонд Хила, а 
да би били у стању да предамо документацију за грађевинску дозволу, дужни да платимо 
депозит граду као гаранцију да ће се сви спољни радови извести по уговорној 
документацији. Тај депозит ће бити одређен од стране града Ричмонд Хила а на бази 
предрачуна радова за спољње инсталације и уређење из предатог пројекта. Депозит ће 
бити враћен парохији по константацији града да је све урађено по уговору. 
 
Са надом да ћемо се примаћи на корак до изградње наше, дуго очекиване, нове цркве 
молимо сву браћу и сестре који желе да градимо нову богомољу да се активније укључе у 
остваривање нашег заједничког плана и наде. 
 
Свако добро свима, 
Владимир Бркић 
 
 

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

Драга браћо и сестре, Христос се Роди! 
 
Како је било јављено у септембарском гласнику, са ублажавањем рестрикција у Јорк 
региону тог месеца наставили смо са редовним часовима веронауке за најмлађе у нашој 
Цркви. Часови су се држали редовно након сваке Св. Литургије недељом, уз прописане 
предострожности: сви ученици су носили маску на лицу и држали су се прописаног 
растојања. Програмски, наставили смо са Старозаветним лекцијама тамо где смо били 
стали у марту месецу, и безмало смо успели да завршимо цело градиво до поновног 
увођења рестрикција 14. децембра. Од тада нисмо више били у могућности да држимо 
часове. Уз то, како су сва деца и њихови родитељи од почетка овог полугодишта опет 
заузета са "online" школским радом од куће, нисам желео да их додатно оптерећум било 
каквим додатним лекцијама веронауке преко интернета. Наравно, оно што је већ било 
објављено на сајту наше Парохије је још увек доступно за све заинтересоване да користе 
по свом нахођењу.  
 
На жалост, ово је први пут од када имамо редовну школу веронауке за децу при нашој 
парохији да нисмо обележили Савиндан пригодном приредбом. Предходних година 
припреме за представу са рецитовањима, свирањем, певањем и играњем су изискивале 
велики напор и од деце и њихових родитеља, али су нам наступи сваке године уочи Светог 
Саве увек били велики парохијски догађај где би наши малишани на велико задовољство 
парохијана показали шта умеју и знају. Изузетно ми је жао што смо онемогућени у томе 
овај пут, али се зато надам да ћемо, Божјом помоћу, догодине успети да наднокнадимо 
пропуштено. 
 
Но, без обзира на ове околности, подсећам родитеље да је важно постарати се да им деца 
редовно читају библијске и друге верски поучне приче, било на српском или енглеском 
језику, користећи изворе попут "Православна Вјеронаука у Школама 
РС" https://www.vjeronauka.net/  и "Children's Bible Reader" http://www.cbr.goarch.org. 
 
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
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Драга Браћо и Сестре, 
 

Ова ситуација у којој смо спречени да организујемо ручкове и друге активности и догађаје 
значајно умањује приходе Парохије, те вас све молимо да помогнете:  

• Једнократно:  
o електронским путем користећи „interac e-transfer“ преко „online-banking“ 

ваше банке на email treasury@arhangelgavrilotoronto.com 
o чеком, било да га лично донесете када сте на служби, или поштом на адресу 

St. Archangel Gabriel Serbian Orthodox Church, 49 North Lake Rd, P.O. Box 2918, 
Richmond Hill, ON, L4E 1A8 

• Месечно тако што се испуни један од тзв. pre-authorization формулара за аутоматско 
уплаћивање прилога са банковног рачуна, и донесе у нашу цркву или пошаље на 
адресу наше Парохије. 

Захваљујемо на Вашем разумевању и сарадњи.  
 

Управни Одбор Парохије Св. Архангела Гаврила у Ричмонд Хилу  
 

 

 

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 

http://@gmail.com
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