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             Број 8, мај 2021. 

Збивања 

Литургија недјељом и празницима почиње у 10:00.  
    

  

Ријеч оца Љубе 
 
Драга браћо и сестре и драги парохијани 
 
Христос Васкрсе! 
 
Прославили смо, ево, још једном највећи хришћански Празник у ванредним условима. 
Некако је тужно кад се на Васкрс погледа из Олтара у народ, а тамо стоји једва десетак 
људи. Много је љепше видјети препуну цркву, осјетити радост заједништва, доживјети 
пуноћу Празника. Али, тако нам је за сада, док се Господ не смилује на нас и док ову пошаст 
не уклони од нас. 
 
Заразне болести постоје од како постоји живот на планети. Увијек су постојале и мјере које 
су увођене ради сузбијања зараза. Господ Исус Христос је, приликом доласка међу људе, 
затекао опаку губу, или, лепру, како се још називала. Проценат смртности је био веома 
велики. Они који би преживјели, остајали су са тешким посљедицама, толико видним, да 
их је било страшно погледати. Тадашњи љекари су чак обучавали свештенике да 
препознају ко је заражен, а ко је излијечен и да тако помажу народу. Читамо код 
Јеванђелиста Луке како је Господ исцијелио десеторицу губаваца и рекао им: „Идите и 
покажите се свештеницима.“ (Лк. 17, 14) Јер, свештеници ће да им потврде да су 
излијечени и тако ће моћи да се врате у заједницу. Једино тако су могли да изађу из 
изолације. 
 
Пишем вам ово, браћо и сестре, први дан по изласку из изолације. Био сам заражен, као и 
неки чланови моје породице и без обзира шта чујете од других, који још увијек нису имали 
вирус, није ни мало пријатно нити је безазлено. Не дај Боже никоме. Осам свештеника 
Епархије канадске, укључујући и нашег оца Василија су прошли кроз ово. Неки још увијек 
пролазе. Ни један од нас осам није снимао Свету Литургију у празном храму и емитовао 
онлајн. Били смо са народом не само на Богослужењима, него смо ишли свугдје гдје су нас 
наши парохијани позивали. Нисмо мијењали начин причешћивања, као неки други 
Православци, него смо остали уз традицију Цркве.  
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Сад, кад је све, надам се прошло, подијелићу са вама шта ми је било најтеже. У моментима 
кад нисам могао главу да дигнем и кад сам са муком држао очи отворене, добијао сам 
поруке од беспослених теоретичара завјере. Линкови за портале гдје се можете „увјерити“, 
да Ковид не постоји. Нуде „доказе“, да није вирус у питању, него да нас трују из ваздуха. 
Постоји једноставан лијек, „али је уклоњен из продаје“ и шта све не! Боже каквих сам се 
небулоза наслушао! Човјек се запита: Како је неким људима лакше да повјерују у све ово, 
него у оно што је очигледно? С друге стране, то је људски. Увијек су људи жудили да 
сазнају недокучиве тајне а притом често занемаривали оно што је очигледно. Нека вјерују 
у шта хоће, али нека не журе да се „покажу свештеницима“.  Бар не овом свештенику. 
 
Прота Љубомир Рајић 
 
 

Ријеч Предсједника 
 
Драги парохијани! 
 
Христос Васкрсе! 
 
Ево већ другу годину заредом прослависмо празник Христовог Васкрсења у овим 
ненормалним условима. Неки би да их назову „нова нормалност“, а ја не видим никакве 
нормалности. Ако неки тим губи пет утакмица заредом, тренер мора или да мења тим и 
тактику, или да добије отказ. А ми ево користећи исту тактику губимо истим резултатом 
већ годину дана и ником ништа. Нити се мијења тактика, нити ко добија отказ! 
 
Иако је све одвећ политизовано и тешко предвидиво, надам се искрено да ће убрзо и 
послије ове кише огријати сунце, и да ћемо, с помоћу Господњом, моћи поново да слободно 
долазимо у нашу Цркву, Богу да се помолимо, а и да се, као социјална бића, дружимо, 
разговарамо и размјењујемо мишљења и искуства. 
 
Искрено вјерујем да ћемо чим попусте стеге напунити нашу Цркву у великом броју 
(нарочито наша дивна омладина) и одупријети се агресивној безбожничкој борби против 
традиционалне Цркве и породице и наметању неморала, разврата, дроге и порока. Морамо 
да покажемо снагу и истрајност у вјери нашој јер пише у Псалмима Давидовим „од Господа 
је спасење; нека буде на народу Твом благослов Твој!“ (Пс. 3, 8) 
 
С вјером у Бога радујем се нашем скором виђењу, 
Драган Космајац 
Предсједник УО 
 

 
 

http://@gmail.com
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Ријеч Рачуновође 
 
Драги парохијани и пријатељи Српске православне парохије Св. Архангела Гаврила, 
 
Последњих дванаест месеци су били изазовно време за све, па и за Цркву. Следили смо 
упутства да драстично ограничавамо број присутних на богослужењима. Иако смо 
марљиво подносили молбе за програме помоћи због COVIDа које спонзорише влада, 
угроженост прихода Цркве се не може преценити. 
 
Поред наших уобичајених оперативних трошкова, ми покушавамо сада да се припремимо 
за одобрење захтева за грађевинску дозволу које очекујемо у скоријој будућности: наиме, 
када коначно добијемо одобрење од града, треба онда да платимо повећу суму за депозит. 
Без обзира на то, овај велики помак са молбом за грађевинску дозволу је био позитиван у 
иначе тешком периоду. 
 
У нади да ће будућност бити светлија и да ћемо се у не тако далекој будућности вратити на 
неки привид нормалности, молимо за вашу финансијку подршку у ово тешко време. 
 
Стивен Смит 

 

Пројекат     

 
Драга браћо и сестре! 
 
Све указује на добар резултат нашег коначног исхода у вези са “Site Plan Agreement” 
процесом. Добили смо позитивне одговоре за већину делова нашег пројекта. Остало је још 
неких мањих усаглашавања око пројекта спољњег осветљења и хортикултуре (“Landscape 
Project”). Затим остаје званична презентација и потписивање уговора са градом.  
 
Наравно, како сам више пута напомињао, и уплата депозита (за који још немамо довољно 
новца) може да буде озбиљнија препрека да окончамо овај део посла са градом. Знамо да 
су времена са “COVID-19” свима терет, како психички тако и материјално, али не 
дозволимо да нас то спречи у постизању нашег циља, градње наше драге цркве.  
 
Како наша сестра Светлана увек каже: Бог је с’ нама! 
Свако добро, 
Владимир Бркић 
 
 

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

 
 

 

 

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 
 
Електронске прилоге шаљите користећи „interac e-transfer“ преко „online-banking“ ваше 
банке на email treasury@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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