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             Број 9, март 2022. 

Збивања 
 
Литургија недјељом и празницима почиње у 10:00.  
Великопосно Вечерње 27. марта 2022 са почетком у 18:00.  
 
  

Ријеч оца Љубе 
 
Бројанице без воштанице и три прста без крста 
 
Недавно сам видио неколико фотографија из једне цркве у Србији, које су снимљене за 
вријеме Литургије на Сретење. У задњем дијелу велике саборне цркве стоји неколико 
људи, не више од петнаест, све сами старци и старице. Па добро, рећи ће неко, радни је дан. 
Истина, радни је дан, али то је град са око сто педесет хиљада становника и Сретење је 
Господње, велики Празник. Истовремено и дан државности Србије. Скоро свакодневно 
слушамо како се Срби буде, како се враћају цркви. Јесте се десило буђење у задњих 
тридесетак година, али стиче се утисак да се та енергија полако разводњила. Понестаје 
усресређености, циљ више није јасан. Оно што је остало и још траје, јесте неки национални 
понос. Тај понос је често неоправдан, или што би се данашњим жаргоном рекло: „Нема 
покриће“.  То нас доводи до теме из наслова. Млади људи носе бројанице око зглоба на 
руци и машу високо подигнутом десном руком са три испружена прста. Тако се распознају, 
јер, забога, то их чини великим Србима. Сједе за столом дивни момци и дјевојке, слушају 
националне пјесме и дижу три прста. Знамо да се са три прста осјењује крсним знаком. 
Знамо и шта су бројанице и чему служе. Користе их монаси у молитви. Тридесет и три 
нанизана зрна, за тридесет и три године Христовог живота на земљи. Једно по једно зрно 
се промеће између кажипрста и палца и на сваком зрну се изговара: „Господе Исусе Христе, 
сине Божији, помилуј ме грешнога.“ Као дијете, доста времена сам проводио у манастиру и 
тамо сам се сусрео са бројаницама. Носиле су их монахиње и имале су фине, нове бројанице 
за цркву и оне старије, дотрајале, које су носиле ван храма.  Три прста десне руке су се 
користила само на један начин; састављањем палца, кажипрста и средњег прста тако да се 
јагодице споје, а преостала два чврсто приљубљена уз длан. Тако састављеним прстима се 
Православци крсте. Постоји тумачење зашто баш тако. У име Оца и Сина и Светога Духа. 
Као што је Света Тројица сједињена и нераздјељива, тако и наша три прста треба да буду 
чврсто спојена. Једном је покојна Мати Ана примијетила да нисам преостала два прста 
довољно стегао уз длан и рекла: „Љубо мораш добро да стегнеш та два прста да ти се ђаво 
не провуче испод њих. Јер онда ти не вриједи ништа што се крстиш.“  Једноставно, да 
једноставније бити не може, али остало ми урезано у памћење. Укуцао сам у Гугл ријеч: 
„Бројаница“ и добио следеће резултате: „Бројанице продаја, бројанице за бебе, бројанице 
око врата, бројанице од полудрагог камења, бројанице православне, бројанице за молитву, 
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бројанице огрлице“, Ето! Можемо купити и „бројанице за молитву.“ Виђао сам кад особа 
дође у храм док служба траје, преврће по бројаницама, тражи одређену боју, величину и 
кад нађе или не нађе, одлази кроз врата. Значи да је само зато дошла и ништа је друго не 
интересује. Мометално ми се пред очима створила она слика из Јеванђеља, кад је Христос 
са бичем у руци улетео у Храм, испревртао столове са робом и изјурио трговце. Такође сам 
претражио појам  „три прста“. Има много резултата, али углавном се односе на три спојена 
прста десне руке. Чувена слика Паје Јовановића, Скупштина у Такову, показује Милоша 
Обреновића са подигнутом руком и три прста спојена за осјењивање крсним знаком. Три 
раздвојена прста, с друге стране,  могу да имају различита значења. То је код Срба поздрав 
новијег датума и ту треба бити опрезан. Јер, има фотографија које показују Есесовце и 
Усташе  који приликом изговарања заклетве држе подигнуту десну руку са три раширена 
прста. Неки то виде као директни симбол непоштовања и разједињавања Свете Тројице, 
односно, сатанистички поздрав. Дакле, у цркви бројанице имају сврху и њихова намјена је 
јасна. Исти је случај и са три прста десне руке. Тако се крстимо док се Богу обраћамо и са 
Њим општимо. Ван цркве и без молитве, слабо ће нам овакав вид „србовања“ послужити. 
 
 
 

Ријеч Предсједника 
 
Помоз Бог, драга браћо и сестре, 
 
Прошле године током посјете нашој драгој Републци Српској чуо сам једну занимљиву 
причу. Заустави нека телевизијска екипа старијег домаћина на улици са питањем „шта 
мислите, колико дуго ће ово трајати“ (корона, наравно)? Старина им 'ладно одговри 
„четири године к'о и сваки други рат“. Наши стари увијек, генерацијски имају прави 
одговор на све. Надам се да ћемо и ми стећи ту мудрост. Генетски је... 
 
У главном ту смо негдје на пола пута. Најважније је спасити душу своју и породицу своју. 
Не од вируса, већ од ових демона који нас без грешке затварају за Васкрс, па Божић, па 
Васкрс, па Божић... Имали смо ми и горих непријатеља, па смо сачували и вјеру и чојство и 
српство и крсну славу, Богу слава и хвала. Спасење је од Бога обећано онима који вјерују у 
Њега, а Бог никоме дужан остао није. 
 
Ми у нашој парохијској заједници, Богу драгом слава и хвала, успјели смо да се изборимо 
са овим нападом на слободу и достојанство, и то у више праваца. 
 
Најважније, успјели смо да очувамо литургијски континуитет. Литургија, молитва, 
причест... Уживо у нашој Цркви, а не „online”: ако не можемо нахранити стомак „online”, 
онда нећемо моћи ни душу. Хвала оцу Љуби, нашем пароху и духовном оцу који није само 
професионални свештеник, већ и искрени вјерник. Имали смо бројне грчке, руске и 

http://@gmail.com
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украјинске  вјернике на молитви и причешћу баш из овог разлога. А хвала и нашем 
легендарном оцу Василију који нам помаже и искуством нас напаја. 
 
Захваљујући свима вама који помажете своју парохију, нашој братској слози и јединству, 
успјели смо да очувамо и финансијску стабилност. Сви рачуни, кредити, иненадни 
трошкови су плаћени. Трошкови око добијања дозволе за градњу нове Цркве на нашем 
имању, који нису мали, се редовно плаћају. Врло смо близу добијања те дозволе што је 
велика радост, али и огромна одговорност. Морамо бити спремни за тај корак који ће бити 
изузетно захтјеван. Финансијски прије свега. Ја лично, искрено из дубине душе, када 
видим послије свете литургије састављена три стола препуна омладине наше која се 
дружи, видим да смо на правом путу и да морамо истрајати. Наш задатак је да нашу свету 
вјеру пренесемо на нашу дјецу, јер је то једини пут у спасње и живот вјечни. 
 
Хвала вам још једном свима што помажете своју парохију. Овдје увијек имате своје мјесто 
под сунцем и ухо да саслуша све ваше проблеме, братски и сестрински загрљај, стрпљење 
и савјет ако је потребан. Големо је то у данашњем времену. 
 
Бог да вас чува и срећа прати! 
 
Ваш брат, 
-Драган Космајац 
 
 

Српска Школа и Разговори о Вјери 
 

                   
 
Богу хвала, са великим задовољством могу рећи да након дуже паузе услед строгих 
рестрикција, наша школа верoнауке наставила је опет са својим радом. Сваке недеље 
након св. Литургије у просторијама наше Цркве одржава се час веронауке за децу 
основношколског узраста.  
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Програм наставе типично прати литургијски календар: децу упознајемо са основним 
начелима и учењима наше Свете Цркве кроз разговаре о актуелним празницима и 
читањима из Св. Јеванђеља на богослужењима. Разговори се воде на српском и по потреби 
на енглеском језику: сва су деца добродошла и нико због слабог знања српског језика није 
изостављен!  
 
Уз то, морам додати да велики број наших „бивших ђака“, који су сада средњешколци, 
универзитетски студенти или новозапослени, долазе редовно на богослужења и остају на 
ручку да би се дружили: срце ми је пуно и Богу сам захвалан сваки пут када видим тај скуп 
младих лица који се сусрећу под кровом наше парохије. Има ли лепшег призора за нас него 
кад видимо да је наш подлмадак „пустио корен“ у Цркви? Да нам Бог благослови и чува 
овакво потомство! 
 
У Христу ваш, 
-Зоран Радишић 
 

 

 

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 
www.facebook.com/arhangelgavrilotoronto 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 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 
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