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СНО У КАНАДИ ПОВОДОМ СМРТИ 
ПАТРИЈАРХА ИРИНЕЈА  

ИЗГУБИЛИ СМО ВЕЛИКОГ ЧОВЕКА, 
ДУХОВНИКА И ЗАШТИТНИКА 

ПРАВОСЛАВЉА

У неким деловима Србије ве-
ровало се да ће младић и де-
војка који преспавају на бо-
жићној слами ту ноћ сањати 
особу за коју ће се удати, од-
носно оженити.
  У неким породицама кромпир 
нису кували о Божићу да не би 
добили чиреве, а код неких је 
забрањивано кување пиринча 
"да се марва не би преко годи-
не црвљала", или, по другом 
објашњењу, нису га кували "да 
вране не би односиле пилиће". 
Многи су припремали сарму. 
Међутим, неки је нису кували 
за божићни ручак, да марва не 
би угинула, или да прасићи не 
би били килави. 
За бадње вече крцају се ораси. 
Сваки укућанин разбије орах 
да види каква му је срећа те го-
дине. Ако је језгро ораха

Још пре изласка сунца на Бо-
жић се одлазило на бунар, 
по такозвану неначету воду. 
Од те воде, којој су се при-
писивала магијска својства, 
прво се одливало за мешење 
чеснице, затим за умивање 
укућана, а потом су наливана 
и сва јела за божићни ручак. 
У народу се веровало да "не-
начета" вода има и исцели-
тељску моћ.
  Прослава Божића траје три 
дана. Први дан Божића је 
најзначајнији и најбогатији 
обичајима. Постоји веровање 
да је добро за Божић започе-
ти неки посао, јер би укућани 
и домаћинство били напред-
ни и богати током читаве 
године. Започињање посла 
било је симболично, а по-
себно се почињао посао који 
претходне године није ишао 
од руке не би ли од Божића 
кренуло на боље.

   БЕОГРАД - Најрадоснији 
хришћански празник прате 
и многобројна предања и ве-
ровања која вуку корене из 
паганских времена, а које су 
касније наши преци прила-
годили хришћанској вери и 
обичајима. Многи стари оби-
чаји су данас и у сеоским сре-
динама у Србији заборавље-
ни, а ево кратког подсећања 
шта су и како наши стари чи-
нили на Бадњи дан и Божић.
  Народна метеорологија 
каже: "Ако на Бадњи дан буде 
облачно - биће родна година. 
Ако се на бадњаку накупи до-
ста пепела, зима ће бити јака 
са пуно снега. Уколико вар-
нице из бадњака искачу саме, 
без џарања по ватри, биће до-
ста меда. Ако на Божић падне 
киша, све што се посади и по-
сеје примиће се и година ће 
бити родна.

СРБИ У ОТАЏБИНИ И РАСЕЈАЊУ ДОЧЕКУЈУ РОЂЕЊЕ ИСУСА 
ХРИСТА

   ХАМИЛТОН – Српска народна одбрана у Канади 
упутила је Светом архијерејском Синоду Српске пра-
вославне цркве саучешће поводом упокојења Његове 
светости патријарха српског Иринеја.
Како је наведено, Српска православна црква и њени 
верници изгубили су великог човека, духовника и за-
штитника православља који је био водиља и ослонац 
у тешким тренуцима по државу и народ.
У телеграму се наводи да је Српска народна одбрана 
у Канади према блаженопочившем патријарху увек 
гајила изразито поштовање, препознајући у његовој 
личности симболику представљања читаве Српске 
православне цркве.
’’Нека Господ, душу патријарха српског Иринеја са 
праведнима приброји и дарује му вечан спомен”, на-
ведено је у телеграму СНО у Канади.
Његова светост патријарх српски Иринеј преминуо је 
у Београду у 90. години од посљедица вируса корона.
  Патријарх је сахрањен у недељу, 22. новембра, у 
крипти храма Светог Саве у Београду.

Т. КЕСЕРОВИЋ 
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МИР БОЖЈИ, ХРИСТОС СЕ РОДИ!

БОЖИЋНА ЧЕСТИТКА ПРЕДСЕДНИКА СНО ЗА КАНАДУ 

Сложно 
са вјером 

у Бога 
ХАМИЛТОН - Поводом предстојећег 

празника Христовог Рођења, упућујем 
најискреније честитке Његовој свет-
лости патријарху српском господину 
Порфирију, митрополитима, епис-
копима, свештенству и монаштву 
Српске православне цркве, Краљевском 
дому Карађорђевића, преживјелим 
припадницима и следбеницима генерала 
Драже Михаиловића, свим члановима 
Српске народне одбране и православним 
вјерницима у отаџбини и у расејању. 

Прослављајући Божић, као успомену 
на дан рођења Исуса Христа, сина Бо-
жијег, спаситеља свијета , молимо се 
заједно, драге сестре и браћо у Христу, 
за све напаћене православне српске 
вјернике, који још не могу да на миру 
и слободно прославе овај најрадоснији 
хришћански празник.  

На Божић, као најрадоснији хришћан-
ски празник и дан када исказујемо љу-
бав према ближњима, останимо сложно 
на Христовом путу и пронађиимо више 
мјеста у нашим срцима и молитва за 
љубав, покајање и опроштај.  

Само сложно и са вјером у Бога чује-
мо и следимо светосавски и косовски 
завјет, јер само тако можемо да се на-
дамо бољој будућности и спасењу.  Срп-
ски православни вјерници, гдје год да 
живимо, чувајмо наше духовно и нацио-
нално јединство.  Желим Вам успешну 
и Богом благословену православну Нову 
2022. годину.   

Мир Божији - Христос се роди !  

Зоран Цвијетић,  
предсједник СНО у Канади

ЗОРАН ЦВИЈЕТИЋ, ПРЕДСЕДНИК СРПСКЕ НАРОДНЕ ОДБРАНЕ ЗА КАНАДУ О ЗНАЧАЈНОМ ЈУБИЛЕЈУ

Остало ја записано да је “Србобран” те 
давне 1951. године покренут из једне га-
раже, а пакован и дистрибуиран широм 
света из куће Саве Ковачевића, новинара 
и првог секретара редакције, каже Зоран 
Цвијетић

- Српска народна одбрана 1. септембра 
прославља седам деценија од првог издања 
КАНАДСКОГ СРБОБРАНА, каже за СЛО-
ВО Зоран Цвијетић, председник СНО. На-
жалост овај јубилеј због пандемије ће бити 
само симболично обележен. Канадски 
Србобран спада у једне од најстаријих но-
вина које излазе на српском језику и ћири-
личном писму. Старији су Политика 1904, 
Амерички Србобран 1906, Глас канадских 
Срба 1934, Српске новине 1945, и још два 
значајна листа: Србија и Слобода

- Које су теме заступљене у овој нови-
ни и ко су њени читаоци?

- Од 1. септембра 1951 године траје бор-
ба “Канадског Србобрана” за националне 
интересе. Остало ја записано да је “Ср-
бобран” те давне 1951. године покренут 
из једне гараже, а пакован и дистрибуиран 
широм света из куће Саве Ковачевића, 
новинара и првог секретара редакције.

Касније су Канадски Србобран уређива-
ли Вук Церовић, Мома Марковић, Ла-
зар Стојшић, Драган Ћирић и Драгана 
Ђурић.

Славна прошлост Канадског Србобрана 
обавезује нас да овај, за наш народ у цели-
ни, важан лист оставимо у аманет генера-
цијама националних Срба и Српкиња, који 
стасавају у СНО и чине нашу будућност. 
Канадски Србобран се чита на свим кон-
тинентима света као и у отаџбини али на-
жалост из године у годину у много мањем 
броју. У наредном периоду залагаћемо се 

да Србобран добије већи број млађих чи-
талаца.

- Српска народна одбрана је једна од 
најстаријих патриотских организација 
на тлу Северне Америке. Наведите неке 
значајне догађаје из дугогодишње ак-
тивности Српске народне одбране за 
Канаду, чији сте председник.

-Тешко је издвојити неке догађаје из 
дугогодишње активности СНО, а да тиме 
не ставимо у сенку неке друге исто тако 
значајне догађаје. Осврнућу се ипак на 
суштински значајне као што су Видов-
данска прослава, познатија као Српски 
Дан, једног од највећих и најзначајних 
окупљања у дијаспори коју СНО тради-
ционално организује преко седамдесет 
година. Споменућу неке од личности 
које су биле наши гости. Осим највиших 
представника Српске православне цркве 
на овим прославама су присуствовали: 
н.в. краљ Петар II Карађорђевић (1954, 
1959,1963), војвода Доброслав Јевђевић 
(1961) и принц Андреј Карађорђевић 
(1980). Редовни гости СНО били су и зна-
чајни појединци из академског, култур-
ног и политичког живота Канаде: Prime 
Ministar Brian Mulruney, генерал Lewis 
McKenzie, новинар Scott Taylor и многи 
други.

Током свога дугогодишњег постојања 
СНО је учествовала у прикупљању много-
бројних новчаних донација за изградњу, 
куповину и обнову цркава, верских и кул-
турних објеката, имања и споменика како 
у отаџбини тако и широм дијаспоре и била 
организатор многобројних хуманитарних 
акција од почетка свог постојања до да-
нашњих дана.

СНО је такође била иницијатор и органи-

затор многобројних демонстрација од са-
мог свог почетка, а нарочито током ратних 
деведесетих и НАТО агресије 1999.

Основан је стипендијски фонд “Милу-
тин Бајчетић” у знак захвалности нашем 
дугогодишњем председнику и члану СНО 
од 1941. до своје смрти 1994. Фонд је осно-
ван 2012. при Торонто Универзитету.

Протестна писма су у више наврата уру-
чена на адресу канадског Парламента по-
водом важних питања за одбрану интереса 
српске заједнице у Канади.

Последњи значајан догађај у којем је 
СНО узела активно учешће била је ини-
цијатива коју је покренуо MPP Том Рако-
чевић, проглашење Дана Николе Тесле 
у Онтарију. Први MPP српског порекла 
Том Ракочевић потиче из фамилије чији 
су чланови били и дугогодишњи активни 
чланови СНО за Канаду.

Ово су само неки од значајних догађаја 
у протеклих 80 година активног рада СНО 
за Канаду чији сам тренутно председник.

Наставак на страни 3.

БОГ ЋЕ ПО  
СВОЈОЈ МИЛОСТИ

„ОТРТИ СВАКУ 
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НАШИХ”

Седам деценија 
Kанадског Србобрана
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БОЖИЋНА ПОСЛАНИЦА ЊЕГОВОГ ПРЕОСВЕШТЕНСТВА ВЛАДИКЕ МИТРОФАНА, ЕПИСКОПА ЕПАРХИЈЕ КАНАДСКЕ СПЦ
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ГУБИТАК НА ЗЕМЉИ, АЛИ И 
ВЕЛИКИ ДОБИТАК НА НЕБУ

ВЛАДИКА ЈОАНИКИЈЕ О ОДЛАСКУ ПАТРИЈАРХА ИРИНЕЈА И 
МИТРОПОЛИТА АМФИЛОХИЈА 

   ПОДГОРИЦА - Патријарх Иринеј је 
својим животом, од своје најраније мла-
дости до свог упокојења, потврдио прије 
свега своју вјеру, своју љубав према Богу, 
према својој Цркви, према своме народу. 
Тако да нам је лако говорити, имамо шта 
да говоримо, каже владика будимљан-
ско- никшићки Јоаникије поводом упо-
којења поглавара СПЦ патријарха Ири-
неја.
‘’Хвала Богу, наш патријарх је испунио 
свој задатак, сачувао јединство цркве, 
унаприједио јединство народа и оста-
вио једно велико завештање да и ми сви 
свештенослужитељи, свештеници, мо-
наси, народ слиједимо тај његов пут и 
његово завјештање. Довољно је видјети 
како је он лијепо испраћен од цијелог 
народа, иако је ово врло незгодна ситу-
ација. Ипак, поред свих мјера које су се 
морале поштовати, он је на достојан-
ствен хришћански црквени начин ис-
праћен од цијелог свог народа, ожаљен. 
И у овој жалости, а то је молитвена туга, 
ми смо се као народ још више обједини-

ли'', рекао је владика Јоаникије.
  Владика подвлачи да је, земаљски гледано, 
српски народ губитком митрополита Ам-
филохија и патријарха Иринеја изгубио два 
носећа стуба Српске православне цркве, да 
је то испит за наш народ и да нас позива на 
још већу одговорност, посебно свештена 
лица и сваког вјерујућег човјека.
  ''Међутим, пред Богом је то велики доби-
так на небу. Губитак на земљи, а добитак на 
небу. Али, небо увијек дјелује у овом нашем 
животу, тако да наши архијереји, блажено-
почивши патријарх и блаженопочивши ми-
трополит, који су својим животом направи-
ли једну свијетлу стазу коју треба слиједити, 
они су и даље са нама својим примјером 
и својим духом. То доживљавамо као рас-
пеће, као Велики петак наше цркве, али Ве-
лики петак има наду васкрсења. Ето, таква 
је ситуација када испраћамо велике лично-
сти и велике јерархе Христове'', нагласио је 
владика Јоаникије. 
М. ЈЕВЂЕВИЋ 

ИЗГУБИЛИ СМО ЈЕДНОГ ОД ВОДЕЋИХ АРХИЈЕРЕЈА И ПАСТИРА 
НАШЕ ЦРКВЕ

ИЗЈАВА ПРЕДСЈЕДНИКА СНО У КАНАДИ ПОВОДОМ СМРТИ МИТРОПОЛИТА АМФИЛОХИЈА 

   ТОРОНТО – Предсједник Српске 
народне одбране у Канади Зоран 
Цвијетић упутио је најдубље сау-
чешће Српској православној црк-
ви, Патријаршији, Његовој свето-
сти патријарху српском Иринеју 
и Митрополији црногорско-при-
морској поводом упокојења Ње-
говог високопреосвештенства 
митрополита црногорско- при-
морског Амфилохија.
Предсједник Цвијетић је нагласио 
је да Срби у Отаџбини и у расејању 
тугују због одласка митрополита 
Амфилохија којег је српски народ 
искрено волио и доживљавао као 
исконског хришћанског духовни-
ка, црквеног великодостојника.
  “Српски православни народ сву-
да у свијету, данас искрено тугује, 
јер је изгубио једног од водећих 
архијереја и пастира наше Цркве. 
Утјеха свим вјерним православ-
ним хришћанима јесте вјера да се 
онај који је посвећен Христу, као 
што је то био, свим својим бићем 

и душом, наш митрополит Ам-
филохије, остаје да живи на вијек 
вијекова. Вјечан му спомен и Цар-
ство небеско”, навео је предсједник 
Цвијетић у телеграму саучешћа.
  Предсједник СНО у Канади је  под-
сјетио је и на ријечи владике црно-
горског и великог српског пјесника 
Петра Петровића Његоша: “Благо 
томе ко довијек живи, имао се рашта 
и родити”.
 Он је нагласио да је митрополит 
Амфилохије био један од најзначај-
нијих архијереја и црквених лич-
ности у новијој историји Српске 
православне цркве иза кога ће, на 

многим пољима дјелатности, остати 
дубок и неизбрисив траг.
“Митрополит Амфилохије је био 
сјајан богослов, професор и педа-
гог, есејиста, пјесник и преводилац, 
а оно по чему ће највише остати 
упамћен, свакако су његова архије-
рејска и архипастирска служба”, ис-
такао је предсједник Цвијетић.
Цвијетић је навео да је значајан траг 
митрополит Амфилохије оставио у 
Епархији банатској, у којој је службо-
вао релативно кратко, те да је најзна-
чајнија дјела остварио за вријеме 
архијерејске службе у Митрополији 
црногорско-приморској, коју је 

свеукупно духовно и материјално 
обновио и препородио.
“Саградио је, средио и обновио 
мноштво цркава и манастира, об-
новио и унаприједио монаштво и 
умножио свештенство, обновио 
рад Цетињске богословије која је 
постала расадник свештеничког 
кадра и један од темеља духовног 
препорода, не само Митрополије, 
већ и шире”, подсјетио је Цвије-
тић. Цвијетић је истакао да је ми-
трополит Амфилохије основао 
издавачко-информативну кућу 
“Светигора” у оквиру које дјелује 
Радио Светигора, и уз све то, иза 
себе оставио десетине објављених 
дјела.Митрополит Амфилохије 
преминуо је јутрос у Клиничком 
центру Црне Горе у Подгорици од 
посљедица вируса корона, а биће 
сахрањен у недјељу, 1. новембра, у 
крипти Саборног храма у Подго-
рици.
                                          Д.ЂУРИЋ  

БОЖИЋНА ЧЕСТИТКА ПРЕДСЈЕДНИКА 
СНО У КАНАДИ 

САЧУВАТИ ИМЕ 
СРБИНОВО И ВЈЕРУ 

ПРАВОСЛАВНУ

   ХАМИЛТОН – Поводом 
предстојећег  празника Хри-
стовог Рођења, упућујем 
најискреније честитке Све-
том  архијерејском сабору 
Српске православне цркве, 
митрополитима, еписко-
пима, свештенству и мона-
штву Српске православне 
цркве, Краљевском дому 
Карађорђевића, преживје-
лим припадницима славних 
четничких јединица под ко-
мандом неумрлог генерала 
Драже Михаиловића, члано-
вима СНО у Канади и широм 
свијета и свим православ-
ним вјерницима у Отаџбини 
и у расејању.
Прослављајући Божић, који 
симболише ново рађање, 
посебно изражавамо нашу 
подршку српском народу и 
Српској православној цркви 
на страдалном Косову и Ме-
тохији.  
За нас Србе, гдје год да жи-
вимо, гдје год да смо расеја-
ни, у данима кад опет мно-
ги желе да нас раздвајају 
и присвајају наше духовне 
светиње и наше светосавске 
корјене, овај Божић  је још 
снажнији мотив наше слоге 
и нашег духовног и нацио-
налниг јединства.

нашег духовног и национал-
ниг јединства.
У ове Божићне дане треба 
све нас да окупи слога, до-
брочинство, братска љубав 
и снага наше вјере која нас је 
увијек окупљала када је били 
тешко, када је требало бра-
нити наше духовне коријене 
и  отаџбину.
Божић је дан када исказује-
мо љубав према ближњи-
ма. Нека свјетло Божића 
освијетли сва срца, подари 
нам радост живота, мира и 
среће. Охрабрени Божићем 
и топлином својих породи-
ца пронађимо у себи вјеру 
и снагу за дане који су пред 
нама, да их заједничком 
добром вољом и разумије-
вањем учинимо бољим и 
сретнијим.
МИР БОЖИЈИ – ХРИСТОС 
СЕ РОДИ!
Зоран Цвијетић, пред-
сједник СНО у Канади
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Драга браћо и сестре,
 

Е
во нас је Бог поштедео и даровао нам да 
и ове године, треће деценије 21-ог века, 
прославимо дан Рођења Сина Његовог 
Господа нашег Исуса Христа. И заиста 
треба да се радујемо, и  поред ове панде-

мије, која је задесила цели свет. Јер се надамо да ће 
Бог по Својој милости отерати ову невољу и «отрти 
сваку сузу са очију наших» (Откр. 8, 17; 21, 4).

 
Ако желимо да  овај јединствени догађај у исто-

рији света, па и целога космоса, изразимо нашим 
људским речима, нећемо моћи боље од Светог 
Апостола Павла, који са одушевљењем кличе: «И 
заиста велика је тајна побожности: Бог се јави у 
тијелу, оправда се у Духу, показа се анђелима, пропо-
виједи се незнабошцима, вјерова се у свијету, вазнесе 
се у  слави»5. Овим једним стихом богонадахнути 
Апостол исказао је тајну спасења. Свака афирма-
ција из поменутог стиха одговара једноме од моме-
ната живота, пророчки потврђених, како у Старом 
тако и Новом Завету, али и у историји Цркве.

 
Један од кападокијских отаца, Свети Григорије 

Ниски, вели следеће: «Говорим о великој тајни по-
божности, како се Бог јавио у телу; о Ономе који 
беше у обличју Божијем и живео је међу људима, у 
лику роба; о Ономе који пошто је усвојио као залог 
трулежну природу тела, коју је узео на Себе пре-
ко непорочног дјевства, освећује заједно с њом, у 
нетрулежности, заједничку природу, преко оних 
који се с Њим сједињују, причешћивањем тајном, 
хранећи Своје тело, то јест Цркву, и уређујући на 
достојан начин удове који расту вером у заједнич-
ко тело…Оснивање Цркве  јесте стварање света из-
нова: у њој, по речи пророка ствара се ново небо 
које је свод вере у Христа, како рече Павле (“Стуб 
и тврђава истине”); утемељује се нова земља, која 
упија кишу што на њу долази; саздаје се други чо-
век, који се обнавља рођењем одозго, по лику Онога 
који га је створио…»¶6.  У сагласности са својим на-
веденим братом, велики кападокијац, Свети Васи-
лије рече следеће: «Побожно и незаситиво дело за 
богољубиву душу јесте да се непрестано сећа Бога; 
али је превише смело да се говоре ствари о Богу, 
јер се ум не може попети до Његове величине, а 
реч, са своје стране слабо исказује оне ствари које 
ум ствара. Ако је, дакле, наша реч нижа од ума, зар 
није неодложна потреба за ћутањем, да не бисмо 
случајно слабошћу речи ставили у опасност тајну 
говорења о Богу?.. Нико није тако слеп да толико 
много превари самога себе  мислећи да се попео на 
највиши врх богопознања, него ће утолико више из-
гледати  да напредује у богопознању уколико више 
буде осећао своју немоћ…Говорићу, али о Богу не 
толико колико јесте и шта јесте Бог, него онолико 
колико је нама могуће. Не одричемо се да гледа-
мо у небо и посматрамо га толико колико можемо, 
мада га не можемо прећи и обухватити оком место  
између неба и земље! Исто тако и сада, слабим ре-
чима, испунимо веру, а у нашој целој речи остави-
мо нека победи величанство божанске природе. Јер 
ни језици анђела, ма какви они били, нити арханђе-
ла, сједињени са свом словесном природом, неће је 
моћи достићи до само у малом делу, и никако се у 
потпуности не изједначује»7. Опет позивајући се на 
Светог Григорија Богослова, Кападокијца, и блис-
ког пријатеља већ поменутих, слушамо следеће 
учење: «Његовог рођења не би било (савршено), 
ако би било обухваћено твојим умом, који не зна ни 

твоје сопствено рођење…Пре си се много уморио 
да би нашао објашњење коагулацију клијања егз-
истенције, формирања, појаве, везе душе са телом, 
ума са душом, речи са умом, кретање тела, његово 
рашћење, асимилацију хране, осећање, памћење, 
сећање и свега другога од чега си састављен; и како 
неке од ових припадају двема човековим страна-
ма, души и телу, а друге су подељене између душе 
и тела, а неке узима једно од другога. Јер својства  
чије се усавршавање чини касније, имају своје за-
коне метнуте уједно са рођењем. Па ни тада немој 
да философираш о рођењу Бога, јер није ствар без 
опасности. Јер ако знаш твоје рођење, без сумње не 
знаш Божије; а ако не знаш ни твоје, како можеш 
знати Божије? Јер колико је теже замислити Бога 
неголи човека, утолико је теже умом схватити и 
рођење одозго од твога рођења. Али ако пак твој ум 
о не може разумети, ипак из тог разлога не сумњаш 
да си се родио Због твоје сумње  дошло би време да 
избришеш многе постојеће ствари  које ниси умом 
разумео и пре свега самога Бога; јер нећеш моћи 
рећи да је Он јесте (да Он постоји), ма колико да 
си ти смео и ма колико да си душеван кад је реч о 
сувишним стварима»8. Свакако, учињена референ-
ца везана је за вечно рођење Сина Божијег од Оца, 
али са истом бригом треба се посматрати и оно у 
времену, од Пресвете Дјеве. Синтезирајући мисао 
Светих Отаца у томе кадру, један од савремених те-
олога закључује следеће: «Максимална Божија љу-
бав према човеку  показује се у дијалогу где улази 
и остаје у векове са сваким човеком који хоће, при-
мањем човечанске природе од Његовог Јединород-
ног Сина. Јер Он узевши у Своју ипостас нашу људ-
ску природу, постаје и као њен носилац, Син Очев. 
И налазећи се у вези с нама преко заједничке људ-
ске природе,  и нас чини заједно синовима Очевим 
са Собом, желећи, дакле, да и ми актуализујемо то 
својство дато нама, или љубав Бога као Оца према 
нама  и нашу према Богу као Оцу. Тако је Исус по-
мирио Бога са људима на највишем нивоу, на нивоу 
односа између Оца и синова, или Брата и браће…
Син Божији постаје и рађа се као човек са обадве 
стране (природе), јер се зачиње од Дјеве, узима, 

дакле, истиниту човечанску природу од људског ис-
тинитог створења. Будући створен, Он је без греха 
као Адам пре пада; будући и рођен  ипак има про-
падљивост од Адама после пада (Адамова). Обадве 
сједињује  јер се рађа од Дјеве. Само тако може спа-
сити човека, умревши за њега, али и васкрсавши…
Спасова људска природа беше подигнута на стање 
до кога тежи наша аутентична природа. Не би се 
могао зачети од Дјеве, да није била људска приро-
да, природа Логоса Божијег и не би била безгреш-
на да се није зачела од Дјеве. А будући безгрешна  
и примљена од Логоса Божијег, људска природа 
могла је бити медијум читаве комуникативности 
Логоса, са свим њеним последицама»9. Тај однос у 
општем смислу налазимо и у црквеном песништву, 
приступачнијем вернима, и наиме: «Тајна од века 
скривена  и анђелима непозната, Тобом Богороди-
це на земљи јави се. Бог оваплотивши се у несливе-
ном сједињењу, и крст вољно нас ради примивши, 
којим васкрсавши првосазданог, спасе од смрти 
душе наше»¶10.

 
Драга браћо и сестре,
 
Божић је породични празник. У њему треба да 

се радује и весели цела породица, која је црква у 
малом. Нажалост живимо у веома тешком време-
ну где се појам породице искривио, извитоперио, 
и није онај који треба да буде. Породица је разбије-
на, па чак и међу онима који се зову православни 
хришћани. Ми морамо остати на библијском и 
традиционалном њеног схватања.  А ово  говоримо 
због тога јер се породица заснива само светом тај-
ном брака између мужа и жене ( Пост. 1, 27; Мт. 19, 
4). Само је то од Бога благословени однос, и њиме 
се продужује људски род у целини, па и наш срп-
ски (Пост. 1, 28). Тужно је чути да  у нашем наро-
ду више сандука неголи колевки. Више умире него 
се рађа. Неко је прорачунао да у Србији да млади 
преко 30 година први пут постају очеви и мајке.   А 
колико их има неудатих? Колико неожењених? Ба-
дава нам богатство ако ће наш род убрзо нестати. 
Коме ћемо га оставити? Коме ћемо оставити наше 
предивне Српске Земље?

 
И на крају, захваљујемо Вам се свима на помоћи 

и милодару који сте дали Вашим црквама, мана-
стирима, Епархији, и свакоме ономе коме је било 
потребно. Јер не заборавите да сте то дали Христу 
(Мк. 9, 41). Хвала и свима Вама који сте помогли 
браћу и сестре, у болницама и домовима, на било 
који начин током ове пошасти која нас је снашла. 
Нека Вас Богомладенац Христос награди  својим 
вечним добрима на небесима.

 
Од срца Вас поздрављамо радосним речима:

ХРИСТОС СЕ РОДИ!
ВАИСТИНУ СЕ РОДИ!

Срећна и Богом благословена 2022. година спа-
сења!

Ваш молитвеник пред Господом,
  ЕПИСКОП КАНАДСКИ
   

                                        

БОЖИЋНА ПОСЛАНИЦА ЊЕГОВОГ ПРЕОСВЕШТЕНСТВА ВЛАДИКЕ МИТРОФАНА, ЕПИСКОПА ЕПАРХИЈЕ КАНАДСКЕ СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ

Бог ће по својој милости
„отрти сваку сузу са очију наших”

    А кад дође пуноћа времена, посла Бог Сина својега,
Који се роди од жене, који би по законом, да искупи

                                                                    Оне који су под законом, да примимо усиновљење
                                                                        (Гал. 4, 4-5).

СЕДАМ
ДЕЦЕНИЈА

КАНАДСКОГ
СРБОБРАНА

Остало ја записано да је “Србобран” те давне 1951. године 
покренут из једне гараже, а пакован и дистрибуиран широм 
света из куће Саве Ковачевића, новинара и првог секретара 
редакције, каже Зоран Цвијетић

Наставак са прве стране

- С обзиром на пандемију коронa-
вируса која потреса цео свет eвo већ 
више од годину дана, какве актив-
ности СНО проводи у данима када је 
практично све стало?

- Пандемија коронавируса у великој 
мери ограничила је већину активности 
СНО. Последње две године нисмо били 
у могућности да одржимо Српски Дан 
у Бинбруку код Хамилтона, једном од 
највећих скупова Српског народа у 

дијаспори, који редовно организован 
почетком јула. Некада је на хиљаде по-
сетилаца присуствовало овом значај-
ном догађају у организацији СНО, али 
с обзиром на пандемију Српски дан је 
симболично прослављен у оквиру мера 
прописаних законом Владе провинције 
Онтарио и градских власти Хамилтона. 
Без обзира на потешкоће са којима смо 
се сусрели, ипак смо успели да не пре-
кидамо нашу дугогодишњу традицију. 
Одржали смо помен и парастос свим 
српским жртвама од Косовског боја 
до данашњих дана које су своје животе 
дале за српство и српски народ.

Крсну славу СНО и њених огранака за 
Канаду такође смо обележили са огра-
ничењима не прекидајући традицију. 
Били смо приморани да због пандемије 
откажемо многе догађаје и сусрете са 
братским нам организацијама и поје-
динцима у Канади, САД и отаџбини. 
Надам се да ћемо у што скорије вре-
ме пребродити и победити пандемију 
коронавируса и вратити се активнијем 

раду и окупљању на начин на који смо 
то обављали пре пандемије.

- Да ли СНО има сарадњу са слич-
ним патриотским организацијама 
на тлу Северне Америке, односно 
отаџбине?

- СНО има сарадњу са многим српс-
ким патриотским организацијама ши-
ром дијаспоре и отаџбине. Сарадња је 
базирана на узајамним посетама, до-
гађајима и присуствовањем на прос-
лавама многим српским организа-

цијама. Били смо кумови и домаћини 
славе већини српских организација 
и удружења. Између осталих СНО се 
прихватила да буде и домаћин славе 
часописа СЛОВО наредне године.

Били смо организатори и учесници 
догађаја важних за српску заједницу 
у Канади: протеста, демонстрација, 
петиција, прослава, пријема, донатор-
ских и хуманитарних вечери.

Са неким организацијама ова са-
радња траје осам деценија као са СНО 
за САД, седам деценија са Српском 
братском помоћи, шест деценија са 
Удружењем српских занатлија. Има-
мо сарадњу и са СНА која ове године 
обележава четири деценије постојања 
и многим другим организацијама које 
су у другој и трећој деценији постојања 
као што су “Херцег Стефан Вукчић 
Косача”, Гусларско друштво “Филип 

Вишњић” и многим другим новонаста-
лим организацијама које деле сличне 
или исте патриотске вредности.

Када су била витална и значајна пи-
тања за српску заједницу нашли смо 
начин за сарадњу са Serbian National 
Shield Society, каже Зоран Цвијетић.

Гордана ЛАКОВИЋ

ОПСТАНАК НА ПРИНЦИПИМА СВЕТОСАВСКОГ 
И КОСОВСКОГ ЗАВЕТА
- Српска народна одбрана је основана 1908. године у Београду као одговор српског на-
циона на анексију Босне и Херцеговине од стране Аустро- Угарске, односно потлачивање 
српског народа у БиХ на почетку 20. века. Данас, 113 година после, поново је српски на-
род у Босни стављен под велики притисак, наметнутим законом који је донео, већ бивши, 
високи представник међународне заједнице Валентин Инцко. Може ли, и како, Српска 
народна одбрана реаговати и на ову одлуку а све у циљу заштите српског народа у БиХ?
- Као што видимо историја се понавља. Нажалост, историја се понављала и пре 113 годи-
на. Српски народ је кроз векове пролазио кроз велика искушења и агресије на своју веру 
православну, српски језик и писмо, чак су нам и гусле забрањивали. Ипак смо опстали уп-
ркос вековним нападима на наш идентитет. СНО се од свог постанка до дана данашњег 
залагала и базирала на принципима Светосавског и Косовског завета, који су одговор на 
све претње, ултиматуме и наметнуте законе.
СНО ће данас као и у прошлости реаговати самостално или заједно са другим српским па-
триотским организацијама у оквиру свoјих могућности. Највеће и најефикасније оружје и 
оруђе је познавање наше историје, базиране на већ поменутим принципима. Када будемо 
свесни тога онда нам се историја неће понављати. Мислим да ће српски народ у БиХ наћи 
снаге и храбрости да одбрани и очува свој идентитет користећи се нормама и стандар-
дима равноправности и очувању својих права која важе за остале народе Европе и света.

ПРЕДСЕДНИЦИ
Српску народну одбрану за Канаду ос-
новао је Саво Ј. Марковић. Досадашњи 
председници СНО за Канаду су били: 
Милутин Бајчетић, Чедомир Ашанин, 
Драган Ћирић, Миодраг Дангубић, Неђо 
Крајишник и Анђелко Крајишник. Акту-
елни председник Српске народне одб-
ране за Канаду је Зоран Цвијетић. ИСТОРИЈАТ СНО 

ЗА КАНАДУ
Српска народна одбрана у Канади ос-
нована је 26. децембра 1941. године, с 
циљем да помаже борбу српског народа 
у Трећем српском устанку, под коман-
дом ђенерала и вожда, Драгољуба Дра-
же Михаиловића.
Пошто Други светски рат, и поред ви-
тешке борбе српског народа, није донео 
нашем роду мучеништвом и крвљу за-
служену победу и слободу, Српска на-
родна одбрана продужила је свој рад и 
борбу у духу њеног програма: Српство, 
Србија и Монархија с циљем и задатком:
- да организује и уједини све националне 
и родољубиве Србе и Српкиње у Канади, 
који су верни српским националним и 
светосавским идеалима и традицијама 
Српског народа
- да учвршћује култ српске националне и 
верске солидарности и узајамне братске 
помоћи
- да негује и шири српску ратничку, а по-
себно косовску и равногорску идеју
- да заступа и брани српске националне, 
верске и државне интересе
- да води бескомпромисну борбу против 
свих српских непријатеља, првенствено 
против комунизма, усташтва и југосло-
венства, као идеологије
- да помаже борбу свога српског народа
- да помаже Канцеларију Њ. В. краља 
Петра
- да омогућава Србима и Српкињама до-
лазак из европских логора
- да помаже оне, који због физичких не-
достатака нису могли да емигрирају
- да сарађује са свим српским органи-
зацијама, које имају српски национални 
програм као своју водиљу
- да врши сва пословања, која су у инте-
ресу српског народа и српске национал-
не и антикомунистичке емиграције
- да канадском народу и његовим зва-
ничним представницима пружа истину о 
слободарској и демократској традицији 
и јуначкој борби српског народа, а наро-
чито у току Првог и Другог светског рата
Да би Српска народна одбрана све за-
датке вршила што успешније, основала 
је 1. септембра 1951. свој лист “Канадски 
Србобран”, који је њено и српско убојито 
оруђе против свих српских непријатеља.

(Из Споменице СНО у Канади 1971.)

ЗОРАН ЦВИЈЕТИЋ, ПРЕДСЕДНИК СРПСКЕ НАРОДНЕ ОДБРАНЕ ЗА КАНАДУ О ЗНАЧАЈНОМ ЈУБИЛЕЈУ

Анђелко КрајишникМиодраг Дангубић

Драган Ћирић

Неђо Крајишник

Милутин Бајчетић

Саво Ј. Марковић, оснивач СНО за Канаду  

Чедомир Ашанин

Председник  СНО за Канаду Зоран Цвијетић испред Парламента Онтарија у Торонту

„отрти сваку сузу са очију наших”
А кад дође пуноћа времена, посла Бог Сина својега,
Који се роди од жене, који би по законом, да искупи
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А кад дође пуноћа времена, посла Бог Сина својега,А кад дође пуноћа времена, посла Бог Сина својега,А кад дође пуноћа времена, посла Бог Сина својега,

„отрти сваку сузу са очију наших”
А кад дође пуноћа времена, посла Бог Сина својега,
Који се роди од жене, који би по законом, да искупи
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ОДБОР СНО “ПАВЛЕ У ЂУРИШИЋ” ИЗ ВАТЕРЛОА

Драго Тубоњић нови предсједник
СЈЕДНИЦУ огранка СНО ”Павле Ђу-

ришић” која је одржана 25. децембра 
2021. у Ватерлоу,  отворио је  предсјед-
ник огранка  Витомир Влашки. После 
молитве и одавања дужне поште пре-
минулим члановима СНО, поднесени 
су извјештаји чланова управе огранка. 
Сви извештаји су једногласно прихваће-
ни. Након тога дошло је до разрешење 
дужности управе окранка и са предлози-
ма за избор нове управе огранка. После 
краће дискусије и предлога изабрана је 
нова управа огранка.

За предсједника је изабран Драго Ту-
боњић, потпредсједник, је Анђелко 
Крајишник, благајник Неђо Сокнић, а 
секретар,  Мирослав Радошевић. У Над-
зорни одбор изабрани су Јово Кулина и 
Витомир Влашки.  

К.С

КИЧИНЕР, 25. октобра – Ового-
дишња слава огранка ”Павле Ђури-
шић” из Кичинера, Ватерлу, Света  
Петка  обележена је у недељу 24. окто-
бра у цркви Светог Ђорђа.

Славски обред служио је свештеник 
Душан Гњатић.

Обреду су, осим чланова СНО у Ка-
нади, присуствовали и парохијани 
цркве Светог Ђорђа и суседних цркве-

но – школских општина из Торонта и 
Хамилтона.

За домаћина/кума славе наредне 
године прихватио се брат Анђелко 
Крајишник.

Домаћин и председник огранка 
Павле Ђуришић позвао је све присут-
не на славски ручак у просторије сале 
Светог Ђорђа уз поштовање свих мера 
Ковид-19.

Славски обред служио 
свештеник Душан Гњатић

СЛАВА ОГРАНКА ”ПАВЛЕ ЂУРИШИЋ”

Oдржан 76. 
Српски дан 
у Бинбруку
ХАМИЛТОН, 6. јула – Традиционални 

76. Српски дан, у организацији СНО у Ка-
нади, одржан је у Бинбруку код Хамилто-
на, у складу са препорукама власти веза-
них за сузбијање вируса корона.

Српски дан почео је Видовданским па-
растосом свим српским жртвама од Ко-
совског боја до данашњих дана.

Парастос је служио отац Милован Сре-
дојевић.

После парастоса, присутнима се обра-
тио отац Милован беседом о значају Ко-
совског завета и опредељењу кнеза Лаза-
ра за царство небеско.

Поручио је да морамо чувати традицију 
сећања на све српске жртве, које су пале 
од Косовског боја до данашњих дана за 
одбрану наших вековних огњишта и у 
борби за очување наше вере православне.

Председник СНО у Канади Зоран Цвије-
тић захвалио се оцу Миловану на беседи 
и поздравио све присутне међу којима су, 
између осталих, били и Њ. Е. амбасадор 
БиХ у Канади Марко Милисав, генерал-
ни конзул Републике Србије Василије 
Петковић и многи значајни појединци и 
преставници српских организација и уд-
ружења.

Присутнима су се обратили амбасадор 
Милисав, генерални конзул Петковић, 
председник имања Свете Тројице у Бинб-
руку Миле Поповић, као и претходни 
председници СНО у Канади Миодраг 
Дангубић и Анђелко Крајишник.

Надамо се да ћемо идуће године овај 
значајан празник и једно од највећих 
окупљања Срба у Канади прославити 
у много већем броју, као што је то било 
уобичајено претходних деценија.

Информативна служба СНО у Канади

Одржан 78. 
конгрес СНО 

у Канади
МИСИСАГА, 18. октобра – Ового-

дишњи 78. Конгрес СНО у Канади одр-
жан је у Српском центру при храму Са-
бора свих српских светитеља у Мисисаги.

После молитве и одавања дужне поште 
свим преминулим члановима СНО и 
свим Србима палим за слободу Српства, 
председник Зоран Цвијетић отворио је 
Конгрес и поздравио присутне делегате. 

Након тога предлог брата Радомира 
Дангубића да Централна Управа СНО 
у Канади остане иста (непромењена) 
подржао је брат Анђелко Крајишник. 
Предлог је једногласно усвојен од стране 
свих присутних делегата.

Након тога Конгрес је настављен изно-
шењем извештаја чланова Централне

Управе. Сви извештаји су једногласно 
прихваћени. Конгрес је настављен у 
братској дискусији и о будућем раду ове 
најстарије националне патриотске и ху-
манитарне организације Срба у Канади.

После плоднодосне дискусије, дошло 
се до закључка да је за будућност наше 
организације потребно  да у наше редове 
укључимо млађе чланове из наше зајед-
нице. Без млађих чланова тешко је зами-
слити успешну будућност наше органи-
зације. Тренутна Ковид-19 ситуација у 
знатној мери је отежала услове за рад и 
регрутовање нових чланова. Подмлађи-
вање чланства ће дефинитивно бити 
највећи приоритет СНО у Канади.

Председник Зоран Цвијетић се захва-
лио присутним делегатима и свим оста-
лим члановима СНО у Канади на доса-
дашњем поверењу и подршци.

Тиме је 78. Конгрес СНО у Канади за-
кључен. Конгрес је одржан у братској 
слози и разумевању. СНО у Канади ће и 
даље остати једна од водећих организа-
ција српске заједнице у Канади.

Делегација СНО у 
Канади на ”Дражином 

дану” у Бинбруку

ХАМИЛТОН – Организација Српских 
Четника “Равна Гора ” Хамилтон орга-
низовала је  ”Дражин дан” у Бинбруку 
поред Хамилтона.

”Дражин дан” се, нажалост, није мо-
гао обележити онако како је то уоби-
чајено било прије настанка епидемије 
Ковид-19,  али је ипак присуствовао 
прилично велики број значајних пред-
ставника  најзначајнијих српских патри-

отских организација у Канади,  а међу 
њима и делегација СНО у Канади.

Осим предсједника Зорана Цвијетића 
и потпредсједника Анђелка Крајишни-
ка,  били су присутни и пријашњи пред-
седници Неђо Крајишник и Миодраг 
Дангубић.

Парастос у одржали часни оци наше 
свете сркве Милован Средојевић, Воја 
Павловић и Радован Кодић.

Дан Николе Тесле први 
пут обиљежен у Онтарију

ТОРОНТО, 11. јула – Захваљујући ини-
цијативи канадског посланика Тома Ра-
кочевића, Дан Николе Тесле први пут је 
обиљежен и у читавом Онтарију, провин-
цији која има 15 милиона становника, а 
не само на Нијагариним водопадима и у 
Хамилтону.

У САД, гдје је Тесла живио шест деце-
нија, обиљежавање 165 година од његовог 
рођења биће уприличено на Лонг Ајленду 
у Теслиној јединој преосталој лаборато-
рији, која је трансформисана у музејски 
комплекс.

“Сваке године славимо рођендан Николе 
Тесле како бисмо освјетлили не само ње-
гов живот и рад, већ и његов трајни утицај 
на нас сада и у будућности”, рекао је  из-
вршни директор Теслиног научног центра 
Ворденклиф Марк Алеси.

Посланик у парламенту најмногољуд-
није канадске провинције Том Ракочевић  
каже да ће обиљежавање Дана Николе Те-
сле у Онтарију допринијети да све више и 
више Канађана научи о Тесли и да схвате 
колико наша савремена технологија зави-
си од његових невјероватних иновација.

“Надам се да ће и љубитељи Николе Те-
сле широм света смислити много креа-
тивних начина како би испричали причу 
о делу једног од највећих умова човјечан-
ства и покретали сличне иницијативе”, 
рекао је Ракочевић, који је инцијативу по-
кренуо због личног интересовања и обра-
зовања, али и због српског поријекла које 
га је, како наглашава, додатно учинио да 
буде поносни поштовалац Николе Тесле.

Ракочевић је подсјетио да је иницијатива 
веома брзо прошла законску процедуру, 
што је у Канади прилично ријетко, и да је 
добила подршку краљице.

Ракочевић је рекао да ће оригинални у 
јуну потписани документ поклонити Му-

зеју у Београду као и да је одлука да се 10. 
јул прогласи Даном Николе Тесле у Онта-
рију резултат и залагања српске заједнице, 
која настоји да се Теслино име постави на 
пиједестал који заслужује.

Поред првог званичног обиљежавања 
Дана Николе Тесле у провинцији Онта-
рио, у Нијагари је прослављен 12. Дан Ни-
коле Тесле у oрганизацији Српске школе 
”Никола Тесла”, под вођством Бранислава 
Живковића.

Овај догађај је почео у 17.00 часова.
На овом догађају је, због Ковид-19 рес-

трикција, био присутан ограничен број 
учесника. У 22:00 часова Нијгарини Водо-
пади су били у бојама српске тробојке.

Тесла је рођен 10. јула 1856. године у 
Смиљану, у Лици, а умро је на Божић 1943. 
године у САД, гдје је живио шест деценија.

Његовим именом названа је јединица за 
мјерење високог напона и јединица јачине 
магнетног поља, а његова заоставштина 
уписана је у регистар Унеска. Од 1994. у 
Њујорку угао 40. улице и 6. авеније, где 

је била његова лабораторија, зове се Угао 
Николе Тесле.

Тесла је каријеру почео као помоћни ин-
жењер 1878. године у Марибору, али је те 
године, због очеве смрти, да би му испу-
нио жељу, уписао факултет. Након студија 
у Прагу почео је да ради у Будимпешти у 
Централном телефонском уреду, а потом 
у Паризу у Едисоновом континенталном 
друштву.

Двије године касније стигао је до самог 
Томаса Едисона, тада најзначајније лично-
сти на пољу технике у Америци.

Први патент поднио је 1884, а послије од-
ласка из Едисонове компаније и оснивања 
“Тесла Елецтриц Лигхт & Мануфацту-
ринг”. Створио је и значајан број пронала-
зака које никада није покушао да заштити, 
као што је примјена високофреквентних 
струја у медицинске сврхе.

Требало му је више од четири деценије 
да постане редовни члан САНУ, након што 
је први пут одбијен 1892. Ванредни члан 
постао је 1894.
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Георгије Тубоњић рукоположен 
у свештени чин ђакона

У недељу 24. октобра, осамнаесту 
по Духовима, када се молитве-
но сјећамо св. апостола Филипа 

ђакона, св. Теофана Нарчетаног и све-
тих oтаца Седмог васељенског сабо-
ра, његово преосвештенство Епископ 
канадски Митрофан началствовао је 
светом Литургијом у манастиру Свето 
преображење Господње у Милтону, уз 

саслужење умировљеног епископа ка-
надског Георгија, архимандрита Гер-
мана (Богојевића) протосинђела Саве 
(Медаковића) и презвитера Алексан-
дра Митровића.

У току свете литургије епископ 
Митрофан је рукоположио дипломи-
раног теолога Георгија Тубоњића у 
свештени чин ђакона. 

Замолили смо новорукоположеног 
ђакона Георгија Тубоњића да каже 
нешто више о себи.

-Рођен сам 6. маја 1997. године у 
Инголштату (Немачка) од родитеља 
Драге и Зорке, рођена Скопљак. По-
ријекло мојих родитеља је из Крајине, 
тачније отац Драго је из Кола код Бања 
Луке а мајка Зорка из Перућице из око-
лине Шипова . Родитељи су се из Бања 
Луке преселили у Немачку 1989. годи-
не и ту су боравили све до 1999. године, 
каже за СЛОВО ђакон Георгије.

Породица Тубоњић, Драго и Зорка, са 
кћерима Драганом и Дијаном и си-
ном Георгијем селе се 1999. године у 
далеку Канаду, у град Ватерло..

Драгана данас живи у Ванкуверу, гдје 
је удата за свештеника Марка Радма-
новића и имају четворо дјеце: Кон-
стантина, Милену, Катарину и Пав-
ла. Дијана живи у Кембриџу, Онтарио, 
са супружником Милинком Филипо-
вићем и имају кћерку Наталију.

Како је дошло до одлуке да млађа-
ни Георгије Тубоњић изабере 
свештенички позив?

- Одрастао сам црквеним животом, 
од малена сам био у олтару помажући 
своме свештенику, каже ђакон Геор-
гије. Одрастао сам у Ватерлоу и сваке 
недеље ишаo осам у цркву светог вели-
комученика Георгија у овом граду.

Благословом његовог преосвештен-
ства владике Георгије, тадашњег 
епископа Епархије канадске СПЦ са 
седиштем у Милтону, 2012. године 
уписао сам Богословију Светог Петра 
Дабробосанског у Фочи. По завршетку 
Богословије 2017. године, благосло-
вом његовог преосвештенства владике 
Митрофана, епископа Епархије канад-
ске СПЦ, уписао сам Факултет Светог 
Саве у Либертивилу, на северу Чикага.

Након завршетка студија 2021. го-
дине добио сам благослов надлежног 
епископа, његовог преосвештенства 

владике Митрофана и ступио у свету 
тајну брака са својом изабраницом Ма-
ријаном, рођена Сврдлин. Маријана 
је рођена 24. јула 1998. године у Кичи-
неру од родитеља Дамира и Марије, 
рођене Икић. Родитељи су се досели-
ли у Канаду 1996. године из Београда. 

Отац Дамир је рођен у Сарајеву чији 
су коријени из Далмације, док је мајка 
Марија рођена у Београду и њени ко-
ријени су из околине Ваљева. Поред 
Маријане имају једног сина Николу 
који је такође рођен у Кичинеру.  

В.М.

У МАНАСТИРУ СВЕТОГ ПРЕОБРАЖЕЊА ГОСПОДЊЕГ 24. ОКТОБРА ИЗУЗЕТНА СВЕЧАНОСТ
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Ђакон Георгије са оцем Драгом 
Тубоњићем

Владика Митрофан и ђакон Георгије Тубољњић са супругом Маријаном

Владика Митрофан рукоположио је Георгија Тубоњића у свештенички чин ђакона

MPP Humber River—Black Creek

Tom
Rakocevic 
Unit 38, 2300 Finch Ave. W
North York, ON M9M 2Y3
 � TRakocevic-CO@ndp.on.ca
 � 416-743-7272
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У   Новом Саду је 24. октобра 2021. 
од последица коронавируса умро 
Неђо Крајишник. Сахрањен је 

на месном гробљу у Петроварадину. 
Неђо Крајишник био је истински ро-
дољуб и велики хуманитарни радник, 
а један је од најзаслужнијих за слање 
хуманитарне помоћи српског роду то-
ком грађанског рата у БиХ. Највише је 
био везан за своју ЦШО ,,Свети Ђорђе,, 
у Ватерлоу, као и за Српску народну 
одбрану за Канаду, а био је и председ-
ник ове патриотске организације која 
окупља бројне Србе у Канади.

Са Неђом Крајишником разговарао 
сам за Вести у јуну 2002. године, а 
текст је у овом франкфуртском днев-
нику објављен уочи Видовдана те годи-
не.

Преносимо најзанимљивије делове 
из текста, објављеног пре више од де-
ветнаест година.

,,Крајишници су пореклом из села 
Шићи, између Олова и Средњег, на 
обронцима Романије. Огромна већина 
живи у иностранству. У родном селу 
нема никога од њих.

За то што је највише чланова породи-
це Крајишник управо у Канади, најза-
служнији је Неђо Крајишник успеш-
ни бизнисмен и председник Огранка 
ПАВЛЕ ЂУРИШИЋ Српске народне од-
бране у Канади. Члан је СНО од 1966. 
године. Животна прича Неђа Крајиш-
ника слична је многим емигрантским 
причама. Препуна је тегоба и иску-
шења, али када се данас осврне на своје 
године живота изван отаџбине каже:

-Ја сам задовољан човек. Успео сам у 
животу, а Богу сам захвалан што је све 
прошло много боље него што се мог-
ло очекивати. Мојој срећи нема краја 
када видим да у нашој породици вла-
да права слога, да се нико ни с ким не 
свађа.

Неђо Крајишник је побегао из Југо-
славије давне 1965. године јер, како 
сам каже, није био задовољан кому-
нистичким режимом. Прво је био у 
логору за емигранте у Италији, одакле 
је 1966. прешао у Канаду.

- Прво сам био у Лондону(Онтарио), 
а онда сам прешао у Кичинер, прича 
своју животну причу Неђо Крајишник. 
Запослио сам се у једној фабрици. 
Након пет месеци рада, преса ми је 
сасекла леву шаку. Три пута сам опе-
рисан, више од седам месеци био сам 
у болници, али лекари, и поред свих 
напора, нису успели да ми сачувају 
шаку, тако да су морали да је одсеку 
до изнад зглоба. Било је то тешко вре-
ме. Био сам сам, тако рећи, никога ни-
сам познавао. У Кичинеру је тада било 
само пет српских породица. Након из-
весног времена, сећам се, први су ме у 
болници посетили Алекса Петровић 
са супругом Цаном и Илија Брадић. 
Био сам им бескрајно захвалан.

Сећања се нижу као на филмској тра-
ци. Након изласка из болнице, поново 
се враћа у исту фабрику. Иако без јед-
не шаке, ради на одржавању машина, 
што је ипак било лакше, него рад за ма-
шином. Ту остаје све до 1969. године, 
када почиње да ради у осигуравајућој 
компанији. Тим послом се и данас 
бави, као брокер. Такође је са браћом 
Рајком и Ранком, сувласник овдашње 
велике ауто куће. Четврти брат Анђел-
ко, након пензионисања, постао је по-
знати овдашњи фармер. (Крајишници 
су не тако давно продали бизнис, а ни 
Анђелко није више фармер).

Неђо Крајишник био је први секре-
тар Црквено-школске општине ,,Све-
ти Ђорђе,, у Ватерлоу, основане 1970. 
године. Малобројна српска заједница 
купила је 1984. имање, а од 1986. до 
1987. године изграђена је црква Свети 
Ђорђе.

- Било је то време одрицања, али вели-
ка жеља да имамо своју, српску право-
славну цркву, победила је све невоље, 
каже Неђо Крајишник. Пре него што 
смо изградили нашу цркву, ишли смо 
заједно са украјинским православцима 
у једну цркву коју су они изнајмљивали 
да би имали где да се Богу моле.

Неђо Крајишник је почетком 2002. 
године добио високо признање канад-
ске Владе, јер је дао више од 800 гаран-
ција за долазак наших људи у Канаду. 
Највеће признање за њега је свакако то 
што је успео да доведе и око себе оку-
пи сву ужу а и ширу родбину. Прво је 
довео жену Љиљану из Новог Сада, са 
којом има кђерке Марију и Наташу, 
онда брата Анђелка, па браћу Рајка 
и Ранка, оца Косту и мајку Марију... 
Дуг би био списак када би наставили са 
набрајањем.

Иако је врло успешан пословни човек 
у Канади, Неђо Крајишник ипак раз-
мишља да се врати у отаџбину.

- Нормално је да свако жели да живи 
тамо одакле је кренуо у свет, уколико 
су услови за живот колико – толико 
подношљив, наглашава Крајишник. 
Жеља ми је да помогнем мом народу 
колико могу, а са мојим канадским ис-
куством мислим да могу много. Ово се 
посебно односи на област радних зако-
на и социјалне заштите радника.

Нека му Бог подари вечни спокој у 
рајском насељу! 

В.М.

Његово преосвештенство владика Лонгин, Неђо Крајишник и Милан Лешић

Традиционално ломљење славског колача, у првом плану Неђо Крајишник, 
Драго Тубоњић и отац Милован Средојевић

Славске госте поздравља кум славе Неђо Крајишник

IN MEMORIAM: НЕЂО КРАЈИШНИК (1943 - 2021)

СЕЋАЊА НЕЂОВОГ БРАТА АНЂЕЛКА КРАЈИШНИКА
,,Неђо је пребјегао у Италију 1965. године, а године дана касније стигао је у Канаду, у он-
таријски град Лондон, каже Анђелко Крајишник, рођени брат покојног Неђа Крајишника, 
иначе потпредседник СНО, а раније је био и председник ове патриотске организације. 
Неђо је у Кичинер стигао у августу 1966., а у фебруару 1967. задесила га је несрећа на 
послу у фабрици обуће у Кичинеру, имао је три операције, након тога се, захваљујући 
Божјој помоћи, вратио нормалном животу. Године 1970. основали смо ЦШО Свети Геор-
гије у Ватерлоу, а мој брат Неђо је био један од главних иницијатора оснивања, као и један 
од главних покретача свих дешавања у светосавским и патриотским организацијама у 
овом делу Канаде. Не сме се заборавити да је Неђо био кум новоизграђене цркве СВЕТИ 
ЂОРЂЕ у Ватерлоу 1986. године.
Неђо је био један од главних иницијатора изградње велелепног Културног центра СВЕТИ 
ЂОРЂЕ у Ватерлоу, смештеног уз истоимену цркву, који је изграђен 2006. године и данас је 
један од најлепших и најграндиознијих објеката ове врсте у овом делу Канаде. Овај културни 
центар, уз Божји благослов, дело је верника Срба староседелаца, али и новодошлих браће и 
сестара, који су свесрдно помогли да се један овакав објекат изгради на понос српске зајед-
нице у Канади.
Неђо је био један од најзаслужнијим што је ЦШО СВЕТИ ЂОРЂЕ у Ватерлоу предњачила у 
много чему у верском животу овдашњих Срба.
Испунила се Неђова жеља да се врати у отаџбину, али, нажалост, након два месеца од 
повратка, оболео је од коронавируса, што је узроковало да умре у 79. години живота.
Покојни Неђо иза себе је оставио супругу Љиљану, кћерке Марицу и Наташу , са петоро уну-
чади, као и преко 200 чланова породице у Канади и Аустралији, ако и много више у Републи-
ци Српској и Србији.
Вјечна му памјат и Бог да му душу прости и помилује. На многаја љета. Амин.

Одлазак истинског родољуба

У недељу, 30. маја 2021, после 
краће болести у 64. години жи-
вота преминуо је Ђорђе Тинтор, 

млађи син нашег истакнутог члана 
и почасног потпредседника Покрета 
српских четника Петра Пере Тинтора.

Ђорђе је рођен 6. маја 1957. у То-
ронту. Потиче из патријахалне, при-
мерне и религиозне српске породице 
Тинтор, од оца Петра, великог срп-
ског патриоте и равногорца и мајке 
Анке, племените хуманитарке која 

је преминула пре неколико месеци 
(26. јануара 2021) и тиме ожалости-
ла целу фамилију Тинтор, а посебно 
њеног верног супруга Петра, за кога 
је то био највећи губитак и доживотна 
жалост.

Перо и Анка Тинтор су били дуого-
дишњи активни чланови катедралне 
српске цркве Свих Српских Светих на 
Дикси улици у Мисисаги и као такви 
успели су да улију и пренесу те ос-
новне вредности на своју децу, синове 
Николу и Ђорђа. Од својих родитеља 
научили су вредности и лекције за ус-
пех у животу који се постиже марљи-
вим радом али такође и како се понети 
када наиђу на разне животне незгоде. 
Марљиво, смирено и храбро – биле су 
речи које су се преносиле с генерације 
на генерацију.

Ђорђе је ове савете примио са ела-
ном и пренео их је у свој како при-
ватни тако и професионални живот. 
Дипломирао је на Универзитету у 
Пенсилванији у области финансија, 
а мастер студије завршио на чувеном 
Колумбија Универзитету у Њујорку.

Док је живео у Пенсилванији био је 
одличан спортиста и члан веслачког 
тима 1970. са легендарним тренером 
Тед Неш-ом. Ђорђе је већи део свог 
живота посветио том спорту, кога не 
само да је волео већ је у њему пости-
гао престижне резултате. Постао је 
члан веслачког тима Канаде и поносно 
учествовао на Олимпијским играма у 
Монтреалу 1976.

Поред његове веслачке каријере, 
Ђорђе је имао врло успешну каријеру 
у банкарским институцијама, поче-

вши је у Њујорку, наставивши у Лон-
дону и Цириху, где је подигао и вас-
питао три примерне и успешне ћерке 
Дијану, Марину и Анушку, које данас 
студирају на три различита факултета 
на понос свога оца Ђорђа и целе фа-
милије Тинтор.

Ђорђе је био активни члан и подр-
жавалац веслачког клуба Argonauts 
Rowing Club у Торонту, где је своју 
инспирацију за вођство преносио на 
млађе генерације.

Због ограничења поводом епидемије, 
сахрана је одржана приватно у петак 
4. јуна 2021., после опела у цркви у 
Мисисаги.

Вјечнаја памјат Ђорђу и нека му Бог 
подари рајско наслеђе у Небеској Ср-
бији.

Бранка Ђуровић

УПОКОЈ ГОСПОДЕ

Ђорђе Тинтор  (1957-2021)

УПОКОЈ ГОСПОДЕ

Анка Тинтор  (1927-2021)
У уторак 26. јануара 2021. у 

својој 93. години овоземаљског 
живота још једна дивна, прис-

тојна, часна и поносита патриотска 
Српкиња напустила је овај непред-
видиви свет и живот - сестра, мајка, 
баба и супруга свог сокола Пере 
Тинтора - Анка „Анкица“ Тинтор 
(дев. Милеуснић)

У уторак 26. јануара 2021., уочи 
великог религиозног празника Све-
тог Саве, примили смо тужну вест из 
града Торонта да је преминула Анки-
ца Тинтор у својој 93-ој години свог 
племенитог живота после краће бо-
лести, али ипак изненада. Велика до-
бротворка, поносна Српкиња, одана 
српској цркви и српским идеалима у 
Канади и Отаџбини - велики је губи-
так не само за фамилију, већ за цело-
купно српство у Канади и Србији, где 
је оставила ризницу добрих дела, по 
којима ће се вечито памтити.

Анкица Тинтор потиче из чувене  
патријархалне националне породице 
Милеуснић, оца Миле и мајке Стаке. 
Рођена је 23. јула 1927. године у селу 
Брлог, у Гацкој Долини, Лика. Својим 
личким пореклом се увек поноси-
ла јер је ту провела своје детињство 
са најлепшим успоменама из ране 
младости. Живела је и одрастала у 
најтеже дане Другог светског рата 
када је српски народ био изложен 
свакодневним нападима српских 
непријатеља, прогањању и убистви-
ма на бруталне начине. Све је она то 
јуначки подносила али су та времена 
остала у њезиним дубоким сећањи-
ма.

Напустила је своје родно место 
1944. године као и многи емигран-
ти тога доба при повлачењу Ди-
нарске четничке дивизије и њеног 
Команданта чувеног Војводе Мом-
чила Ђујића. Као и сви, кренула је 
на опасан и тежак пут у непознато 
и неизвесност. Ипак, знала је само 
ово – била је са својим народом. По 
доласку у Италију па потом у Не-
мачкој била је смештена у логоре за 
избеглице и ту је провела укупно три 
и по године. Из Немачке одлази за 
Енглеску 1948. и добија стални бо-
равак.

Када се указала прилика, 1952. го-
дине, Анкица долази у Канаду, где је 
судбином и Божијом вољом упозна-
ла свог доживотног сапутника, крш-
ног и стаситог господина Петра 
Тинтора, родом из села Радљевца у 
српској Далмацији који јој је у пот-

пуности одговарао у сваком погледу, 
почевши од веселе друштвене при-
роде коју су обоје поседовали, па-
триотизма и оданости Српској Цркви 
којој су посветили цео свој живот. 
Њихово прво упознавање било је у 
цркви Светог Саве на Ривер улици у 
Торонту а венчали су се 1955. у црк-
ви Св. Оца Николе у Хамилтону на 
Бич роду, првој најстаријој цркви у 
Канади. Венчао их је о. Ђуро Вуке-
лић, и како сазнајемо, то је била прва 
српска свадба у тој цркви, која има 
историјски значај.

Петар и Анкица Тинтор имали су 
примеран, идеалан и срећан брач-
ни живот који је трајао 66 година, 
што није чест случај у данашње 
доба. Перо се никад није одвајао од 
ње, бринуо се о њој свакодневно све 
до последњег дана када је испусти-
ла своју племениту душу. Бог их је 
благословио са два добра и племе-
нита сина, Николом и Ђорђем, које 
су васпитали и школовали у правом 
српском духу на понос фамилије и 
целог српства, као и петоро унучади 
- Александром, Данијелом, Дејаном, 
Марином и Анушком и једним пра-
унуком Ларсон.

Од самог почетка њиховог брачног 
живота Анкица и Перо постали су 
активни чланови цркве Свих Светих 
Светитеља на Диксију у Мисисаги, 
где је Анкица била дугогодишња чла-
ница Кола Српских Сестара Краљица 
Александра, где је показала свој па-
триотизам и хуманост јер је учество-
вала у свим активностима те цркве-
ношколске општине, докле год је 
била у физичкој могућности. Поред 
тога, када је основано Епархијско 
коло С.Сестара на лепом и дивном 
епархијском имању у Милтону, за 
време летње сезоне одржавале су 
се разне прославе и пикници где је 
Анкица добровољно помагала три 
дана недељно па чак и преноћила 
на имању због даљине, што показује 
њену племенитост и оданост српској 
цркви.

Њен супруг Перо такођер је био 
дугогодишњи члан Катедралне цркве 
Свих Српских Светитеља на Диксију, 
мада је поред тога био активан члан 
Српске Народне Одбране, као и своје 
витешке и часне организације По-
крета Српских четника Равне Горе у 
Вајнони, где је Перо због свог допри-
носа изабран за доживотног почас-
ног Потпреседника Покрета Српских 
четника Равне Горе за Канаду.

Долазили су на све прославе, пикни-
ке који су се одвијали на овим нашим 
новим просторима, било то за Славу 
Покрета Ђурђевдан, Дражин Дан, 
Дан Динарске дивизије, Славу сеста-
ра и Конгресно зборовање, као и на 
остала окупљања - прославе Српског 
Дана и Дана радио часа Равне Горе. 
Све то им није никад промакло, увек 
су се ту нашли да попричају и разме-
не мишљења са својом браћом и сес-
трама саборцима.

Поред оданости и љубави коју је 
Анкица имала према својој цркви 
у Торонту и Канади, она је показа-
ла безграничну љубав према својој 
Отаџбини и српском народу кад им 
је било најтеже. Последњих 50 годи-
на географска удаљеност није могла 
да умањи љубав према свом роду и 
разумевању њихових патњи. Пример 
доброчинитељке била је сестра Ан-
кица -  дуго година помагала је црк-
ви и Колу Српских Сестара у Старој 
Пазови. Анкица је пуних 15 година 
одлазила у Стару Пазову јер је про-
читала у „Вестима“ да им је потребна 
помоћ. Била је гост на њиховој слави 
па је имала ту част да буде домаћица 
и кума сестринске славе, тако да је на 
прослави 20-те годишњице тог кола 
истакнуто име Анкице Тинтор из Ка-
наде, међу осталим добротворима из 
разних места који су помагали опс-
танак те мале црквене заједнице.

Врхунац њене хуманости био је када 
је Анкица у њену кућу примила на 
издржавање три дечака, ратну сиро-
чад из Далмације, што у потпуности 
описује њен карактер и особине које 
су красиле њено биће. И завршићу 
овај дужи некролог речима из песме 
Хуманост, коју је написао песник из 
Хамилтона Миладин Шошкић, а које 
дефинитивно одговарају Анкици 
Тинтор.

Христос је Божије дело
што добротом срца блажи
Христос је правдољубље ,
где се смерност људска тражи.
Христос је кад се бране
породица,вера и племе,
Отаџбина идеали,
без одмора и без смене!

Вечна памјат Анкици Тинтор! Нека 
јој драги Бог подари рајско насеље 
у небеској Србији (и вољеној Лици), 
где ће поново бити сједињена са ос-
талим преминулим члановима њене 
породице у рајском насељу које је 

Анкица заслужила овоземаљским 
животом.

Тело покојне Анкице било је изло-
жено у погребном заводу Скот фуне-
рал у уторак 2. фебруара у присуству 
фамилије и родбине. Приватна са-
храна ради пандемије ковид-19 са 
посмртним опијелом обављена је 
у катедралној цркви Свих Српских 
Светитеља на Диксију коју је обавио 
О. Дејан Обрадовић, уз присуство 
уже фамилије, у среду 3. фебруара. 
После опијела и задњег опроштаја 
уцвјељена фамилија и родбина је 
кренула на крајње одредиште - град-
ско гробље Јорк цеметери на вечни 
починак где је Анкица предата мате-
ри земљи.

Ожалошћена породица: доживот-
но ожалошћени супруг Петар, син 
Никола и снаха Марилин са ћерком 
Данијелом, сином Александром и 
његовом вереницом Барбаром, син 
Ђорђе са ћеркама Дианом, Марином 
и Анушком, зет Тимо, праунук Ларс. 
Брат Душан Милеуснић у Оранџви-
лу, ћерка Мара и син Дане. Рођака 
Нада Миздрак и супруг Никола, ћер-
ке Николина са фамилијом и Ната-
ли. Сека и Брацо Милеуснић, рођак 
Михаило Мајк Кангрга и супруга 
Тања са децом Наташом, Мајом и 
Николом, родбина, кумови и остала 
фамилија у Канади и Отаџбини. Сви-
ма њима се живот променио за час, а 
узеће много времена и снаге да раз-
блажи тај бол, срце им је пуно туге и 
сада је велика празнина у кући, али 
Анкица ће заувек бити међу њима.

Фамилији, пријатељима, родбини, 
кумовима и познаницима наше ис-
крено саучешће у тузи и болу а на-
шој упокојеној уснулој сестри Анки, 
супрузи, мајки, баби и прабаби вечна 
хвала за сва њезина добра и хумана 
дела, а драги Бог да њезину добру и 
племениту душу смести тамо где по-
чивају праведници. Амин Боже Дај! 
Слава јој.

Податке доставила Фамилија Тин-
тор и Бранка Ђуровић

Душан Дуле Грубнић
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Божић честитамо целом црпском народу у отаџбини и расејању као и свим
родољубивим, националним патриотским организацијама. Посебне честитке упућујемо

председнику СНО за Канаду , Централној управи, свим организацијама СНО у Канади као и 
чланству СНО свуда у свету.

Целом православном свету, архијерејима, свестенству и монаштву СПЦ.
С благородном надом молитвено призивамо витлејмског Богомладенца за будућу

монархистичку Србију и са Божићним и новогодишњим жељама поздрављамо
краљевски дом Карађорђевича.

12022.

2022.
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2022

Слободаном
Николићем

МИР БОЖЈИ, 
ХРИСТОС СЕ РОДИ! 

СРЕЋНА НОВА 2022.
g



14 15КАНАДСКИ СРБОБРАН - CANADIAN SRBOBRAN КАНАДСКИ СРБОБРАН - CANADIAN SRBOBRAN1. Јануар 2022. January 1, 202212                                                                                 КАНАДСКИ CРБОБРАН - CANADIAN SRBOBRAN                                                JANUARY  1, 2021 

2021

архијерејима, свештенству
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МИР БОЖЈИ- 
ХРИСТОС СЕ РОДИ
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Управи и члановима Српске Народне 
Одбране у Канади са председником 

братом Зораном Цвијетићем 
честитамо светле празнике Христовог 

рођења и Нову 2022. годину уз 
жеље за братску и патриотску 

сарадњу за добробит целог Српства 
широм света, са Божићним поздравом: 

МИР БОЖИЈИ – ХРИСТОС СЕ РОДИ! 
СРЕЋНА и БЛАГОСЛОВЕНА 2022.! 
ОРГ. СРПСКИХ ЧЕТНИКА „РАВНА ГОРА“ 
ORG. SERBIAN CHETNIKS “RAVNA GORA” 

P.O. Box 745 Grayslake, Illinois 60030-9998 
srpskenovine@osc-ravnagora.com  
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Српска радио - емисија “Равна Гора” - Србија честита наступајуће
 празнике Христовог Рождества и српски Нову годину 2021. свим

 спонзорима, црквеним, националним и хуманитарним организацијама,
 као и особама које су давале разне огласе за локалне прославе и догађаје, 

радосне и жалосне, без чије помоћи овај радио - програм не би се могао 
одржати.s

  
Уз нашу свесрдну захвалност на помоћи, желимо вам да божићне

 празнике проведете у добром здрављу и веселом расположењу.

Посебне божићне честитке упућујемо архијерејима, свештенству и
 монаштву Српске православне цркве, Краљевском дому Карађорђевића,

 као и браћи на Косову и Метохији, уз жељу да очувају српску веру
 и традицију.

Такође, честитамо Христово Рождество Енархији канадској,
и све скупа поздравњамо са традиционалним божићним 

поздравом:

2021

2021

2021

2021

2021

2022.

2022.

2022.

2022.

2022.
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МИР БОЖЈИ 
ХРИСТОС СЕ РОДИ! 

СРЕЋНА НОВА
2022. ГОДИНА
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Управи и члановима Српске народне одбране у Канади са  
председником братом Зораном Цвијетићем честитамо  
светле празнике Христовог рођења уз најлепше жеље за     

добру и братску сарадњу у Новој 2022. години на добробит 
васколиког Српства, како у Расејању тако и у Отаџбини.

Мир Божији - Христос се роди!
Срећна и благословена 2022!

СРПСКА НАРОДНА ОДБРАНА У АМЕРИЦИ SERBIAN 
NATIONAL DEFENSE COUNCIL OF AMERICA 5782 N. 

Elston Avenue, Chicago, Illinios
www.snd-us.com / info@snd-us.com


