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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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ХРИСТОС ВАСКРСЕ! ВАИСТИНУ ВАСКРСЕ!

ЧИНИМО 
ДОБРА ДЕЛА 
И ВЕРУЈМО 
У ДОБРОТУ 

ДРУГИХ
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ВАСКРШЊИ ПОЗДРАВ ПРЕДСЕДНИКА СНО ЗА КАНАДУ

У име Српске народне одбране и 
у своје име честитам највећи 
хришћански празник Васкрс 

Сина Божијег Исуса Христа његовој 
светости патријарху српском Пор-
фирију, Краљевсом дому Карађорђе-
вића ,монарштву и свештенству наше 
свете цркве, члановима Српске на-
родне одбране широм света и свим 
Србима и Српкињама у отаџбини и у 
расејању. 

Драга браћо и сестре у Христу, про-
слављајући празник над празницима 
ове године не можемо а да се не освр-
немо на протекле две годие које се 
протекле у знаку Ковид - 19 вируса. То 

је била борба добра и зла, победа живо-
та над смрти. 

Сетимо се у нашим молитвама свих 
наших милих и драгих који су уснули у 
Господу од ове опаке болести са надом 
на васкрсење и живот вечни. 

Посветимо се више молитви за 
здравље и молитви за оздрављење свих 
обољелих. Нађимо времена и снаге 
да пружимо подршку и помоћ свима 
којима је то потребно као што би ми 
желели да и други помогну нама у 
тешким тренутцима.

Чинимо добра дела и верујмо у до-
броту других.

Присетмо се свих оних који су следи-

ли васкрслог Господа , Светог Симео-
на Мироточивог, Светог Саве , Светог 
цара Лазара, генерала Драже Михаи-
ловића и свих Срба и Српкиња који су 
дали своје животе за очување вере пра-
вославне и српског индентитета.

Следимо  пут наших предака који су 
нас задужили и показали како да ис-
трајемо на вечном путу васкрслог Гос-
пода Исуса Христа Сина Божијег.

ХРИСТОС ВАСKРСЕ !
ВAИСТИНУ ВАСКРСЕ !

Зоран Цвијетић 
председник СНО у Канади

Одавно су утихнули повици „Расп-
ни га! Распни!“. Одавно je замрлa 
галама, одавно престали јецаји и 

плач. Одавно се стишала творевина уз-
немирана људским злом. Одавно је пус-
тињски ветар однео речи: „Ecce Homo!“ 
и звекет сребрењака бачених на камени 
под храма. Врелину дана сменила је све-
жа ноћ обасјана хладном месечином. 
Ноћ, четрнаестог дана месеца nisana, 
ноћ пуна стрепње, страха и неизвесности. 
Крајоликом су се поигравале издужене 
сенке, варљиве и црне. Провлачиле су 
се кроз маслињаке, промицале између 
витких палми, клизиле низ брежуљке и 
нечујно тумарале мрачним улицама гра-
да. Тмина се гнездила на крововима и у 

високим крошњама. У њој се, на благом 
поветарцу, обешено о грану дрвета и уз 
шкрипање конопца, лагано љуљало тело 
издајника. Но, по свему судећи, нико није 
марио за то. 

Те ноћи, Израиљ је јео macot и maror. 
Уздизао је seder чинију изговарајући стих 
„Ha lahma ania…“. Деца су запиткивла „Ma 
nistana...“. Радовао се Израиљ празнику, а 
Јагњету ни једна кост не беше преломљена 
(4. Мој. 9, 12; Пс. 34, 20; Јн. 19, 36). Пун 
Месец блистао је изнад Јерусалима, као 
велики сребрењак окачен о невидљиву 
нит, као један од оних сребрењака који 
беху плата за крв. Ноћ је била глува и тиха, 
а дубоко у гробу, мук и тешка тмина над 
измученим, мртвим телом.

Те ноћи, у утроби Геене, у Аду преис-
подњем, у тами најкрајњој, заблистало 
је незалазно Сунце правде. У царству 
непојмљиве тмине, ништавила и зла, у 
царству бескрајне самоће и промаше-
ности, светлост нестворена испунила је 
сваки кутак. Кнез геенски и слуге њего-
ве обамреше од страха. Вриштали су у 
мукама јер нису имали куд, нису имали 
где. Светлост их је пробадала и пекла као 
мноштво ужарених мачева. Но, Дошљак 
није марио за нарицање кнеза Геене и 
за вриштање духова злобе. „Адаме, где 
си?“ (1. Мој. 3, 9) после небројених ми-
ленијума, поново загрме васељеном. 
Адам полако подиже главу и прошапу-
та: „Ево ме... Господе мој... Ево ме...“. 
Дошљак приђе човеку и човечици, оцу 
и мајци свих људи, и утра сузе на њихо-
вим прљавим лицима. „Дођите, данас 
нам ваља бити у дому Оца мојега“, рече 
благо и поведе их. „Ходите, благослове-
ни Оца мога, примите Царство које вам 
је припремљено од постања света“ (Мт. 
25, 34), загрме у утроби Ада. На ове речи, 
као иверје разлетеше се тамничка вра-
та Геене, покидаше се ланци и спадоше 
окови утамниченима. Подиже Светлост 
све оне које Ад гуташе од памтивека, које 
кнез геенски свргаваше у таму најкрајњу. 
Из порушених тамница, са радошћу и 
песмом, похиташе сужњи, као негда Из-
раиљ који је певао и радовао се бежећи из 
ропства фараоновог. „Сила је моја и пес-
ма моја Господ, који ме избави; он је Бог 
мој, и славићу га“ (2. Мој. 15, 2), певало 

је мноштво, певали су поново Марија и 
Арон. У трену, испразни се Геена, опус-
те Ад преисподњи и тама најкрајња обузе 
га опет. Замрло је све. Из тмине, демони 
злобе огорчено шкргутаху зубима, а то не 
беше ништа друго до јалова претња и чин 
слабости пораженог. Кнез геенски стајао 
је на развалинама свога царства, немоћан 
и нем.

Следећег дана, у праскозорје, твореви-
ну је поново уздрмао снажан потрес. Но, 
сада се од потреса распаде само камен 
којим је био затворен гроб. На одваљеном 
камену седео је анђео чије лице беше као 
муња. Из утробе гроба сину ново и не-
пролазно праскозорје, заблиста нество-
рена светлост незалазног Сунца правде. 
Жене које су дошле да мирисним уљем 
помажу измучено мртво тело, падоше 
ничице на земљу. „Што тражите живога 
међу мртвима? Није овде него устаде“ 
(Лк. 24, 5-6), зачуше оне из светлости и 
задрхташе од страха. „Не бојте се; идите, 
те јавите браћи мојој“ (Мт. 28, 10). И учи-
ни Господ дан онај даном осмим, даном 
невечерњим. Даном у који се Царство 
Оца нашег небеског пројављује у овом 
свету, а ми, ако хоћемо, постајемо ње-
гови становници, његови причасници. 
Време се у тај дан претвара у вечност, а 
простор у бескрај. То је дан у којем нема 
пролазности нити пропадљивости, дан у 
којем нема смрти јер смрт беше побеђена 
ономад када је Господ походио Геену. 

Мирослав РАДОШЕВИЋ

МЕДИТАЦИЈЕ О ВАСКРСЕЊУ

Праскозорје дана осмог
То је дан у којем нема пролазности нити пропадљивости, дан у којем нема 
смрти јер смрт беше побеђена ономад када је Господ походио Геену. 

ДАН ДРЖАВНОСТИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Нијагарини
водопади
у бојама
српске
заставе

СТРАНА 3.



2 КАНАДСКИ СРБОБРАН - CANADIAN SRBOBRAN 22. Април 2022.

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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У цркви Светог Ђорђа у Ватерлоу 
код Кичинера прослављена је 
слава СНО у Канади – Свети Си-

меон Мироточиви
Славски обред служио је свештеник 

Душан Гњатић, а обреду су, осим чла-
нова СНО у Канади, присуствовали па-
рохијани сусједних црквено-школских 
општина из Кичинера, Хамилтона и То-
ронта.

Кум – домаћин славе био је предсјед-
ник СНО у Канади, брат Зоран Цвијетић, 
а домаћин наредне године биће брат 
Миодраг Дангубић, дугогодишњи члан и 
бивши предсједник СНО у Канади.

Послије славско одреда, одржан је 

славски ручак којем су, осим чланова 
СНО у Канади, присуствовали свеште-
ник Душан Гњатић, његова екселенција 
Марко Милисав, амбасадор Босне и 
Херцеговине у Отави, Василије Петко-
вић, генерални конзул Републике Србије 
у Торонту, Жарко Брестовац, предсјед-
ник Српске националне академије у Ка-
нади, представници гусларских друшта-
ва ’’Филип Вишњић’’ и ’’Херцег Стефан 
Вукчић Косача’’ из Кичинера, представ-
ници часописа СЛОВО и бизнисмени 
Милан Лешић и Жељко Чолаковић.

Честитку поводом Славе СНО у Кана-
ди упутио је и његова екселенција Дејан 
Ралевић, амбасадор Републике Србије у 

Канади, који због раније преузетих оба-
веза није био у могућности присуствова-
ти слави СНО.

Председник СНО у Канаду, Зоран 
Цвијетић захвалио се присутним гос-
тима на подршци СНО, једној од најс-
таријих српских организација како у 
отаџбини тако и у расејању. СНО је осно-
вана 1908. године у Београду у тадашњој 

Краљевини Србији као одговор српског 
народа на анексију Босне и Херцеговине 
од тадашње Аустроугарске монархије, 
нагласио је Зоран Цвијетић. На пред-
лог Бранислава Нушића организација је 
названа Народна одбрана а након тога 
утврђен је дефинитиван назив, Српска 
народа одбрана. У редовима СНО су се 
нашле многе најзначајније личности тог 
времена, између осталих и чувене срп-
ске војводе које ће се тек прославити у 
Церској и Колубарској бици - Радомир 
Путник, Степа Степановић и Живојин 
Мишић и многи други славни Срби и ле-
гендарне војсковође тог времена.

За првог председника изабран је гене-
рал Божидар Божа Јанковић.

Тада пре 114 година српски народ 
се налазио у тешком положају у БиХ а 
Срби на Косову, Метохији и Јужној Ср-
бији су још били под Турском влашћу до 
Првог Балканског рата 1912. године. 

После Првог светског Рата и стварања 
Краљевине СХС, а касније и Краљевине 
Југославије а и оне друге Југославије, 
где се већина српског народа нашла у 
оквирима јединствене државе ма каква 
она била, 114 година касније Срби су се 
нашли у више држава у којима чак не-
мају ни равноправан положај са другим 
народима и мањинама, ускраћује им се 
право на језик и вероисповест.

СНО ће се и сада као и те давне 1908. 
године, залагати за очување свог нацио-
налног индентитета и за очување српс-
ког језика, вере православне и свих дру-
гих културних, и историјских вредности.

Сачувајмо СНО а са тиме и контину-
итет ове веома значајне српске органи-
зације не само у Канади и Северној Аме-
рици већ широм света ма где се српски 
народ налазио.

Сачувајмо Светосавски и Косовски за-
вет!

Само Слога Србина Спасава!
Земаљско је за малена царство а небе-

ско увек и довека!
К.С.

ПРОСЛАВЉЕНА СЛАВА СНО У КАНАДИ – СВЕТИ СИМЕОН МИРОТОЧИВИ

НА БРАНИКУ
СРПСТВА ВИШЕ
ОД ЈЕДНОГ ВЕКА

СНО ће се и сада као и те давне 1908. године, 
залагати за очување свог националног 
индентитета и за очување српског језика, 
вере православне и свих других културних, 
и историјских вредности, истакао је Зоран 
Цвијетић, председник Српске народне 
одбране за Канаду

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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НИЈАГАРИНИ ВОДОПАДИ
У БОЈАМА СРПСКЕ ЗАСТАВЕ

Почасно осветљавање Нијагариних водопада дешава се још само за рођендан британске краљице Елизабете

Поводом Дана државности Србије у 
престоници Канаде, испред Град-
ске већнице (City Hall) на јарболу 

се 15. фебруара, осим заставе Канаде и 
провинције Онтарио, завијорила и заста-
ва Србије. Тиме је Србији указана почаст 
која се, на овај начин, не исказује често.

Истим поводом српског националног 
празника, такође на Сретење, најпозна-
тији водопади на свету  на реци Нијагари 
поново су били осветљени у бојама срп-
ске тробојке, црвено-плаво-бело. Први 
пут се то догодило 2000. године. 

Иако је осветљавање Нијагариних во-
допада почело још 1925. године, а светла 
новом технологијом унапређивана 1997. 
и 2016. први пут у историји Канаде ос-
ветљавањем водопада одато је признање 
некој другој држави и њеном народу.

Почасно осветљавање Нијагариних во-
допада дешава се још само за рођендан 
британске краљице Елизабете, а водопа-
ди су краљевском пурпурном бојом први 
пут су обојени 2016. поводом Елизабети-
ног 90. рођендана.

-Захвалност дугујемо Комисији Нија-
гара парка која је, на захтев Амбасаде, 
омогућила ову прелепу слику, каже за 

СЛОВО Дејан Ралевић, амбасадор Репу-
блике Србије у Отави. Ни ове године није 
било могуће организовати свечаност и 
окупљање у тренутку осветљавања, бу-
дући да су биле на снази епидемиолошке 
мере које ограничавају број људи прили-
ком окупљања. Верујемо да ће следеће 
године обележавање националног праз-
ника Србије у Канади бити у још свеча-
нијем духу. 

Наши грађани који живе и раде у Нија-
гара Фолсу, а српска заједница је изузет-
но бројна и успешна у том граду, као и 

сви други посетиоци, имали су прилике 
да уживо посматрају овај величанствени 
догађај. Остали су могли, путем видео 
линка, да испрате догађај широм света.

Упркос епидемиолошким и другим 
изазовима (протести возача камиона 
«Конвој слободе» у Отави), Амбасада је 
успела, у сарадњи са локалним властима 
у Отави и Нијагара Фолсу, да обезбеди 
скромно, али величанствено, обележа-
вање националног празника којим се 
слави почетак стварања модерне српске 
државе и успостављање уставног порет-

ка у тадашњој Кнежевини Србији. Осло-
бађањем од отоманске империјалне вла-
давине и доношењем изузетно модерног 
Устава и претећих закона и реформи, 
тадашња Србија је ушла у ред најмодер-
нијих држава Европе.

Београдска «Политика», најстарији 
дневни лист на Балкану, објавио је да је 
светлосним спектаклом командовао Пан-
чевац, инжењер Слободан Марин, врхун-
ски мајстор расвете, пореклом из Србије. 
- Одушевљен сам, осећам огроман понос 
што сам баш ја у прилици да реализујем 
тако важан  догађај за нашу земљу, каже 
Слободан Марин. Трудио сам се да упо-
требим сво своје знање, умеће и искуство, 
како би све протекло  на најбољи могући 
начин. Ове године мој тим је отишао и 
корак даље, јер смо осмислили ефекат

да боје наше тробојке промичу у ритму 
водених слапова Нијагаре.

Слободан Марин, наш човек у Канади, 
са супругом Едитом, сином и ћерком, за 
које каже да су увек били ту да испрате 
његов успех и пруже му подршку, три 
деценије живи и ради у иностранству. У 
причи не прескаче ни родно Панчево, где 
се у овдашњем Дому културе и зачело ин-
тересовање и љубав за креирање расвете 
и звука. По одласку преко океана, струку 
је калио у канадској приватној национал-
ној телевизији CТV, а данас је власник 
компаније која учествује у великом броју 
медијских пројекaта и програма широм 
света. Његове светлосне креације, обоји-
ле су  Зимске олимпијске игре у Ванку-
веру и летње у Лондону, NBA NHL, NFL 
и FIFA догађаје, а креирао је расвету на 
концертима звезда попут Тине Тарнер, 
Енрике Иглесиаса, Џенет Џексон, Брит-
ни Спирс, радио за Ролинг Стоунсе, Рода 
Стјуарта, Адел... и у послу досегао сам 
врх. Умеће програмирања расвете дошло 
је до изражаја и у филмској индустрији, 
пролазећи пројекте, серије и радећи са 
Дизни Нетфликсом, MGM, Apple TV, 

NBC, CBS, све самим врхунским продук-
цијама.

„Програмирам светла и ефекте на ве-
ома познатој миксети за расвету Grand 
МА2. Рад је понекад тимски, па сам био 
у прилици да руководим великим екипа-
ма људи. Интересантан је то посао, али 
веома захтеван и тежак. истиче за «По-
литику», а цитира Канадски Србобран, 
Слободан Марин. 

Није случајно што се српске свечаности 
одржавају баш у Нијагара Фолсу, граду 
где су Нијагарини водопади. Сећање на 
великог научника-проналазача српског 
порекла Николу Теслу Канада негује на 
више начин укључујући и велики  споме-
ник Тесли окренут баш ка водопадима, 
откривен 2006. године.   Прва Теслина 
централа у свету изграђена је 1892. на 
Нијагариним водопадима, а оближњи 
град Хамилтон први је корисник Теслине 
наизменичне струје. 

Миломир НИКЕТИЋ

СРЕТЕЊЕ - УСТАНАК И УСТАВ
Велики историјски догађаји којих се сећамо на Сретење Господње – почетак Првог српског 
устанка (1804) и доношење Сретењског устава (1835) – одиграли су се пре два века. 
Дан државности Републике Србије обележава се 15. фебруара, на Сретење, због два значајна 
историјска догађаја која су се догодила овога дана – почетак Првог српског устанка 1804. 
године и доношење првог целовитог, писаног српског уставног акта – Сретењског устава 
1835. Док први повезујемо с вођом устанка – врховним вождом Ђорђем Петровићем Ка-
рађорђем, за други је заслужан Димитрије Давидовић, великан српске културне и политичке 
историје – просветитељ, уставописац, дипломата, новинар и публициста.
Карађорђев устанак био је почетак избављења из векова ропства у туђим царствима. Њего-
ва херојска личност, подвизи и пожртвованост његове сељачке војске већ тада су препозна-
ти као знакови спасења Срба од „грехова отаца” и повратка Косовском завету.
Сретењски устав и његов краткотрајни, једномесечни живот немају то значење и ту тежину. 
Био је то ипак први у низу српских устава 19. века, који су сведочили о пређеном путу од 
кнежевске апсолутистичке монархије, преко уставобранитељске и потоње напредњачке оли-
гархије, до либералне, радикалске демократије, потврђене Уставом из 1903. године. У ари-
стократском, робовласничком свету раног 19. века, Срби су укинули кметство и ропство, по-
делили између себе спахијску земљу и уставом утврдили права за која су се сами изборили.
(Цитирано из: «Идеали српског Сретења», професор др Милош Ковић, «Политика», 16. фе-
бруар 2022.

ЧЕСТИТКА ЗОРАНА ЦВИЈЕТИЋА, ПРЕДСЈЕДНИКА СНО У КАНАДИ 
Предсједник Српске народне одбране у Канади Зоран Цвијетић 
честитао је 15. фебруара у име наше националне организације 
Сретење – Дан државности Србије, обиљежавање годишњице 
Првог српског устанка и доношење Сретењског устава, којим је 
створена прва модерна и демократска држава на просторима 
Балкана, свим грађанима Србије, Србима и Српкињама у Отаџ-
бини и у расејању.
-У име руководства и чланова СНО у Канади упућујем најсрдач-
није честитке поводом великог празника Сретења – Дана држав-
ности Србије. Срби у Отаџбини и у расејању виде у Србији уздани-
цу и најјачи ослонац и сваки њен празник доживљавају и осећају 
као свој – поручио је предсједник Цвијетић

Традиција у настајању - Нијагарини водопади у бојама српске заставе 

СРЕТЕЊЕ СВЕЧАНО ОБЕЛЕЖЕНО 15. ФЕБРУАРА 2022. И У КАНАДИ
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Срби из Канаде су и ове године про-
славили Дан државности и крсну 
славу Републике Српске. Због епи-

демиолошких мјера за окупљања, није 
било славског банкета, али су се у цркви 
СВЕТЕ ТРОЈИЦЕ у Кичинеру окупили 
представници готово свих српских орга-
низација из овог дијела Канаде.

Ломљену славског колача и светој литур-
гији, коју су служили отац Јован Марја-
нац и отац Георгије Тубоњић, прису-
ствовали су и његова екселенција Марко 
Милисав, амбасадор БиХ у Канади

и Василије Петковић, генерални кон-
зул Републике Србије у Генералном кон-
зулату у Торонту. Кум овогодишње сла-
ве и Дана државности Републике Српске 
било је Канадско српско друштво “ 
Херцег Стефан Вукчић Косача”. Ову 
часну обавезу за наредну годину преузе-
ла је организација “Мали свет Канада” 
из Торонта.

- Окупили смо се данас у цркви Свете 
Тројице у Кичинеру да обиљежимо и 
прославимо славу Дана Републике Срп-
ске “Светог архиђакона Стефана”, рекао 
је на свечаности Марко Милисав, ам-
басадор Босне и Херцеговине у . Ово је 
трећи пут да се окупљамо и прославља-
мо славу РС и веома ми је драго да смо 
успјели, с обзиром на мјере уведене због 
пандемије коронавируса.

Нажалост није било могуће организовати 
прославу, али јесте ломљење славског кола-
ча и молитва. То је веома значајно за народ 
Републике Српске да зна да наша дијаспо-
ра овде у Канади не заборавља Републику 
Српску, да је носи у срцу, обиљежава зна-
чајне датуме и помаже том народу.

Василије Петковић, генерални кон-
зул Републике Србије осврнуо на 30-  го-
дишњицу постојања РС.

- Веза између Републике Српске и Ре-
публике Србије је константна, увек по-
стоји, сарадња je на највишем нивоу и та 
сарадња ће само да се унапређује, нагла-
сио је Василије Петковић.

Душко Аврамовић, представник “Ма-
лог света Канада” захвалио се на топлим 
ријечима амбасадору БиХ Марку Мили-
саву, генералном конзулу Републике Ср-
бије Василију Петковићу и домаћинима 
овогодишње славе РС Канадско-  српс-
ком друштву “ Херцег Стефан Вукчић 
Косача”. као и Канадско српском савезу, 
који консолидује редове српских органи-
зација у Канади у циљу заједничког рада. 
Нагласио је хумане дјелатности Удру-
жења МАЛИ СВЕТ КАНАДА, као што је 
стипендирање талентованих ученика и 
студената у Србији и Републици Српској. 
Тај број се попео на 65 младих талената.

- Врло смо поносни и почаствовани 
што нам је за идућу годину припала част 
за организовање прославе Славе и Дана 
државности Републике Српске, нагла-
сио је Душко Аврамовић. 

У име Канадско српског савеза, који 
координира, помаже и окупља већину 
српских удружења у Канади, скупу се 
обратио Јово Мискин, захваљујући 
домаћинима овогодишње славе РС 
Канадско српском друштву “Херцег 
Стефан Вукчић Косача” из Кичинера 
као и домаћинима славе за наредну 
годину Удружењу “Мали свет Кана-
да” те дипломатским представницима 
Републике Српске и Републике Ср-
бије, свим удружењима који су узели 
учешће у обиљежавању славе Републи-
ке Српске..

- Република Српска је нераскидиви дио 
свих нас, она је дио нашег идентитета и 
да Бог да да опстане пуно, пуно година, 
рекао је Јово Мискин . Република Срп-
ска и наша мајка Србија да буду она 
вертикала која нас спаја, да се окупљамо 
око ње, да оне буду модерне државе, да 
се поносимо њима и да представљамо 
све оно што је добро из нашег народа.

У име домаћина овогодишње славе 
Републике Српске обратила се Мира 
Кнежевић, рекавши да је била велика 
част Канадско-  српском друштву ,,Хер-
цег Стефан Вукчић Косача,, да буде кум 
овогодишње славе Републике Српске и 
да би било добро да можемо да се оку-
пимо у мало већем броју.

- Надамо се да ће следеће године 
бити свечаније кад попусте мјере због 
коронавируса. Нека буде срећно кум-
ство “Малог света Канада” и желимо 

све најбоље нашој Републици Српској, 
рекла је Мира Кнежевић.

Представник “Удружења Сарајевско- 
Романијске области” Неђо Кубура је 
пожелио свим грађанима РС и цијелом 
српском народу срећну славу и дан РС. 
Зажелио је руководству Републике Срп-
ске да им Господ подари снагу, мудрост, 
памет да успјешно воде нашу РС.

Испред Српске народне одбране за 
Канаду госте је поздравио Зоран Цвије-
тић, предсједник ове патриотске орга-
низације, рекавши да му је драго што 
може да присуствује овом значајном 
јубилеју, тридесетoгодишњици осни-
вања Републике Српске.

Госте је поздравио и зажелио све 
најбоље развоју Републике Српске и 
Анђелко Крајишник, потпредсједник 
СНО за Канаду.

У име Гусларског друштва “Филип 
Вишњић” из Кичинера славске гос-
те поздравио је Драган Владичић са 
жељом да се ослободимо притисака са 
стране који су без повода и притискају 
цјелокупни српски народ.

- Гусларскo друштво “Филип Вишњић” 
се годинама бори да сачува историјско 
сјећање на све наше жртве које су по-
ложене да би имали Републику Српску, 
нагласио је Драган Владичић.

- Само слогом и јединством можемо 
доћи до наших циљева, рекао је његова 
екселенција Марко Милисав, амбасадор 
Босне и Херцеговине у Канади, што и 
јесте главна порука свечаности, пово-
дом Дана државности и крсне славе Ре-
публике Српске, одржаној у Кичинеру, 
8. јануара 2022. 

Драган Божић

У КИЧИНЕРУ СВЕЧАНО ОБЕЛЕЖЕН ДАН И КРСНА СЛАВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

РЕПУБЛИКA 
СРПСКA 
ЗАУВЕК 
У СРЦУ

- Нажалост није било могуће организовати прославу, али јесте ломљење славског колача и молитва, што је веома 
значајно за народ Републике Српске да зна да наша дијаспора овде у Канади не заборавља Републику Српску, да је 
носи у срцу, обиљежава значајне датуме и помаже том народу, рекао је на свечаности у Кичинеру, његова екселенција 
Марко Милисав, амбасадор Босне и Херцеговине у Канади

НОВА КЊИГА О ГОРАЖДАНСКОЈ ШТАМПАРИЈИ
Ђуро Лубарда, потпредсједник Канадско српског друштва ,, Херцег Стефан Вукчић Косача,, 
у име домаћина поздравио је госте на прослави Дана државности и славе Републике Срп-
ске. Том приликом нагласио је и значај горажданске штампарије, у којој су при цркви СВЕТИ 
ЂОРЂЕ у Доњој Сопотници прије 503 године одштампане прве ћириличне књиге на тлу да-
нашње Босне и Херцеговине.
-Штампање књига у Горажданској штампарији је један од најзначајнијих догађаја српске 
културне баштине, рекао је Ђуро Лубарда. У историји и култури сваког народа постоје до-
гађаји који за сва времена утискују биљег значаја утирући и осветљавајући
пут културном развоју будућих генерација. Такав догађај у српском народу одиграо се у Ре-
публици Српској у Доњој Сопотници код Горажда прије 503 године. У цркви Светог Ђорђа, 
задужбини ;Херцега од светог Саве; Херцег Стефана Вукчића Kосаче, у Доњој Сопотници код 
Горажда, почела је 1519. године рад штампарија Божидара Љубавића и синова му Ђурађа и 
Теодора. Била је то друга српска ћирилска штампарија на Балкану, после Макаријеве у Зети, 
а само
педесет година после генијалног Гутемберговог проналаска. Ово Друштво дуги низ година 
материјално помаже све пројекте везане за Горажданску штампарију. Нови пројекат је из-
дање монографског биљежена штампарије, аутора Миломира Тамбурића, а штампање 
књиге помогли су чланови овог Друштва Миломир Стојановић Душан и Недимовић . Увјерени 
у нашу жељу и ангажовање уз помоћ
амбасада БиХ и Србије, друштава и организација и ова књига ће се наћи у
Централној библиотеци Канадског парламента.

Гости и домаћини на слави Републкике Српске у Кичинеру 

Традиционално ломљење славског колача
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Традиционално ломљење славског колача
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У суботу, 12. Фебруара 2022. у српс-
ком православном манастиру Пре-
ображења Господњег у Милтону 

(Онтарио, Канада) прослављена је слава 
манастирске капеле Света три јерарха. 
Слава је посвећена успомени на троји-
цу великих православних светих отаца и 
учитеља Цркве: светог Григорија Бого-
слова, светог Василија Великог и светог 
Јована Златоустог. Свету архијерејску 
литургију служио је његово преосвештен-
ство владика Митрофан, епископ Епар-
хије канадске Српске православне цркве, 
уз саслуживање умировљеног епископа 
Георгија и више свештеника епархије ка-
надске. У току свете литургије у свеште-
нички чин произведен је ђакон Георгије 

Тубоњић. На крају литургије, владика 
Митрофан и умировљени владика Геор-
гије узнели су благодарење Господу бла-
госиљајући славски колач, кољиво и вино 
у славу и част Света три јерарха. Домаћин 
славе за ову годину био је свештеник Јо-
ван Марјанац са породицом, а породица 
Панкеричан је преузела на себе улогу 
домаћина за идућу годину.

После богослужења и обреда резања 
славског колача, свештенству, свечарима 
и окупљеним верницима пригодном бе-

седом обратио се владика Митрофан. Он 
је у беседи подсетио тек рукоположеног 
свештеника Георгија на значај, величину 
и лепоту свештеничког позива, али и на 
бреме одговорности које тај позив носи. 
Радост литургијског сабрања потом је 
пренета и за славску трпезу. Својим при-
суством, прославу су увеличали Васи-
лије Петковић, генерални конзул Репу-
блике Србије у Канади, Милан Лешић, 
српски привредник и велики добротвор, 
и отац Тома, свештеник Грузијске пра-
вославне цркве у Канади. Отац Тома је, 
као знак љубави између две сестринске 
православне Цркве, његовом преос-
вештенству епископу канадском гос-
подину Митрофану поклонио прелепе 
архијерејске богослужбене одежде, а, уз 

честитке, оцу Георгију Тубоњићу икону. 
Обраћајући се окупљенима, отац Тома је 
подсетио како на љубав која је увек вла-
дала између Срба и Грузијаца тако и на 
сличну страдалну историју коју имају ова 
два народа. 

Архијерејским благословом и трудом 
братије, свечара и верника прослављање 
славе манастирске капеле показало се 
као истинска трпеза љубави. Радост је тим 

већа, што је Српска црква данас, у лику 
оца Георгија Тубоњића, добила још једног 
младог и високообразованог свештеника, 
који ће, верујемо, служити Господу, Црк-
ви и своме роду одано и пожртвовано, на 
многаја љета. Зато се придружујемо и уз-
носимо возглас који се вишекратно изго-
вара у току рукоположења новог свеште-
нослужитеља: ДОСТОЈАН!

Мирослав Радошевић

У МАНАСТИРУ СВЕТОГ ПРЕОБРАЖЕЊА ГОСПОДЊЕГ У МИЛТОНУ СВЕЧАНО ПРОСЛАВЉЕНА СВЕТА ТРИ ЈЕРАРХА, СЛАВА МАНАСТИРСКЕ КАПЕЛЕ

РАДОСТ ЛИТУРГИЈСКОГ САБРАЊА
Свету архијерејску литургију служио је његово преосвештенство владика  Митрофан, епископ Епархије канадске Српске православне 
цркве, уз саслуживање умировљеног епископа Георгија и више свештеника епархије канадске. У току свете литургије у свештенички 
чин произведен је ђакон Георгије Тубоњић

Свету архијерејску литургију служио је владика  Митрофан, епископ Епархије 
канадске СПЦ, уз саслуживање умировљеног владике Георгија и више свештеника

Његово преосвештенство владика Митрофан и отац Георгије Тубоњић

Рукоположење свештеника Георгија 
Тубоњића -Владика Митрофан и 
владика Георгије
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ПОВОДОМ ДАНА ДРЖАВНОСТИ, ДОДЕЉЕНЕ ЗЛАТНЕ ЗНАЧКЕ И ПОВЕЉЕ КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

ПРИЗНАЊА 
ПРЕГАОЦИМА ИЗ 
СФЕРЕ КУЛТУРЕ И 

УМЕТНОСТИ

Добитници Злазних значки и повеља на свечаности у Мисисаги са Василијем Петковићем и Горданом Лаковић

На свечаности промовисана и књига Рајка Радојевића 
„When the Serbian flag flew over the White House“

У просторијама СКУД ОПЛЕНАЦ у Ми-
сисага, 18. фебруара 2022. године, а по-
водом Сретења, Дана државности Репу-

блике Србије (све у складу са мерама пандемије 
коронавиструса) одржана је свечаност на којој је 
Василије Петковић, генерални конзул Републи-
ке Србије у Торонту, уручио признања Култур-
но- просветне заједнице Србије за 2021. годину, 
Златне значке појединцима и повеље организа-
цијама. Златне значке добили су Драган Божић, 
ликовни уметник, Цвико Видаковић, културни 
посленик, Драган Владичић, народни гуслар, 
Горана Глигоревић, новинарка, Весна Недић, 
оснивач и главни и одговорни уредник часо-
писа САН и Душан Сувајац, музички уметник. 
Повеље су добили Канадско српско доброчин-
ство ,,Јован Дучић,, , Часопис ,,Људи говоре,, и 
Српска Телевизија Торонто. 

На истој свечаности представљена је 
и књига Рајка Радојевића на енглеском 
језику WHEN THE SERBIAN FLAG FLEW 
OVER THE WHITE HOUSE. 

О књизи Рајка Радојевића говорио је 
Василије Петковић, генерални конзул 
Републике Србије у Торонту, кaо и аутор, 
а програм ове свечаности водила је Гор-
дана Лаковић.

У програму су учешће узели Душко 
Аврамовић, глумац и Душан Сувајац, 
хармоникаш.

 Издање ове књиге је заједнички подух-
ват Српске националне академије у Ка-
нади, Културно-просветне заједнице Ср-
бије и издавачке куће Креативна књига.

Средства за штампање књиге обезбеђе-
на су донацијом Жарка Брестовца и Гор-
дане Петковић Лаковић.

Књига је издата поводом две важне го-

дишњице – 40 година Српске национал-
не академије и 140- годишњице од уста-
новљавања дипломатских односа између 
Сједињених Америчких Држава и Србије. 

У књизи су сабрани текстови који су 
објављени поводом заједничког догађаја 
– подизање српске заставе на јарболу 
Беле Куће у Вашингтону и по свој Аме-
рици – у знак солидарности са српском 
војском, српским народом и знак морал-
не подршке његовим патњама кроз Први 
светски рат. 

Посао у приређивању ове књиге обавио 
је аутор књиге, члан и бивши председник 
Српске националне академије, истори-
чар Рајко Радојевић. 

Гордана Лаковић
Фото Драган Божић

Слободан Косовић, председник 
доброчинства,, Јован Дучић

Миљана Ристић и Милан Чобанов, 
Српска ТВ Торонто

ДОБИТНИЦИ ЗЛАТНИХ ЗНАЧКИ
ДРАГАН БОЖИЋ, ликовни уметник, дипломирао је на Уметничкој 
академији за високо ликовно образовање у Сарајеву. Члан је УЛУС- а. 
Током минулих пет деценија имао је 136 самосталних изложби у више 
од 20 земаља и учествовао је на неколико стотина колективних излож-
би. Своје стваралаштво представио је широм света. Средином 1993. 
године, долази у Канаду. Своју активност усмерава на рад са нашом 
децом и у Торонту, оснива Културни центар са Арт школом. У центру 
окупља и наше музичаре, извођаче класичне музике, а основано је и 
луткарско позориште. Организује и редовне вечери дружења наших 
људи. Кроз свој рад увек је настојао да унесе тон српског визуелног и 
креативног наслеђа у виду препознатљивих детаља из народног стваралаштва и да то прене-
се својим ученицима наглашавајући значај духовне традиције у развијању осећаја за културу 
код младих.

ЦВИКО ВИДАКОВИЋ, културни посленик, дипломирао је на Ма-
шинском факултету у Београду. Године 1985. долази у Канаду. Радио 
је у врхунским авио и свемирским компанијама. Својим значајним 
прилозима помогао је градњу српског православног манастира Све-
то преображење Господње у Милтону, изградњу више цркава у Кана-
ди, Србији, Црној Гори и Републици Српској. Био је председник Управе 
Црквено- школске општине СПЦ „Свети Сава“, цркве у Торонту и Ми-
сисаги. Највећа брига био му је рад са младима и развијање култур-
них и духовних традиција српског националног наслеђа. Организовао 
је школу српског језика при цркви, обезбедио услове за рад фолклорних група „Опленац“ и 
„Стражилово“ чувајући тако осећај заједништва и припадности истом национално- духовном 
бићу. Учествовао је у бројним хуманитарним активностима у Србији и Републици Српској.

ДРАГАН ВЛАДИЧИЋ, народни гуслар, дипломирао је на Факултету 
за саобраћај и комуникације Универзитета у Сарајеву. Један је од осни-
вача Гусларског друштва „Херцег Стефан“ у Фочи. У Немачку је отишао 
1991. године где се придружио Хуманитарном фонду Франкфурт и 
активно радио на прикупљању хуманитарне помоћи за ратом захваће-
не просторе. У Канаду је дошао 1997. године где је, са још неколико 
гуслара, организовао Гусларско друштво „Филип Вишњић“ у Киченеру. 
Идеја да се српске гусле заштите код УНЕСКА родила се управо у овом 
друштву. Вечери које су организовали биле су посвећене обележавању 
значајних јубилеја. Гусларско друштво се бори да преко гусала и на-
родних епских певача сачува матерњи језик и писмо, јер је певање уз 
гусле саборно народно сећање и памћење. Организатор је великог броја хуманитарних акција.

ГОРАНА ГЛИГОРЕВИЋ, новинарка, завршила је новинарство на 
ФПН у Сарајеву. Радила је као новинар- сарадник на Телевизији и Ра-
дио Сарајеву. Ратне године провела је на Телевизији Републике Српске 
као новинар и уредник. По доласку у Канаду 1996, активно се укључи-
ла у живот српске заједнице, а од почетка 1999. ради као новинар- до-
писник из Канаде за независне дневне новине „Вести“. Сарађивала је 
и са другим часописима и била уредник билтена фудбалског клуба из 
Торонта. Била је један од издавача канадског издања „Вести“. Радила 
је интервјуе и писала о познатим личностима из уметничког света, али 
и спорта, политике, науке и друштвене делатности Србије, Републике 
Српске и Канаде. Сведочила је и о трајању наших људи на овом тлу. Покренула је више хума-
нитарних акција. Добитница је бројних признања и награда

ВЕСНА НЕДИЋ је оснивач и главна и одговорна уредница часописа 
САН – „Северноамеричке новине” (Serbian Canadian magazine) и српс-
ког веб сајта. Мисија часописа је очување српске културе, традиције, 
језика и идентитета Срба у Канади, САД, и шире у свету. Први број је 
публикован 2015. године и од тада часопис излази редовно четири 
пута годишње. Весна Недић је овим часописом значајно допринела 
неговању и одржавању српског етничког
идентитета, језика, културе, историје, уметности и традиције у Кана-
ди. Поред тога, кључна је и њена улога као лидера друштвене групе 
окупљене око очувања српског идентитета и језика у расејању. Овај 
часопис и веб сајт, у чијем раду ангажује и младе, представљају читаоцима и многе српске 
друштвене и културне организације, цркве и успешне појединце у северноамеричкој дијаспори.

ДУШАН СУВАЈАЦ, музички уметник, стекао је основно и средње 
музичко образовање у Чачку, а студирао је на Филозофском факултету 
у Београду. Био је уметнички руководилац оркестра АКУД „Бранко Крс-
мановић“, радио у националном Ансамблу „Коло“ као хармоникаш, био 
члан и групе „Легенде“... По позиву одлази у Торонто да би помогао при-
преме годишњег концерта СКУД „Опленац“ и ту остаје. Академија срп-
ске народне игре „Бата Марчетић“ ангажовала га је да преузме Народни 
оркестар. Шеф је оркестра, који редовно прати концерте фолклорних 
ансамбала. Реализовано је преко сто наступа фолклора СКУД „Опле-
нац“, Академије „Бата Марчетић“ и хора „Кир Стефан Србин“ у Канади 
и САД, али и у Србији и Грчкој. Својим радом, посебно са младима, дао је огроман допринос 
очувању оригиналне српске музичке културне матрице у дијаспори.

Госте је поздравио Василије 
Петковић, генерални конзул 
Републике Србије у Торонту

(Аутор фотки добитника Златне значке је Небојша Маџаревић)
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Канадски бизнисмен и добротвор 
из Торонта Жељко Чолаковић, 
иначе поријеклом из Републи-

ке Српске састао се почетком априла у 
Источном Сарајеву са Милорадом До-
диком, чланом Предсједништва Босне и 
Херцеговине.

Жељко Чолаковић је упознао Мило-
рада Додика са својим пословним ак-
тивностима у Канади, као и плановима 
изградње Манастира Светог Пророка 
Илије, са својом супругом Александром 
као њихову задужбину планира да из-
гради у родном крају. 

Чолаковић је такође упознао Додика са 
активностима српске дијаспоре у Кана-
ди, као и жељи да Република Српска от-
вори своје Представништво у Торонту, 
путем којег би се институционално про-
дубиле културне, пословне и економске 

везе између Канаде и Републике Српске.
Милорад Додик је упознао Жељка Чо-

лаковића са тренутном ситуацијом у 
БиХ, привржености Републике Српске 
Дејтонском споразуму, као и потребом 
да се сарадња дијаспоре у Канади и ин-
ституција Републике Српске додатно 
унапреди.

Жељко Чолаковић током свог боравка 
у Републици Српској имао и сусрете са 
Љубишом Ћосићем, градоначелником 
Источног Сарајева и Сташом Котарцем, 
министром спољних послова и економ-
ских односа БиХ

,,У мноштву обавеза било ми је за-
довољство срести се и разговарати са 
Жељком Чолаковићем, нашим суграђа-
нином који већ 27 година живи и ради 
у Канади, изјавио је за медије Љубиша 
Ћосић.

Он је примјер успјешног човјека са 
ових простора који је са својих 28 годи-
на у Канади започео бизнис и данас има 

једну од најуспјешнијих компанија које 
воде Срби у овој земљи, гдје запошљава 
више од 150 радника.

Жељко је раније остварио контакте са 
руководством општине Источна Илиџа, 
а данас смо разговарали и о сарадњи са 
Градском управом Источно Сарајево и 
могућностима улагања у пословне дје-
латности на подручју нашег града.

Сигурно је да ће Жељко Чолаковић 
бити један од Срба који су у неком ра-
нијем времену отишли са ових подручја, 
а у наредном периоду ће улагати у Ис-
точно Сарајево и његове општине, као и 
послове на овом подручју.

Сљедећи сусрет смо заказали у Кана-
ди, гдје ћемо посјетити Жељка и његове 
пријатеље и том приликом радити на 
јачању веза нашег града и Срба који су 
напустили Сарајево и свој дом нашли у 
Канади, а данас су вољни да се врате и 
подрже развој Источног Сарајева,,. 

К.С. 

Крајем прошле године тридесет по-
родица из Канаде, поријеклом из Тр-
нова, уплатили су око 7.500 марака 
општини Трново, као вид помоћи ста-
новништву са подручја ове општине, 
које је претрпјело штете у поплавама. 
Овим новцем помогнуто је око 30 најуг-
роженијих породица са подручја Трно-
ва.

Синиша Голијанин, предсједник 
Скупштине општине Трново, изјавио је 
да је захваљујући брату Витомиру Влаш-
ком, тадашњем предсједнику органика 
Српске народне одбране у Канади – 
”Војвода Павле Ђуришић” из Кичинера, 
који је покренуо акцију помоћи, дошло 
до окупљања наших људи у расејању. 
Они су, како је рекао, обезбиједили по-
моћ за најугроженије породице са под-
ручја Трнова.  К.С.

НА ИНИЦИЈАТИВУ ВИТОМИРА ВЛАШКОГ ИЗ КИЧИНЕРА

СРБИ ИЗ КАНАДЕ ПОМОГЛИ ОПШТИНУ ТРНОВО

Витомир Влашки са Жељком Цвијановић, 
председницом Републике Српске

Жељко Чолаковић и Љубиша Ћосић, 
градоначелник Источног Сарајева

ПОСЕТА ЖЕЉКА ЧОЛАКОВИЋА, БИЗНИСМЕНА И ДОБРОТВОРА ИЗ ТОРОНТА РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

РАЗГОВОРИ О САРАДЊИ 
НА НАЈВИШЕМ НИВОУ

Милорад Додик је упознао Жељка Чолаковића са тренутном ситуацијом у БиХ, привржености Републике Српске Дејтонском 
споразуму, као и потребом да се сарадња дијаспоре у Канади и институција Републике Српске додатно унапреди

Жељко Чолаковић и Сташа Котарац, 
министар спољне трговинр и економских 
односа БиХ
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Пише: Војо МАЧАР

Разговарамо са Мирославом Ра-
дошевићем из Кичинера, ауто-
ром књиге ГЛАСОВИ ИЗ ПОД-

ЗЕМЉА.

- Ваш роман првенац ГЛАСОВИ ИЗ 
ПОДЗЕМЉА добио је награду МИРО-
СЛАВ ДЕРЕТА за 2021. годину. Шта 
стоји у образложењу жирија пово-
дом доделе ове награде?

- Чланови жирија за доделу Деретине 
награде наши су познати и веома цење-
ни књижевници, есејисти и књижевни 
критичари проф. др Јасмина Ахме-
тагић, Зоран Богнар, уредник изда-
вачке куће Дерета и Петар Арбути-
на, извршни директор издавачке куће 
Службени гласник. Само због тога је, да 
не наводим остале разлоге, бити овен-
чан овом наградом, велика част и при-
вилегија, али и одговорност. У образло-
жењу жирија о додели награде, између 
осталог, стоји: „У овом роману је, хвале 
вредно, изведена прича о езотеријс-
ким и историјским наслагама урбаног 
наслеђа Београда. Аутор је успео да 
нађе веома оригиналну перспективу из 
које базични трилер заплет прераста у 
слојевиту и вишезначну причу о људи-
ма и судбинама. Наратив је што се тиче 
ритма и позиционирања ликова у раз-
личитим али ипак свепрожимајућим 
епохама изграђен примерено и скоро 
без грешке, функционалан на нивоу 
личних судбина и колективних поли-
тичких и идеолошких удеса. Оно што 
је неспорно је да је Мирослав Радоше-
вић написао одличан међужанровски 
роман у који је успео да сажме наслеђе 
вековног трајања Београда у езотерич-
но интонираној причи али и да створи 
векторе разумевања људске природе, 
судбине и борбе са “силама немерљи-
вим” у којој је људска мудрост мера 
откривеног знања и искуства а жеља за 

моћи први корак пута ка пропасти“. То 
је оцена жирија

- Шта је тема Вашег романа ГЛАСО-
ВИ ИЗ ПОДЗЕМЉА? 

- Роман је, жанровски, историјски 
трилер, а прича испричана у њему ви-

шезначна је и вишеслојна. Основни мо-
тив романа је проклетство понављања 
историје које сам, надам се, успешно 
дочарао описивањем догађаја који су 
довели до сличних исхода у различи-
тим историјским периодима. Ипак, за 

најјаснији образац тог злокобног пул-
сирања на временској спирали узео сам 
страдање српског народа. Други мотив 
или слој у роману истовремено је и 
апологија и омаж оној Србији и оном 
Београду који су били носиоци нацио-
налног идентитета и свих позитивних 

националних вредности у периоду из-
међу два светска рата. То су она Србија 
и онај Београд који су сурово, крвнички 
и зверски затрти и ликвидирани у црве-
ном терору, терору политичких и идео-
лошких неистомишљеника. Нажалост, 
у Србији су комунистички злочини и 
данас табу тема која ни изблиза није 
научно- истраживачки обрађена нити 
презентована. О њој не постоји јасан ин-
ституционални нити научни консензус, 
а последица тако нејасног и замагљеног 
друштвеног односа је поприличан број 
младих људи који, иако су рођени у, но-
минално, посткомунистичком перио-
ду, чак и данас прихватају комунистич-
ке митове као неоспориве чињенице. 
Роман је у великој мери намењен упра-
во овој циљној групи. Најдубљи мотив 
или слој романа је својеврсна студија 
о страдању. Нажалост, историја света 
је историја страдања и то, углавном, 
бесмислених масовних клања. Готово 

сви јунаци романа страдају, али узроци 
њихових страдања су различити. Један 
страда због своје идеологије и својих за-
блуда, други, пак, због тежње да се до-
копа моћи. Неки страдају као жртве то-
талитарног режима, а један страда као 
жртва сплетки. Неки страдају на веома 

тешком и крвавом борбеном задатку, а 
један страда само због своје знатижеље. 
Но, није свако страдање и мартиријум. 
Мартиријум је мучеништво, сведочење 
о Љубави и Истини, о Богу. Једино 
страдање које има смисла, страдање 
које је и мартиријум, јесте страдање за 
другога, „Од ове љубави нема веће, да 
ко живот свој положи за ближње своје“ 
(Јн. 15, 13). Страдање невиног такође је 
мартиријум али је и најконкретнији до-
каз колико је бесмислен свет без Хри-
ста. У мојој причи само два лика стра-
дају као мартири, као сведоци Истине. 
На читаоцима је да открију који су то 
ликови.

- Да ли сте се пре овог романа ба-
вили писањем, и ако јесте, о чему сте 
писали и да ли сте то негде објављи-
вали?

- Писао сам и заиста много читао оду-
век, али никада ништа нисам објавио. 

ЗА СЛОВО ГОВОРИ МИРОСЛАВ РАДОШЕВИЋ ИЗ КИЧИНЕРА, АУТОР НАГРАЂЕНЕ КЊИГЕ ГЛАСОВИ ИЗ ПОДЗЕМЉА

ПРОКЛЕТСТВО 
ПОНАВЉАЊА 

ИСТОРИЈЕ
Нажалост, историја света је историја страдања и то, углавном, бесмислених 
масовних клања, каже за СЛОВО Мирослав Радошевић

СТРЕМЉЕЊЕ ЗВЕЗДАНОМ НЕБУ
- Колико нам је познато Ваше школовање почели сте у Војној ваздухоплов-
ној гимназији и на Војној академији, али сте стицајем околности, касније 
уписали и завршили Богословски факултет у Београду. Како тумачите те 
Ваше животне преокрете?
- Мислим да у томе нема никакве опречности нити колизије. Опчињеност звезданим 
небом која је уткана у биће сваког ко воли летење, много је више од пуке задивље-
ности неком природном лепотом. То је метафизичко стање веома слично духовном 
стремљењу и духовном искуству. Најбоља потврда су Антоан де Сент Егзипери и 
Ричард Бах. Егзипери је писац најмање- највеће књиге на свету, МАЛОГ ПРИНЦА, а 
Ричард Бах је писац ГАЛЕБА ЏОНАТАНА ЛИВИНГСТОНА, књиге која је названа и „други 
Мали Принц“. Оба писца су били пилоти, заљубљеници у небески бескрај. Ономе коме је 
блиско стремљење звезданом небу, блиско је и духовно стремљење. Кант је ово стање 
описао германски прецизно, једном реченицом: „Две ствари ме испуњавају све већим 
страхопоштовањем и дивљењем што их више промишљам - звездано небо нада мном 
и морални закон у мени“. Морални закон о којем Кант овде говори, јесте ехо гласа Бо-
жијег у људском бићу, позив на духовно стремљење.
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Одувек сам записивао 
кратке приче, цртице о 
људима и догађајима, 
али онако, за себе. Жи-
вотне околности ми нису 
дозвољавале да се озбиљ-
није посветим писању. 
Ипак, мислим да је ова-
ко најбоље, да су овај ро-
ман и ова награда дошли 
у право време јер сам, у 
животном добу у којем 
сам данас, потпуно рас-
терећен и ослобођен 
младалачке жеље за 
успехом и самодокази-
вањем. Немам чак ни 
потребу да себе претен-
циозно називам писцем. 
Једноставно, уживам у 
писању. Уживао сам ст-
варајући овај роман, а 
верујем да читаоци ужи-
вају читајући га. Награда 
ми је и те како важна, 
али не као пречица до 
ласкавих звања и титула, 
већ као потврда да је ово 
што радим квалитетно. 
Та потврда је потребна 
свакоме ко ствара, јер стварати 
нешто што нема квалитет потпуни је 
промашај. Ја заиста нисам знао да ли 
мој рад има икакву вредност све док 
ме озбиљни познаваоци писане речи, 
који су прочитали моје кратке при-
че, нису охрабрили и подстакли да 
се посветим писању. Крајњи резултат 
тог подстрека су овај роман и награда 
коју сам добио.

- Када сте дошли у Канаду и чиме 
се конкретно бавите?

- У Канаду сам са породицом дошао 
у априлу 2021. године. Радим при 
Eпархији канадској у Милтону, а за 

тај посао препоручило ме је како моје 
образовање тако и моје дугогодишње 
искуство рада у просвети, моје на-
ставничко искуство и искуство рада 
при Цркви.

- Како можемо доћи до Ваше књи-
ге и можемо ли у скорије време 

очекивати да издате неку 
нову књигу?

- За сада, до књиге можете доћи у 
књижарама издавачких кућа Дерета и 
Делфи у Београду и Србији. Ако успе-
мо да реализујемо договор са неким 
нашим организацијама и поједин-
цима овде, књига би се ускоро могла 
наћи и у Канади. Што се тиче нове 
књиге, надам се да ће читаоце обра-
довати чињеница да већ имам скоро 
завршен други роман као и завршену 
збирку приповетки. За трећи роман 

истражујем и ишчитавам доступне 
материјале и документе. Да ли ће и 
када ће нешто од поменутог угледати 
светлост дана и бити одштампано, не 
знам. Углавном, настављам са радом, 
надам се, на радост читалаца, каже на 
крају разговора за СЛОВО Мирослав 
Радошевић. 

ГОДИНАМА УЧИ ОД СВОЈИХ УЧЕНИКА
РОЂЕН је 21.01.1972. у Зеници. Одмах по рођењу, са родитељима одлази у Немачку. У 
Далмацију и Обровац досељава 1978. године, где завршава Основну школу и проводи 
најлепше дане детињства. Школовање наставља у Мостару у Војној ваздухопловној 
гимназији. Матурира 1990. и постаје питомац Војне академије. После неколико годи-
на, у којима су га догађаји као стихија носили кроз живот, 1994. обрео се у Београду. 
Током студентских дана и духовних лутања сусрео је Христа баш као негда Савле. Тај 
сусрет му доноси утеху и спокој те се потпуно посвећује православној духовности. 
Дипломирао је на Богословском факултету СПЦ у Београду. У Београду заснива по-
родицу и добија два предивна сина тако да овај град постаје и његов усуд и његова 
велика инспирација. Једну деценију провео је радећи као учитељ и наставник верске 
наставе у Основној школи „Ћура Даничић“ на Вождовцу. Вишеструко је награђиван за 
свој педагошки рад као и за рад на унапређивању наставе (2010/2011. друга награда 
на највећем и најпрестижнијем српском наставничком конкурсу „Креативна школа“ 
Завода за унапређење образовања и васпитања Србије и Microsoft- а, 2016. рад „По-
следице пада“ ушао је у зборник часова за углед на конкурсу издавачке куће Едука). 
Ипак, највећа награда којом је награђен за свој професионални рад јесте привилегија 
да годинама учи од својих ученика. Уређивао је школски часопис Ђурини дани за који 
је писао чланке. Дизајнирао је и годинама уређивао интернет странице школе „Ђура 
Даничић“ из Београда, Српске школе „Свети Сава“ из Торонта и своју интернет страницу 
„Веронаутичар“. Заједно са Маријом Микетић 2002. године објављује књигу „Све-
доци истинитог Бога“. Теолошка анализа под насловом „20 писама Јеховином сведо-
ку“ коју је у том раду објавио, данас је део електронске библиотеке интернет странице 
www.svetosavlje.org.
Иако од раног детињства, као заљубљеник у писану реч, записује и бележи кратке при-
че о људима и догађајима, никада није објављивао своје радове. Често је своје приче 
претварао у стрипове, али се и стрип цртањем није бавио професионално. Данас има 
необјављену (никада није ни покушао да је објави) збирку кратких приповетки „Омча“ и 
два романа у настајању. Идеја за роман „Гласови из подземља“ хронолошки се јавила 
тек касније. Ипак, то је његов први роман који је прешао цео пут од идеје до готовог 
дела захваљујући несебичној подршци дивних пријатеља и породице. Своју љубав пре-
ма стрип цртању преобразио је у љубав према иконописању. Са породицом, однедавно, 
живи и ради у Канади.

АМЕРИКА

Моји вршњаци у Колашину
Негде педесет и које године
Кренули су на коњима 
Да беже у Америку.

Потере су их стигле на искрај града
Иза првих нужника и свињаца
А да су се докопали окуке и шипражја
Лако су могли умаћи
И пасти право на груди Америке
Само је будношћу органа гоњења
Избегнута и ова катастрофа.

Устали су с тицама
И кренули у предзорје
Да би за времена стигли у Америку
А није било честито ни одјутрило
Кад су проведени кроз варошицу
Све с краденим коњима
Шареним гаћама и карираним кошуљама
И натписима обешеним о врату
,,Хтео сам да бежим у Америку!,,

Тек што је оподнило читана је наредба
Да су избачени из свих школа у земљи
А истог дана по кратком поступку
У првомрачје кад су доконали
Да ће се увелико башкарити
Као мало воде на длану Америке
У оковима кратког веза
Спроведени су на Паклена острва.

Бежање преко границе
Био је једини начин одласка у иностранство
И да пас на алци није био везан дуж државе
Цео народ би одавно утекао.

Они што су умакли испод ножа
Одступили су преко границе
И већ били у Америци
Заједно са нашим Краљем
Једва чекајући да им се придружимо.

Али ако нама нису дали у Америку
Нису могли забранити Америци
Да дође к нама
Ако не до Светог Илије
Оно до Божића
Ако не до Божића
Сигурно до Васкрса
Споља се и пали светло у тамницама.

И кад је коначно срушен Берлински зид
И све тамнице од истога камена
Моји вршљаци звани Амери изашли су на сунце
И као мрав што под старост окрилати
Скинутих капа пред транзстором
Слушали Глас Америке
Очекујући да објаве име оног народа
Највећег малог народа на свету
Како су они мислили
Хероја дате речи
Палог за слободу и Америку
Кога је слобода родила
А издаја убила
Што је најбоље знала Америка
И све записала у књиге истине
Која се чува у светом ковчегу
У срцу Америке
Коју ће сад отворити и почети да чита...

Али Глас Америке се јављао с другог света
Једнако понављајући своју нову лозинку
Прошлост нас не интересује
И претећи да ће спржити Србију
Најдаље до Божића
Што је значило сигурно о Васкрсу
И како би који пут поновили
Прошлост нас не интересује

Онако како би изговаарали коју реч
И како би која падала по лишћу
Тако је и сама постајала прошлост
А с њом је у прошлост одлазила и Америка
Срушена с Берлинским зидом
Нестала с комунизмом.

У СВЕТУ ПОЕЗИЈЕ

Матија 
БЕЋКОВИЋ
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Бранка Ђуровић из Торонта (рође-
на у Топчидеру, Београд) је си-
гурно најбољи водитељ, издавач и 

оснивач Српског радио програма у Се-
верној Америци. Она је личност на по-
нос и Србији и Америци. Њене емисије 
трају већ пола века, и још им расте слу-
шаност, а у 2022. планира то да обележи 
и прослави онако како Радију РАВНА 
ГОРА и доликује.

- Ово је српски радио програм „Равна 
Гора“- говори Бранка Ђуровић. Про-
грам се емитује већ 50 година сваке 
суботе од 7 до 8 увече, преко CHIN ин-
тернационалне радио станице 100.7 FM 
Торонто, а преко интернета слушани 
смо у целом свету и у нашој матици Ср-
бији. 

Бранка Ђуровић је у 30- тим година-
ма, иза себе имала завршен студиј При-
мењене уметности на Вејн Стејт Универ-
зитету Мичиген у Детроиту и троје мале 
деце, те завидан хорски стаж и лидерску 
праксу у Колу српских сестара, када је с 
мужем Миленком- Билом Ђуровићем 
основала Радио РАВНА ГОРА. Изгурали 
су почетничке муке, непроспаване дане 
и ноћи док га нису поставили на ноге. 
Почела је расти слушаност и популар-
ност у годинама док су се други наши 
медији гасили. Изграђен је тим спонзора 
чији су прилози постали гарант опстан-
ка и успеха, у посао се полако укључи-
ле кћерке Радмила и помало Мирјана 
.Радмила је удата за Горана Радосавље-
вића и имају кћерке Мају и Јану.

Да би боље испунила обавезе у српској 
заједници Бранка Ђуровић је оставила 
свој позив уметника, за који је таленат 
наследила од свог деде Петра (по мајци) 
који је био иконописац. Још у гимназији 
у Детроиту, она је испољила сликарски 
таленат и на огромном платну је целе 
три године сликала животопис америч-
ког председника Абрахама Линколна и 
тај потхват донео јој је специјалну шам-
пионску награду.

Златни јубилеј Бранка нажалост доче-

кује без свог вољеног Миленка, супруга 
од 1960. којег је упознала док је певала у 
хору Раваница у Детроиту и то на једном 
фестивалу. Упокојио се у јануару 2020. И 
још је већа жалост да јубилеј Радија доче-
ка и без кћерке Мирјане, њене десне руке 
- без оних са којима је тај јубилеј градила.

- Било је велико изненађење да ви же-
лите писати о мени и вољеном мужу, 
мом Миленку после његове смрти. Ја 
сам сигурна да би он то много волео да 
сте се сетили раније док је био жив. Али 
„што је часно, никад није касно“ каже 
српска пословица- наглашава Бранка. 
Нажалост пре пет месеци и моја десна 
рука, помоћница у овом тешком радио- 
послу, моја старија кћерка Мирјана 
Смиљанић, тај анђео на земљи, преми-

нула је у 59 години у Нијагара Фалсу и 
поред губитка њеног оца, унела је вели-
ку жалост у мој живот. Иза ње су остали 
вечно ожалошћени муж Будо, син Радо-
мир и кћерка Даница. Поред њих напус-
тио нас је и Влада Валтер Мишић, муж 
моје сестре Милене, члан хора и позна-
ти српски активиста у Мисисаги- и то на 
сами Васкрс прошле године` године.

Заиста тешка, непремостива ситуација 
у коју човек и породица уђу не својом 
вољом. И ту код наше Бранке срећемо 
генијалност која краси и стваралачки ге-
ниј Горана Бреговића, онај гениј „вен-
чања и сахрана“ од чега се састоји цео 
наш живот. Већ у најавама њене радио- 

емисије стоји да је намењена и славама, 
и рођењима, и венчањима и сахранама. 
Све што има у животу Срба наћи ће се 
у њеној емисији, а само она зна како 
то третирати са достојанством. Реч је о 
стваралаштву генија чију песму „Едер-
лези“ (Ђурђевдан), песму мученика, да-
нас пева цели свет јасно истичући ко јој 
је аутор. И Бранка Ђуровић се труди да 
свему да печат „Равне Горе“, да улепша, 
а не само вести да пренесе сувопарно.

ПУНИХ ПЕДЕСЕТ ГОДИНА СРПСКЕ РАДИО СТАНИЦЕ У ТОРОНТУ

РАДИО РАВНА ГОРА 
НА ПОНОС СВИХ СРБА

- Могла сам ја да заћутим и станем кад се Миленко упокојио. Али рекла сам сама себи: Нећу. Нећу због њега и 
због пет деценија муке да нешто направимо, каже Бранка Ђуровић, која је Радију РАВНА ГОРА удахнула нови 
живот

ПРВИ КОРАЦИ РАДИЈА 
РАВНА ГОРА
- Хтела бих још да додам да је ову ра-
дио- станицу основало неколико Дра-
жиних бораца који су овде дошли раније, 
каже Бранка. То су Никица Косановић, 
Миле Цвијетић, Милан Стојановић и 
Саво Ковачевић, гуслар који се пробио 
пишући и изводећи на радију своје пес-
ме. Програм је ускоро престао, а други 
који су покушали били су браћа Бранко 
и Коста Станојевић, које је због објава 
без слуха влада затворила. Власник Ра-
дио Чина, који емитује Равну Гору, Џони 
Ломбарди, замолио је Миленка да се, 
као познати последњи борац ЈВО из ре-
дова генерала Драже, знан као озбиљан 
и одговоран човек, прихвати вођења про-
грама, што се и остварило.

„ЕНО ТАТА НАМ СТИГАО“
- Прошло је целих 13 година како оца нисмо виделе, више се нисмо сећале ни како изгледа. 
Кад су га Немци 1942. као капетана Краљеве гарде одвели из родног Београда у конц- логор 
Оснабрик, имала сам четири а моја сестра Милена две године. Страшно време, каже Бранка.
И ево нас у 1955. у Њујорку на Железничкој станици. С мајком и сестром Бранка (сада 17) 
је из Француске стигла бродом као емигрант, након што су возом из Београда дошле до Па-
риза и након што су их комунисти на власти у Југославији 10 година спречавали да у Аме-
рици споје породицу. Рат су преживеле код родбине у Котору, где су уз гимназију завршиле 
и школу клавира. Отац Станко Јелић, краљев капетан се није ни враћао у отаџбину него је из 
Оснабрика отишао у Детроит. Па је требало нешто времена да се без ичије помоћи снађе, да 
се у туђини запосли, купи кућу и стекне услове да својој породици може бити гарант долас-
ка. Са мајком Љубицом и сестром, Бранка се 1945. враћа у родни Београд и настањује код 
мајкине родбине Чолановића у Улици краља Милутина. Похађају Трећу београдску гимназију.
- Иако смо и одрасле а да оца нисмо виделе, а он је из своје сиромаштине у Немачкој слао 
писма и понеки пакет, у оној маси и гужви, мене је нешто стресло и знала сам да је човек којег 
сам угледала на перону био мој тата- каже Бранка. У руци сам имала његову слику и појурила 
сам. Мајка је јако вриснула и сви смо стали.
- Враћај се одмах, хоћеш да те неко киднапује, говорила је мајка својој лепотици, за којом су 
се свуда целе улице окретале. Сачекај, шта ако то није твој отац?
- Па ништа, извинићу му се, подвриснула је Бранка, не успоравајући трк. Али не брини, нисам 
погрешила, оно је мој тата. И ја сам њега пожелела. Знам да нас тражи и чека. 
Чим се приближила, скочила му је у наручје, уследио је загрљај пун јецаја и суза. Дотрчале 
су мајка и Милена, виделе да код Бранке нема грешке. Грлили су се и извињавали. Радовали 
су се сусрету, чињеници да су се безбедно спојили и да ће од тог тренутка поново живети 
заједно. О овом дирљивом сусрету с оцем Бранка ће касније на факултету у САД написати 
истинску драму и освојити награду.

Дани младости Бранка и Миленко Ђуровић

Захвалница Бранки Ђуровић од његовог преосвештенства владике Лонгина  
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Бранка је као школовани уметник 
била верна новинарском закону да ме-
дији ваљају и успевају онолико колико 
у њима има реалног живота. Кад заврши 
емисија она са слушаоцима из целог све-
та на телефону остаје до поноћи. Кажу 
само слушање њеног гласа већ је лек. И 
никад у акцијама не чује „ноу“ или „не 
може“. Њој никад не одбијају сарадњу.

Са својим мужем Миленком је вредно 

радила и на развоју правих вредности, 
рецимо на плану српског помирења и 
уједињења. Чак је Миленко издавао и 
новине Конгреса српског уједињења и 
у свет их слао Србима поштом. Сећа се 
како су по задатку свесрпског уједињења 
2002. стигли и до велелепног пријема на 
Белом двору где се играло Краљевско 
коло. Она и Миленко били су и гости 
телевизије „Студио Б“ где су имали за-
пажен интервју о дијаспори. Увек сам 
веровала да ми Срби морамо бити једин-
ствени као народ, додаје Бранка.

- Шта стоји иза тако јединственог ус-
пеха у српском новинарству, питамо?

- То је моја пословична упорност и из-
држљивост- каже Бранка, бришући сузе. 
Увек сам била таква и нисам се преда-
вала. Могла сам ја да заћутим и станем 
кад се Миленко упокојио. Али рекла сам 
сама себи: Нећу. Нећу због њега и због 
пет деценија муке да нешто направимо. 
Тако сам придобила поверење и очиглед-
ну популарност, упорношћу да се нађем 
на свим оним сусретима Срба, Народне 
одбране и пикницима и још свуда где је 
он водио акције Радија РАВНА ГОРА. 
Тешко је овде наћи место где уз Србе 
није било нас двоје, а ево сада ја сама.

Бранка се поред сјајне историје у 
КСС, хоровима, на фестивалима,  Ра-
дију, у СНО, на прославама потрудила 
и да се програм радија обогати и допу-

ни информацијама о свему што је бит-
но за Србе. Такође, потрудила се да од 
прикупљених спонзорских донација и 
других средстава врати дугове Радија. 
Каже да је њен супруг био великодушан 
на властиту штету па није ни инсисти-
рао да се то рашчисти него је потражи-
вања опраштао. За веома кратко време 
Бранка је дугове свела на нулу и остало 
је само да се очисте још обавезе према 
банци. Таквом бригом и бољим програ-
мом постигла је и већи прилив у касе 
толико потребних пара. Међу Србима 
обоје имају огроман углед, људи им нуде 
помоћ у сваком погледу, о њима пишу и 
певају песме. Једну од њих Бранка је ек-
склузивно одобрила да објавимо први уз 
Златни јубилеј Радија.

- Мој супруг је програм водио сам, све 
док ме није замолио да се придружим и 
од тада смо радили скупа. Ја сам преузе-
ла уређивање и вођење програма годину 
дана пре његове смрти уз помоћ кћерки 
Мирјане и Радмиле. Последњу годину 
вести води Зоран Тутић. После губит-
ка моје кћерке Мирјане, месец дана су 
програм водили моји блиски пријатељи 
Радмила и Радомир Мићић, којима се 
захваљујем и овим путем- каже Бранка.

- Колико се за ових пет деценија про-
менио начин на који се Срби у Канади 
састају, друже, комуницирају?

- Могу да кажем кроз црквени живот, 
ван отаџбине, да је та промена која се 
десила за протеклих шест деценија врло 
позитивна. Наша света црква је допри-
нела да повеже нове емигранте а очува и 
чак развије српску културу и традицију. 
Да се нисмо одржали у сачували иденти-
тет не бисмо знали да постојимо. Сма-
трам да је и овај радио програм постигао 
велики успех, јер сам се увек трудила 
да задовољим наше слушаоце, што је за 
њих било од великог значаја.

То је био „рецепт“ Бранке Ђуровић, 
којим је и себе и Радио уткала у живот 
свих генерација Срба овде, без обзира на 
раније поделе и расколништво. И срећа 
је да ни „Удба људима више није судба“, 
јер то шпијање највише је довело пред 
уништење управо овај народ. Без њеног 
„рецепта“ слабо бисмо знали колико ге-
нијалаца имамо у нашем народу данас, 
где год се окренули. И свакако за највећег 
од свих Николу Теслу којем је ,,Равна 
Гора ,,посвећивала „Теслине вечери“ са 
учешћем најталентованијих стваралаца 
из Торонта, Онтарија и целог света.

- А да ли смо успели да барем дели-
мично исправимо неправду нанесену 
ђенералу Дражи?

- Мада је прошло 70 година од тог тра-

гичног дана када је ђенерал Дража Ми-
хаиловић у срамном процесу неправед-
но осуђен и ликвидиран, Врховни суд у 
Београду је ту срамну пресуду из 1946. 
укинуо, ране још нису зарасле. Та реха-
билитација је велики догађај за све Србе 
широм света, посебно за све следбенике 
Дражиног покрета и преживеле четнике. 
За овдашње Србе можемо рећи да јесу 
уложили напоре да му се одуже. Јер Дра-
жа представља симбол части у одбрани 
своје отаџбине. Захваљујући четничким 

организацијама Равна Гора и Покрет 
Српских четника, у Вајнони (Хамилтон) 
је подигнут Спомен дом са најлепшом 
салом у Канади, са бистама Драже и 
војводе Ђујића. Ту као и на имању Света 
Тројица у Бинбруку, где је подигнут ве-
личанствени споменик ђенералу Дражи, 
сваке године се одржава „Дражин дан“. 
Из свега реченог види се да су на овом 
континенту Срби успели да ђенерала и 
његове борце сачувају од заборава.

И за крај овог првог дела представљања 
Радија Равна Гора, наведимо да у дому 
Ђуровићевих у Норт Јорку (Торонто) 
постоје две собе пуне освојених медаља, 
награда, диплома и признања у дијаспо-
ри- једна припада Бранки а друга њеном 
вољеном Миленку. Састоје се од оних 
краљевских за животне заслуге, до спе-
цијалних награда Града Торонта за па-
виљон Београд и српске традиције, Пар-
ламента Онтарија за мемориам Николе 
Тесле, хорских и фолклорних признања 
и још много других о којима вреди писа-
ти и која могу бити водиље и нама за ак-
тивност у Српској заједници. Будимо за-
дужбинари као што су то радили и раде 
Ђуровићи - Миленко и Бранка.

Редакција Канадског Србобрана жели 
њиховом радију да као што би то Горан 
Бреговић урадио – ДОЧЕКА СТОТУ. 

Драган Мишковић

НЕВИДЉИВИ БЕЛИ ГОЛУБ
 Аутор: Радмила НИНКОВИЋ

Невидљиви бели голуб је пре пола века
Почео да носи поруке на крај света
Жеља је била да се споје
Срца што живот разнеше свуда
Да добре жеље што се роје
Стигну до драгих наших посвуда.
Радосни часи и речи веселе
Јачају онда кад се деле
Зато је прва невидљива птица
Најчешће летела као радосница.
Голуба су неговали једни добри људи
Са жељом да љубав и радост буди
Да само срећу, пријатељство шири
Све завађене утеши и помири. 
Ова дивна птица и даље лети
Суботом навеле у сваки слети дом
Испуњава задатак свој свети
Да служи народу свом.
Нека живи на многаја љета
Гласник што прелети планине и мора
Сретна ти ова деценија пета
Радио часу - Равна гора.

ЗАСЛУЖНИ ПОЈЕДИНЦИ
Бранка Ђуровић истиче појединце који 
су учествовали у овом радио- програму, 
Миленко ЂУРОВИЋ, најдуже уредник, 
отац Миодраг ПОПОВИЋ месни парох, 
сада у Београду, Бранка ЂУРОВИЋ, Дра-
ган ЋИРИЋ уредник новина „Слобода“, 
живи у Краљеву, отац Јован МАРЈАНАЦ , 
свештеник у Киченеру и секретар Епархије 
канадске СПЦ, отац Дејан ОБРАДОВИЋ из 
Мисисаге, Радомир и Радмила МИЧЋИЋ и 
Зоран ТУТИЋ. Ту још додаје сталне госте 
Миодрага ДАНГУБИЋА, архитектицу из То-
ронта Мију МИЛАНОВИЋ и Василису АТА-
НАЦКОВИЋ из Хамилтона, оперску диву. 
Извињава се некима које није споменула.

УГОСТИЛИ И КРАЉА
Истинске сусрете са краљевском породицом Ђуровићи су имали још два пута. Краљ Петар 
Други Карађорђевић је почетком седамдесетих лично дошао на доручак у њихов дом у То-
ронту. Разлог : Миленку је лично хтео да уручи постхумно највишу краљевску медаљу за ње-
говог оца Срећка, четничког функционера којег су Немци узели као таоца у Краљеву, одвели 
у логор Маутхаузен и тамо га спалили.
Разлог за личну посету пронађен је у чињеници да су Миленко и његов брат Раде били верни 
борци ЈВО, Миленко рањаван у главу а Раде је погинуо у борбама. И Бранкин отац био је ода-
ни капетан Краљеве гарде. На крају рата Миленко је напустио земљу, био прво у сабирном 
логору Еболиа у Италији а 1948 стигао у Монтреал. Ту је на Универзитету Мек Гил магистри-
рао хемију и постао члан хора у цркви те признати активиста у српским организацијама.
- Кад је краљ Петар други стигао код нас у Торонто, цели регион је био блокиран са 12 поли-
цијских возила , сећа се Бранка,. Доручак од самих српских специјалитета спремила је њена 
свекрва, која је тад живела с њима. Краљ је уживао у топлини њиховог дома и одбио је суге-
стије пратиоца да ту ништа не једе него да се строго придржава краљевског јеловника. Ја ћу 
тако ми Бога, овде да поједем све што су домаћини наменили- одговорио је.
У другој прилици, негде деведесетих година прошлог века, принц престолонаследник Алек-
сандар био је сам у посети канадским Србима. Бранка. као чланица КСС и Радија Равна Гора,, 
нашла се у близини, тик поред њега, кад је народ пришао да поздрави будућег суверена,

Орден краља Петра другог, који је 
суврене н лично уручио Миленку 
Ђуровићу у његовој кући 

Миленко и Бранка Ђуровић на почетку каријере, фотка је из часописа Поет од септембра 2009. 

Признање града Торонта Бранки Ђуровић за 
допринос развоју српске културе и фолклора
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IN MEMORIAM

Миле Поповић 1924-2022.

IN MEMORIAM

Илија Брацо Мартиновић 1924–2022.

Миле Поповић је рођен 2. 
септембра 1924. године у 
Јосипдолу, Лика, као први 

син његових родитеља Петра и Ми-
лице, који су имали још две ћерке 
и четири сина. Сестре Дара и Љу-
бица, браћа Јово, Коста, Стеван 
(који је умро као мала беба) и Сте-
во. Велика породица је лепо живе-
ла заједно све до несрећног рата. 
1941. година доноси велику тугу 
јер су проклете усташе убиле оца 
Петра и његова два брата. Миле се 
тада, са 17 година, придружује са 
комшијама и одлази у четнике да 
брани свој српски народ. Миле је 
са четницима из Словеније у мају 
1945. прешао у Италију.  Миле је 
остао у Еболију и Италији, до 1948. 
године, када добија визу за Канаду. 
Дошао је прво у Отаву, где је радио 
на фарми. 
После једног времена, успио је 
да добије адресу од стрица Стеве 
Даића, који је био у граду Садбу-
рију и одлази код њега. Миле и ње-
гов стриц су онда дошли у Хамил-
тон, 1949. године.  Од првог дана, 

Миле постаје члан цркве Светог  
Николе на Бич Роуду, касније на 
Бартон улици, и остаје њен члан 
све до краја свог живота. Био је 
доживотни члан  Српске народне 
одбране у Канади  и  Организације 
српских четника „Равна Гора”. Ра-
дио је по малим фабрикама све док 
није добио посао у Дофаску у јуну 
1950. године, где је радио све до 
своје пензије 1987. године, са уку-
пно 37 година радног стажа. Миле 
је увек био одушевљен са својим 
послодавцем и радо помагао дру-
гима да се запосле у истој фирми, 
да буду сретни као и он. 
Миле је помагао својој фамилији 
која је остала у крају. Слао је па-
кете кад год је могао, а посебно 
својој баби Милици, кафу и шећер. 
Миле се бринуо за своју породи-
цу, да би 1955. године допремио 
сестру Дару, која се мало касније 
удаје за Саву Рељића. 1957. године, 
Милина рођакиња, Мара Паскаш 
из Нијагара Фолс, јавља да долази 
једна лепа девојка код своје тет-
ке и да Миле дође да се упозна са 
том девојком, која се звала Бранка. 
Упознали су се на прослави Светог 
Илије и са Божијим благословом, 
Миле и Бранка су се венчали 11. 
јануара 1958. године. Миле и њего-
ва сестра Дара су били сретни јер 
су били у Канади, у лепим брако-
вима, али су им недостајала браћа. 
Договорили су се да доведу осталу 
браћу у Канаду. 
Прво је дошао брат Стево, 8. мар-
та 1958. године, а после њега брат 
Коста 1967, а идуће године Кости-
ну породицу. 1971. Године. Цела 
породица Поповић је поново зајед-
но јер стиже брат Јово са поро-
дицом.  Миле и Бранка су живели 
сретно и сложно. Велика радост 

им стиже 5. фебруара 1959. годи-
не када им се родио син који до-
бија име Душан, а друга радост 25. 
јула 1964. године стиже ћерка која 
добија име Дара. По причи “тешко 
свуда без свога”, породица Поповић 
је живела у близини једно других, 
виђали се често и све славили зајед-
но у великом броју. Много пута су 
заједно путовали на годишњи од-
мор у Флориду. Кад су имали при-
лику, помагали су другој родбини 
да се досели у Канаду, а Мили је 

била велика срећа да се његова фа-
милија шири у броју. 
Миле је иначе волео да чита, најви-
ше о својима четницима, и о срп-
ској историји Првог и Другог свет-
ског рата. Интересовао се увек за 
догађања по целом свету, и волео да 
разуме шта се дешава. Миле и Бран-
ка су уживали да имају добру башту 
и лепо цвеће у дворишту. Драги наш 
тата, почивај у миру Божијем зајед-
но са нашом мајком Бранком, увек 
ћемо вас волити. Вјечнаја памјат.

Илија Брацо Мартиновић је 
рођен 28. јула 1924. године у 
селу Личка Јесеница у Срп-

ској Лици, од оца Мила и мајке Јеле, 
рођене Басарић из Дивосела. Био је 
треће од седморо деце. С обзиром да 
му ту где се налазио на почетку Дру-
гог светског рата није било безбедно, 
одлази својој кући. Пут од преко 400 
километара у родну Лику није био 
једноставан у свој тој стихији ново-
насталог светског и грађанског рата. 
Скривао се по возовима и градовима 
новопроглашене Независне државе 
Хрватске, да би се са Божијом помоћи 
вратио у своје родно село у наручје 
забринуте породице. Ради заштите 
народа од хорди хрватских усташа из 
суседног села, Брацо се придружио 
Пиштеничком одреду. За време рата 
био је курир због своје неустраши-
вости и довитљивости. Препешачио 
би целу Лику да однесе важне поруке 
у штаб Динарске четничке дивизије и 
војводи Момчилу Ђујићу. Пролазио 
би кроз села под усташком и парти-
занском контролом, прерушен по 
потреби. Заваравао би своје траго-
ве и изглед носећи перике И лажну 
браду. За време рата није се одвајао 
од свог митраљеза “Брнца”. Бранио 
је своје село и народ од удружених 
снага хрватских усташа и комуниста 
партизана. Са братом Милованом и 
сестром Зорком одлази у Словенију 
код Војводе Доброслава Јевђевића.

У мају 1945. године прелазе у Ита-
лију и ту на превару полажу оружје 
и последњу наду за повратком и ос-
лобођењем отаџбине од комуниста. 
Енглези потом заробљавају војводу 
Јевђевића са намером да га предају 
комунистима. Брацо са још неколи-
ко синова Личке Јесенице изводи ак-

цију ослобађања војводе Јевђевића 
из затвора и тиме спречавају његово 
одвођење у сигурну смрт. Током бо-
равка у Италији, радио је за Енглеску 
војску на чувању објеката. Најдуже је 
био стациониран у кампу Еболи. Са 
повлачењем Енглеза из Италије1947. 
године, одлази са својим саборцима 
у Немачку у камп Мунстер Лагер, 
где су провели три месеца у непод-
ношљивим условима и испитивани 
од Меклинове комисије и примора-
вани да се врате у Југославију, што 
је било равно самоубиству. Недуго 
после завршетка рата у јесен 1945. 
године, комунисти затварају, муче 
и стрељају његову мајку Јелу зајед-
но са Милком Миком Грба, због тога 
што су им деца и мужеви били чет-
ници. Јелине последње речи су биле: 
“Душмани, пуцајте у груди!”.

Доласком у Немачку је био и рас-
танак Браце са сестром Зорком и 
братом Милованом. Зорка се удала 
за четничког борца Илију Зјачу и 
одлази у САД. Милован се придру-
жио француској Легији странаца. 
Током рата у Индокини (Вијетнам) 
1953. године, губи свој живот. Мало 
касније, Брацо се одлучио на одла-
зак у Енглеску. Запослио се у руд-
нику угља где је провео мукотрпне 
три године. Потом долази у Лондон 
где се запошљава као дувач стакла у 
електронској индустрији. У Лондону 
је живот био лакши и Брацо је ужи-

вао проводећи слободно време иг-
рајући фудбал и билијар и дружећи 
се са својим саборцима. 1953. године 
упознао је Елвиру са којом ће сту-
пити у брак 1956. године. Немајући 
стални боравак у Енглеској, Брацо и 
Елвира су одлучили да иду за Кана-
ду, са бродом Аркадиа. Стигли су у 
Квебек Сити на Дражин дан 17. јула 
1958. године. У Торонту су нашли 
послове и после неколико година су 
купили кућу. Брацо је потом отворио 
обућарску радњу у популарном крају 
Лисајд у Торонту. Радњу је успешно 
водио до пред пензију. Волео је са 
Елвиром да путује по свету, да игра 
тенис и да иде у риболов са прија-
тељима. Волео је свој врт и руже.

Био је члан свих српских патриот-
ских организација и помагао је из-
градњу српских цркви и четничких 
домова. Волео је доћи на Дражин дан 
и да се састане са својим саборцима 
и њиховим фамилијама. Брацо и 
Елвира су помагали своје фамилије 
у старом крају колико год су могли. 
Доводили су сестре и брата у посету, 
а њиховој деци су били спонзори за 
усељење у Канаду ради бољег живо-
та.

Брацо је преминуо у 98. години жи-
вота окружен супругом Елвиром и 
ближњом родбином.  Брацо нека ти 
је вјечна слава и хвала. Недостајаће 
нам наши дивни разговори и сјај у 
твојим очима. Ненад Чудић

Миле Поповић са супругом Бранком
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ХРИСТОС ВАСКРСЕ! ВАИСТИНУ ВАСКРСЕ!

 СРПСКИ ДАН -3. ЈУЛА 2022.
Традиционални Српски Дан ове године у организацији Српске народне одбране у Канади биће прослављен 

на имању Свете Тројице, 2545 Гуyатт Рд. Бинбрук код Хамилтона,у Недељу 3. јула 2022. године. 
Сви путеви 3. Јула воде у Бинбрук !

Срби на окуп !

ПРОСЛАВА
ЂУРЂЕВДАНА
У БИНБРУКУ

Организација српских четника
„Равна Гора“ и Српска народна одбрана у Канади

Вас позивају на прославу крсне славе Ђурђевдан
Суботa 7. мај 2022 - Резање колача у 12 сати

Банкет сала на имању Света Тројица
2545 Guyatt Rd. Binbrook

1. ЈАНУАР 2021 КАНАДСКИ CРБОБРАН - CANADIAN SRBOBRAN 9

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  

Традиционални Српски Дан ове године у организацији Српске народне одбране у Канади биће прослављен 
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ХРИСТОС ВАСКРСЕ!

20 КАНАДСКИ CРБОБРАН - CANADIAN SRBOBRAN JANUARY  1, 2021 

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

СРПСКА НАРОДНА ОДБРАНА У АМЕРИЦИ

Elstom Avenue, Chicago, Illinois
www.snd-us.com / info@snd-us.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

ZORAN 44
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(647) 224 81 81 
ZORAN DABIĆ
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