
 

 

 

 

Организација српских четника Равна Гора 

Месни одбор у Торонту 

 

Приређује ЂУРЂЕВДАНСКУ  забаву и ручак 

у недељу 11. маја 2014. године са почетком у 12.00 сати, 

у сали Цркве Св. Архангела Михаила, 

адреса: 212 Delaware Ave. Toronto 

 

  Програм: 

Извођење четничке, српске и канадске химне 

Поздравни говор председника огранка Ђорђа Петровића 

Рецитаторско извођење песника Миладина Шошкића 

Изворне народне и четничке песме 

 

Ђурђевданак - Хајдучки састанак 

 

Срдачно Вас поѕивамо да својим присуством увеличате прославу. 

Добродошлицу Вам желе председник Ђорђе Петровић са управом  

и домаћин славе Драган Варјаћић. 

Срби на окуп! 

 
 

ПОВОДОМ ОБЕЛЕЖАВАЊА 
ЈУБИЛАРНЕ 

50 ГОДИШЊИЦЕ ОСНИВАЊА И ПОСТОЈАЊА 
 

ПАРОХИЈА ССПЦ СВ. АРХАНГЕЛА МИХАИЛА  
212 Delaware Ave, Toronto 

 
ОРГАНИЗУЈЕ 

 
 

КАРАВАН 
СРПСКЕ КУЛТУРЕ и ТРАДИЦИЈЕ 

 
14. јуна 2014. године 

 
 
 

БОГАТ КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКИ ПРОГРАМ 
И  

ДОБРА ЗАБАВА  
 

ДОБРО НАМ ДОШЛИ! 
 

 
Управа Корпорације 

 



ВАЗНЕСЕЊЕ ГОСПОДЊЕ 

Приближавао се празник 

Педесетнице, и ученици Хрис-

тови вратили су се из Галилеје 

у Јерусалим. У четрдесети дан 

по васкрсењу Христовом они 

се искупише у једном дому. 

Док су седели за трпезом, 

Христос им се поново јави. 

Наложио им је да сачекају у 

Јерусалиму док им не пошаље 

Духа Светога, како би могли 

да крену у мисију по свем све-

ту, проповедају Јеванђеље и 

крсте оне који поверују. „Ко поверује и крсти се биће 

спасен, а ко не поверује биће осуђен”. Рекао им је још и 

да је свети Јован крштавао водом, али ће они бити крш-

тени Духом Светим. Затим је извео свете апостоле и 

Пресвету Богородицу из града према Витанији. На Мас-

линовој гори, опростио се са њима, подигавши руке, 

благословио их је и узнео се пред њиховим очима на 

небо. Док су они даље гледали према небу, приђоше им 

два анђела и рекоше: „Што стојите и гледате на небо. 

Овај Исус који се узнесе на небо, опет ће једног дана 

изненада доћи, као што га видесте да иде на небо”. Тако 

је прошао и последњи тренутак земаљског заједништва 

Господа Исуса Христа са Његовим ученицима и Пре-

светом Богородицом. Није им остало ништа друго него 

да се врате у Јерусалим, како им је Господ наредио, и да 

чекају Духа Утешитеља.  

ПАРОХИЈСКИ ЖИВОТ 

 Наша црквена заједница обиљежила је и прославила 

на најсвечанији начин велике Господње празнике протеклог 

мјесеца. Захваљујући неуморном труду и раду наших неу-

морних чланова, парохијана и прегалаца, а прије свега КСС 

“Кнегиња Зорка”, нашем црквеном хору под вођством г-ђе 

Црномарковић Соње, драгом нам брату и господину Варја-

чић Драгану, господи председницима Корпорације и ЦШО 

Малобабић Милану са супругом Љиљаном и Чуде Ђорђу са 

његовом супругом Драгицом, као и свима који су и на нај-

мањи начин допринјели, овогодишњни Васкршњи празни-

ци протекли су у лијепом и молитвеном расположењу. 

 Мноштво народа дошло је на Васкрс да се помоли и 

душе своје окријепи слађаном молитвом Господу на овај 

велики празник, али исто тако велики број вјерујућег наро-

да био је присутан и на Вечерњој са изношењем плаштани-

це на Велики петак. 

 Управа Корпорације и ЦШО захваљује се свима који 

су са нама подијелили празник Христовог васкрсења и 

овом приликом позива све да нам се придруже и у обиље-

жавању великог јубилеја наше парохије - 50-годишњици 

оснивања и постојања.  
 

 


