
20

СЛОВО ОТАЏБИНА У СРЦУ

У банкет сали Српског центра, 
смештеног тик уз саборни 
храм Свих српских свети-

теља у Мисисаги, 11. јануара 2020. 
године, одржана је свечаност пово-
дом Дана Републике Српске и сла-

ве Свети првомученик и архиђакон 
Стефан коју је организовао Савез 
српских организација у Канади: 
Српска народна одбрана за Кана-
ду, Канадско-српско доброчиниство 
„Јован Дучић“, Удружење Срба 
Сарајевско-романијске области, 
Канадско-српско друштво „Херцег 
Стефан Вукчић Косача“ из Кичине-
ра, Удружење Срба са Озрена, Гус-
ларско друштво „Филип Вишњић“ 
из Кичинера и Гусларско друштво 
„Вук Караџић“ из Торонта.

Након церемоније сечења колача 
коју је пратио хор „Кир Стефан Ср-
бин“ из Торонта гостима су се при-
годним говором обратили: влади-
ка Митрофан, епископ Епархије 
канадске СПЦ, Његова екселен-
ција Марко Милисав, нови амба-
садор Босне и Херцеговине у Кана-
ди, Његова екселенција Михаило 
Папазоглу, амбасадор Републике 
Србије, Василије Петковић, ге-
нерални конзул Републике Србије 
у Торонту, Драгомир Тушевљак, 
председник Савеза српских ор-
ганизација у Канади и познати 
сликар Ђуро Лубарда из Хамил-
тона.

У препуној сали Српског центра 
госте су забављали оперска дива 
Василиса Атанацковић која је 
својим чаробним гласом отпева-
ла шест нумера: химну Републи-
ке Српске, химну Канаде, О соле 
мио... до последње Тамо далеко 
која је изазвала огромне овације, 
и Снежана и Синиша у пратњи 
оркестра Мрак Бенд. Своје стихо-
ве посвећене овом слављу али и 
тренутном стању у Црној Гори го-
ворио је песник Ранко Радовић, 
аутор више од 40 књига и добит-
ник многих признања и награда 
(између осталих међународне на-
граде „Златни Витез“).  СЛОВО

Кичинер, 28. јануар 2020.

Пише: 
Гордана ЛАКОВИЋ

ПРОСЛАВА ДАНА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ У КАНАДИ

МИСИСАГА КАО БАЊАЛУКА
Гостима су се пригодним говором обратили: владика Митрофан, епископ Епархије канадске 
СПЦ, Његова екселенција Марко Милисав, нови амбасадор Босне и Херцеговине у Канади, 
Његова екселенција Михаило Папазоглу, амбасадор Републике Србије, Василије Петковић, 
генерални конзул Републике Србије у Торонту, Драгомир Тушевљак, председник Савеза српских 
организација у Канади и познати сликар Ђуро Лубарда

СРПСКА РОЂЕНА У МИРУ - ОДБРАЊЕНА У РАТУ
- Једну ствар је битно напоменути, а то је да је Република Српска рођена 9. јануара 
1992. године у миру - рекао је на свечаности у Мисисаги амбасадор БиХ у Канади 
Марко Милисав. Рођена је у миру, а у рату је одбрањена и сачувана. РС је данас 
слободна, демократска, и у њој сви имају право све да уживају, што се не би могло 
рећи за неке државе у региону. Али и даље је нападају, зато је важно чувати је и 
бранити, а то можемо само јединством, само слогом, на начин на који смо је и на-
правили. Јер РС нису направили ни свјетски моћници, ни политички договори, на-
правио је српски народ. И док год је народ уз РС она ће бити вјечна и непобједива… 
Знам да ће ме сарајевски медији нападати због мог присуства овде, али не бих ово 
мењао за шест амбасадорских мандата.
- Добио сам писмени одговор од градоначелништва Нијагаре, које је иначе збра-
тимљено са градом Краљевом, да ће за 15. фебруар, поводом Сретења, нацио-
налног дана Републике Србије, водопади Нијагаре бити у бојама српске тробојке 
- најавио је Михаило Папазоглу, амбасадор Србије у Канади. Мени ће бити част да 
вас све поздравим код споменика Николе Тесле 15. фебруара увече. Нека је срећна 
крсна слава Републике Српске и Дан Републике Српске свима нама и вама, нека је 
жива, здрава, срећна и дуговечна. Живели!

Његово преосвештенство владика Митрофан
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СЛОВООТАЏБИНА У СРЦУ

Кичинер, 28. јануар 2020.

САВЕЗ КАНАДСКО-СРПСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
- Хтео бих да обратим пажњу на једну ствар која је вечерас овде обнародована, а 
која је мени јако битна као генералном конзулу, а и свима осталима би требало да 
буде битна, а то је Савез канадско-српских организација - рекао је Василије Петко-
вић, генерални конзул Републике Србије у Торонту.
Прву ствар коју сам приметио када сам дошао на функцију генералног конзула 2017. 
године то је да нема кровне организације овде у српској заједници. Хоризонтално 
организациона шема је одлична али по вертикали треба нам кровна организација 
која хвала Богу захваљујући људима који су ентузијасти и захваљујући српским ор-
ганизацијама које су зачетници овог Савеза канадско-српских организација ће да 
постане стварност. То је јако битна ствар и апелујем и позивам не само људе већ и 
остале организације, независно од тога да ли долазе из Босне, Српске Крајине, Ср-
бије или Црне Горе да подрже овај савез и да се учлане у њега, јер једино тако можете 
ефикасно на ефектан начин да наступате према надлежним канадским органима. 

Ломљење славског колача

Његова екселенција Марко 
Милисав, амбасадор Босне и 
Херцеговине у Канади

Његова екселенција Михаило 
Папазоглу, амбасадор Републике 
Србије у Канади

Василије Петковић, генерални 
конзул Републике Србије у Торонту

Песник Ранко Радовић

Василиса Атанацковић и хор „Кир Стефан Србин“

Сликар Ђуро Лубарда

Драгомир Тушевљак, председник 
Савеза српских организација у 
Канади


