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СЛОВО

Пише: 
Драган МИШКОВИЋ

Културни центар ,,СВЕТИ 
ЂОРЂЕ,, смештен уз исто-
имену цркву у Ватерлоу 22. 

маја био је домаћин стотинак кул-
турних радника, новинара, књи-
жевника, сниматеља, носилаца 
јавних функција, а поводом  сла-
ве ,,Свети Ћирило и Методије,, и 
славе часописа СЛОВО. На овом 
месту у јуну 2006. донесена је од-
лука о покретању часописа СЛО-
ВО.

Славско весеље почело је инто-
нирањем канадске химне О, Ка-
нада и српске химне Боже правде.

Молитву и ломљење славског 
колача, обавио је млади, недавно 
рукоположени, свештеник Геор-
гије Тубоњић, а  саслуживао му 
је Ђорђе Гојковић, свршени бо-
гослов а сада студент Грчког бого-
словског факултета у Торонту. 

Домаћин славе била је патриот-
ска организација Српска народна 

одбрана за Канаду, чији је пред-
седник Зоран Цвијетића, а ове 
часне дужности за наредну годину 
прихватио Радио Равна гора, који 
води Бранка Ђуровић. У свом 
обраћању као домаћин славе Зо-
ран Цвијетић је похвалио часопис 
СЛОВО на квалитетном садржају, 
а говорио је и о значају  Канадског 
Србобрана, који издаје СНО и који 
је прославио 70 година постојања.

Славском весељу у Ватерлоу 
присуствовали су  конзул Васи-
лије Петковић, генерални кон-
зул Србије у Генералном конзу-
лату Србије у Торонту, Жарко 
Брестовац, председник Српске 
националне академије из Торон-
та, Миодраг Дангубић, главни и 
одговорни уредник Гласа гусла-
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Василије Петковић, генерални 
конзул Србије у Торонту

Славском весељу у Ватерлоу присуствовало је стотинак гостију

Гордана Лаковић, новинарка и 
организациони директор Слова

Зоран Цвијетић
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ра, новина које издаје Гусларско 
друштво“Филип Вишњић“ Бран-
ка Ђуровић, директор и главни и 
одговорни уредник Радија РАВНА 
ГОРА из Торонта... 

Василије Петковић, генерални 
конзул, веома похвално је говорио 
о садржају, као и о техничком из-
гледу часописа СЛОВО. 

Бранка Ђуровић, директор и 
уредник Српског радија Равна 

Гора, који ове године обележава 
50 година рада, честитала је Сло-
ву другу деценију излажења и 
рекла да је то најквалитетнији ћи-
рилични лист српске емиграције у 
Северној Америци. Нагласила је 
да јој је част што се прихватила да 
она буде домаћин наредне славе 
Слова. 

Живко Церовић, колумниста 
Слова из Торонта у свом говору 

упознао је госте да у Слову пишу 
врхунски новинари, како из срп-
ске заједнице у Северној Америци, 
тако и из отаџбине.

Своје стихове говорила је Драга-
на Живић Илић, велика српска 
песникиња из Торонта.

Славско весеље увеличао је гус-
ларском песмом Драган Влади-
чић, један од најбољих гуслара 
данашњице и човек који је нај-
заслужнији што у Кичинеру већ 
четврт века постоји Гусларско 
друштво „Филип Вишњић“, једино 
регистровано гусларско друштво у 
српској дијаспори.

Госте је забављао Невен Ђокић, 
врсни музичар из Торонта, а свој 
квалитет свирком на кларинету 
показао је Горан Гојевић, такође 
врсни музичар из Торонта.

На крају је госте поздравио и Војо 
Мачар, оснивач и главни и одго-
ворни уредник СЛОВА речима:

- Хвала вам пријатељи. СЛОВО 
ЈЕ НАША ЧУВАРКУЋА!

Програм је водила Зорица Миш-
ић, из Торонта, песникиња родом 
из Вајске, која од овог броја пише 
и за наш часопис.   СЛОВО

Гордана Лаковић: И ЋИРИЛИЦА И ДОБАР САДРЖАЈ
- Да се осврнем на почетак и како сам се задесила у Слову, истакла је, између ос-
талог Гордана Лаковић, новинарка и организациони директор СЛОВА. Војо Мачар 
ми је пре три године понудио да удруженим снагама обновимо Слово. Прелис-
тала сам неколико старих примерака и одушевила се. Прво, зато што је часопис 
ћирилични, а друго што је његов садржај био интересантан за прочитати и након 
толико година. 
Слово је први пут угледало светлост дана на Видовдан, 28. јуна 2006. године и 
угасило се након скоро три године у априлу 2009. због финансијске ситуације. 
Војо Мачар и ја смо га оживели у септембру 2019. што је, ето, опет скоро три 
године. Да не би доживело исту судбину улажу се велики напори за његов оп-
станак. Као што и сами знате пандемија коронавируса је погодила много веће 
бизнисе који су се угасили због недостатка финансијских средстава, Слово је на 
срећу преболело коронавирус и све његове варијанте захваљујући људима до-
брог срца који су веровали да је овакав часопис неопходан да постоји у нашој 
српској заједници. 

Живко Церовић Бранка Ђуровић
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Традиционално ломљење славског колача


