
PAROHIJA PREPODOBNOG SIMEONA MIROTO~IVOG U {ERBRUKU 

 

U`e]i geografiju u osnovnim i sredwim [kolama na podru`jima biv[e Jugoslavije, `uli smo za 

Kanadu, Kvebek, Montreal, ali za {erbruk nikada. 

Ovaj grad udaqen 150 km. od Montreala do`ekao je prve Srbe u avgustu 1993 godine. 

Tog 12. avgusta 1993. godine stigle su porodice: Milojka i Rose Panti], Du[ana i Nevenke 

Aksi], Miladina i Mirjane {uki], Momira i Swexane Panti] kao i Zlatka i Gorice Zgodi]. 

Ova grupa emigranata(ukupno 22) bila je ne malo obradovana jednim organizovanim sve`anim 

prijemom [erbru`ana, a posebno iznena\ewe za sve wih bio je trenutak kada im je 

dobrodo[licu poxelio, na `istom srpskom jeziku, jedan postariji gospodin. Bio je to Stevan 

Xivkov, koga je xivotni put doveo iz Vankuvera u ovaj grad davne 1976 godine. 

Doseqavawe Srba u {erbruk se nastavilo sve intezivnije, tako da ve] krajem 1993. godine 

srpska kolonija broji oko 100 `lanova. Tragi`nim i nemilim de[avawima u na[oj otaybini i u 

narednim godinama (1994,1995,1996 i 1997) pristigao je veliki broj na[ih qudi, ali za 

ve]inu {erbruk je bio prolazna stanica do Toronta, Hamiltona, Ki`inera i drugih gradova 

Kanade. Poslije ovog perioda nastaje zati[je, tako da posqedwih godina u na[ grad stixu samo 

preostali `lanovi porodica koje su ostale da xive ovdje. 

 

Razo`arani i pod utiskom svega onog [to su prexivjeli prije dolaska u daleku Kanadu Srbi 

poku[avaju da svoj xivot u novoj sredini u`ine [to sadrxajnijim. U tom ciqu 1995. godine 

osniva se Udruxewe Srba “Vuk Karayi]”. U po`etku rad ovog Udruxewa zasnivao se na 

organizovawu proslava srpskih praznika uz srpsku muziku i igru da bi vremenom taj rad postao 

mnogo raznovrsniji. Osnovane su sportske ekipe koje nas dostojno reprezentuju na ovim 

podru`jima kao i [irom Kanade ve] dugi niz godina, a od nedavno (2003. god.) imamo i 

folklornu grupu. 

 

Posebno treba ista]i, da od prvih dana na[eg boravka u ovom gradu imamo veoma uspje[nu 

saradwu sa Srbima Montreala. Na wihovu inicijativu u proqe]e 1994. godine bili smo po 

prvi put u srpskoj pravoslavnoj crkvi Svete Trojice i prisustvovali svetoj liturgiji koju je 

sluxio prota Krsto Riki], tada[wi paroh montrealski. Saznav[i da i u na[em gradu postoji 

Sirijska Pravoslavna crkva "Sveti Jefrem Sirin" u narednom periodu smo organizovali 

dolazak na[eg sve[tenika iz Montreala pred ve]e praznike radi odrxavawa svetih sluxbi u 

toj crkvi. Te rijetke posjete na[eg sve[tenika, kao i povremeni odlasci u na[u crkvu u 

Montreal, vremenom su postali nedovoqni za na[e vjersko-religiozne potrebe. Zahvaquju]i 

grupi qudi i podr[ci i na[eg sve[tenika protojereja Xivorada Suboti]a, paroha 

montrealskog,  do[lo se na ideju osnivawa misionarske Parohije pri crkvi Svete Trojice iz 

Montreala. Na osniva`koj Skup[tini odrxanoj 26. februara 2000. godine uz  blagoslov 

Wegovog Preosve[tenstva Episkopa kanadskog Gospodina G. Georgija u prisustvu oko 

tridesetak parohijana, usvojen je jednoglasno predlog protojereja Xivorada Suboti]a, da 

parohija nosi ime "Prepodobni Simeon Miroto`ivi".   

 

Izabran je i prvi parohijski Upravni odbor u sastavu:  

Dobroslav Gavri], predsednik 

Qubomir Lozo, podpredsednik 

Tripo Telebak, sekretar 

Milan {indik, blagajnik i  

Zdravko {u[a `lan.  

   

Upravni odbor je sa puno elana radio na formirawu spiskova parohijana, organizovawu 

proslava vjerskih praznika kao i odrxavawu svetih sluxbi po potrebi a po mogu]nosti, barem 

jednom mjese`no. 



Zna`ajnu podr[ku u radu Parohije imale su i na[e sestre srpkiwe koje su izrazile xequ za 

osnivawem KSS [to je i uslijedilo na skup[tini odrxanoj 27. janura 2001. godine, uzev[i 

ime: "KSS Velika Gospojina". Izabrana je i prvi Upravni odbor u sastavu:  

 
Jeka Smiqani], predsednica 

Qubica Todorovi], podpredsednica 

Nevenka Aksi], blagajnica i kwigovo\a 

Marela Dra[kovi], sekretarica i 

Nata[a Manigoda, `lan. 

 

U periodu 2002 - 2003. godine na[a parohija zajedno sa KSS nastavila je svoj uobi`ajeni rad.  

Organizovane su proslave: slava Parohije i KSS kao i proslava Svetoga Save uz uobi`ajne 

recitacije na[ih najmla\ih. Pokrenuta je akcija prikupqawa novca za gradwu srpske 

pravoslavne crkve i u tom ciqu formiran Gra\evinski odbor sa zadatkom da napravi elaborat 

za gradwu crkve. Aktivno smo u`estvovali i u radu Redovnih godi[wih skup[tina Eparhije 

Kanadske kao i C{O Svete Trojice u Montralu. 

 

Uporedo sa ovim aktivnostima na[e Parohije, sportske sekcije Kulturnog dru[tva Vuka 

Karayi]a, nastavile su sa postizawem sjajnih rezultata u svojim ligama a na[i karata[i pod 

rukovodstvom svoga trenera Qubomira Loze, nastavili su sa xetvom medaqa na turnirima 

internacionalnih nivoa. 

Po`ela je sa radom i [kola srpskog jezika za na[e najmla]e. Osnovana je dramska sekcija koja 

je imala svoju premijeru sa predstavom “Pokondirena tikva” , folklorna sekcija imala je svoje 

prve nastupe kako ovdje u {erbruku tako i u drugim gradovima Kanade i organizovane brojne 

zabave uz u`e[]e poznatih li`nosti i iz na[e otaybine.   

 

Do decembra mjeseca 2003. godine prikupqena su zna`ajna sredstva za na[u budu]u crkvu i 

kulturni centar i na godi[woj skup[tini parohije jednoglasno je podrxan prijedlog da se i 

ove teku]e 2004. godine nastavi sa istom akcijom. Uspostavqen je kontakt sa osobama 

zaduxenim za prodaju ve] postoje]ih crkvenih objekata i o`ekivao se skori odgovor sa ta`nim 

informacijama o tim crkvama. 

 

Povodom najnovijih pogroma i stradawa Srba na Kosovu, u martu mjesecu 2004. godine u 

organizaciji KSS Velika Gospojina odrxan je protesni skup a uspjeli smo da se oglasimo i u 

lokalnim medijima po ovom pitawu. Imali smo `ast da i ove godine, ta`nije re`eno 29. maja, 

ugostimo Wegovo Preosve[tenstvo Episkopa Kanadskog Gospodina G. Georgija koji je zajedno sa 

protojerejom-stavroforom Xivoradom Suboti]em i ekipom RTS prisustvovao ve`eri folklora 

koju je organizovao na[ folklorni ansambl Kulturnog dru[tva “Vuk Karayi]”. Bilo je to 

nezaboravno ve`e za sve prisustne koji su imali priliku da pozdrave na[eg Episkopa i na djelu 

vide veliki broj folklornih grupa sa podru`ja Kanade.  

 

Tako, prognani sa svojih ogwi[ta u ovom malom gradu {erbruku, na[li su svoju oazu mira i 

po`eli novi xivot Srbi ovde u Kanadi. Pored svih ostalih, li`nih i zajedni`kih xivotnih 

potreba, `vrsto su odlu`ili da izgrade hram i srpski centar za sopstveni duhovni mir i 

zadovoqewe svojih religiozno-duhovnih, kulturnih, nacionalnih i dru[tvenih potreba. 

------------------------------------------------------- 

Сакупљање новчаних средства за остварење ове заједничке жеље, куповине једног 

заједничког места за окупљање - српског центра и храма, је настављена и била стално 



присутна али без великих промена наредних неколико година.  Исто тако и Грађевински 

одбор парохије је стално био активан у проналажењу повољне локације.  

Коначно!!! Крајем 2006. године указала се повољна прилика да се купи имање са једном 

зградом која је могла одмах да се користи за окупљање и одржавање разних активности а 

и новчана средства већ сакупљена подмиривала су приближно колико је било потребно.  

После извесних перипетија са власником - продавцем, уговор је потписан 14. децембра 

2006. године. Потписивање уговора у име Управе парохије учинили су чланови Управног 

одбора Неђо Куљић, подпредседник, Младенка Шиндик, благајница и Петко Матовић, 

члан грађевинског одбора. Може се само предпоставити са коликом радошћу су 

парохијани дочекали и прославили прво Бадње вече у свом новом заједничком дому у 

Шербруку - Довилу 6. јануара 2007. године. Такође, и даље свете службе и прославе 

празника могле су сада да се редовније планирају и обављају када год је и наш свештеник 

протојереј-ставрофор Живорад Суботић био слободан од других обавеза на монтреалској 

парохији.  

Исто тако одмах се почело размишљати како сада у постојећим условима изградити храм. 

Архитекте Здравко и Љубица Тодоровић, су се одмах дали на посао и направили идејни 

пројекат, који је репрезентован на већ првој Редовној годишњој скупштини која је 

одржана 24. фебруара 2007. године. На ову значајну скупштину, доношења одлуке о 

изградњи храма, дошао је и наш Епископ канадски Господин Господин Георгије да поучи 

и благослови даље напоре за изградњу храма ове наше мале али срцегореће заједнице. На 

овој скупштини су такође били и чланови Управе ЦШО у Монтреалу и својим 

присуством, охрабрили да ће браћа Срби монтреалске парохије свесрдно помоћи браћу 

Србе у Шербруку у њиховим напорима да што пре сазидају свој свети храм и српски 

центар овде у Шербруку. 

После добијеног благослова од стране Његовог Преосвештенства нашег Владике 

Господина Г. Георгија и прихваћеног идејног пројекта будућег храма, покренута је поново 

акција прикупљања прилога за обезбеђење неопходних новчаних средстава за почетак 

радова. Парохијани су се свесрдно одазивали према својим могућностима а упућени су и 

апели другим црквама и пархијама широм Канаде. Рад на пројекту је настављен од наших 

архитекти породице Тодоровић а новчана средства су се постепено акумулирала и вршене 

припреме и обезбеђење потребних дозвола за изградњу и понуда за извођење радова.  

После студиозног прегледа понуда од разних извођача радова за главног извођача радова 

прихватио се, на опште задовољство свих, Бранислав Зубац, парохијанин из Шербрука. 

Када су се све околности ускладиле, радови су коначно почели 10. септембра 2008. године 

и већ 11. октобра 2008. године уприличено је освећење и похрањење повеље у темеље 

храма. Тога дана Свету Архијеријску Литургију као и обред освећења темеља и полагање 

повеље обавио је Владика канадски Господин Г. Георгије уз саслужење, тада пароха јереја 

Ђорђа Цимеше, ђакона Стефана Икономовског и многобројних вјерника из Шербрука, 

Магога, Гренбија, Монтреала, Отаве и Торонта. 



Како су радови даље одмицали тако су се организовале, према потреби, и радне акције 

парохијана на радовима храма да би се што више уштедело новца. Тако су својим 

добровољним радом и својим новчаним прилозима парохијани у Шербруку и део свога 

бића уграђивали у свој свети храм! 

Освећење крстова обављено је 3. октобра 2009. године. Такође, Свету Архијеријску 

Литургију и обред освећења крстова обавио је наш Владика, Његово Преосвештенство 

Епископ канадски Господин Г. Георгије, уз саслужење пароха протојереја-ставрофора 

Живорада Суботића и присуство многобројних вјерника. 

Поред редовних богослужења у црквеној дворани без обзира на текуће радове, одржавани 

су редовно: прослава Светога Саве, Крсна слава храма и заштитника свих парохијана, 

Врбица, прослава Ускрса, слава КСС „Велика Госпојина“, Ђурђевдански уранак, као и 

културно-забавне вечери, а прилог од истих ишао је у само једном смеру - довршити што 

пре храм и што лепше украсити га у славу Божију. 

Увек спремни да дају све од себе, радне екипе парохијана предвођене архитектама 

Здравком и Љубицом Тодоровићем, главним извођачем радова Браниславом Зубцем и 

Управним одбором Парохије на челу са председником Радмилом Гаговићем, заиста су 

пожртвовано радиле на реконструкцији зграде и градњи цркве и исто тако и финалном 

унутрашњем уређењу храма. Сви они су допринели и посебно заслужују похвалу и 

признање и због изузетног и професионалног рада којим је, затечени објекат на имању, 

прикладно преуређен у свети храм и српски центар.  

Као што се може закључити од почетка првих радова па до освећења храма протекло је 

пуне две године. За овако бројчано малу и недавно приспелу избегличку колонију Срба 

настањену у Шербруку, борећи се за насушну потребу да обезбеди личну и породичну 

егзистенцију у новој средини, ово је заиста велики успех. Такође, треба имати у виду да је 

ово све постигнуто и остварено без великих позајмица и дугорочних дугова. Свакако да 

поред великих и малих приложника самих парохијана ове парохије велики допринос је 

значила и помоћ од парохијана при другим црквама и црквеношколским општинама 

широм Канаде. Свакако, и овом приликом треба нагласити и посебну захвалност изразити, 

прво ЦШО „Света Тројица“ и  КСС “Мала Госпојина“, са свим браћама и сестрама, из 

Монтреала, који су увек били уз нас и несебично помагали а посебно у самом опремању и 

украшавању наше цркве, а нарочито нашем Владики Његовом Преосвештенству Епископу 

канадском Господину Господину Георгију и оцу проти Живораду, оцу Ђорђу Цимеши, 

ђакону Стефану Икономовском, нашим молитвеницима пред Господом, који су нас 

предводили и увек подржавали. 

Великим доприносом свих поменутих а и оних које не можемо овом приликом 

појединачно поменути, рано јутро 19. септембра 2010. године, биће упамћено по озареним 

лицима од неизрециве среће и посебне радости, када се наш свештеник прота Живорад 

Суботић обратио нашем Владики Георгију, речима:  



Ваше Преосвештенство, овај храм подигнут у славу Божију и под покровитељством 

начелника свете краљевске и царске лозе Немањића,  древних задужбинара, 

Преподобног Симеона Мироточивог, спреман је да благоизволите данас,  да га својом 

Светом Архијерејском Десницом отворите и посветите својим светим молитвама 

Господу,  да ниспошље Цара Небескога Духа Светога,  да дође и усели се у њега,  у 

коме ће се служити и појати света Литургија и благодат Светога Духа усељавати у 

срца и душе свих оних који у њега буду долазили и за милост и помоћ Божју 

обраћали".  

Тога дана крунисан је дугогодишњи напорни рад и остварена жеља, троносањем 

новоподигнутог храма Преподобног Симеона Мироточивог у Шербруку, Архијерејском 

Десницом Његовог Преосвештенства нашег Владике Господина Г. Георгија који је 

призвао Цара Небескога Духа Светога да сиђе и усели се у њега и предао на молитвену 

употребу верницима у Шербруку. 

Како је то традиционални и вековни обичај - кумство, као посебна и велика част на дан 

освештења храма, припало је једном од шербручких неимара Славољубу Марјановићу 

који је својим несебичним радом и прилозима то самопрегорно заслужио. Такође, Његово 

Преосвештенство наш Владика Господин Г. Георгије одликовао је својом "Архијерејском 

граматом" и 25 најзаслужнијих прегаоца овог Богоугодног дела. 

Овим оствареним Богоугодним делом новодошлих емиграната Срба у Шербруку, може се 

рећи, обистинило се и стално потврђује широм Канаде, како је то наш велики пјесник 

надахнуто рекао: 

„И свуда гдје је српска душа која, 

Тамо је мени отаџбина моја, 

Мој дом и моје рођено огњиште“!  

И заиста, Срби који су савили своје ново огњиште овде у Шербруку са изградњом ове 

цркве и српског центра, моћи ће сада лакше одржати своју веру православну, српски језик 

и српско културно национално биће пројављивати, стечено од предака које су са собом 

понели у ново пребивалиште, како је то нагласио наш први дародавац, када је благословио 

ову нашу намеру и чврсту одлуку да сазидамо свети храм наш Владика Георгије! 

Да би се и на делу жеља и намера даље остваривала, требало је обезбедити сада и друге 

услове које је новонастала ситуација захтевала. Пре свега, насушна је потреба једне цркве 

и парохије, одржавање редовних светих богослужења и стални свештеник. Опет уз помоћ 

црквеношколске општине Свете Тројице из Монтреала и пристанком свештеника проте 

Живорада Суботића, да се прихвати за пароха на шербручкој парохији, од 25. фебруара 

2012. године, у новоподигнутом и освећеном храму одржавају се свете службе редовно и 

задовољавају све потребе једне парохије.  

Увек смо захвални Господу Богу, који нас је водио својом милошћу, да не поклекнемо, да 

не одустанемо, да истрајемо, нашем свештенику оцу проти Живораду који нас је храбрио, 



бодрио и старао се све ове године и сада се моли Господу за још бољи напредак и успех 

наших настојања и напора, нашој браћи и сестрама из Монтреала, као и свим 

приложницима и вјерницима добре воље. 

Ово остварено дело вишегодишњих напора побожне и родољубиве српске браће и сестара, 

подизањем још једне православне цркве, у земљи која нас је примила, далеко од наше 

Отаџбине, српска заједница у Шербруку, у овом свом толико сниваном храму, може сада 

да обавља свету литургију и свете обреде тајне крштења и миропомазања, исповести и 

покајања, склапања свете тајне брака, да се радује Господу и моли за спасење душа свих 

Срба било где да су у беломе свету и за све оне који страдају у име наше вере Православне 

и имена српског или су већ у Царству Небеском, као и за све хришћане. 

********************************* 

КОЛО СРПСКИХ СЕСТАРА "Велика Госпојина"  

Коло српских сестара "Велика Госпојина", при Парохији Преподобни Симеон 

Мироточиви у Шербруку, основано је одмах почетком следеће 2001. године по оснивању 

парохије. Редовно учествује и свесрдно помаже у свом сестринском домену, мајки и 

сестара српкиња, у раду своје парохије. Сав њихов рад и залагање је такође, као и 

Управних одбора парохије, у току свих ових протеклих година било посвећено само 

једном циљу, помоћи и допринети да се храм што пре заврши и ово значајно дело што 

лакше и успешније оствари. Својим пожртвованим радом и старањем и сада доприноси у 

свеукупном веома активном животу и раду парохије.   

Преузето и сачињено из разних извештаја о Србима у Шербруку Младенке Шиндик - 

Јовановић    

******************************************** 

При културно-националној организацији "Удружење Срба Вук Караџић", у Шербруку, 

свремена на време, организују се културне манифестације и негује фолклор где наша деца 

уче да играју наше народне игре. 

************************************************** 

Свештеници: 

Протојереј-ставрофор Живорад Суботић, од 26. фебруара 2000. г. до априла 2008. г. - 

опслуживач и администратор парохије. 

Јереј Ђорђе Цимеша, од јуна 2008. г. до 15. априла 2009. г. , парох шербручки. 

Протојереј-ставрофор Живорад Суботић, од априла 2009. г. , опслуживач и 

администратор, а од 25. фебруара 2012. г. , привремени парох шербручки. 


