
Биографија - протојереја-ставрофора Живорада Суботића 

Протојереј-ставрофор Живорад Суботић, рођен је 26. августа 1951. године у селу 

Осеченици, код Ваљева, од родитеља Слободана и Надежде, рођ. Маринковић. 

После завршене осмогодишње школе у родном месту уписао се 1966. године, као 

клирик епархије шабачко-ваљевске, у Богословију Светог Арсенија Сремца у 

Сремским Карловцима коју је завршио редовно 1971. године. Исте године уписује 

и наставља усавршавање богословских наука на Богословском факултету у 

Београду. У међувремену, после одслуженог војног рока 1974. године, а по 

препоруци професора Др. Лазара Милина, одлази у Берлин по позиву тамошњег 

пароха, протосинђела Силвестра Вучовића, за испомоћ у парохијском раду, 

наставаљајући да припрема и даје испите на Богословском факултету у Београду.  

У Берлину упознао је Сару Лукић, кћи Паје и Јованке, рођ. Брадашевић, из 

Босанског Милошевца, са којом по повратку из Берлина склапа брак, венчавши се 

29. априла 1979. године. Господ их је обдарио са двоје деце, синовима Миланом и 

Михаилом. По повратку из Берлина и склапања брака са Саром, примивши га за 

клирика епархије шумадијске Његово Преосвештенство Епископ шумадијски 

Господин Г. Др. Сава Вуковић, рукополаже га у чин ђакона на дан Спаљивања 

моштију Светога Саве 10. маја (27. априла) 1979. године и поставља за епархијског 

ђакона и службеника писара-приправника у Епархијском управном одбору 

епархије шумадијске у Крагујевцу, на којој дужности остаје дуже време. Стицајем 

околности у међувремену бива рукоположен у чин јереја 27. децембра (14. 

децембра) 1981. године, такође, од стране Његовог Преосвештенства Епископа 

шумадијског Др. Саве и постављен за пароха шестог крагујевачког са 1. јануаром 

1982. године при Саборном храму у Крагујевцу, обаваљајући и даље хонорарно 

службеничке дужности у администрацији Епархијског управног одбора епархије 

шумадијске. 

Преломне 1987. године, одлучује се да своје даље пастирствовање настави у 

дијаспори Српске Православне цркве у Северној Америци и бива примљен у свезу 

клира епархије канадске, благовољењем Његовог Преосвештенства Епископа 

канадског Господина Г. Георгија. По добијеној визи и усељену у Канаду са 



породицом бива постављен са 1. јулом 1988. године за пароха винипешког при 

храму Светога Саве у Винипегу где остаје до 1. децембра 1990. године, када бива 

премештен на парохију калгарску при храму Светог Симеона Мироточивог у 

Калгарију, Алберта, на којој пастирствује пуних пет година до 1. децембра 1995. 

године (Е. Бр. 464/1995). Такође, одлуком Његовог Преосвештенства Епископа 

канадског Господина Г. Георгија (Е. Бр. 467/1995 од 21. октобра) бива постављен 

са 15. децембром 1995. годне за пароха монтреалског при храму Свете Тројице у 

Монтреалу. У међувремену са оснивањем парохије Преподобног Симеона 

Мироточивог 26. фебруара 2000. године у Шербруку, бива апостављен за 

опслуживача и администратора на парохији шербручкој на коју бива са 25. 

фебруаром 2012. године, постављен за привременог пароха. 

За показану ревност у свештеничкој служби, Његово Преосвештенство Епископ 

канадски Господин Г. Георгије, одликовао га је достојанством протонамесника 26. 

јануара 1990. године (Е. Бр. 32/1990), чином протојереја 10. новембра 1996. године 

(Е. Бр. 398/1996) и јуна 2004. године, правом ношења напрсног крста, 

достојанством протојереја-ставрофора.  

Такође, одлуком Његовог Преосвештенства Епископа канадског Господина Г. 

Георгија (Е. Бр. 50/1997. године од 12. фебрара 1997. године) постављен је за 

Архијерејског намесника источноканадског. 


