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Адриана Јовановић
SERBIAN EASTERN ORTHODOX CHURCH OF ST. ARCHANGEL MICHAEL
CORPORATION

РАСПОРЕД БОГОСЛУЖЕЊА
за јули 2013
07.07. - ИВАЊДАН (недеља) - Св. Литургија у 10.00 часова

Српска Православна Црква Св. Архангела Михаила
Корпорација
212 Delaware Avenue, Toronto, Ont., Canada M6H 2T1

Tel. (416) 536-8565

12.07. - ПЕТРОВДАН (петак) - Св. Литургија у 10.00 часова
14.07. - недеља- Св. Литургија у 10.00 часова
21.07. - недеља - Св. Литургија у 10.00 часова
28.09. - недеља - Св. Литургија у 10.00 часова

ОБАВЕШТЕЊА
Канцеларија ЦШО отворена је УТОРКОМ, ЧЕТВРТКОМ
и ПЕТКОМ од 9-12 часова

+ ++ Свети пророк Илија Илиндан

Сви путеви воде y WEST LORNE
Цивиц празничног викенда, недеља, Ауг.4
Свети Илија, црквене славе
Орао, Онтарио, јужно од Западне Лорне, на аутопуту #3
Узмите Вест Лорне излаз на # 401 западно од Лондона
Буди тамо пре ручка
50. годишњица Слава

игуман Софроније Никић
416-536-8565
416-509-7841
sv.archangeldelaware@yahoo.ca

http://starchangeltoronto.com

Св. Апостоли Петар и Павле

Син Јонин, брат Андреје првозваног, из племена Симеонова, из града
Витсаиде. Био је рибар, и најпре се звао Симеоном, но Господ је
благозволео назвати га Кифом, или Петром (Јн 1, 42). Он је први од
ученика јасно изразио веру у Господа Исуса рекавши: „Ти су Христос,
Син Бога живога” (Мт 16, 16). Његова љубав према Господу била је
велика, а његова вера у Господа постепено се утврђивала. Када је
Господ изведен на суд, Петар Га се три пута одрекао, но само један
поглед у лице Господа - и душа Петрова била је испуњена стидом и
покајањем. После силаска Светога Духа Петар се јавља наустрашивим и силним проповедником Јеванђеља. После његове једне беседе
у Јерусалиму обратило се у веру око три хиљаде душа. Проповедао
је Јеванђеље по Палестини и Малој Азији, по Илирику и Италији. Чинио
је моћна чудеса: лечио је болесне, ваксрсавао мртве; чак и од сенке
његове исцељивали су се болесници. Имао је велику борбу са Симоном Волхом, који се издавао за бога, а у ствари био је слуга сатанин.
Најзад га је посрамио и победио. По заповести опакога цара Нерона, Симоновог пријатеља, Петар би осуђен на смрт. Поставивши
Лина за епископа у Риму и посаветовавши и утешивши стадо Христово, Петар пође радосно на смрт. Видећи крст пред собом, он умоли
своје џелате, да га распну наопако, пошто сматраше себе недостојним да умре као и Господ његов. И тако упокоји се велики слуга великог Господара, и прими венац славе вечне (в. 16. јануар).

Родом из Тарса, а од племена Венијаминова. Најпре се звао Савле, учио се код Гамалила, био фарисеј и гонитељ Хришћанства.
Чудесно обраћен у веру хришћанску самим Господом, који му
се јавио на путу за Дамаск. Крштен од апостола Ананије, прозват
Павлом и увршћен у службу великих апостола. Са пламеном ревношћу проповедао Јеванђеље свуда од граница Арабије до Шпаније, међу Јеврејима и међу незнабошцима. Добио назив апостола незнабожаца. Колико су страховита била његова страдања,
толико је било његово натчовечанско стрпљење. Кроз све године
свог проповедања он је из дана у дан висио као о једном слабом
кончићу између живота и смрти. Пошто је испунио све дане и
ноћи трудом и страдањем за Христа, пошто је организовао цркву
по многобројним местима, и пошто је достигао ту меру савршенства, да је могао рећи: „Не живим ја него Христос живи у мени”,
тада је био посечен у Риму, у време цара Нерона, кад и апостол
Петар.

Рођење светог Јована Претече и Крститеља Ивањдан
На шест месеци пре свога јављања у Назарету Пресветој Деви Марији велики
Гаврил, архангел Божји, јавио се првосвештенику Захарију у храму Јерусалимском. Пре него што је објавио чудесно зачеће безмужне девице, архангел је
објавио чудесно зачеће бездетне старице. Захарије не поверова одмах речима весника Божјег, и зато му се језик веза немилом, и остаде нем све до
осмог дана по рођењу Јовановом. У тај дан скупише се сродници Захаријини
и Јелисаветини ради обрезања младенца и ради надевања имена. Па када
упиташе оца, какво би име он желео дати сину, он, будући нем, написа, на
дашчици: Јован. И у том часу одреши му се језик, и он поче говорити. Дом
Захаријин беше на висинама између Витлејема и Хеврона. По целом Израиљу
беше се разнео глас о појави ангела Божјег Захарији, о немилу овога и о
одрешењу језика његовог у часу када написа име Јован. Глас о томе беше
дошао и до Ирода. Зато Ирод, када посла да се покољу деца по Витлејему,
упути људе у брдско обиталиште породице Захаријине, да убију и Јована. Но
Јелисавета благовремено сакрије дете. Разјарен због овога цар Ирод посла
џелате у храм Захарији (јер се деси да Захарији опет беше чреда служења у
храму Јерусалимском) да га убију. Између притвора и храма Захарија би убијен, а крв његова се усири и скамени на плочама, и оста тако као сталан сведок против Ирода. Јелисавета се сакрије са дететом у неку пештеру, где ускоро она премине. Младенац Јован оста у пустињи сам на старању Бога и ангела Божјих.

Свети великомученик Прокопије
Рођен у Јерусалиму од оца хришћанина и мајке незнабошке. Најпре му беше
име Неаније. По смрти очевој мајка васпита сина потпуно у духу римског идолопоклонства. Кад одрасте Неаније, виде га једном цар Диоклецијан и одмах га
толико заволи, да га узе у свој двор на војничку службу. Када овај злочестиви цар
поче гонити хришћане, он одреди Неанија да с једним одредом војске иде у Александрију и затре тамо хришћане. Но на том путу деси се Неанију нешто слично
као негда и Савлу. У трећи час ноћи би јак земљотрес и утом јави му се Господ, и
чу се глас: „Неаније, куда идеш, и на кога устајеш?” У великом страху упита Неаније: „Ко си ти, Господе? Не могу да те познам”. Утом се показа у ваздуху пресветао крст, као од кристала, и од крста дође глас: „Ја сам Исус, распети Син
Божји”. И још му Господ рече: „Овим знамењем које си видео, побеђуј непријатеље своје, и мир мој биће с тобом”. Тај доживљај потпуно је обрнуо и променио
живот војводе Неанија. Он даде направити онакав крст какав је видео, и место да
пође против хришћана, он крете с војском против Агарјана, који удараху на Јерусалим. Као победилац он уђе у Јерусалим и објави мајци да је он хришћанин.
Изведен пред судију, он скиде са себе појас војводски и мач, и баци пред судију,
показавши тиме, да је он само војник Христа Цара. После великих мучења бачен
у тамницу, где му се јави опет Господ Христос, који га и крсти и надеде му име
Прокопије. Једног дана дођоше му на тамнички прозор дванаест жена и рекоше:
„И ми смо слушкиње Христове”. Оптужене за ово оне беху бачене у исту тамницу, где их свети Прокопије учаше вери Христовој а нарочито томе како ће примити венац мученички

