
 
ОБАВЕШТЕЊА 

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

Dear Family and Friends, 
  

This summer I am participating in the 15th Annual Friends for Life Bike Rally, a life-changing 
journey and an incredible experience. On July 28, 2013, I’ll begin cycling to Montreal – 
joined by over 300 other riders – a 610 km, 6-day adventure. But the real effort begins  

today raising money to benefit the  (PWA). 
  

Established 25 years ago, PWA has touched the lives of 8,000 men, women and children 
living with in Toronto. Each year, hundreds of new clients register for a spectrum of services, 
ranging from practical services including food bank or financial assistance (assisting with the 
uninsured cost of medications), to treatment access and information, to therapeutic services 

such as massage, acupuncture or naturopathic therapy or practical health and well-being 
services support through peer programming. 

  
My commitment to training and riding is motivated by an undertaking to raise a minimum of 
$2,500 in donations.  I would love you to be my partner in this undertaking. Your pledge of 
support will not only be appreciated by me, but first and foremost, by all the people we can 

help together. 
DANJELA MALOBABIC FUDGE 
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СВ. ЦАР КОНСТАНТИН и ЦАРИЦА ЈЕЛЕНА 

 Родитељи Константинови беху цар Констанције Флор 
и царица Јелена. Флор имаше још деце од друге жене, но 
од Јелене имаше само овога Константина. Три велике бор-
бе имаше Константин кад се зацари: једну против Максен-
ција, тиранина у Риму, другу против Скита на Дунаву и 
трећу против Византинаца. Пред борбу са Максенцијем, 
када Константин беше у великој бризи и сумњи у успех 

свој, јави му се на дану пресјајан крст на небу, сав окићен 
звездама, и на крсту стајаше написано: овим побеђуј. Цар 
удивљен нареди да се скује велики крст, сличан ономе што 
му се јави, и да се носи пред војском. Силом крста, он 
задоби славну победу над бројно надмоћним непријате-
љем. Максенције се удави у реци Тибру. Одмах потом Кон-
стантин изда знаменити Едикт у Милану 313. године, да 
престану гоњења хришћана. Победивши Византинце, он 
сагради диван престони град на Босфору, који се од тада 
прозва Константинопољ. Но пред тим Константин паде у 
тешку болест проказну. Жречеви и лекари саветоваху му 
као лек купање у крви заклане деце. Но он то одби. Тада 
му се јавише апостоли Петар и Павле и рекоше му да пот-
ражи епископа Силвестра који ће га излечити од страшне 
болести. Епископ га поучи вери хришћанској и крсти, и 

проказа ишчезе са тела царевог. Када наста раздор у црк-
ви због смутљивог јеретика Арија, цар сазва I васељенски 
сабор у Никеји 325. године, где се јерес осуди, а Правосла-
вље утврди. Света Јелена, благочестива мајка царева, рев-
новаше много за веру Христову. Она посети Јерусалим и 
пронађе Часни Крст Господњи, и сазида на Голготи цркву 
Васкрсења и још многе друге цркве по Светој Земљи. У 

својој осамдесетој години представи се ова света жена Гос-
поду 327. године. А цар Константин надживи своју мајку за 
десет година и упокоји се у својој шездесет петој години у 
граду Никомидији. Тело његово би сахрањено у цркви Све-

тих Апостола у Цариграду.  

  ВАЗНЕСЕЊЕ ГОСПОДЊЕ - СПАСОВДАН 
 Приближавао се празник Педесетнице, и ученици Христови вратили 
су се из Галилеје у Јерусалим. У четрдесети дан по васкрсењу Христовом они 
се искупише у једном дому. Док су седели за трпезом, Христос им се поново 
јави. Наложио им је да сачекају у Јерусалиму док им не пошаље Духа Свето-
га, како би могли да крену у мисију по свем свету, проповедају Јеванђеље и 
крсте оне који поверују. „Ко поверује и крсти се биће спасен, а ко не поверу-
је биће осуђен”. Рекао им је још и да је свети Јован крштавао водом, али ће 
они бити крштени Духом Светим. Затим је извео свете апостоле и Пресвету 
Богородицу из града према Витанији. На Маслиновој гори, опростио се са 
њима, подигавши руке, благословио их је и узнео се пред њиховим очима на 
небо. Док су они даље гледали према небу, приђоше им два анђела и реко-
ше: „Што стојите и гледате на небо. Овај Исус који се узнесе на небо, опет 
ће једног дана изненада доћи, као што га видесте да иде на небо”. Тако је 
прошао и последњи тренутак земаљског заједништва Господа Исуса Христа 
са Његовим ученицима и Пресветом Богородицом. Није им остало ништа 
друго него да се врате у Јерусалим, како им је Господ наредио, и да чекају 
Духа Утешитеља.  

СИЛАЗАК СВ.  ДУХА НА АПОСТОЛЕ 
 После Христовог вазнесења ученици су остали у Јерусалиму и у једној соби 
на Сиону често су се окупљали и заједно се молили Богу очекујући с нестрпљењем 
обећанога Утешитеља, Духа Светога, који од Оца исходи. Место Јуде Искариотског 
међу дванаесторицом, коцком је било попуњено Матијом. На Педесетницу сви су 
били заједно, кад хука испуни сву кућу и показаше се огњени језици који се спусти-
ше на сваког од апостола. Изашавши на кров од куће, проговорили су и проповеда-
ли окупљеном народу језицима које до тада нису знали, тако да су их сви окупљени, 
и Јевреји и иноверни, разумели. Три хиљаде људи на овај дан поверовало је пропо-
веди апостола и крстило се. Овај дан се сматра даном рођења Цркве Христове. Како 
су на празник Педесетнице Јевреји, значи и апостоли у ону Педесетницу, украшава-
ли своје куће грањем, цвећем и травом подсећајући се на време кад су после ропс-
тва лутали са Мојсијем по пустињи и живели у колибама од грања и лишћа, и данас 
се на празник Силаска Светог Духа на апостоле православне цркве испуњавају тра-
в о м  и  ц в е ћ е м  о д  к о г а  с е  п л е т у  в е н ч и ћ и .  
ДУХОВИ, Тројицa, Силазак Светог Духа на Апостоле, празник који представља 
рођендан хришћанске Цркве; а празнује се 50. дан после хришћанске Пасхе 
(Васкрса), па се зове и Педесетница (грч.  µЅД·єїГД®). Овај хришћански празник 
одговара јеврејском празнику Педесетнице, који се светковао као Празник седмица 
(недеља) или Празник жетви (2 Мој 34,32), исто у 50. дан после Пасхе. У хришћан-
ској Цркви на Педесетницу светкује се спомен на Силазак Светог Духа на Апостоле.  
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