
 

 

ПАРОХИЈСКЕ АКТИВНОСТИ 

(протеклог месеца): 
 

 

 

Свечано прослављена храмовна слава - Св. Архангел 
Михаил. Хвала домаћину славе, г. Предрагу Живанови-

ћу са породицом! 
 

ВЕНЧАНИ: 
George Grammatikos & Nicole Liolios 

Александар Вујчић & Нада Сердар 
 
 

РАСПОРЕД БОГОСЛУЖЕЊА  

за децембар 2014. 

04.12. - ВАВЕДЕЊЕ (четвртак) - Св. Литургија   

у 10:00 часова 

07.12. - (недеља) - Св. Литургија у 10:00 часова 

14.12. - (недеља) - Св. Литургија у 10:00 часова 

19.12. - НИКОЉДАН (петак) - Св. Литургија  

у 10:00 часова 

21.12. - (недеља) - Св. Литургија у 10:00 часова 

28.12. - (недеља) - Св. Литургија У 10 часова 

_____________ 

 

 

ОБАВЕШТЕЊА 
 

Канцеларија ЦШО отворена је УТОРКОМ, ЧЕТВРТКОМ 

и ПЕТКОМ од 9-12 часова 
РЕДОВНА ГОДИШЊА СКУПШТИНА КОРПОРАЦИЈЕ у 

недељу 14. децембра 2014. после литургије 

SERBIAN EASTERN ORTHODOX CHURCH OF ST. ARCHANGEL MICHAEL  
CORPORATION 

Српска Православна Црква Св. Архангела Михаила Корпорација 
 

212 Delaware Avenue, Toronto, Ont., Canada M6H 2T1       Tel. (416) 536-8565 

 

игуман Софроније Никић 
416-536-8565 
416-509-7841 

       sv.archangeldelaware@yahoo.ca                     http://starchangeltoronto.com        

http://starchangeltoronto.com/mailto
http://starchangeltoronto.com/slike.html


Света вмч. Екатерина 

Ћерка цара Консте. По смрти оца 

живела с мајком својом у Алексан-

дрији. А мајка јој беше потајна 

хришћанка, која преко свог духов-

ног оца приведе и Екатерину вери 

Христовој. У једној визији света 

Екатерина прими прстен од самог 

Господа Исуса, у знак обручења 

Њему. Тај прстен до данас стоји на 

руци њеној. Беше Екатерина врло 

даровита од Бога и врло добро шко-

лована у грчкој философији, меди-

цини, реторици и логици, и при том 

беше и необичне лепоте телесне. Када злочестиви цар Мак-

сенције сам приношаше жртве идолима и наређиваше дру-

гима да и они то чине, света Екатерина изађе смело пред 

цара и изобличи идолопоклоничку заблуду његову. Видећи 

је цар јачу од себе у мудрости и знању, позва педесет најму-

дријих људи, да се с њом препиру о вери и да је посраме. 

Но Екатерина њих надмудри и посрами. Разјарени цар наре-

ди да се свих педесет мудраца сагоре у огњу. Ови мудраци, 

по молитви свете Екатерине, пред смрт сви исповедише име 

Христово и објавише себе хришћанима. Када мученица 

беше у тамници, приведе у веру праву војводу царског Пор-

фирија са две стотине војника и саму царицу (Августу-

Василису). Сви пострадаше за Христа. При мучењу свете 

Екатерине јави јој се ангел Божји, заустави и изломи точак, 

на коме света девојка би мучена; а потом јави јој се и сам 

Господ Христос и утеши је. После многих мучења Екатери-

на би мачем посечена у својој осамнаестој години, 24. 

новембра 310. године. Из њенога тела истече млеко место 

крви. Чудотворне мошти почивају јој на Синају. 

 Син цара Душана. Царовао у тешко време распада царства српског. 

Кротак, побожан и благ, он није хтео силом потчињавати необуздане вели-

каше, међу којима је најнеобузданији био Вукашин, који доброме цару главе 

дође. Мученички пострада добри Урош 2. децембра 1367. године у тридесет 

првој својој години. Од људи убијен, он би од Бога прослављен. Његове 

чудотворне мошти почивале су у манастиру Јаску у Фрушкој гори, одакле су 

за време Другог светског рата (1942. године) пренете у Београд и положене 

у Саборну цркву поред тела кнеза Лазара и деспота Стефана Штиљановића. 

За време овога доброг цара сазидан је манастир Свети Наум на Охридском 

језеру; сазида га Урошев великаш Гргур. 

Овај велики, свети отац цркве православне беше знаменита рода; отац му 

беше царски намесник Галије и Шпаније, но вером незнабожац, а мајка 

хришћанка. Док још беше у колевци, једном се спусти рој пчела на њега, 

изли мед на уста његова и одлете. И још као дете пружао је руку и говорио 

пророчки: „Целујте, јер ћу и ја бити епископ”. По смрти оца свога цар га 

постави за свог намесника Лигуријске области, у којој Медиолан беше глав-

ни град. Када умре епископ тога града, би велика распра међу православним 

и јеретицима аријевцима око избора новог епископа. Амвросије по дужнос-

ти уђе у цркву да одржава ред. Утом неко дете на грудима материним узвик-

ну: „Амвросије - епископ!” Ово цео народ прими као глас Божји и, насупрот 

вољи Амвросијевој, изабраше једногласно њега за епископа. Амвросије се 

крсти и кроз недељу дана прође све претходне чинове и би рукоположен за 

епископа. Као епископ Амвросије утврди веру православну, потисне јерети-

ке, украси цркве, распростре веру међу незнабошцима, написа многе поучне 

књиге и послужи примером правог хришћанина и хришћанског пастира. Он 

је саставио и познату благодарствену песму: “Тебе Бога хвалим.” Овај слав-

ни јерарх, због чије су мудрости и слаткоречивости посећивали га људи из 

далеких земаља, био је веома уздржљив, трудољубив и бодрствен. Спавао је 

мало, радио је и молио се Богу непрестано, постио је све дане изузев суботе 

и недеље. Зато му је Бог дао и да види многа чудеса Божја и да их сам учи-

ни. Открио је мошти светих мученика Протасија, Гервасија, Назарија и Кел-

сија (в. 14. октобар). Кротак према малим људима, он је био неустрашив 

пред великим. Изобличио је царицу Јустину као јереткињу, Максима тира-

нина и убицу проклео, цару Теодосију забранио приступ у храм све док није 

покајао свој грех, с Евгенијем насилним и самозваним царем не хте се сусре-

сти. Овом богоугодном мужу дарова Бог толику благодат, да је и мртве вас-

крсавао, демоне из људи изгонио, болеснике од сваке болести исцељивао, и 

у будућност прозирао. Скончао мирно на освитку Васкрса 397. године. 

Свети Цар Урош V, цар српски  

       Свети Амвросије Медиолански  


