
 

 

ПАРОХИЈСКЕ АКТИВНОСТИ 

(протеклог месеца): 
 

 

 

Свечано прослављена хорска слава - Св. Петка.  
Хвала домаћинима славе, Василију и Нади Вујићић! 

 
 

РАСПОРЕД БОГОСЛУЖЕЊА  

за новембар 2014. 

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

08.11. - МИТРОВДАН (субота) - Св. Литургија  

у 10:00 часова 

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

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

21.11. - АРАНЂЕЛОВДАН (петак) - Св. Литургија  

у 10:00 часова 

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

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

_____________ 

 

 

ОБАВЕШТЕЊА 
 

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

ЧЕТНИЧКА ЗАБАВА у недељу 16. новембра 2014.  
ХРАМОВНА СЛАВА у недељу 23. новембра 

2014.Домаћин овогодишње славе је г. Предраг 
Живановић са породицом. ДОБРО ДОШЛИ! 

БОЖИЋНИ ПОСТ почиње 28. новембра  

 

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


Свети ап. Јаков, брат Господњи 

Назива се братом Господњим зато што је 

био син праведног Јосифа, обручника Пре-

свете Богородице. Када праведни Јосиф 

беше при смрти, он раздели имање своје 

синовима својим, па хтеде оставити један 

део и Господу Исусу, сину Пресвете Деве 

Марије; али се сва браћа овоме успротиви-

ше не сматрајући Исуса братом својим. 

Јаков љубљаше веома Исуса, и изјави, да ће 

Га он узети на свој део. И зато се он назива 

братом Господњим. Јаков од почетка беше 

привржен Господу Исусу. Према предању 

он је и у Мисир ишао са Пресветом Девом и 

Јосифом онда када је Ирод тражио да убије новорођенога Цара. 

Чим је чуо науку Христову, свети Јаков почео је по њој живети. За 

њега се вели да целога живота није јео масти ни зејтина, него да је 

живео само о хлебу и води. И био је девственик до краја живота 

свога. Много је бдио ноћу и Богу се молио. Господ га убројао у сво-

јих седамдесет апостола. По васкрсењу Своме славноме Господ 

Исус њему се јавио нарочито, као што сведочи свети апостол Павле 

(1. Кор 15, 7). Био епископ у Јерусалиму тридесет година, и ревнос-

но управљао црквом Божјом. По указању Господа саставио прву 

Свету литургију, која је била сувише дуга за доцније хришћане, те 

су је морали скраћивати свети Василије Велики и свети Јован Зла-

тоуст. Обратио многе Јевреје и Јелине у веру Христову. И сами 

неверни Јевреји дивили су се његовој праведности, и називали су га 

Јаковом Праведним. Но када дође за првосвештеника Анан, он са 

другим старешинама јеврејским умисли убити Јакова као проповед-

ника Христова. Једном о празнику Пасхе, када се беше много наро-

да сабрало у Јерусалиму, рекоше му старешине, да се попне на кров 

од храма и да говори против Христа. Свети Јаков се попе и поче 

говорити народу о Христу као Сину Божјем и истинитом Месији, о 

Његовом васкрсењу и Његовој вечној слави на небесима. Разјарени 

свештеници и старешине гурнуше га с крова те паде и много се пов-

реди, но још би у животу. У том притрча неки човек те га удари по 

глави тако силно, да му мозак изађе из главе. И тако сконча мучени-

чком смрћу овај преславни апостол Христов и пресели се у Царство 

Господа свога. Беше Јакову шездесет три године када пострада за 

Господа свога. 

 Ова новојављена звезда на небу Цркве Христове, богоносни отац 

наш Нектарије, родио се у Силиврији Тракијској 1. октобра 1846. године од 

побожних и сиромашних родитеља Дима и Василике, добивши на крштењу 

име Анастасије. Прве темеље образовања Анастасије доби у свом родном 

месту, а у четрнаестој години отпутова у Цариград, где га неки рођак прими 

за помоћника у трговачкој радњи. Још од раног детињства се показала њего-

ва љубав према књизи. Као дете правио је књиге од комада папира, објаш-

њавајући мајци како жели да у књиге записује речи Божје. Правио је такође 

од хартије и свештене одежде, показујући тиме своју љубав према свеште-

ничком позиву и откривајући своје будуће призвање. 

Ево човека Божјега и силнога чудотворца, прозваног другим Мојсејем. 

Рођен од родитеља незнабожних, но знатних и богатих, Григорије најпре 

учи философију јелинску и мисирску, но познавши њену штурост и недово-

љност, обрати се учитељима хришћанским, а нарочито Оригену у Алексан-

дрији, код кога се учаше неколико година и од кога прими крштење. Чист 

душом и телом, он хтеде себе целога посветити само Христу Богу, због чега 

се удаљи у пустињу, где у мучним подвизима проведе дуго времена. Слава о 

њему пронесе се свуда, и Федим, епископ амасијски, хтеде га посветити за 

епископа кесаријског. Прозорљиви Григорије опази намеру Федимову, па се 

кријаше по пустињи од изасланика његових, да га не би нашли. Најзад га 

Федим чудним начином посвети, и Григорије мораде се примити службе 

архипастирске. Јавила му се Пресвета Богородица са светим Јованом Богос-

ловом, и по наредби Богородице свети Јован му предао Символ Вере, познат 

под именом Григоријевим. Ко ће избројати сва чудеса овога другог Мојсеја? 

Заповедао је злим дусима, заповедао горама и водама, лечио све муке и 

болести, пред гонитељима бивао невидљив, прозирао у даљини не само 

догађаје него и мисли људске. Скончао земни живот 270. године у дубокој 

старости. Када је дошао за епископа у Кесарију, затекао је сав град незнабо-

жачки, само са седамнаест хришћана, и када је одлазио из овог живота, оста-

вио је сав град хришћански, само са седамнаест незнабожаца. Зато је примио 

венац славе од Господа свога у Царству небеском. 

 

Свети Нектарије Егински  

       Свети Григорије Неокесаријски  


