РАСПОРЕД БОГОСЛУЖЕЊА
за септембар 2014.
07.09. - (недеља) - Св. Литургија у 10.00 часова
11.09. - УСЕКОВАЊЕ (четвртак) - Св. Литургија у
10.00 часова
13.09. - СВ. НОВОМУЧЕНИЦИ ЈАСЕНОВАЧКИ
(субота) - Св. Литургија у 10.00 часова

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

14.09. - (недеља) - Св. Литургија у 10.00 часова
20.09. - (субота) - Вечерња у 18.00 часова
21.09. - МАЛА ГОСПОЈИНА (недеља) - Јутрење
и св. Литургија у 09.00 часова
27.09. - КРСТОВДАН (субота) - Св. Литургија у
10.00 часова
28.09. - (недеља) - Св. Литургија у 10.00 часова
___________

ОБАВЕШТЕЊА
СВЕЧАНА ПРОСЛАВА 50-ГОДИШЊИЦЕ ОСНИВАЊА И ПОСТОЈАЊА НАШЕ ЦРКВЕ БИЋЕ СВЕЧАНО ПРОСЛАВЉЕНА У СУБОТУ и НЕДЕЉУ, 20.
и 21. СЕПТЕМБРА ОВЕ ГОДИНЕ.
СВИМ НАШИМ ЧЛАНОВИМА И ПАРОХИЈАНИМА
ЧЕСТИТАМО ОВАЈ ВЕЛИКИ ЈУБИЛЕЈ СА ЖЕЉОМ
ЗА УСПЕХ НА МНОГО ГОДИНА!

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

ДОБРО ДОШЛИ НА ПРОСЛАВУ ЈУБИЛЕЈА!
sv.archangeldelaware@yahoo.ca

http://starchangeltoronto.com

САБОР СВЕТИХ СРПСКИХ
ПРОСВЕТИТЕЉА И УЧИТЕЉА
Овога дана спомињу се не сви
српски светитељи уопште, него
само неколико архиепископа и
патријарха, и то свети Сава, први
српски архиепископ, назван, равноапостолним; Арсеније, наследник светог Саве, велики јерарх и
чудотворац; Сава II, син
првовенчаног краља Стефана,
живео у Јерусалиму подуже
време, назива се „сличан Мојсеју
у кротости (Србљак)”; Никодим,
подвизавао се у Светој Гори и
био игуман хиландарски, потом
архиепископ „све српске и поморске земље”; Јоаникије,
најпре архиепископ а од 1346. године патријарх, преминуо
1349. године; Јефрем, подвижник, изабран преко своје воље
за патријарха у време кнеза Лазара 1376. године и крунисао
Лазара, потом се отказао престола патријаршијског и
повукао се у самоћу; Спиридон, наследник Јефремов,
скончао 1388. године; Макарије обновио многе старе
задужбине, штампао црквене књиге у Скадру, Венецији,
Београду и на другим местима, подигао чувену трпезарију
при Пећком манастиру, и много урадио на унапређењу
цркве уз припомоћ свога брата, великог везира Мехмеда
Соколовића, упокојио се 1574, године; Гаврил, по роду
племић од Рајића, учествовао на Московском сабору при
патријарху Никону, због чега буде од Турака истјазаван за
велеиздају и обешен 1656. године. Уз ове још се помињу
Јевстатије, Јаков, Данило, Сава III, Григорије, Јован,
Максим и Никон. Многи од њих подвизавали су се у Светој
Гори, но сви беху „Раби блази и вјерни, добри же
дјелатељије винограда Господња”.

СВЕТИ СВЕШТЕНОМУЧЕНИК ГОРАЗД ЧЕШКИ
Рођен 26. маја 1879. године. После завршеног
Богословског факултета у Оломоуцу 1902. године
рукоположен у Римокатоличкој цркви у чин презвитера. У једном јаком покрету повратка Чеха у
Православље, Маћеј Павлик се обраћа Светом
архијерејском синоду Српске православне цркве с
молбом да га прими под своју јурисдикцију. Он је
ово учинио због тога што је до распада Аустроуграске 1918. г. духовно старање о православнима у
Чешкој водио епископ задарски. Замонашен је у
манастиру Крушедолу 21. септембра 1921. године
и добио име Горазд. Патријарх Димитрије га је
рукоположио у чин епископа 25. септембра исте
године. Био је веома активан на организовању своје епархије. Епископ
Горазд је 28. октобра 1938. године упутио свим поглаварима православних
цркава, једну посланицу и позвао целу светску јавност у помоћ. Немци су га
тада добро запамтили. Чешки родољуби-падобранци, су долетели из Енглеске и извршили атентат на Рајнхарда Хјадриха у Прагу, нашли су склониште
у крипти православног катедралног храма светих Ћирила и Методија у Прагу. Гестапо је сазнао улогу епископа Горазда, кога су ухапсили са сарадницима. После великих мучења осуђен је на стрељање 3. септембра, а сутрадан
4. септембра 1942. године стрељали су га Немаци у прашком предграђу
Кобилиси, а потом спалили у прашком крематоријуму. Тог дана Немци су
забранили рад Православне цркве у Чехословачкој, а њену имовину су конфисковали.

СВЕТИ ПРОРОК МОЈСЕЈ БОГОВИДАЦ
Велики вођ и законодавац народа израиљског. Рођен у Египту око
1550. године пре Христа. Живео је четрдесет година у Египту на двору фараоновом; четрдесет година живео је као пастир у созерцању
Бога и света; а четрдесет година последњих водио је народ кроз пустињу у Земљу Обећану, коју је видео али у њу није ушао, јер у једноме згреши Богу (4. Мојс 20, 12). Упокојио се у сто двадесетој години
живота свога. Као чудотворац био праобраз Христа, по речима светог
Василија Великог. Јавио се из онога света на гори Тавору при преображењу Господа. А по сведоџби светог Јована Лествичника јављао се
и монасима у манастиру Синајском.

