
 

 

РАСПОРЕД БОГОСЛУЖЕЊА  

за мај 2015. 

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

06.05. ЂУРЂЕВДАН (среда) - Св. Литургија у 10:00 

часова 

10.05. (недеља) - Јутрење (енг) у 08:45 часова 

............................ - Св. Литургија (срп) у 10:00 часова 

12.05. СВ. ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ (уторак) - Св. 

Литургија у 10:00 часова 

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

21.05. ВАЗНЕСЕЊЕ ГОСПОДЊЕ (четвртак) - Св. 

Литургија у 10:00 часова 

24.05. - СВ. КИРИЛО и МЕТОДИЈЕ (недеља) - Св. 
Литургија у 10:00 часова 

31.05. - ДУХОВИ - ПЕДЕСЕТНИЦА (недеља) - Св. 
Литургија у 10.00 часова 

_______ 

ОБАВЕШТЕЊА 

ЧЕТНИЧКА ЗАБАВА у недељу, 03. маја т.г. уз богат 
уметничко-забавни програм. ДОБРО ДОШЛИ! 

Канцеларија ЦШО отворена је УТОРКОМ, ЧЕТВРТ-

КОМ и ПЕТКОМ од 9-12 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 

 

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


    СВ. АПОСТОЛ И ЈЕВАНЂЕЛИСТ 

МАРКО   

Беше Марко сапутник и помоћник 

апостола Петра, који га у посланици 

својој првој назива сином својим, не 

сином по телу, него сином по духу. 

Када Марко беше с Петром у Риму, 

умолише га верни да им напише 

спасоносну науку Господа Исуса, 

Његова чудеса и живот Његов. Тако 

Марко написа Свето Јеванђеље, које 

виде и сам апостол Петар и 

посведочи као истинито. Од апостола 

Петра би Марко постављен за 

епископа и послат у Мисир на 

проповед. И тако свети Марко би и 

први проповедник Јеванђеља и први 

епископ у Мисиру. Мисир сав беше 

п р и т и с н у т  г у с т и м  м р а к о м 

незнабоштва, идолопоклонства, гатарства и злобе. Но с помоћу Божјом свети 

Марко успе да посеје семе науке Христове по Ливији, Амоникији и 

Пентапољу. Из Пентапоља дође у Александрију, куда га вођаше Дух Божји. 

У Александрији он успе да заснује цркву Божју, да јој постави епископа, 

свештенике и ђаконе, и да све добро утврди у вери благочестивој. Своју 

проповед Марко потврђиваше чудесима великим и многим. Када незнабошци 

подигоше тужбе на Марка, као разоритеља њихове идолопоклоничке вере, и 

када градоначелник поче трагати за Марком, овај одбеже поново у 

Пентапољ, где продужи утврђивати своје раније дело. После две године опет 

се врати Марко у Александрију, на велику радост свих верних, чији се број 

беше већ врло умножио. Том приликом Марка ухватише незнабошци, везаше 

га чврсто и почеше вући по калдрми вичући: „Повуцимо вола у обор!” Свега 

рањена и искрвављена бацише га у тамницу, где му се најпре јави ангел 

небески, храбрећи га и крепећи га; а потом јави му се сам Господ Исус и рече 

му: „Мир Теби, Марко, јеванђелисте мој!” на што му Марко одговори: „Мир 

и Теби Господе мој Исусе Христе!” - Сутрадан злобни људи извукоше Марка 

из тамнице и понова га вукоше по улицама са истом виком: „Повуцимо вола 

у обор!” Сав изнурен и изможден Марко изусти: „У руке Твоје, Господе, 

предајем дух мој” и тако издахну и пресели се душом у бољи свет. Његове 

свете мошти бише од хришћана чесно сахрањене, да кроз векове дају 

исцељења људима од сваке муке и сваке болести.  

СВЕТИ ПРОРОК ЈЕРЕМИЈА 

Рођен на шест стотина година пре Хри-

ста у селу Анатоту недалеко од Јеруса-

лима. Почео пророковати у петнаестој 

својој години у време цара Јосије. Про-

роковао покајање цару и великашима и 

лажним пророцима и свештеницима; и 

у време тога цара Јосије једва спасе 

живот свој од убиствене руке огорче-

них великаша. Цару Јоакиму прорече, 

да ће његов погреб бити као погреб 

магарца, тј. избациће се мртав ван 

Јерусалима, и тело ће му се дуго повла-

чити по земљи без погреба. Због тога 

би Јеремија бачен у тамницу. Не мога-

вши писати у тамници, Јеремија призва 

Варуха, који стаде код прозорчића там-

нице, а он му диктираше. Када цару би 

прочитано ово пророчанство, гневан цар дохвати хартију и баци је у огањ. 

Промисао Божји спасе Јеремију из тамнице, а на Јоакиму се испуни реч 

пророчка. Цару Јехонији прорече, да ће бити одведен у Вавилон са целом 

породицом својом и да ће тамо умрети, што се све ускоро и зби. Под 

царем Седекијом метну Јеремија јарам на свој врат и хођаше кроз Јеруса-

лим проричући пад Јерусалима и ропство у јарму Вавилоњана. Писао је 

робљу јеврејском у Вавилон, да се не надају повратку у Јерусалим, јер ће 

остати у Вавилону седамдесет година, што се и догоди. У долини Тотеф, 

под Јерусалимом, где су Јевреји приносили идолима децу на жртву, Јере-

мија узе здрав лонац у руке и разби га пред народом проричући скоро 

сокрушење царства Јудејскога. Ускоро Вавилонци заузму Јерусалим, цара 

Седекију убију, град опљачкају и разоре, а огроман број Јевреја посеку у 

долини Тотеф на месту где су деца клана на жртву идолима, и где је про-

рок разбио овај ланац. Јеремија са левитима узме кивот из храма и однесе 

на брдо Нават, где је Мојсеј умро, и ту га скрије у једну пештеру. Огањ 

пак из храма скрије у један дубок бунар. Приморан буде од неких Јевреја 

да иде с њима у Мисир где проживи четири године, и тада буде од својих 

санародника камењем убијен. Мисирцима прорекао сокрушење њихових 

идола и долазак у Мисир Деве са Младенцем. Постоји предање, да је сам 

цар Александар Велики посетио гроб пророка Јеремије. По наредби цара 

Александра тело Јеремијино пренето и сахрањено у Александрији. 


