
  

 

 
 
 

РАСПОРЕД БОГОСЛУЖЕЊА  

за мај 2016. 

 

01.05 - ВАСКРС - Васкршње јутрење у 00:01 часо-

ва 
 
………………………….. - Васкршња Литургија у 10:00 

часова 

 
02.05. - ВАСКРСНИ ПОНЕДЕЉАК - Св. Литургија у 

10:00 часова 
06.05. - ЂУРЂЕВДАН (Источни петак) - Св. Литур-

гија у 10:00 часова 
 

08.05. - Томина недеља - Св. Литургија у 10:00 

часова 

12.05. - СВ. ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ (четвртак) - 

Св. Литургија у 10:00 часова 

15.05. - недеља - Св. Литургија у 10:00 часова 

22.05. - недеља - Св. Литургија у 10:00 часова 

СВ. КИРИЛО И МЕТОДИЈЕ (уторак) - Св. Литурги-

ја у 10:00 часова 

29.05. - недеља - Св. Литургија у 10:00 часова 

 

ХРИСТОС ВАСКРСЕ!  

ВАИСТИНУ ВАСКРСЕ! 

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


ВАСКРШЊИ КАНОН 

Васкрсења је дан просвјетлимо се народи, Пасха Господња Пасха, од смр-

ти к животу и са земље ка Небесима, Христос Бог нас преведе, док пјева-

мо побједне пјесме.  

Ходите да пијемо ново пиће, не из камена неплодног чудесно источено, но 

извор нетрулежи из орошеног гроба Христа, у њему се утврђујемо.  

На божанској стражи богорјечити Авакум, нек стане с нама, и покажите 

свјетлосносног анђела, који јасно говори: Данас би спасење свијету, јер 

Васкрсе Христос као свесилан.  

Јутрењујмо, јутрењујмо, најраније, умјесто мириса пјесму принесимо Вла-

дици, видимо Христа сунце Правде, који све животом обасја.  

Христе сишао си у дубину земље, и скршио си вериге вјечне, које су 

држале тамо свезане, и Тридневан као из звијери Јона, васкрсао си из гро-

ба.  

Младиће из пећи избавивши, би човјек, страда као смртан, и страдањем 

смртним у непропадљивост облачи красоту, једини благословени Бог ота-

ца и препрослављен.  

Овај наречени и свети Дан, једини Цар и Господар суботе, Празник над 

празницима и славље је над слављим, у њему благословимо Христа у вје-

кове.  

Свјетли се, свјетли се нови Јерусалиме, јер слава Господња на теби засија, 

ликуј сада и весели се Сионе а Ти Чиста красуј се Богородице, Васкрсењу 

Сина Твога.  

Васкрсење Христов видјевши, поклонимо се светоме Господу Исусу, 

јединоме Безгрешноме. Крсту твоме клањамо се, Христе, и свето вас-

крсење твоје пјевамо и славимо; јер си Ти Бог наш, осим Тебе другога 

не знамо, име твоје прослављамо. Ходите сви вјерни, поклонимо се све-

том васкрсењу Христовом. Јер, гле, Крстом дође радост цијеломе сви-

јету. Свагда благосиљајући Господа, пјевајмо васкрсење његово, јер нас 

ради претрпјевши Крст, смрћу смрт разруши.  

Христос васкрсе из мртвих, смрћу смрт уништи,  и свима у гробовима 

живот дарова.  

СВЕТИ ПРАВЕДНИ И 

МНОГОСТРАДАЛНИ ЈОВ 

 Беше Јов потомак Исава, унука Аврамова, и живљаше у Араби-

ји око две хиљаде година пре Христа. Оцу му беше име Зарет а матери 

Восора; његово пак пуно име беше Јовав. Беше он човек чесан и бого-

бојажљив и веома богат. Но у седамдесет деветој години његовог 

живота попусти Бог на њ искушења тешка кроз сатану, као што је све 

потанко описано у Књизи Јова. И у један дан изгуби Јов све огромно 

имање своје, и синове своје, и кћери своје. По том нападе на њ тешка 

болест, од које му се цело тело покри ранама од темена до табана, и 

лежаше Јов на ђубришту изван града, и комадом црепа отираше гној са 

рана својих. Но Јов не заропта на Бога, него стрпљиво поднесе све 

муке до краја. Зато му Бог поврати здравље, и даде му богатство много 

веће него што је пре имао, и родише му се опет седам синова и три 

кћери, колико је и пре имао. И поживе Јов свега две стотине четрдесет 

осам година све славећи и хвалећи Бога. Јов се сматра узором трпељи-

вог подношења сваког страдања, које Бог на нас шаље, и праобразом 

страдајућег Господа Исуса.             


