
 

ПАРОХИЈСКЕ АКТИВНОСТИ 

(прошлог месеца) 

КРШТЕНИ 

Sabrina Di Paolo 

УПОКОЈЕНИ - ВЈЕЧНАЈА ПАМЈАТ! 

Josette Петронијевић 

 

РАСПОРЕД БОГОСЛУЖЕЊА  

за јун 2016. 

03.06. - СВ. ЦАРЕВИ КОНСТАНТИН и ЈЕЛЕНА (петак) - Св. 

Литургија у 10:00 часова 

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

09.06. - СПАСОВДАН (четвртак) - Св. Литургија у 10:00 часова 

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

18.06. ЗАДУШНИЦЕ (субота) - Општи парастос у 11:00 часова 

19.06. - ДУХОВСКА НЕДЕЉА - Св. Литургија у 10:00 часова 

20.06. - ДУХОВСКИ ПОНЕДЕЉАК - Св. Литургија у 10:00 

часова 

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

28.06. - ВИДОВДАН (уторак) - Св. Литургија у 10.00 часова 

___________ 

 

ОБАВЕШТЕЊА 
 

Канцеларија ЦШО отворена је УТОРКОМ, ЧЕТВРТКОМ и ПЕТ-

КОМ од 9-12 часова 
 

Петровски пост почиње 27. јуна 

 

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 АПОСТОЛ ВАРТОЛОМЕЈ 

Један од дванаест великих апостола. По свему изгледа, 

да је Вартоломеј и Натанаил једно исто лице. Удружен 

са апостолом Филипом и сестром Филиповом, девицом 

Маријамом - а за неко време и са светим Јованом 

Богословом - проповедао Јеванђеље најпре по Азији, 

потом у Индији и, најзад, у Јерменији, где је и скончао 

мученички. У Јерапољу ови свети апостоли молитвом 

умртвили су велику змију, коју су назнабошци у храму 

држали и обожавали. У истом том граду молитвом су 

дали вид Стахију, који је четрдесет година био слеп. Ту 

се дигне на њих светина, те и Филипа и Вартоломеја 

распну на крст (Вартоломеја наопако). Утом се догоди 

земљотрес, од кога погину зле судије и многи народ. 

Осетивши то као казну Божју, многи притрче да скину 

апостоле с крстова, но Филип беше већ издахнуо, док 

Вартоломеј беше још у животу. После тога Вартоломеј 

оде у Индију, где је проповедао и на индијском језику 

Јеванђеље Матејево превео. Затим пређе у Јерменију, 

где исцели кћер цареву од лудила. Но завидљиви брат 

царев Астијаг ухвати Божјег апостола и распне на крст, 

па му онда кожу одера и најзад главу посече у 

Албанопољу Јерменском. Тело његово хришћани чесно 

сахранише у оловни сандук. Како се над моштима 

његовим дешаваху многа чудеса, незнабошци узму 

сандук и баце у море. Но вода донесе сандук до острва 

Липарских, где га епископ Агатон, по откровењу у сну, 

дочека и сахрани у храму. Свети Вартоломеј јавио се у 

цркви преподобном Јосифу Песмописцу, одевен у беле 

ризе, и благословио га Јеванђељем, да би могао певати 

песме духовне: „Нека с језика твога потеку воде 

небесне мудрости!” Још се јавио и цару Анастасију 

(491-518) и рекао му, да ће му чувати новосазидани град 

Дари. Доцније су мошти овог великог апостола 

преношене у Беневент па у Рим. Над њима су се 

  СВЕТИ ПРОРОК ЈЕЛИСЕЈ  

 Живео на девет стотина година пре Христа. Када је Господ 

хтео узети к Себи престарелог пророка Илију, открије овоме, да му је 

за наследника у пророчкој служби одредио Јелисеја, сина Сафатова, 

од племена Рувимова, из града Авелмаула. Илија каза Јелисеју вољу 

Господњу и огрну га својим огртачем и испроси од Бога двогубу про-

рочку благодат за њега. Јелисеј одмах остави дом свој и род свој и 

пође за Илијом. А када Господ узе Илију на огњеним колима, Јелисеј 

оста да продужи пророчку службу са још већом силом од Илије. По 

чистоти и ревности он је био раван највећим пророцима, а по чудесној 

сили, која му се даде од Бога, превазилазио их је све. Раздвојио је 

воду у Јордану као негда Мојсеј у Црвеном мору; горку воду у Јерихо-

ну учинио питком; низвео воду у ископане ровове за време рата с 

Моавићанима; умножио уље у лонцима бедне удовице; жени Сомани-

ћанки васкрсао умрлог сина; са двадесет хлепчића нахранио сто људи; 

исцелио од проказе војводу Немана; низвео проказу на слугу свога 

Гиезија због среброљубља; ослепио целу једну војску сиријску, а дру-

гу, опет, нагнао у бекство; предсказао многе догађаје, како народу, 

 


