
  

ПАРОХИЈСКЕ АКТИВНОСТИ 

(прошлог месеца) 

УПОКОЈЕНИ - ВЈЕЧНАЈА ПАМЈАТ 

Перица Петар Јанчић 

 

РАСПОРЕД БОГОСЛУЖЕЊА  

за септембар 2016. 

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

11.09. - УСЕКОВАЊЕ (недеља) - Св. Литургија у 

10:00 часова 

13.09. - СВ. НОВОМУЧЕНИЦИ ЈАСЕНОВАЧКИ 

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

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

21.09. - МАЛА ГОСПОЈИНА (среда) - Св. Литургија 

у 10:00 часова 

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

27.09. - КРСТОВДАН (уторак) - Св. Литургија у 

10.00 часова 

___________ 

 

 

ОБАВЕШТЕЊА 
 

 
Канцеларија ЦШО отворена је УТОРКОМ, ЧЕТВР-

ТКОМ и ПЕТКОМ ОД 09:00 - 12:00 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 

 

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 ТАДЕЈ 

Један од Седамдесеторице, а не 

онај Тадеј, који беше један од 

Дванаесторице апостола. Свети 

Тадеј прво виде и чу Јована 

Крститеља, и прими крштење од 

њега, а потом виде Господа Исуса 

и следоваше Њему. Господ га 

уврсти у Седамдесет мањих 

апостола, које посла по два и два 

пред лицем Својим (Лк 10, 1). 

После славног Свог васкрсења и 

вазнесења Господ посла Тадеја у 

Едесу, родно место Тадејево, а 

према Своме обећању кнезу Авгару, које овоме Господ 

даде онда када му посла убрус са ликом Својим. 

Целивањем тога убруса Авгар би исцељен од губе, но не 

сасвим. Мало губе беше му остало још на лицу. Када се 

свети Тадеј јави Авгару, овај га прими са великом 

радошћу. Апостол Христов поучи га вери истинитој и 

потом крсти. Када крштени Авгар излажаше из воде, 

спаде и остатак губе с њега, и би здрав потпунице. 

Прославивши Бога, кнез Авгар хоћаше да и његов народ 

позна Бога истинога и да Га прослави. И сазва кнез све 

грађане Едесе пред апостола светог Тадеја, да чују 

проповед о Христу. Чувши речи апостолске и видевши 

чудесно исцељеног кнеза свога, људи одбацише идоле и 

нечисто живљење, примише веру Христову, и крстише 

се. И тако се град Едеса просвети вером Христовом. Кнез 

Авгар изнесе много злата и понуди апостолу, но Тадеј му 

рече: „Кад своје остависмо, како туђе да примамо?” И 

проповедаше свети Тадеј Јеванђеље по Сирији и 

Финикији. Упокојио се у Господу у граду Вириту 

Финикијском.  

  

 СВЕТИ МУЧЕНИК ПОРФИРИЈЕ ГЛУМАЦ 

 Родом из Мимоса. Најпре исмевао хришћане пред царем 

Јулијаном Одступником. Тако једном изигравајући хришћан-

ску тајну крштења, он се на бини погрузи у воду изговарајући 

речи: „Во имја Оца и Сина и Свјатаго Духа!” Када се дигне из 

воде, он узвикне: „Сад сам хришћанин!” Сви су мислили, да 

се он као глумац шали, као и увек, но он је остао при своме, 

престао исмевати Хришћанство, и најзад пострадао за Христа. 

Обезглављен 361. године и преселио се у Царство Христово.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КРСТУ ТВОМЕ ПОКЛАЊАМО СЕ, ВЛАДИКО! 

 


