
ПАРОХИЈСКЕ АКТИВНОСТИ 

(протеклог месеца) 

КРШТЕНИ: 

Лука Калезић 

 

РАСПОРЕД БОГОСЛУЖЕЊА  

за мај 2014. 

04.05. (недеља) - Св. Литургија у 10.00 часова 

06.05. ЂУРЂЕВДАН (уторак) - Св. Литургија у 10.00 
часова 

11.05. (недеља) - Св. Литургија у 10.00 часова 

12.05. СВ. ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ (понедељак) - Св. 
Литургија у 10.00 часова 

18.05. (недеља) - Св. Литургија у 10.00 часова 

24.05. - СВ. КИРИЛО и МЕТОДИЈЕ (субота) - Св. 

Литургија у 10.00 часова 

25.05. - (недеља) - Св. Литургија у 10.00 часова 

29.05. - ВАЗНЕСЕЊЕ ГОСПОДЊЕ (четвртак) - Св. 

Литургија у 10.00 часова 

_______ 

ОБАВЕШТЕЊА 

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. ВЕЛИКОМУЧЕНИК ГЕОРГИЈЕ - 

ЂУРЂЕВДАН   

Овај славни и победоносни светитељ 

беше рођен у Кападокији као син богатих 

и благочестивих родитеља. Отац му пос-

трада за Христа, и мајка му се пресели у 

Палестину. Када порасте, Георгије оде у 

војску, где доспе у двадесетој својој годи-

ни до чина трибуна, и као такав беше на 

служби при цару Диоклецијану. Када овај 

цар отпоче страшно гоњење на хришћане, 

ступи Георгије пред њега и одважно 

исповеди, да је и он хришћанин. Цар га 

баци у тамницу, а нареди да му се ноге 

ставе у кладе а на прси тежак камен. 

Потом нареди, те га везаше на точак, под 

којим беху даске са великим ексерима, и да га тако окрећу, док му цело 

тело не поста као једна крвава рана. По том га закопа у ров, тако да му 

само глава беше ван земље, и остави га у рову три дана и три ноћи. 

Потом преко некога мађионичара даде му смртоносни отров. Но при 

свим овим мукама Георгије се непрестано мољаше Богу, и Бог га исце-

љиваше тренутно, и спасаваше од смрти на велико удивљење народа. 

Кад и мртваца једног молитвом васкрсе, тада многи примише веру 

Христову. Међу овима беше и жена царева Александра, и главни жрец 

Атанасије, и земљоделац Гликерије, и Балерије, Донат и Терина. Нај-

зад осуди цар Георгија и своју жену Александру на посечење мачем. 

Блажена Александра издахну на губилишту пре посечења, а свети 

Георгије би посечен 303. године. Чудесима, која се десише на гробу 

светог Георгија, нема броја. Нема броја ни његовим јављањима у сну и 

на јави многима, који га споменуше и његову помоћ поискаше од онда 

до дана данашњега. Разгоревши се љубављу према Христу Господу, 

светом Ђорђу не беше тешко све оставити ради те љубави: и чин, и 

богатство, и царску почаст, и пријатеље, и сав свет. За ту љубав Господ 

га награди венцем неувеле славе на небу и на земљи и животом вечним 

у царству Свом. Још му дарова Господ силу и власт да помаже у беда-

ма и невољама свима онима који га славе и његово име призивају (в. 3. 

новембар).  

СВЕТИ ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ 

Свети Василије Острошки се уткао 

у живот нашег народа пре свега као 

светитељ и чудотворац. Његов зна-

чај је према томе на првом месту 

хариз матички и са тог аспекта тре-

ба првенствено проучавати његово 

присуство у духовном животу срп-

ског народа у току протекла три 

век Његов пак земаљски живот и 

рад, као подвижника и као архије-

реја јед не од најважнијих области 

у Пећкој патријаршији XVII века, 

треба пос матрати у склопу општих 

прилика и стања Патријаршије онога времена. Само тако моћи 

ће да се схвати и правилно оцени његова лична судбина, трпље-

ње и рад на добру цркве и поробљеног народа, као и његов зна-

чај у духовном животу нашег народа кроз векове. Свети Васили-

је Острошки живео је и радио у врло немирном периоду, у време 

сукоба међу државама чије су се снаге, оружје и дипломатија 

укрштали изнад српског народа и повлачили га у тешко врзино 

коло борбе и страдања. Готово за све време митрополитства св. 

Василија трајао је Кандијски рат (1645-1669) са својим страш-

ним репрекусијама у животу нашег народа жељног слободе. 

Било је то време хајдука и ускока, непрестане несигурности и 

народних миграција. Светитељски живот и неуморни рад св. 

Василија створили су му огроман углед међу савременицима. 

Народ Црне Горе и Херцеговине поштовао га је као божијег чов-

јека посланог ради спасења свога рода. Чуда којима је Бог прос-

лавио мошти св. Василија још више су појачала ову веру у наро-

ду. Још од 1678. када су мошти извађене из земље и проглашен 

био за светитеља, почео је да се празнује дан кад се упокојио. То 

је 29. април по старом, односно 12. мај по новом календару. 


