
РАСПОРЕД БОГОСЛУЖЕЊА  

за јун 2014. 

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

03.06. (уторак) - СВ. ЦАР КОНСТАНТИН и ЦАРИЦА 

ЈЕЛЕНА - Св. Литургија у 10.00 часова 

07.06. - ЗАДУШНИЦЕ - Општи парастос у 11.00 чсо-

ва 

08.06. ДУХОВСКА НЕДЕЉА - Св. Литургија у 10.00 

часова 

09.06. - ДУХОВСКИ ПОНЕДЕЉАК - Св. Литургија у 

10.00 часова 

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

22.06. (недеља) - Св. Литургија У 10.00 часова 

28.06. (субота) - ВИДОВДАН - Св. Литургија у 10.00 

часова 

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

___________ 
 

 

ОБАВЕШТЕЊА 
 

Канцеларија ЦШО отворена је УТОРКОМ, ЧЕТВРТ-
КОМ и ПЕТКОМ од 9-12 часова 

 
 

Петровски пост почиње 16. јуна 
 

ПОСЕТИТЕ НАС 14. ЈУНА ЗА КАРАВАН  

ПОВОДОМ ПРОСЛАВЕ 50-ГОДИНА НАШЕ ЦРКВЕ 
И УЖИВАЈТЕ У ДОБРОМ И БОГАТОМ ПРОГРАМУ! 

 

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


ДУХОВИ (ПЕДЕСЕТНИЦА) 

 После Христовог вазнесења ученици су остали у 

Јерусалиму и у једној соби на Сиону често су се окуп-

љали и заједно се молили Богу очекујући с нестрпље-

њем обећанога Утешитеља, Духа Светога, који од Оца 

исходи. Место Јуде Искариотског међу дванаесторицом, 

коцком је било попуњено Матијом. На Педесетницу сви 

су били заједно, кад хука испуни сву кућу и показаше се 

огњени језици који се спустише на сваког од апостола. 

Изашавши на кров од куће, проговорили су и пропове-

дали окупљеном народу језицима које до тада нису зна-

ли, тако да су их сви окупљени, и Јевреји и иноверни, 

разумели. Три хиљаде људи на овај дан поверовало је 

проповеди апостола и крстило се. Овај дан се сматра 

даном рођења Цркве Христове. Како су на празник 

Педесетнице Јевреји, значи и апостоли у ону Педесет-

ницу, украшавали своје куће грањем, цвећем и травом 

подсећајући се на време кад су после ропства лутали са 

Мојсијем по пустињи и живели у колибама од грања и 

лишћа, и данас се на празник Силаска Светог Духа на 

апостоле православне цркве испуњавају травом и цве-

ћем од кога се плету венчићи.  

 ДУХОВИ, Тројицa, Силазак Светог Духа на Апо-

столе, празник који представља рођендан хришћанске 

Цркве, а празнује се 50-ти дан после хришћанске Пасхе 

(Васкрса), па се зове и Педесетница (грч.  µЅД·єїГД®). 

Овај хришћански празник одговара јеврејском празнику 

Педесетнице, који се светковао као Празник седмица 

(недеља) или Празник жетви (2 Мој 34,32), исто у 50. 

дан после Пасхе. У хришћанској Цркви на Педесетницу 

светкује се спомен на Силазак Светог Духа на Апосто-

ле.  

  СВЕТИ ЦАР КОНСТАНТИН и ЦАРИЦА ЈЕЛЕНА 

 Родитељи Константинови беху цар Констанције Флор 

и царица Јелена. Флор имаше још деце од друге жене, но од 

Јелене имаше само овога Константина. Три велике борбе 

имаше Константин кад се зацари: једну против Максенција, 

тиранина у Риму, другу против Скита на Дунаву и трећу 

против Византинаца. Пред борбу са Максенцијем, када Кон-

стантин беше у великој бризи и сумњи у успех свој, јави му 

се на дану пресјајан крст на небу, сав окићен звездама, и на 

крсту стајаше написано: овим побеђуј. Цар удивљен нареди 

да се скује велики крст, сличан ономе што му се јави, и да се 

носи пред војском. Силом крста, он задоби славну победу 

над бројно надмоћним непријатељем. Максенције се удави у 

реци Тибру. Одмах потом Константин изда знаменити Едикт 

у Милану 313. године, да престану гоњења хришћана. Побе-

дивши Византинце, он сагради диван престони град на Бос-

фору, који се од тада прозва Константинопољ. Но пред тим 

Константин паде у тешку болест проказну. Жречеви и лека-

ри саветоваху му као лек купање у крви заклане деце. Но он 

то одби. Тада му се јавише апостоли Петар и Павле и реко-

ше му да потражи епископа Силвестра који ће га излечити 

од страшне болести. Епископ га поучи вери хришћанској и 

крсти, и проказа ишчезе са тела царевог. Када наста раздор у 

цркви због смутљивог јеретика Арија, цар сазва I васељен-

ски сабор у Никеји 325. године, где се јерес осуди, а Правос-

лавље утврди. Света Јелена, благочестива мајка царева, рев-

новаше много за веру Христову. Она посети Јерусалим и 

пронађе Часни Крст Господњи, и сазида на Голготи цркву 

Васкрсења и још многе друге цркве по Светој Земљи. У сво-

јој осамдесетој години представи се ова света жена Господу 

327. године. А цар Константин надживи своју мајку за десет 

година и упокоји се у својој шездесет петој години у граду 

Никомидији. Тело његово би сахрањено у цркви Светих 

Апостола у Цариграду.  

 


