
ПАРОХИЈСКЕ АКТИВНОСТИ 

(протеклог месеца) 

УПОКОЈЕНИ - ВЈЕЧНАЈА ПАМЈАТ! 

• Стојанка Наумовић 

• Радмила Бурт 

• Славко Тодоровић 

*** 

РАСПОРЕД БОГОСЛУЖЕЊА  

за фебруар 2018. 

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

• 10.02. - ЗАДУШНИЦЕ (субота) - Општи парастос у 11:00 

часова 

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

• 12.02. - СВ. ТРИ ЈЕРАРХА (понедељак) - Св. Литургија  у 

10:00 часова  

• 15.02. - СРЕТЕЊЕ ГОСПОДЊЕ (четвртак) - Св. Литургија 

у 10:00 часова 

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

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

 
__________________________ 

 
 

• Канцеларија ЦШО отворена је УТОРКОМ, 

ЧЕТВРТКОМ и ПЕТКОМ од 09:00 - 12:00 часова 

• ВАСКРШЊИ ПОСТ почиње 19/06. фебруара 

 

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 
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СВЕТА ТРИ ЈЕРАРХА  

Светитељи: Василије 
Велики, Григорије 
Богослов и Јован Златоуст 
имају сваки посебно свој 
дан празновања у месецу 
јануару и то: Василије 
Велики 1. јануар, Григорије 
Богослов 25. јануари Јован 
Златоуст 27. јануари 13. 
новембарА овај заједнички 
празник установљен је у XI 
веку за време цара Алексија 
Комнена. Једном наста 
однекуда распра у народу 
око тога, ко је од ове 

тројице највећи. Једни уздизаху Василија због његове 
чистоте и храбрости; други уздизаху Григорија због 
његове недостижне дубине и висине ума у богословљу; 
трећи уздизаху Златоуста због његове чудесне 
красноречивости и јасноће излагања вере. И тако, једни 
се назваше василијани, други григоријани, а трећи 
јованити. Но промислом Божјим овај спор би решен на 
корист цркве и на још већу славу тројице светитеља. 
Епископ евхаитски Јован (14. јуна) имаде једну визију у 
сну, наиме: најпре му се јавише сваки од ова три 
светитеља, напосе у великој слави и неисказаној красоти, 
а потом сва три заједно. Тада му рекоше: „Ми смо једно у 
Бога, као што видиш, и ништа нема у нама противречно... 
нити има међу нама првог ни другог”. Још посаветоваше 
светитељи епископа Јована да им он напише једну 
заједничку службу и да им се одреди један заједнички дан 
празника. Поводом овога дивног виђења спор се реши на 
тај начин што се одреди 30. јан. као заједнички празник за 
сва три ова јерарха. Овај празник грчки народ сматра не 
само црквеним него и својим највећим националним и 
школским празником.  

  

Пореклом Србин, из града Кратова. Млади Ђорђе беше по 
занату кујунџија, а по срцу и души уверени и богомољни 
хришћанин. Тек му беше осамнаест година када га Турци 
хтедоше потурчити. Но Ђорђе оста у вери тврд као 
дијамант. Тада га Турци мучише многим љутим мукама, и 
најзад га спалише жива на ломачи. Пострада за лепу веру 
Христову 11. фебруара 1515. године у Софији, за време цара 
Селима и прослави се славом неувелом на небесима.  

 

СВЕТА ЦАРИЦА ТЕОДОРА 

Грчка царица, супруга злога цара Теофила иконоборца. По 
смрти Теофиловој Теодора се зацари са својим сином 
Михаилом III. Одмах успостави поштовање икона на сабору 
у Цариграду 842. године. Том приликом установљено је 
празновање победе Православља, које се до дана данашњега 
врши у прву недељу Часнога поста. Ова света, за цркву 
заслужна жена, предаде душу своју Богу 11. фебруара 867. 
године. У то време потпуног торжества Православља над 
свима јересима буду, по Божјем дивном Промислу, послати 
свети Кирил и Методије међу Словене као мисионари 
хришћански.  

 

СВЕТИ НОВОМУЧЕНИК ЂОРЂЕ 
КРАТОВАЦ  


