
  

 

ПАРОХИЈСКЕ АКТИВНОСТИ 

(протеклог месеца) 

УПОКОЈЕНИ - ВЈЕЧНАЈА ПАМЈАТ! 

• Раде Сегединац 

 

РАСПОРЕД БОГОСЛУЖЕЊА  

за септембар 2018. 

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

• 09.09. - (недеља) - Св. литургија у 10:00 часова 

• 11.09. - УСЕКОВАЊЕ (уторак) - Св. Литургија у 

10:00 часова 

• 13.09. - СВ. НОВОМУЧЕНИЦИ ЈАСЕНОВАЧКИ  

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

• 21.09. - МАЛА ГОСПОЈИНА (петак) - Св. Литургија 

у 10:00 часова 

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

• 27.09. - КРСТОВДАН (четвртак) - Св. Литургија у 

10:00 часова 

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

___________ 
 

 

ОБАВЕШТЕЊА 
 

 
• Канцеларија ЦШО отворена је УТОРКОМ, 

ЧЕТВРТКОМ 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


 

РОЖДЕСТВО ПРЕСВЕТЕ БОГОРОДИЦЕ 

Света Дева Марија роди се 
од старих родитеља својих, 
Јоакима и Ане. Отац јој 
беше из племена Давидова, 
а матер од рода Аронова. И 
тако она беше по оцу од 
рода царска, а по мајци од 
рода архијерејска, и тиме 
већ предображаваше 
Онога, који ће се из ње 
родити, као Цара и 
Првосвештеника. Њени 

родитељи беху већ остарели, а немаху деце. И зато беху 
постидни пред људима и скрушени пред Богом. И у 
скрушености својој мољаху се Богу с плачем, да 
обрадује старост њихову даровањем једнога чеда, као 
што је некад обрадовао старца Аврама и старицу Сару 
даровавши им сина Исака. И Бог свемогући и 
свевидећи обрадова их радошћу, која је превазилазила 
далеко сва њихова очекивања и све најлепше снове. Јер 
им дарова не само ћерку, но и Богомајку; озари их не 
само радошћу временом, него и вечном. Даде им Бог 
само једну ћерку, која им доцније роди само једног 
унука - али какву ћерку и каквог унука! Благодатна 
Марија, благословена међу женама, храм Духа Светога, 
олтар Бога Живога, трпеза хлеба небеснога, живот 
светиње Божје, дрво најслађега плода, слава рода 
људског, похвала рода женског, источник девства и 
чистоте - то беше Богом дарована ћерка Јоакима и Ане. 
Рођена у Назарету, а после три године одведена у храм 
Јерусалимски, одакле се вратила опет у Назарет, да 
ускоро чује благовест светог архангела Гаврила о 
рођењу Сина Божјег, Спаситеља света, из њенога 
пречистога и девичанскога тела.  

  

 ВОЗДВИЖЕЊЕ ЧАСНОГА КРСТА  

КРСТОВДАН 

 Овога дана празнују се два догађаја у вези са Часним 
Крстом Христовим: прво проналазак Часног Крста на 
Голготи, и друго повратак Часног Крста из Персије опет у 
Јерусалим. Обилазећи Свету Земљу, света царица Јелена 
намисли да потражи Часни Крст Христов. Неки старац 
Јеврејин, по имену Јуда, једини знаде место где се Крст 
нахођаше, па, присиљен од царице, изјави, да је Крст 
закопан под храмом Венериним, кога подиже на Голготи цар 
Адријан. Царица нареди, те порушише тај идолски храм, па 
копајући у дубину, нађоше три крста. Док царица беше у 
недоумици, како да распозна Крст Христов, пролажаше 
мимо тога места пратња са мртвацем. Тада патријарх 
Макарије рече, да мећу на мртваца редом један по један 
крст. Када метнуше први и други крст, мртвац лежаше 
непромењено. А када ставише на њ трећи крст, мртвац 
оживе. По томе познаше, да је то Часни и животворни Крст 
Христов. Метнуше га потом и на једну болесну жену, и жена 
оздрави. Тада патријарх уздиже Крст, да га сав народ види, а 
народ са сузама певаше: „Господе помилуј!” Царица Јелена 
направи ковчег од сребра и положи у њ Часни Крст. Доцније 
цар Хозрој освојивши Јерусалим, одведе многи народ у 
ропство и однесе Крст Господњи у Персију. У Персији Крст 
је лежао четрнаест година. Цар грчки Ираклије 628. године 
победи Хозроја и са славом поврати Крст у Јерусалим. 
Ушавши у град, цар Ираклије ношаше Крст на својим 
леђима. Но наједанпут стаде цар и не могаше ни корака 
крочити. Патријарх Захарија виде ангела, који спречаваше 
цару да у раскошном царском оделу иде под Крстом и то по 
оном путу по коме је Господ, бос и понижен, ходио. То 
виђење објави патријарх цару. Тада се цар свуче, па у бедној 
одећи и босоног узе Крст, изнесе га на Голготу, и положи у 
храм Васкрсења, на радост, и утеху целог хришћанског 
света.  

 


