
  

 

 

РАСПОРЕД БОГОСЛУЖЕЊА  

за октобар 2015. 

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

10.10. - ЗАДУШНИЦЕ (субота) - Општи парастос у 11.00 

часова 

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

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

25.10. - (недеља) ХОРСКА СЛАВА - Св. Литургија у 10.00 

часова. У продужетку литургије освећење сласког жита и 

колача 

27.10. - ПРЕП. ПЕТКА (уторак) - Св. Литургија у 10.00 часова 

___________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

ОБАВЕШТЕЊА 
 
 

Канцеларија ЦШО отворена уторком, чтвртком и 

петком од 9 - 12 часова 

ХОРСКА СЛАВА - Св. Петка - прославићемо ове 

године у недељу, 25. октобра. Домаћини славе: 

Љиљана и Милан Малобабић 

ХРАМОВНА СЛАВА- Аранђеловдан  - прослава у 

недељу, 22. новембра. Домаћин славе: Соња и 

Милан Црномарковић 

 

ДОБРО ДОШЛИ НА НАШЕ СЛАВЕ! 

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 ЈОВАН БОГОСЛОВ 

Син рибара Заведеја и Саломије, 

кћери Јосифа, обручника свете 

Богородице. Позван Господом 

Исусом Јован одмах остави свога оца 

и мреже рибарске, и пође са својим 

братом Јаковом за Христом. И од 

тада се више није одвајао од Господа 

свога до краја. Са Петром и Јаковом 

присуствовао је васкрсењу кћери 

Јаирове и Преображењу Господа. На 

Тајној Вечери ставио је био главу на 

прси Исусове. Када су сви други 

били оставили распетога Господа, 

Јован је са светом Богомајком остао 

под Крстом. По наређењу Господа он је после био као син светој 

Деви Марији и брижно је служио и чувао до успенија њеног. По 

успенију Пресвете Богородице отишао је Јован са учеником 

својим Прохором на проповед Јеванђеља у Малу Азију. Највише 

се бавио и радио у Ефесу. Својом надахнутом проповеђу и 

чудотворством он обрати многе у Хришћанство и пољуља 

незнабоштво из темеља. Незнабошци, озлојеђени, везаше га и 

послаше у Рим цару Дометијану. Пред царем беше мучен и 

бијен; но како не нашкоди ни најљући отров, који му дадоше да 

испије, нити кључало масло, у које га вргоше, цар се уплаши, и 

сматрајући га бесмртним, посла га у изгнанство на острво 

Патмос. На том острву свети Јован преведе многе у 

Хришћанство речима и чудесима, и утврди добро цркву Божју. 

Ту написа Јеванђеље своје и Откровење. У време цара Нерве, 

који даде слободу свима сужњима, Јован се упути поново у 

Ефес, где проживе неко време утврђујући ту своје раније 

започето дело. Беше му преко сто година када се представи 

Господу. Када му ученици после отворише гроб, не нађоше тела 

његовог, али сваке године 8. маја исходио је из његовог гроба 

неки ситан прах, мирисан и лековит. После дугог, многотрудног 

и многоплодног живота на земљи пресели се овај љубљени 

ученик Христов и стуб Цркве у радост Господа свога, у мирну и 

бесмртну радост.  

   

ПРЕПОДОБНИ СЕРГИЈЕ РАДОНЕШСКИ 

 Велики подвижник и светилник руске цркве. Родио се 1313. 

године у Ростову од побожних родитеља Кирила и Марије. По смрти 

родитеља Вартоломеј - тако му беше крштено име - замонаши се и 

основа обитељ свете Тројице у шумама Радонешским. Тихи и кротки 

слуга Божји знађаше само за труд и молитву. Због његове чистоте 

срца удостоји се дара чудотворства, те је и мртве васкрсавао именом 

Христовим. Више пута јавила му се Пресвета Богородица. Кнежеви и 

владике долазили су к њему ради савета. Благословио кнеза 

Димитрија Донског и предсказао му победу у рату за ослобођење 

Русије од Татара. Прозирао у срца људска и у догађаје на даљини. 

Обитељ његова напунила се монасима још за живота његова, и кроз 

векове и векове служила је једним од најглавнијих центара духовног 

живота и чудеса Божјих. Свети Сергије упокојио се 1391. године. 

После смрти јављао се више пута разним лицима.  

 

 

 


