
 

ПАРОХИЈСКЕ АКТИВНОСТИ 

(протеколг месеца) 

У недељу 25. јануара свечано прослављен Савиндан. Хва-

ла домаћинима г-ђи и г. Варјачић Миланки и Драгану 

 

УПОКОЈЕНИ - ВЈЕЧНАЈА ПАМЈАТ! 

Helen Mandarich 

РАСПОРЕД БОГОСЛУЖЕЊА  

за фебруар 2015. 

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

08.02. - (недеља) - Јутрење (енг) у 08:45 часова 

.................................Св. Литургија (срп) у 10:00 часова 

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

часова 

15.02. - СРЕТЕЊЕ ГОСПОДЊЕ (недеља) - Св. Литургија 

у 10:00 часова 

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

 

__________________________ 

 
 

Канцеларија ЦШО отворена је УТОРКОМ, 

ЧЕТВРТКОМ и ПЕТКОМ од 09:00 - 12:00 

часова 

ВАСКРШЊИ ПОСТ почиње 23. фебруара 

т.г. 

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. Кир и Јован, бесребреници и чудотворци 

Ови милосрдни и дивни светитељи нису 

били браћа по крви, али су били браћа 

по духу. Кир је најпре живео у Алексан-

дрији и као лекар лечио људе и силом 

Христовом и физичким лековима. Саз-

навши да болести нападају људе најви-

ше због грехова, он је увек упућивао 

болеснике да покајањем и молитвом 

очисте душу од греха, да би кроз то 

повратили и телу здравље. Када наста 

Диоклецијаново гоњење хришћана, Кир 

се удаљи у Арабију где прими монашки 

чин. Но као што је био чувен у Алек-

сандрији, тако се прочује и у Арабији, 

те су људи и ту прибегавали њему за помоћ. Чувши за Кира, 

Јован, тада римски официр у Едеси, дође у Арабију да га види. 

Видевши се, они заволе један другог као брат брата, те остану 

заједно да се подвизавају. У то време истјазаваху мучитељи неку 

Атанасију хришћанку, са три кћери њене у граду Канопу. Чују за 

ово Кир и Јован па дођу у Каноп да храбре мајку и ћерке, да не 

отпадну од вере. И заиста, благодарећи саветима ових светитеља, 

Атанасија претрпе сва мучења и са ћеркама би погубљена за 

Христа. Ћерке Атанасијине звале су се: света Теоктиста од пет-

наест година, Теодотија од тринаест година и Евдокија од једа-

наест година. Тада мучитељи ухвате Кира и Јована па их, после 

мука и тамновања, мачем посекоше, 311. године. Безбројна чуде-

са учинише ови свети мученици и за живота и по смрти. Њихове 

мошти пренесене су у време цара Аркадија у Рим. Они се призи-

вају у помоћ нарочито при несаници, при освећењу воде, и јелео-

свештењу. 

Свети Марко, Архиепископ Ефески 

 Знаменит због одважног штићења Православља на 

Флорентинском сабору упркос и цара и папе. Упокојио се 

мирно 1452. године. На смртном одру молио свога ученика 

Георгија, доцније славног патријарха Генадија, да се чува 

 Хладни јануарски дани и ове године били су испуњени лепо-

том топлих празника Господњих и светитељских који су унели топло-

ту у наше српске домове. 

 Као и обично започело се са припремом за дочек Бадњег дана и 

Божића који су у нашој парохији окупили велики број одраслих и 

деце, те смо се сви радовали украшавању бадњака, а потом и свеча-

ном богослужењу на Бадње вече када је бадњак освећен и подељен 

верном народу. Ласкава улога домаћина приликом уношења бадњака 

ове године припала је г. Црномарковић Милану. Многобројна деца 

учестовавла су у пијукању и у свовој безазлености се радовали Божи-

ћу. 

 Наша ЦШО и ове године организовала је дочек Српске Нове 

Године која је дочекана у добром расположењу и са жељама да нам 

ова нова година 2015. донесе напредак у духовном животу и сваку 

добробит која ће бити на спасење наших душа. 

 И на крају месеца јануара, као круна свега славља била је све-

чана прослава Савиндана, прослава Оца и Просветитеља српског 

народа кога славе сви Срби ма где год се налазили. Домаћини ового-

дишње Светосавске прославе били су г-ђа и г. Варјачић Миланка и 

Драган, а за добро расположење побринуо се добро нам познати, 

чувени хармоникаш Мишко Лукић. 

ОБАВЕШТЕЊЕ 

 На иницијативу наших англофоних парохијана и оних који 

имају потешкоћа да прате богослужења на српском/

црквенословенском језику у нашој цркви од овога месеца почећемо 

пилот програм и једном месечно имаћемо богослужење на енглеском 

језику. 

 Ово богослужење ће бити Јутрење и служиће се друге недеље 

у месецу (уколико у ту недељу не буде прослава неког Господњег или 

Богородичног празника) и почињаће у 08:45 часова 

Од Божића до Светога Саве  


