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Српска Православна Црква Св. Архангела Михаила Корпорација
212 Delaware Avenue, Toronto, Ont., Canada M6H 2T1

Tel. (416) 536-8565

УПОКОЈЕНИ - ВЈЕЧНАЈА ПАМЈАТ!
Бранка Зекавица
Драган Радаковић
Миодраг Михаиловић
РАСПОРЕД БОГОСЛУЖЕЊА
за септембар 2015.
06.09. - (недеља) - Св. Литургија у 10.00 часова
11.09. - УСЕКОВАЊЕ (петак) - Св. Литургија у 10.00 часова
13.09. - (недеља) СВ. НОВОМУЧЕНИЦИ ЈАСЕНОВАЧКИ - Св.
Литургија у 10.00 часова
20.09. - (недеља) - Св. Литургија у 10.00 часова
21.09. - МАЛА ГОСПОЈИНА (понедељак) - Св. Литургија у
10.00 часова
27.09. - КРСТОВДАН (недеља) - Св. Литургија у 10.00 часова

___________

ОБАВЕШТЕЊА

BIG GARAGE SALE
12. септембра 2015

игуман Софроније Никић
416-536-8565
416-509-7841
sv.archangeldelaware@yahoo.ca

http://starchangeltoronto.com

ПРЕПОДОБНИ МОЈСЕЈ МУРИН
Етиопљанин родом, и по
занимању најпре разбојник и вођ
разбојничке дружине, а потом
покајник и велики подвижник.
Као роб некога господара Мојсеј
побегне и уврсти се у разбојнике.
Због његове велике телесне снаге
и безобзирности разбојници га
изберу за свога старешину.
Одједном наиђе на њега грижа
савести и покајање за недела која
беше починио; остави дружину,
ступи у неки манастир и преда се
потпуној послушности своме духовнику и реду манастирском.
Много се користио поукама светих Макарија, Арсенија и
Исидора. Доцније се повукао на безмолвије у једну келију, где
се сав предао: труду телесном, молитви, бдењу и богомислију.
Мучен демоном блуда, он се исповеди духовнику Исидору, и
од њега доби савет, да пости што више и не једе до сита. Но
кад и то не поможе, он по савету старца, поче ноћу бдети и
молити се стојећи; потом уобичаји, да по сву ноћ доноси воду
старцима са удаљеног бунара. После шестогодишњег
страшног труда, најзад га свети Исидор чудотворно исцели од
блудних помисли, маштања и снова, навођених на њ од
демона. У старости би рукоположен за свештеника. Основа
свој манастир и имаше седамдесет пет ученика, и поживе у
овом животу седамдесет пет година. Провиде своју смрт, и
једнога дана рече својим ученицима да беже, јер ће ударити
варвари на манастир. Када ученици и њега зваху да бежи, он
рече, да он треба да погине од насиља, јер је и сам некад
насиља чинио по речи: „Који се маше за нож, од ножа ће
погинути” (Мт 26, 52). Па оста са шест сабраће; и варвари
дођоше и исекоше их. Један од братије скривен у близини
гледаше и виде 7 светлих венаца како се спустише на
седморицу мученика.

ЦРКВЕНА НОВА ГОДИНА (НАЧАЛО ИНДИКТА)
Први васељенски сабор определио је, да се година црквена
почиње 1. септембра. Месец септембар је био код Јевреја почетком
нове грађанске године (Исх 23, 16), месец збирања плодова и приношења жртава благодарности Богу. У време овога празновања Господ
Исус ушао је у синагогу у Назарету, отворио књигу пророка Исаије и
прочитао речи:” Дух је Господа Бога на мени, јер ме Господ помаза да
јављам добре гласе кроткима, посла ме да завијем рањене у срцу, да
огласим заробљенима слободу и сужњима да ће им се отворити тамница” (Ис 61, 1). Још је овај месец септембар знаменит у историји
Хришћанства, што у њему цар Константин Велики одржа победу над
Максенцијем, непријатељем вере Христове, а тој победи следоваше
слобода хришћанске вероисповести у целој Римској царевини. Дуго
времена је и грађанска година у хришћанском свету рачуната као и
црквена од 1. септембра; па се она пренела на 1. јануар, а најпре у

западној Европи, а потом и у Русији у време Петра Великог.

