
  

 

 

РАСПОРЕД БОГОСЛУЖЕЊА    

за октобар 2016. 

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

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

часова 

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

14.10. - ПОКРОВ ПРЕСВЕТЕ БОГОРОДИЦЕ (петак) - Св. 

Литургија у 10:00 часова 

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

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

27.10. - СВ. ПЕТКА (четвртак) - Св. литургија у 10:00 часова 

30.10. - (недеља) - ХОРСКА СЛАВА - Св. Литургија у 10:00 

часова. После литургије освећење славског жита и колача. 
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ОБАВЕШТЕЊА 
 
 

Канцеларија ЦШО отворена уторком, чтвртком и пет-

ком од 9 - 12 часова 

ХОРСКА СЛАВА - Св. Петка - прославићемо ове годи-

не у недељу, 30. октобра. Домаћин славе: Станка 

Дулић. 

ХРАМОВНА СЛАВА- Аранђеловдан  - прослава у неде-

љу, 20. новембра. Домаћини славе: Кристина и Иван 

Радан. 

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 АПОСТОЛ И ЕВАНЂЕЛИСТ ЛУКА  

Родом из Антиохије. У младости 

изучио беше добро грчку филосо-

фију, медицину и живопис. У вре-

ме делатности Господа Исуса на 

земљи, свети Лука дође у Јеруса-

лим, где види Спаситеља лицем у 

лице, чује Његову спасоносну нау-

ку и буде сведок чудесних дела 

Његових. Поверовавши у Господа, 

свети Лука би увршћен у Седамде-

сет апостола и послат на проповед. 

Заједно са Клеопом видео васкрс-

лог Господа на путу за Емаус (Лк 24, 12-31). По силаску 

Духа Светога на апостоле Лука се вратио у Антиохију, и 

тамо је постао сатрудник апостола Павла, с којим је путовао 

и у Рим, обраћајући у веру Христову Јевреје и незнабошце. 

„Поздравља вас Лука, љекар љубљени”, пише Колошанима 

апостол Павле (Кол 4, 14). Не молбу хришћана написао 

Јеванђеље, око 60. године. По мученичкој смрти великог 

апостола Павла, свети Лука је проповедао Јеванђеље по 

Италији, Далмацији, Македонији и другим странама. Живо-

писао икону Пресвете Богородице - и то не једну него три, а 

тако исто и иконе светих апостола Петра и Павла. Отуда се 

свети Лука сматра оснивачем хришћанског иконописа. Под 

старост посетио је Ливију и Горњи Мисир. Из Мисира се 

вратио у Грчку, где је настављао с великом ревношћу про-

поведати и људе Христу обраћати, без обзира на своју дубо-

ку старост. Написао је свети Лука Јеванђеље и Дела светих 

апостола, и обоје посвети Теофилу, кнезу Агаје. Беше му 

осамдесет четири године, када га злобни идолопоклоници 

ударише на муке Христа ради и обесише о једној маслини у 

граду Тиви (Теби) Беотијској. Мошти чудотворне овога 

дивног светитеља беху пренесене у Цариград у време цара 

Констанција, сина Константиновог.  

КРСНА СЛАВА 

 У српском народу је обичај да се слави крсна слава. То је Светитељ који се 

слави по црквеном календару као заштитник наше лозе и наше породице,већ више 

од хиљаду година јер тог дана су крштени наши преци. Кад су крштавани,Срби су 

узимали за свједоке пред Богом и људима и за покрoвитеља свог дома једног од 

Светитеља. Наши преци су памтили овај дан и предавали га у наследство својим 

потомцима да сваке године прослављају свога Светитеља јер је то било 

свједочанство нашег постојања као православног хришћанског народа.Крсна слава 

је одлика нашег народа,традиције и духовности. Због тога сваки дом треба да слави 

своју крсну славу јер Светитељ чијем се имену молимо и призивамо у помоћ је наш 

посредник и заступник пред Богом и његове молитве много значе породици или 

дому. 

 Крсну славу прије свега прослављамо у част Пресвете Тројице и у част 

Светитеља те према томе то нам треба и да буде на уму. Света Црква је од старина 

увела обичај да се за крсну славу припрема славски колач,пшеница,свјећа,вино и 

тамјан. При прављењу славског колача употребљава се освећена водица.Славки 

колач символизује наш живот у Цркви-направљен је од мноштва зрна која су у 

јединству,као и ми који смо многи али ипак сачињавамо једно Тјело(Цркву 

Христову). Вино представља Крв Христову проливену ради нас и нашег спасења. 

Пшеница,пак,символизује Васкрсење по ријечи Господњој:''Заиста,заиста вам 

кажем:ако зрно пшенице паднувши на земљу не умре,онда једно остане;ако ли 

умре,род многи доноси.''(Јн 12,24) Свијећа означава свјетлост Христову а тамјан 

Благодат Светога Духа. 

 На сам дан крсне славе или дан-два раније,домаћин који прославља крсну 

славу одлази у храм да би свештеник обавио освећење славског жита. Ако се тај дан 

служи Света Литургија било би лијепо да домаћин заједно са породицом 

присуствује и ако је могуће причести се предходно постивши бар три дана ако је 

мрсна слава или целу седмицу ако слава пада у посту. Ово је од великог значаја за 

породицу. Славе делимо на мрсне и посне. Ако слава пада у вријеме поста или у 

сриједу или петак преко цијеле године изузев трапавих седмица домаћин славу 

прославља уз постан ручак.Славски ручак обично треба да буде у вријеме ручка иза 

подне на сам дан славе али исто тако не би требао да буде превише касно или да 

буде спојен са вечером. 

 Прослављање крсне славе не треба да се претвори у пијанке или у расправе 

и тиме заборави значај дана кога славимо. Слава није само гозба. Не заборавимо ''да 

се Богу треба покоравати више него људима!''(Ср.Дап 5,29) Увјек треба да нам буде 

на уму Светитељ кога славимо и да ревносно испуњавамо заповјести Божије као 

наш заштитник. Пазимо да не навучемо на себе проклетство умјесто Благослова ''јер 

каква је корист човјеку ако задобије сав свијет а души својој науди? Или какав ће 

откуп дати човјек за душу своју?''(Мк 8,36-37) Треба поменути и то да се славско 

жито спрема за сваку славу тј. и за Св. Пророка Илију као и за Св. Арх. Михаила,јер 

жито ''приносимо у славу Божију,у част Светитеља и у спомен оних који преминуше 

у благочестивој вјери'' тј. предака који нам предадоше вјеру. Сви Светитељи су 

живи пред Богом ''јер Бог није Бог мртвих,него живих!''(Мт 22,32),тако да је 

неосновано да се жито не приноси само за ове двије наведене славе. 

 


