
 

 

 

 

РАСПОРЕД БОГОСЛУЖЕЊА  

за децембар 2016. 

 

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

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

 18.12. - (недеља), Детињци - Св. Литургија у 10:00 часова 

 19.12. - НИКОЉДАН (понедељак) - Св. Литургија у 10:00 

часова 

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

 
 

СВИМ СЛАВАРИМА У МЕСЕЦУ ДЕЦЕМБРУ СВЕШТЕНИК 
СА УПРАВОМ ЧЕСТИТА КРСНУ СЛАВУ. 

На многаја љета! 
 
 

___________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОБАВЕШТЕЊА 
 
 

 Канцеларија ЦШО отворена уторком, чтвртком и 

петком од 9 - 12 часова 

 РЕДОВНА ГОДИШЊА СКУПШТИНА ЦРКВЕНЕ 

КОРПОРАЦИЈЕ одржаће се  у недељу 25. децембра 

после Литургије. 

 

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 МУЧЕНИК СЕВАСТИЈАН 

Овај славни мученик Христов роди се у 
Италији и би васпитан у граду Милану. У 
младости још преда се служби војничкој, 
и као научен, изгледан и храбар омили 
цару Диоклецијану, који га постави за 
началника своје дворске гарде. У тајности 
исповедаше веру хришћанску и мољаше 
се Богу живоме. Као муж чесан, правичан 
и милостив беше Севастијан омиљен 
веома од војника својих. Где год могаше, 
он спасаваше хришћане од муке и смрти, а 
где то не могаше, он их храбраше, да 
неодступно гину за Христа Бога живога. 
Два брата Марка и Маркелина, који беху у 
тамници због Христа и већ на ивици да се 
одрекну Христа и поклоне идолима, 

Севастијан утврди у вери и охрабри за мучеништво. Када им говораше 
да се не боје смрти за Христа, лице његово просветли се и сви видеше 
лице његово светло као лице ангела Божјег. Своје речи потврди 
Севастијан у чудесима: исцели од немила Зоу, жену тамничара 
Никострата, нему шест година, и приведе крштењу и њу и сав дом 
Никостратов; исцели и два болесна сина Клавдија војводе, и приведе 
крштењу Клавдија и дом његов; исцели од једанаестогодишње подагре 
и ногобоље Транквилина, оца Маркова и Маркелинова, и приведе га 
крштењу, заједно са целим домом његовим; исцели од исте болести и 
епарха римског Хроматија, и приведе крштењу њега и сина његовог 
Тивуртија. Од њих прво пострада света Зоа, коју ухватише на гробу 
апостола Петра где се Богу мољаше. После мучења бацише је у реку 
Тибар. Тада Тивуртија ухватише, и судија постави пред њега жар 
говорећи му, да избере живот или смрт, то јест или да баци тамјан и 
покади идолима, или да сам стане бос на жар. Свети Тивуртије 
прекрсти се и стаде босоног на жар, и оста неповређен. Потом би 
посечен мачем; Никострат би убијен мотком; Транквилијан потопљен 
у воду; Марко и Маркелин мучени и копљима избодени. Тада 
Севастијан би изведен пред цара Диоклецијана. Цар га укори за 
издајство, но он рече: „Ја се свагда молим Христу моме за здравље 
твоје и за мир царства Римског”. Цар нареди да га голог стрелама 
стрељају. Војници га дотле стрељаху, докле све тело мучениково не би 
покривено стрелама, те се више и не виђаше од стрела. И када сви 
мишљаху да је мртав, он се јави жив и потпуно здрав. Тада га 
незнабошци моткама убише. Пострада славно за Христа Господа свога 
и пресели се у Царство небеско 287. године у време Диоклецијана 
цара, и Гаја, епископа римског.  

   

СВЕТИ АМФИЛОХИЈЕ ИКОНИЈСКИ 

 Земљак, друг и пријатељ светог Василија Великог и других великих 

светитеља из IV века. Амфилохије рано остави метеж светски и повуче се у једну 

пештеру, где као отшелник проживи у подвигу четрдесет година. Догоди се тада, те 

се упразни епископска столица у Иконији, и Амфилохије чудесним начином би 

изабран и посвећен за епископа иконијског. Диван пастир и велики бранитељ чисте 

вере православне. Учествовао на II васељенском сабору 381. године. Ревносно се 

борио против Македонија злочестивог, и против аријанаца и Евномија. Лично 

молио цара Теодосија Великог да изагна аријанце из сваког града у држави. Цар му 

не испуни жељу. После неколико дана опет се јави Амфилохије цару. Када епископ 

би уведен у одају за примање, цар сеђаше на престолу, а до њега с десне стране 

сеђаше син му Аркадије, кога Теодосије беше узео себи за сацара. Ушавши, 

Амфилохије свети поклони се цару Теодосију, а на Аркадија, сина царевог, и не 

обазре се као да га ту и не бејаше. Разгневи се због тога цар Теодосије веома, и 

нареди да се Амфилохије одмах истера из двора. Тада рече светитељ цару: „Видиш 

ли, царе, како не подносиш бешчешће сина; тако и Бог Отац не трпи бешчешће 

Сина Свога, одвраћа се с ненавишћу од оних, који хуле Њега, и гневи се на све 

присталице оне проклете (Аријеве) јереси”. Чувши ово, цар разумеде зашто 

Амфилохије не одаде почаст сину његовом, и удиви се мудрости и смелости 

његовој. Између многих других трудова свети Амфилохије написао је неколико 

књига о вери. Упокојио се 395. године у дубокој старости и преселио се у живот 

бесмртни.  

 

 

 

 

 


