РАСПОРЕД БОГОСЛУЖЕЊА
за фебруар 2016.
07.02. - (недеља) - Св. Литургија у 10:00 часова
12.02. - СВ. ТРИ ЈЕРАРХА (петак) - Св. Литургија у 10:00
часова

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

14.02. - (недеља) - Св. Литургија у 10:00 часова
15.02. - СРЕТЕЊЕ ГОСПОДЊЕ (понедељак) - Св. Литургија у 10:00 часова
21.02. - (недеља) - Св. Литургија у 10:00 часова
28.02. - (недеља) - Св. Литургија у 10:00 часова
__________________________

Канцеларија ЦШО отворена је УТОРКОМ,
ЧЕТВРТКОМ и ПЕТКОМ од 09:00 - 12:00
часова

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

http://starchangeltoronto.com

СВЕТИ СИМЕОН БОГОПРИМАЦ
У време цара мисирског Птоломеја
Фила- делфа изабран би и овај
Симеон као један од знамените
Седамдесеторице, којима би
поверен посао превођења Библије
са јеврејског на грчки језик.
Симеон рађаше свој посао савесно,
но када превођаше пророка Исаију,
па дође до оног проро- чанства:
ево дјева ће затрудњети и родиће
сина, он се збуни, па узе нож да
избрише реч дјева и замени је са
речју „млада жена”, и да тако и
преведе на грчки. Али у том
тренутку јави се Симеону ангел
Божји и задржа га од његове намере, објаснивши му да је
пророчанство истинито, и да је тачно записано. А да је
истинито и тачно, рече му још весник Божји, увериће се и
он сам лично, јер по Божјој вољи неће умрети док не види
Месију рођенога од девојке. Обрадова се праведни Симеон
таквоме гласу с неба, остави пророчанство неизмењено, и
захвали Богу што га удостојава да доживи и види
Обећанога. Када Младенац Исус би донесен Девом
Маријом у храм јерусалимски, Дух Божји то јави Симеону,
који беше веома стар и бео као лабуд. Симеон брзо оде у
храм и у храму познаде и Деву и Младенца по светлости
што зрачаше око глава њихових као ореол. Радостан старац
узе Христа на руке своје и замоли Бога: „Сад отпушташ у
миру слугу својега, Господе, по ријечи својој; јер видјеше
очи моје спасење Твоје” (Лк 2, 29-30). Ту се десила и Ана
пророчица, кћи Фануилова, која и сама познаде Месију и
објави Га народу. Ани је тада било осамдесет четири
године. Ускоро по том престави се свети Симеон. Овај
праведни старац Симеон сматра се заштитником мале деце.

ПРЕПОДОБНИ АКСЕНТИЈЕ
Врло угледан властелин у Цариграду међу властелом и дворјанима цара Теодосија Млађега. Загрејан љубављу Христовом, Аксентије се замонаши и пребиваше још не дуго време у Цариграду. Када се
почеше о њему похвале говорити, он побеже од људских похвала и
настани се на једној гори близу Халкидона, која се после прозва
Аксентијева гора. Не оствари му се жеља да остане ту заувек скривен
од људи, јер нађоше га чобани и разгласише га. И почеше к њему
доводити болеснике на исцељење. И он исцели многе. Слепоме поврати вид, губаве очисти, помазав их јелејем, тако и узетога подиже, и
многе демонијаке ослободи демона. Све је то за дивљење, али је његова смерност још за веће дивљење. Кад год су га молили да некога
исцели, он се бранио речима: и ја сам човек грешан! Но принуђен
многим молбама он је приступао исцељењу на следеће начине: или је
позивао све присутне да се с њим заједно помоле Богу за болесника;
или је прво утврђивао веру у људима, па онда им говорио, да ће им
Бог дати по вери; или је говорио над главом болесниковом: исцељује
те Господ Исус Христос! То је све чинио, само да се не би чудотворство приписивало њему него Богу Свемогућем. Учествовао на IV васељенском сабору у Халкидону и силно штитио Православље од јереси
Евтихијеве и Несторијеве. У дубокој старости узе Господ његову младу душу к
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