
 

РАСПОРЕД БОГОСЛУЖЕЊА  

за јануар 2017. 

01.01. - (недеља) Оци - Св. Литургија у 10.00 часова 

06.01. - БАДЊИ ДАН (петак) - Св. Литургија и освећење малих бадња-

ка у 10.00 часова  

.............................................. - Вечерње и освећење бадњака у  19.00 

часова 

07.01. - БОЖИЋ (субота) - Боћићно јутрење у 00.01 часова 

.............................................. - Божићна Литургија у 10.00 часова 

08.01. - Сабор Пр. Богородице (недеља) - Св. Литургија у 10.00 часо-

ва 

09.01. - СВ. ПРВОМУЧЕНИК и АРХИЂ. СТЕФАН (понедељак) - Св. 

Литургија у 10.00 часова 

14.01. - ОБРЕЗАЊЕ ГОСПОДЊЕ; СРПСКА НОВА ГОДИНА (субота) - 

Св. Литургија у 10.00 часова 

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

18.01. - КРСТОВДАН (среда) - Св. Литургија у 10.00 часова 

19.01. - БОГОЈАВЉЕЊЕ (четвртак) - Св. Литургија и велико водоосве-

ћење у 10.00 часова 

20.01. - ЈОВАЊДАН (петак) - Св. Литургија у 10.00 часова 

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

27.01. - САВИНДАН (петак) - Св. Литургија у 10.00 часова 

29.01. - (недеља) - Св. Литургија у 10.00 часова. После литургије 

освећење славског жита и колача и Светосавска академија.  

     МИР БОЖИЈИ! -  ХРИСТОС СЕ РОДИ!                                                   СРЕЋ-

НА И БЛАГОСЛОВЕНА НОВА ГОДИНА! 

 

CHRIST IS BORN! - GLORIFY HIM! 

HAPPY NEW YEAR! 
 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

Дјева данас Натприродног рађа,  
а Земља пећину приноси Неприступном. 

Анђели с пастирима прослављају у песмама, 
а мудраци са звездом путују,  

јер се ради нас роди Дете мало,  
Превечни Бог.  

 

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


 

СВЕТА МУЧЕНИЦА ЈУЛИЈАНА 

 Ова славна девица и мученица рођена би у Нико-

мидији од родитеља незнабожних. Чувши од некога 

јеванђелску проповед, она се свим срцем обрати ка 

Христу и поче живети тачно по заповестима Господ-

њим. Неки сенатор Елевсије беше њен обручник. Да би 

га одвратила од себе, Јулијана му рече, да неће за њега 

поћи, ако не буде постао епарх тога града. То му она 

предложи мислећи, да тај млади човек неће моћи никад 

достићи до тог високог звања. Но Елевсије се потруди, 

те ласкањем и митом постављен би за епарха никоми-

дијског. А Јулијана му тада откри, да је она хришћанка, 

и да не може ступити с њим у брак, док он не прими 

њену веру говорећи: „Шта нам вреди бити телесно ује-

дињени а духом раздељени?” Огорчи се на то Елевсије 

и оптужи је оцу њеном. Јаросни отац изруга је и изби, 

па је онда предаде епарху на истјазање. Епарх нареди, 

те је тукоше веома, па је онда сву рањаву и искрвавље-

ну баци у тамницу. Но Господ је исцели у тамници, и 

она се јави пред епарха потпуно здрава. Епарх је врже у 

зажарену пећ, но огањ је не опали. Видећи то чудо, 

многи повероваше у Христа Бога. Беше таквих обраће-

них пет стотина мушких и стотину тридесет женских. 

Све ове осуди епарх на смрт и нареди те их посекоше 

мачем. Душе њихове преселише се у Рај. Тада осуди 

зли судија Јулијану свету на посечење мачем. Радосна 

духом Јулијана изађе на губилиште, помоли се Богу на 

коленима и положи главу своју на пањ. Глава јој би 

одсечена, а душа оде у царство вечне Христове светлос-

ти, 304. године. Елевсија убрзо постиже казна Божја. 

Пловећи по мору, разби му се лађа, и он паде у воду. 

Али не нађе смрт у води, него исплива на неко острво, 

где га пси растргоше и поједоше  

 У осми дан по рођењу би Младенац божански доне-

сен у храм и обрезан сходно закону постојећем у Израиљу 

још од времена Аврамова. Том приликом надедоше му име 

Исус како је и благовестио архангел Гаврил Пресветој Деви. 

Старозаветно обрезање предображава новозаветно крште-

ње. Обрезање Господа показује да је Он примио на себе 

истинско тело људско, а не привидно, како су доцније учили 

о Њему јеретици. Још је Господ обрезан и зато што је хтео 

да испуни сав закон који је Он сам дао кроз пророке и прао-

це. Испунивши тај пропис законски, Он га је заменио крш-

тењем у цркви Својој. „Јер у Христу Исусу нити обрезање 

што помаже нити необрезање, него нова твар” (Гал 6, 15) 

објављује апостол. (У црквеној служби овај Господњи праз-

ник нема ни предпразнства ни попразнства.). 

 

 

 

ОБРЕЗАЊЕ ГОСПОДЊЕ 

 


