
 

 

 

РАСПОРЕД БОГОСЛУЖЕЊА    

за октобар 2017. 

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

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

часова 

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

• 14.10. - ПОКРОВ ПРЕСВЕТЕ БОГОРОДИЦЕ  

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

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

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

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

часова. После литургије освећење славског жита и 

колача. 

___________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОБАВЕШТЕЊА 
 
 

• Канцеларија ЦШО отворена уторком, чтвртком и 

петком од 9 - 12 часова 

• ХОРСКА СЛАВА - Св. Петка - прославићемо ове 

године у недељу, 29. октобра.  

• ХРАМОВНА СЛАВА- Аранђеловдан  - прослава у 

недељу, 19 новембра.  

 

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
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ПОКРОВ ПРЕСВЕТЕ БОГОРОДИЦЕ  

Одувек је црква 
прослављала Пресвету 
Богородицу као 
покровитељку и заштитницу 
рода хришћанскога, која 
својим ходатајственим 
молитвама умилостивљава 
Бога према нама грешнима. 
Безброј пута показала се 

очигледно помоћ Пресвете Богородице како 
појединцима тако и народима, како у миру тако и у рату, 
како у монашким пустињама тако и у многољудним 
градовима. Догађај који црква данас спомиње и 
празнује, доказује само то постојано покровитељство 
Пресвете Богородице над родом хришћанским. У време 
цара Лава Мудрога (или Философа) 1. октобра 911. 
године, било је свеноћно бдење у Богородичној цркви 
Влахерне у Цариграду. Народа је била пуна црква. У 
позадини цркве стајао је свети Андреј Јуродиви са 
својим учеником Епифанијем. У четврти сат ноћи 
појави се Пресвета Богородица изнад народа са 
распростртим омофором на рукама, као да том одећом 
покриваше народ. Беше обучена у златокрасну порфиру 
и сва блисташе у неисказаном сјају, окружена 
апостолима, светитељима, мученицима и девицама. 
Свети Андреј видећи то јављање, показа руком 
Епифанију блаженом, и упита га: „Видиш ли, брате, 
Царицу и госпођу над свим, како се моли за сав свет?” 
Одговори Епифаније: „Видим, оче, и ужасавам се!” 
Због тога се установи ово празновање, да нас подсети 
како на тај догађај, тако и на стално покровитељство 
Пресвете Богородице, кад год ми то покровитељство, 
тај покров њен молитвено иштемо у невољама.  

   

СВЕТИ ПЕТАР ЦЕТИЊСКИ 

 Рођен 1. априла 1749. године у селу Његушу. Ступио у 
чин монашки у својој дванаестој години. По смрти 
митрополита Саве 1782. године Петар постаде 
митрополитом и господарем Црне Горе. Сав свој живот, 
витешки и свети, посветио је овај славни муж своме народу. 
Унутра је радио свом снагом да измири завађена племена, а 
споља да одбрани земљу и народ од грабљивих нападача. 
Успео је и у једном и у другом послу. Прославио се 
нарочито победом над војском Наполеоновом у Боки и 
Далмацији. Према себи је био суров а према сваком другом 
праведан и снисходљив. Живео је у једној тескобној келији, 
као прост монах, иако је био кнез над једним народом. 
Упокојио се 18. октобра 1830. године. Његове чудотворне 
мошти почивају нетљене у манастиру Цетињском. Господ га 
прослави на небесима и на земљи, као верног и трпељивог 
слугу Свога.  

 

 


