
 

ПАРОХИЈСКЕ АКТИВНОСТИ 

(прошлог месеца) 

КРШТЕНИ 

• Mila Ierrulo 

УПОКОЈЕНИ - ВЈЕЧНАЈА ПАМЈАТ! 

• Владимир Дракулић 

• Чедомир Чедо Ашанин 

 

РАСПОРЕД БОГОСЛУЖЕЊА  

за јун 2017. 

• 03.06. - СВ. ЦАРЕВИ КОНСТАНТИН и ЈЕЛЕНА / ЗАДУШНИЦЕ

(субота) - Св. Литургија и општи помен упокојенима у 10:00 

часова 

• 04.06. - ДУХОВСКА НЕДЕЉА - Св. Литургија у 10:00 часова 

• 05.06. - ДУХОВСКИ ПОНЕДЕЉАК - Св. Литургија у 10:00 

часова 

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

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

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

• 28.06. - ВИДОВДАН (среда) - Св. Литургија у 10.00 часова 

___________ 

 

ОБАВЕШТЕЊА 
 

• Канцеларија ЦШО отворена је УТОРКОМ, ЧЕТВРТКОМ и 
ПЕТКОМ од 9-12 часова 

 

• Петровски пост почиње 12. јуна 

 
 

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


 

СИЛАЗАК СВ. ДУХА НА АПОСТОЛЕ - 

ДУХОВДАН / ПЕДЕСЕТНИЦА 

 

 

 

 

 

 

 

После Христовог вазнесења ученици су остали у 
Јерусалиму и у једној соби на Сиону често су се 
окупљали и заједно се молили Богу очекујући с 
нестрпљењем обећанога Утешитеља, Духа Светога, 
који од Оца исходи. Место Јуде Искариотског међу 
дванаесторицом, коцком је било попуњено Матијом. На 
Педесетницу сви су били заједно, кад хука испуни сву 
кућу и показаше се огњени језици који се спустише на 
сваког од апостола. Изашавши на кров од куће, 
проговорили су и проповедали окупљеном народу 
језицима које до тада нису знали, тако да су их сви 
окупљени, и Јевреји и иноверни, разумели. Три хиљаде 
људи на овај дан поверовало је проповеди апостола и 
крстило се. Овај дан се сматра даном рођења Цркве 
Христове. Како су на празник Педесетнице Јевреји, 
значи и апостоли у ону Педесетницу, украшавали своје 
куће грањем, цвећем и травом подсећајући се на време 
кад су после ропства лутали са Мојсијем по пустињи и 
живели у колибама од грања и лишћа, и данас се на 
празник Силаска Светог Духа на апостоле православне 
цркве испуњавају травом и цвећем од кога се плету 
венчићи..  

  СВЕТИ МУЧЕНИК ЦАР ЛАЗАР И СВ. МУЧЕНИЦИ 
СРПСКИ - ВИДОВДАН 

 Један од великаша српских, који су владали царством 
српским после цара Душана. По смрти цара Уроша Лазар би 
крунисан од патријарха Јефрема за цара српског. Слао 
изасланство у Цариград, са монахом Исаијом да моли да се 
скине анатема са народа српског. Борио се против силе 
турске у неколико махова. Најзад сукоби се на Косову пољу 
1389. године 15. јуна са турским царем Амуратом, где буде 
посечен. Тело му пренето и сахрањено у његовој задужбини 
Раваници код Ћуприје, а доцније пренето одатле у Раваницу 
Сремску, одакле је за време Другог светског рата (1942. 
године.) пренето у Београд и положено у Саборну цркву, где 
и данас нетљено почива и пружа утехе и исцелење свима 
онима који му се молитвом обраћају. Обновио Хиландар и 
Горњак; подигао Раваницу и Лазарицу; био ктитором 
манастира руског Пантелејмона као и многих других цркава 
и манастира. (Сада његове свете мошти почивају у 
манастиру Раваници).  

 


