РАСПОРЕД БОГОСЛУЖЕЊА
за септембар 2017.
•

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

•

10.09. - (недеља) - Св. литургија у 10:00 часова

•

11.09. - УСЕКОВАЊЕ (понедељак) - Св. Литургија у
10:00 часова

•

13.09. - СВ. НОВОМУЧЕНИЦИ ЈАСЕНОВАЧКИ

•

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

•

21.09. - МАЛА ГОСПОЈИНА
Литургија у 10:00 часова

•

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

•

27.09. - КРСТОВДАН (среда) - 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

(четвртак) - Св.

___________

ОБАВЕШТЕЊА

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 СВЕШТЕНОМУЧЕНИК АНТИМ
Рођен у Никомидији и од
детињства васпитан као прави
хришћанин. „Тело његово беше
умртвљено, дух смирен, завист
искорењена, гнев укроћен, леност
прогнана;... имаше љубав к свима,
мир са свима; благоразумност
посред свију, ревност према слави
Божјој, јавну свима”. Није чудо
што човек с таквим врлинама би
постављен за епископа. Антим
свети
епископствоваше
у
Никомидији у време љутог гоњења
хришћана под опаким царевима
Диоклецијаном и Максимијаном.
Нарочито у Никомидији проливаше се крв хришћанска
потоцима. Једне године о Рождеству Христовом би
сажежено у једном храму двадесет хиљада мученика (в. 28.
децембар). То се деси у време Антимова архијерејства. Но
гоњење се тиме не оконча, него се продужи, и многи
хришћани беху бачени у тамницу и чувани ту за муке и
смрт. Свети Антим се удаљи у једно село, Оману, не да би
утекао од смрти, него да би отуда могао храбрити паству
своју у подвигу мученишта, да нико од страха не отпадне.
Једно његово писмо хришћанима у тамници би ухваћено и
предато цару Максимијану. Цар посла двадесет војника да
нађу и доведу Антима. Седи и прозорљиви старац изађе у
сусрет војницима, уведе их у дом и угости, па тек онда рече,
да је он Антим, кога они траже. Задивљени војници
добротом Антимовом предлагаху му да се сакрије, а они ће
рећи цару, да га нису могли наћи. Али Антим одговори, да
он не сме дозволити, да се лажју преступа заповест Божја и
његов живот спасава, него пође са војницима. Успут сви
војници повероваше у Христа и беху крштени од Антима.
Изведен пред цара Антим би дуго и љуто мучен, и најзад
секиром посечен. Прослави Господа и упокоји се у Господу
почетком IV века.

МОЛИТВА ЧАСНОМ КРСТУ
Нека васкрсне Бог, и нека се развеју непријатељи
Његови, и нека беже од Лица Његова они који га мрзе. Нека
ишчезну као што ишчезава дим, као што се топи восак на
домаку огња; тако нека изгину ђаволи пред лицем оних који
љубе Бога и осењују се крсним знаком, и који радосно
говоре: Радуј се, пречасни и животворни Крсте Господњи,
који прогониш ђаволе силом распетог на теби Господа
нашег Исуса Христа, који је сишао у пакао и сатро силу
ђаволску, и који нам је даровао тебе, Крст Свој Часни, за
прогањање сваког противника.
О! пречасни и животворни Крсте Господњи, помажи
ми увек са Светом Владарком, Дјевом Богородицом, и са
свима Светима занавек. Амин.

