РАСПОРЕД БОГОСЛУЖЕЊА
за јануар 2019.
•

06.01. - БАДЊИ ДАН (недеља) - Св. Литургија и освећење малих
бадњака у 10:00 часова

.............................................. - Вечерње и освећење бадњака у
часова

•

18:30

SERBIAN EASTERN ORTHODOX CHURCH OF ST. ARCHANGEL MICHAEL
CORPORATION

Српска Православна Црква Св. Архангела Михаила Корпорација

07.01. - БОЖИЋ (понедељак) - Боћићно јутрење у 00:01 часова

212 Delaware Avenue, Toronto, Ont., Canada M6H 2T1

Tel. (416) 536-8565

.............................................. - Божићна Литургија у 10:00 часова

•

08.01. - Сабор Пр. Богородице (уторак) - Св. Литургија у 10:00
часова

•

09.01. - СВ. ПРВОМУЧЕНИК
Литургија у 10:00 часова

•

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

•

14.01. - ОБРЕЗАЊЕ
ГОСПОДЊЕ;
СРПСКА
(понедељак) - Св. Литургија у 10:00 часова

•

18.01. - КРСТОВДАН (петак) - Св. Литургија у 10:00 часова

•

19.01. - БОГОЈАВЉЕЊЕ (субота)
водоосвећење у 10:00 часова

•

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

•

27.01. - САВИНДАН (недеља) - Св. Литургија у 10.00 часова. После
литургије освећење славског жита и колача и Светосавска
академија.

и

АРХИЂ.

-

СТЕФАН (среда) - Св.

Св.

НОВА

Литургија

МИР БОЖИЈИ! - ХРИСТОС СЕ РОДИ!
СРЕЋНА И БЛАГОСЛОВЕНА НОВА ГОДИНА!

CHRIST IS BORN! - GLORIFY HIM!
HAPPY NEW YEAR!

ГОДИНА

и

велико

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

http://starchangeltoronto.com

РОЖДЕСТВО ГОСПОДА ИСУСА ХРИСТА
А рођење Исуса Христа овако би: Кад је мати његова
Марија била обручена Јосифу, а прије него што се бјеху
састали, нађе се да је затруднила од Духа Светога. А Јосиф
муж њезин, будући праведан и не хотећи је јавно изобличити,
намисли је тајно отпустити. Но кад он тако помисли, гле, јави
му се у сну анђео Господњи говорећи: Јосифе, сине Давидов,
не бој се узети Марију жену своју; јер оно што се у њој зачело
од Духа јe Светога. Па ће родити сина, и надјени му име Исус:
јер ће он спасти народ свој од гријеха њихових. А све се ово
догодило да се испуни што је Господ казао преко пророка који
говори: Ето, дјевојка ће зачети, и родиће сина, и надјенуће му
име Емануил, што ће рећи: С нама Бог. Уставши Јосиф од сна,
учини како му заповједи анђео Господњи и узе жену своју. И
не знадијаше за њу док не роди сина својега првенца, и
надјену му име Исус. А када се Исус роди у Витлејему
јудејскоме у дане Ирода цара, гле, дођоше мудраци од Истока
у Јерусалим и рекоше: Гдје је цар јудејски који се роди? Јер
видјесмо његову звијезду на Истоку и дођосмо да му се
поклонимо. Када то чу цар Ирод, уплаши се, и сав Јерусалим
са њим. И сабравши све првосвештенике и књижевнике
народне, питаше их гдје ће се Христос родити. А они рекоше:
У Витлејему јудејскоме; јер је тако пророк написао: И ти
Витлејеме, земљо Јудина, ни по чем ниси најмањи међу
кнежевима Јудиним; јер ће из тебе изићи Вођа који ће
напасати народ мој Израиља. Онда Ирод, тајно дозвавши
мудраце, сазнаде од њих када се појавила звијезда. И
пославши их у Витлејем, рече: Идите и распитајте се добро за
дијете, па када га нађете, јавите ми, да и ја дођем да му се
поклоним, А они, саслушавши цара, пођоше, и гле, звијезда,
коју су видјели на Истоку, иђаше пред њима док не дође и
стаде одозго гдје бјеше дијете. А кад видјеше звијезду,
обрадоваше се веома великом радости. И ушавши у кућу,
видјеше дијете са Маријом матером његовом, и падоше и
поклонише му се, па отворивши ризнице своје принесоше му
даре: злато, тамјан и смирну. И примивши у сну заповјест да
се не враћају Ироду, другим путем отидоше у земљу своју.

СВЕТИ САВА, ПРВИ АРХИЕПИСКОП СРПСКИ
Син Стефана Немање, великог жупана српског, рођен
1169. године. Као младић жудео за духовним животом, због чега
је одбегао у Свету Гору где се замонашио и са ретком ревношћу
прошао цео подвижнички устав. Немања последује примеру
сина, те и сам дође у Свету Гору, где се замонаши и умре као
монах Симеон. Сава је издејствовао код цара и патријарха
независност Српске цркве, и постао први архиепископ српски.
Подигао је, заједно са оцем својим, манастир Хиландар, а потом
и многе друге манастире, цркве и школе по земљи српској.
Путовао је у два маха на поклоњење светињама у Светој Земљи.
Мирио браћу своју, завађену око власти; мирио Србе са
суседима њиховим, и стварајући Српску цркву, стварао је кроз
то српску државу и културу. Уносио је мир међу све балканске
народе и радио је на добру свих, због чега је и био поштован и
вољен од свих Балканаца. Народу српском он је дао хришћанску
душу, која није пропала са пропашћу државе српске. Скончао у
Трнову у време цара Асена, разболевши се после службе Божје
на Богојављење, 12. јануара 1236. године. Тело му пренео краљ
Владислав у манастир Милешеву, одакле га Синан-паша дигне и
спали на Врачару у Београду, 27. априла 1594. године.

