ПАРОХИЈСКЕ АКТИВНОСТИ
(протеклог месеца)
•

Прослављена Хорска слава; захваљујемо Куми Рајки Лали
Миловановић и њеној породици!
УПОКОЈЕНИ - ВЈЕЧНАЈА ПАМЈАТ!
•

Милица Петров

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

РАСПОРЕД БОГОСЛУЖЕЊА
за новембар 2019
•

02.11. - ЗАДУШНИЦЕ (субота) - Општи парастос у 10:30
часова

•

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

•

08.11. - МИТРОВДАН (петак) - Св. Литургија у 10:00 часова

•

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

•

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

•

21.11. - АРАНЂЕЛОВДАН (четвртак) - Св. Литургија у 10:00
часова

•

24.11. - (недеља) - ХРАМОВНА СЛАВА - Св. Литургија у
10:00 часова. У продужетку литургије освећење
славског жита и колача.

___________

ОБАВЕШТЕЊА
•

ХРАМОВНА СЛАВА- Аранђеловдан - прослава у
недељу, 24. новембра.

•

БОЖИЋНИ ПОСТ ПОЧИЊЕ 27. новембра

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

http://starchangeltoronto.com

СВЕТИ ВЕЛИКОМУЧЕНИК ДИМИТРИЈЕ
Овај славни и чудотворни светитељ роди се у
граду Солуну од родитеља благородних и
благочестивих. Измољен од Бога од бездетних
родитеља, Димитрије беше јединац син њихов,
због чега би с великом пажњом однегован и
васпитан. Његов отац беше војвода солунски; па
кад му отац умре, цар постави Димитрија за
војводу на место оца. Поставивши га за војводу,
христоборни цар Максимијан нарочито му
препоручи да гони и истребљује хришћане у Солуну. Но
Димитрије не само не послуша цара, него, напротив, јавно
исповедаше и проповедаше Христа Господа у граду Солуну.
Чувши то цар веома се огорчи на Димитрија, па када се једном
враћаше из рата против Сармата, цар Максимијан сврати у
Солун нарочито, да ствар испита. Призва, дакле, цар Димитрија
војводу и испитиваше га о вери. Димитрије јавно пред царем
призва да је хришћанин, и уз то још изобличи царево
идолопоклонство. Разјарени цар баци Димитрија у тамницу.
Знајући шта га чека, Димитрије уручи све своје имање своме
верноме послушнику Лупу, да разда сиротињи, и оде у тамницу
весео, што му предстојаше страдање за Христа Господа. У
тамници му се јави ангел Божји и рече му: „Мир ти, страдалче
Христов, мужај се и крепи се!” После неколико дана посла цар
војнике у тамницу да убију Димитрија. Војници нађоше
светитеља Божјег на молитви, и избодоше га копљем. Тело
његово узеше хришћани потајно и сахранише чесно. Из тела
страдалца Христова потече целебно миро, којим се многи
болесници излечише. Ускоро над моштима би подигнута мала
црква. Неки велможа илирски Леонтије бејаше болестан од
неизлечиве болести. Он притече моштима светог Димитрија с
молитвом, и би потпуно исцељен. Из благодарности подиже
Леонтије много већу цркву наместо старе. Светитељ му се јави у
два маха. Када цар Јустинијан хтеде пренети мошти светитељеве
из Солуна у Цариград, искочише пламене искре од гроба и чу се
глас: „Станите, и не дирајте!” И тако мошти светог Димитрија
осташе заувек у Солуну. Као заштитник Солуна свети Димитрије
много се пута јављао и много пута спасао Солун од велике беде.
Чудесима његовим броја нема. Светог Димитрија сматрају Руси
покровитељем Сибира, који је освојен и Русији присвојен 26.
октобра 1581. године.

СВ. ЈОВАН МИЛОСТИВИ

Патријарх александријски. Рођен на острву Кипру у
кнежевској фамилији. Отац му беше кнез Епифаније. Васпитан
од детињства као прави хришћанин. На наваљивање родитеља он
се ожени и имаде деце. Но по Божјем Промислу преселише се из
овог живота у онај и деца му и жена. Чувен због милосрђа и
благочешћа Јован би изабран за патријарха александријског у
време цара Ираклија. Десет година управљао црквом
Александријском као истински пастир, чувајући је од
незнабожаца и јеретика. Био је узор кротости, милосрђа и
човекољубља. „Ако желиш благородства”, говорио је он, „не
тражи га у крви, него у добродетељи, јер то је право
благородство”. Сви свети одликовали су се милосрђем, али свети
Јован беше се сав предао овој дивној добродетељи. Литургишући
једном, сети се патријарх речи Христове: „Ако, дакле, принесеш
дар свој жртвенику, и ондје се сјетиш да брат твој има нешто
против тебе, остави ондје дар свој пред жртвеником, и иди те се
најприје помири са братом својим, па онда дођи и принеси дар
свој” (Мт 5, 23-24), и сети се да један од клирика ту у цркви има
злу вољу на њега; он брзо остави свете дарове, приђе томе
клирику, паде му пред ноге и замоли га за опроштај. И тек када
се измири с тим човеком, врати се ка жртвенику. Једном опет
идући цркви Светих Кира и Јована, догоди се да га срете нека
бедна удовица и поче му говорити о беди својој. Пратиоци
патријархови осетише досаду од дуга жалбовања женина, па ће
рећи владици, да пожури у цркву на службу, и после службе
може чути ту жену. Одговори им свети Јован: „А како ће сад Бог
мене послушати, ако ја њу не послушам?” И не хте се кренути с
места док не чу удовичину жалбу до краја. Када Персијанци
ударише на Мисир, патријарх Јован седе у лађу да се удаљи од
напасти. Успут се разболи, и стигавши на Кипар, умре у своме
месту рођења, 620. године, и пређе у царство бесмртно Господа
свога. Мошти његове чудотворне пренете најпре у Цариград,
потом у Буда Пешту и најзад у Пресбург.

