РАСПОРЕД БОГОСЛУЖЕЊА
за мај 2019.

SERBIAN EASTERN ORTHODOX CHURCH OF ST. ARCHANGEL MICHAEL
CORPORATION

•

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

•

06.05. - ЂУРЂЕВДАН (понедељак) - Св. Литургија
у 10:00 часова

•

12.05. - (недеља) СВ. ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ
Св. Литургија у 10:00 часова

•

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

•

24.05. - СВ. КИРИЛО и МЕТОДИЈЕ (петак) - Св.
Литургија у 10:00 часова

•

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

Српска Православна Црква Св. Архангела Михаила - Корпорација
212 Delaware Avenue, Toronto, Ont., Canada M6H 2T1

Tel. (416) 536-8565

-

ОБАВЕШТЕЊА
Канцеларија ЦШО отворена је уторком, четвртком и
петком од 09:00-12:00 часова

•

Четнички банкет (Ђурђевдански састанак)
одржаће сеу недељу, 12. маја после Литургије

•

•

Годишњи концерт обновљеног КУД-а „Хајдук
Вељко“ одржаће се 15. јуна 2019. године

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

http://starchangeltoronto.com

СВ. МУЧЕНИЦА ПЕЛАГИЈА
ТАРСИЈСКА
Рођена у граду Тарсу, од родитеља незнабожних, но
знаменитих и богатих. Чувши од хришћана за Христа и за
спасење душе, она се разгори љубављу према Спаситељу
и у души беше сва хришћанка. У то време беше страшно
гоњење хришћана. Догоди се, да се сам цар Диоклецијан
заустави у Тарсу, и да се за време његовог бављења у том
граду његов син, царевић, заљуби смртно у Пелагију, и
хтеде је узети за жену. Одговори Пелагија преко своје зле
мајке, да се она већ обрекла своме небесном Женику,
Христу Господу. Бежећи од сквернога царевића и од своје
зле мајке, Пелагија потражи и нађе епископа Клинона,
човека знаменита због своје светости. Он је поучи у вери
хришћанској и крсти. Тада Пелагија раздаде своје
раскошне хаљине и много богатства, врати се дому и
исповеди мајци, да је она већ крштена. Чувши за ово
царев син, и изгубивши сваку наду, да ће моћи добити ову
свету девицу за жену, прободе самога себе мачем и умре.
Тада зла мајка сама оптужи цару своју ћерку и предаде му
је на суд. Цар се задиви лепоти девице, и заборавивши
свога сина, распали се нечистом страшћу на њу. Но како
Пелагија оста непоколебљива у вери својој, осуди је цар
на сажежење у металном волу, усијаном од огња. Када је
мучитељи обнажише, света Пелагија се прекрсти крстом
и с благодарном молитвом Богу на уснама својим, сама
уђе у усијаног вола, где се у трен ока сва растопи као
восак. Пострада чесно 287. године. Преостатак њених
костију добави епископ Клинон и сахрани на брду под
један камен. У време цара Константина Копронима (741775) на томе месту би саграђена красна црква у част свете
девице и мученице Пелагије, која се жртвова за Христа да
вечито царује са Христом.

СВ. МУЧЕНИЦА ГЛИКЕРИЈА
Кћи некога гувернера Рима. Осиротевши по смрти очевој, настани
се Гликерија у Трајанопољу у Тракији. У време нечестивог цара
Антонина би Гликерија изведена да принесе жртву идолу Дијевом. Она
нацрта крст на своме челу; па кад је намесник царски упита, где је њена
лампада (јер сви ношаху лампаде у рукама), Гликерија показа крст на
челу и рече: „Ово је моја лампада”. По њеној молитви гром удари у идола
и разби га у комаде. Разгњеви се намесник и нареди те је бише и у
тамницу вргоше. И запечати намесник тамнична врата, решен да умори
девицу глађу. Но ангел Божји јављаше се Гликерији и даваше јој небесну
храну. После извесног времена, када намесник мишљаше да је мученица
морала скончати од глади, отвори тамницу и зачуди се, кад је виде
здраву, светлу и веселу. Тамничар Лаодикије, видевши то чудо, и сам
исповеди Христа Господа, и одмах би посечен. По том Гликерија би
бачена у пећ огњену, но оста неповређена од огња. Стојећи усред огња,
она хваљаше Господа спомињући чудо на три отрока у пећи вавилонској.
Најзад би бачена пред лавове, и помоливши се Богу, ова света дева
предаде душу своју Господу, за кога је јуначки претрпела многе муке.
Чесно пострада 177. године. Из њених моштију потекло је целебно миро,
којим се лечаху болесници од најтежих болести.

