РАСПОРЕД БОГОСЛУЖЕЊА
за септембар 2019.

SERBIAN EASTERN ORTHODOX CHURCH OF ST. ARCHANGEL MICHAEL
CORPORATION

•

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

•

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

•

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

•

13.09. - СВ. НОВОМУЧЕНИЦИ ЈАСЕНОВАЧКИ

•

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

•

21.09. - МАЛА ГОСПОЈИНА
Литургија у 10:00 часова

•

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

•

27.09. - КРСТОВДАН (петак) - Св. Литургија у
10.00 часова

•

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

(субота)

-

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

Tel. (416) 536-8565

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 МУЧЕНИЦИ АДРИЈАН И
НАТАЛИЈА
Муж и жена, обоје од племенита и богата рода из
Никомидије. Адријан беше начелник претора и
незнабожац, а Наталија потајна хришћанка. Обоје
млади, и живљаху у браку свега тринаест месеци до
мучеништва. Када опаки цар Максимијан посети
Никомидију, нареди да се хришћани хватају и на муке
стављају. Близу града у једној пећини беху скривени
двадесет три хришћанина. Неко их достави власти, и
бише љуто шибани волујским жилама и штаповима, па
онда бачени у тамницу. Потом их изведоше из тамнице
и доведоше претору, да им имена попише. Адријан
посматраше ове људе, измучене но трпељиве, мирне и
кротке, па их закле, да му кажу, шта они очекују од
свога Бога за толике муке претрпљене. Они му говораху
о блаженству праведних у царству Божјем. Чувши то и
опет посмотривши те људе Адријан се наједанпут
окрете писару и рече му: „Запиши и моје име са овима
светима, и ја сам хришћанин!” Када за то чу цар, упита
Адријана: „Да ниси с ума сишао?”, на што Адријан
рече: „Нисам с ума сишао него сам к уму пришао”.
Чувши за ово Наталија, веома се обрадова, и када
Адријан са осталим сеђаше окован у тамници, она дође
и служаше им свима; а када мужа њеног шибаху и
мучаху разним мукама, она га храбраше да истраје до
краја. После дугих мука и тамновања нареди цар, да се
однесе у тамницу наковањ, и да им се чекићем пребију
и ноге и руке. То би и извршено, и Адријан са двадесет
три часна мужа издахну у претешким мукама. Мошти
њихове пренесе Наталија у Цариград, и тамо их чесно
сахрани. После неколико дана јави јој се свети Адријан
сав у светлости и красоти и позва је да и она пође Богу,
и она мирно предаде дух свој Богу.

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.

