ПАРОХИЈСКЕ АКТИВНОСТИ

(протеклог месеца)
•

У недељу, 26. јануара свечано прослављен Савиндан.
Хвала домаћинима Варјачић Даници и Борисављевић
Миловану

SERBIAN EASTERN ORTHODOX CHURCH OF ST. ARCHANGEL MICHAEL
CORPORATION

Српска Православна Црква Св. Архангела Михаила Корпорација
РАСПОРЕД БОГОСЛУЖЕЊА

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

Tel. (416) 536-8565

*

за фебруар 2020.
•

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

•

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

•

12.02. - СВ. ТРИ ЈЕРАРХА (среда) - Св. Литургија
10:00 часова

•

15.02. - СРЕТЕЊЕ ГОСПОДЊЕ (субота) - Св. Литургија у
10:00 часова

•

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

•

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

у

__________________________

•

Канцеларија ЦШО отворена је УТОРКОМ,
ЧЕТВРТКОМ и ПЕТКОМ од 09:00 - 12:00
часова
игуман Софроније Никић
416-536-8565
416-509-7841

*Subject to change

sv.archangeldelaware@yahoo.ca

http://starchangeltoronto.com

ПРЕПОДОБНИ МАКАРИЈЕ ВЕЛИКИ
Мисирац, један од млађих
савременика
Антонија
Великог. Отац му био
свештеник.
Из
послушности
према
родитељима ожени се, но
жена му убрзо умре и он се
удаљи у пустињу где
проведе пуних шездесет
година у труду и борби,
унутрашњој и спољашњој,
за царство небеско. Кад су
га питали, зашто је толико
сув и кад једе и кад не једе,
он одговори: „Од страха
Божијега”. Толико је успео
очистити свој ум од злих
помисли и срце своје од
злих жеља да га је Бог
обдарио обилатим даром чудотворства, тако да је и
мртве из гроба васкрсавао. Његово смирење
задивљавало је људе и демоне. Рече му једном демон:
„Има само једно, у чему те ја не могу надвладати; то
није пост, јер ја не једем никад ништа; то није ни бдење,
јер ја не спавам никад”. „Него шта је то?” упита га
Макарије. „Твоје смирење”, одговори демон. Своме
ученику Пафнутију говорио је Макарије често: „Не
осуђуј никога, и бићеш спасен”. Живео је деведесет
седам година. Пред смрт на девет дана јавили му се из
онога света свети Антоније и свети Пахомије и
навестили му да ће кроз девет дана умрети, што се и
догоди. Још му се пред саму смрт јавио херувим који му
је открио у визији блажени свет небески, похвалио труд
и врлину његову и рекао му, да је послат да му узме
душу у Царство небеско. Упокојио се 390. године.

СВЕТИ СИМЕОН БОГОПРИМАЦ
У време цара мисирског Птоломеја Фила- делфа
изабран би и овај Симеон као један од знамените
Седамдесеторице, којима би поверен посао превођења
Библије са јеврејског на грчки језик. Симеон рађаше свој
посао савесно, но када превођаше пророка Исаију, па дође
до оног проро- чанства: ево дјева ће затрудњети и родиће
сина, он се збуни, па узе нож да избрише реч дјева и замени
је са речју „млада жена”, и да тако и преведе на грчки. Али у
том тренутку јави се Симеону ангел Божји и задржа га од
његове намере, објаснивши му да је пророчанство истинито,
и да је тачно записано. А да је истинито и тачно, рече му
још весник Божји, увериће се и он сам лично, јер по Божјој
вољи неће умрети док не види Месију рођенога од девојке.
Обрадова се праведни Симеон таквоме гласу с неба, остави
пророчанство неизмењено, и захвали Богу што га удостојава
да доживи и види Обећанога. Када Младенац Исус би
донесен Девом Маријом у храм јерусалимски, Дух Божји то
јави Симеону, који беше веома стар и бео као лабуд. Симеон
брзо оде у храм и у храму познаде и Деву и Младенца по
светлости што зрачаше око глава њихових као ореол.
Радостан старац узе Христа на руке своје и замоли Бога:
„Сад отпушташ у миру слугу својега, Господе, по ријечи
својој; јер видјеше очи моје спасење Твоје” (Лк 2, 29-30). Ту
се десила и Ана пророчица, кћи Фануилова, која и сама
познаде Месију и објави Га народу. Ани је тада било
осамдесет четири године. Ускоро по том престави се свети
Симеон. Овај праведни старац Симеон сматра се
заштитником мале деце.

Сада отпушташ с миром слугу Својега, Господе, по
речи својој, јер видеше очи моје спасење Твоје, које си
уговио пред лицем свију народа. Светлост, да просвећује
незнабошце, и славу народа твога Израиља.

