
  

 

 
ПАРОХИЈСКЕ АКТИВНОСТИ 

(протеклог месеца): 
 

 

УПОКОЈЕНИ - ВЈЕЧНАЈА ПАМЈАТ!: 
 Драгосав Драган Кевић 

 
 

РАСПОРЕД БОГОСЛУЖЕЊА  

за април 2015. 

 04.04. - ЛАЗАРЕВА СУБОТА - Св. Литургија у 10:00 часова 

.............................................. - Вечерње у 15:00 часова 

 05.04. - ЦВЕТНА НЕДЕЉА - Св. Литургија у 10:00 часова 

 07.04. - БЛАГОВЕСТИ (уторак) - Св. Литургија у 10:00 

часова 

 08.04. - ВЕЛИКА СРЕДА – Јелеосвећење y 19:00 часова 

 09.04 - ВЕЛИКИ ЧЕТВРТАК - Св. Литургија y 10:00 часова 

.............................................. - Велико бденије у 19:00 часова 

 10.04 - ВЕЛИКИ ПЕТАК - Вечерње са изношењем 
плаштанице у 19.00 часова 

 

 11.04. - ВЕЛИКА СУБОТА - Св. Литургија y 10:00 часова 
 

 20.04 - ВАСКРС - Васкршње јутрење у 00:01 часова 
 
………………………….. - Васкршња Литургија у 10:00 часова 
 

 12.04. - ВАСКРСНИ ПОНЕДЕЉАК - Св. Литургија у 10:00 
часова 

 

 19.04. - Томина недеља - Св. Литургија у 10:00 часова 

 26.04. - Недеља Мироносица - Св. Литургија у 10:00 часова 

ХРИСТОС ВАСКРСЕ!  

ВАИСТИНУ ВАСКРСЕ! 

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 

 

игуман Софроније Никић 
416-536-8565 
416-509-7841 

       sv.archangeldelaware@yahoo.ca                     http://starchangeltoronto.com        

http://starchangeltoronto.com/mailto
http://starchangeltoronto.com/slike.html


Васкрсење Христово - ВАСКРС 

Васкрс је највећи хришћански празник. 
Дан Христовог васкрсења из мртвих, 
и  победе живота над смрћу. То је дан 
највеће радости јер је Христос као Бог и 
Човек смрћу смрт уништио и дао наду 
сваком човеку за васкрсење и вечни 
живот. Због значаја овога празника, свака 
недеља у току године посвећена је 
Васкрсу и свака недеља је мали Васкрс. 

На Првом Васељенском сабору, 
одржаном 325. године, договорено је да 
хришћани заједно славе Васкрс. Дан 

прослављања Васкрса је недеља, јер је Христос васкрсао у тај дан. Одређено 
је правило кад пада Васкрс: 1) после јеврејске Пасхе, 2) после пролећне 
равнодневице 3) и после пуног месеца (Уштап). Када се испуне сви ови 
услови у прву недељу после тога, слави се Васкрс. Дешава се међутим, да пун 
месец или (Уштап) падне на сам дан пролећне равнодневнице, тада су оба 
услова одједном испуњена, па се прве недеље после тога слави Васкрс. 
Васкрс најраније може да падне 22/4. априла, а најкасније 25/8. маја. Треба 
обратити пажњу на разлику од 13 дана између Јулијанског и Грегоријанског 
календара јер по Грегоријанском, Пролећна равнодневица пада 21 марта, што 
је по Јулијанском 3 априла.  То је један од разлога зашто се датум Васкрса не 
поклапа код Православник од осталих Хришћанских цркава. Други разлог је 
што је Православна црква задржала принципа да се Васкрс слави после 
Јеврејске Пасхе а не пре или заједно. 

У целом хришћанском свету за Васкрс су везани лепи обичаји, један од њих је 
спремање јаја. Јаје је символ обнављања природе и живота. По томе оно 
потсећа на Христово Васкрсење. 

Један од најлепших обичаја за Васкрс је фарбање јаја. У нашем народу не 
постоји једнообразност када је у питању дан када то треба радити. Обичај је 
да се васкршња јаја боје (фарбају) на Велики петак изјутра, док у неким 
крајевима то раде на Велики четвртак да избегли било какав рад на велики 
Петак. У неким крајевима то раде на Велику Суботу ујутро. Та разноликост је 
и највећи проблем шта је исправно. Црква се о томе није посебно оглашавала 
сматрајући да је кување јаја за Васкрс део празвичне припреме и зато није 
хтела да се упуста у формализам јер би онда требало прописати и дефинисати 
сво спремање хране за Васкрс затим спремање за службу у Цркви и тд. Оно 
што је за Цркву главо је да се у те дане ништа друго не ради, осим оно што 
баш мора за сам празник, и да су наше мисли упућене на догађај Христовог 
страдања на Голготи. 

Символика фарбање јаја се везује за Свету Марију Магдалину, која је 
путовала у Рим да проповеда Јеванђеље, и посетила цара Тиберија. Тада му је 
у знак пажње, као новогодишњи поклон, предала црвено јаје, и поздравила га 
речима: „Христос Васкрсе“. 

ВАСКРШЊЕ СЛОВО СВЕТОГ ЈОВАНА 
ЗЛАТОУСТОГ, АРХИЕПИСКОПА 

КОНСТАНТИНОПОЉСКОГ  

Ако је ко побожан и богољубив, нека се наслађује овим дивним и 
светлим слављем. Ако је ко благоразуман слуга, нека радујући се уђе у 
радост Господа свога. Ако се ко намучио постећи се, нека сада прими 
плату. Ако је ко од првог часа радио, нека данас прими праведни дуг. 
Ако је ко дошао после трећега часа, нека празнује са захвалношћу. Ако 
је ко стигао после шестога часа, нека нимало не сумња, јер ничим неће 
бити оштећен. Ако је ко пропустио и девети час, нека приступи не 
колебајући се нимало. Ако је ко стигао тек у једанаести час, нека се не 
плаши закашњења: јер овај дивни Господар прима последњег као и 
првог, одмара онога који је дошао у једанаести час, као и онога који је 
радио од првога часа. И последњег милује и првога двори; и ономе 
даје, и овоме дарује; и дела прима, и намеру целива; и делање цени, и 
принос хвали. Стога дакле, уђите сви у радост Господа свога; и први и 
други, плату примите; богати и убоги, једни с другима ликујте; 
уздржљивци и лењивци, дан поштујте; ви који сте постили и ви који 
нисте постили, веселите се данас! Трпеза је препуна, наслађујте се 
богато сви! Теле је угојено; нека нико не изиђе гладан; сви уживајте у 
богатству доброте! Нека нико не оплакује сиромаштину, јер се јави 
опште Царство. Нека нико не тугује због грехова, јер опроштај засија 
из гроба. Нека се нико не боји смрти, јер нас ослободи Спаситељева 
смрт: угаси је Онај кога је она држала, заплени ад Онај који сиђе у ад, 
угорча се ад окусивши тело Његово. И предвиђајући то, Исаија 
закликта: ад се угорча сусревши Те доле! Угорча се, јер опусти; угорча 
се, јер би исмејан; угорча се, јер се умртви; угорча се, јер би срушен; 
угорча се, јер би окован; прими тело Христово, а наиђе на Бога; прими 
земљу, а срете небо; прими оно што виде, а паде у оно што не виде. 
Смрти, где ти је жалац? Аде, где ти је победа? Васкрсе Христос, и ад 
се стропошта! Васкрсе Христос, и падоше демони. Васкрсе Христос, и 
радују се анђели. Васкрсе Христос, и живот живује. Васкрсе Христос, 
и ниједног мртвог у гробу. Јер Христос, уставши из мртвих, постаде 
првина преминулих. Њему слава и власт кроза све векове. Амин! 
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