
  

 

 

ПАРОХИЈСКЕ АКТИВНОСТИ 
(протеклог месеца): 

 
 

УПОКОЈЕНИ - ВЈЕЧНАЈА ПАМЈАТ!: 

Влајко Перић 
Даница Старлек 

 
 

РАСПОРЕД БОГОСЛУЖЕЊА  

за април 2013. 

06.04. - (недеља) - Св. Литургија у 10 часова 

07.04. - БЛАГОВЕСТИ (понедељак) - Св. Литургија у 10 

часова 

12.04. - ЛАЗАРЕВА СУБОТА - Св. Литургија у 10 часова 

13.04. - ЦВЕТНА НЕДЕЉА - Св. Литургија у 10 часова 

16.04. - ВЕЛИКА СРЕДА – Јелеосвећење y 19.00 часова 

17.04 - ВЕЛИКИ ЧЕТВРТАК - Св. Литургија y 10.00 

часова 

     - Велико бденије у 19.00 часова 
18.04 - ВЕЛИКИ ПЕТАК - Вечерње са изношењем плаш-

танице у 19.00 часова 
19.04. - ВЕЛИКА СУБОТА - Св. Литургија y 10.00 часо-
ва 

20.04 - ВАСКРС - Васкршње јутрење у 00.01 часова 
         - Васкршња Литургија у 10.00 часова 

21.04. - ВАСКРСНИ ПОНЕДЕЉАК - Св. Литургија у 
10.00 часова 

27.04. Томина недеља - Св. Литургија У 10 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 

Од Господа Исуса Христа и од цркве Христове 

свима је намењено васкрсење у слави и свима је 

упућена радост ради тога васкрсења. Њу може да 

осетити само онај ко у себе прими благодат Духа 

Светога. Само онај, ко је примио благодат Духа 

Светога, може да разуме и зна шта је Христово 

Васкрсење и да верује у вечни живот и своје вас-

крсење кроз Исуса Христа. Стога апостол Павле 

каже: »Дух Онога, који је Исуса подигао из 

мртвих…оживеће и ваша тела, јер Његов Дух 

станује у вама. За то је потребно да се духовно 

препородимо, да се ослободимо од маловерја и да 

се утврдимо у правој вери и побожноти. 

Ми се молимо Богу и Господу Исусу Христу, да Христова благодат про-

буди у свима нама здраву и чисту савест, па да се покајемо од греха да би 

опет могли живети у духу истине, правде, доброте и љубави, јер само тако 

је могуће осетити радост Христова васкрсења и оживети духовно и знати 

шта је права храна за нашу душу, која чезне за оним што је вечно и непро-

лазно. Зато је важно да једни другима опростимо и ако смо нешто погре-

шили да се покајемо. Јер ако то не учинимо нећемо примити благодат 

Духа Светог, зато што Господ не шаље благодат у оно што је прљаво и 

нечисто. То и ми обични људи знамо поучени искуством из живота јер 

нико не сипа чисту воду у прљаве судове, већ у чисте и опране. 

Опростимо све и свима, због Христовог васкрсења, због Христове жртве 

за нас,  да би се измирили са Господом и са својим ближњима, јер смо сви 

деца Божија. Само покајани и измирени са свима можемо бити деца Божи-

ја и осетити радост Христовог васкрсења. 

Свакога дана, човек нешто погреши због чега се наш духовни лик прља и 

душа пати јер је оптерећена грехом и потребно је да се очисти и растерети 

покајањем да би се могла обновити   у Духу Светоме. Зато апостол Павле 

и каже: „иако се наш спољни човек троши, ипак се наш унутарњи човек 

данимице обнавља“ (Кор. 4, 16). Обнавља се, пак, само онај, у коме Дух 

Божји живи. Обнављају се само они који у себи имају духа Истине и које 

се боре да га сачувају. Стога, не гасите Духа Божјега у себи, него га 

негујте и распаљујте молитвом, вером, љубављу, делима љубави и жртвом 

за вечне вредности. 

Помолимо се Господу, да Христово васкрсење донесе у изобиљу Божјег 

благослова вама и целом нашем народу, Христос васкрсе! Ваистину 

васкрсе! 

Сутрадан после последње суботе пред Пасху, 

Исус пође у Јерусалим. На изласку из Витаније 

опколи га гомила народа која је све више расла 

како су се приближавали Јерусалиму. Многи су 

чули за чуда која је Христос чинио и похрлили су 

да га виде. У Јерусалим Христос је ујахао на 

магарету, да би се испунило пророчанство и да би 

показао како Цар Славе долази скромно а не у 

царској помпи овога света. Народ је резао гране 

од палми и бацао на пут, а многи су скидали са 

себе хаљине и простирали их пред ноге магарету. 

Ученици и народ, деца испред свих, запевали су: 

„Осана (спаси, дај среће) Сину Давидову! Благос-

ловен који иде у име Господње, цар Израиљев; 

Осана на висинама!” Фарисеји су сматрали све ово светогрђем, па су се 

обратили Господу: „Чујеш ли шта ови говоре!?” А Он им је одговорио речи-

ма из Писма: „Зар нисте читали: из уста деце која сисају начинио си себи 

хвалу”.Црква овај догађај слави у последњу недељу пред Васкрс, а народ 

овај празник зове Цвети.  

Када се Пресветој Дјеви навршило 11 година пре-

бивања у храму у Јерусалиму, односно 14 година 

од рођења, свештеници су јој саопштили да, по 

закону, више не може да остане ту него да је дуж-

на да ступи у брак. Али она им је одговорила да се 

посветила Богу и да жели да остане девојка до 

смрти. Тада првосвештеник Захарија сабра 12 без-

жених људи из племена Давидова да би једноме 

од њих уручили Дјеву Марију. И уручили су је 

старцу Јосифу из Назарета, који јој је био сродник. 

У Јосифовом дому Пресвета Дјева је наставила да 

живи као у Соломоновом храму, у молитви и 

рукодељу. Али, када се навршило време које је 

прорекао пророк Данило, јавио јој се архангел Гаврило и рекао јој да ће 

родити Сина Божијег. 

Улазак Господа Исуса Христа у  

Јерусалим - ЦВЕТИ  

       БЛАГОВЕСТИ 


