
 

 

ПАРОХИЈСКЕ АКТИВНОСТИ 

(прошлог месеца) 

ВЕНЧАНИ - МНОГАЈА ЉЕТА! 

• Ненад Панић & Ивана Тепавчевић 

 

РАСПОРЕД БОГОСЛУЖЕЊА  

за јун 2018. 

• 03.06. - СВ. ЦАР КОНСТАНТИН и ЈЕЛЕНА (недеља) - Св. 

Литургија у 10:00 часова 

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

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

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

• 28.06. - ВИДОВДАН (четвртак) - Св. Литургија у 10.00 часова 

___________ 

 

ОБАВЕШТЕЊА 
 

• Канцеларија ЦШО отворена је УТОРКОМ, ЧЕТВРТКОМ и 
ПЕТКОМ од 9-12 часова 

 

• Петровски пост почиње 04. јуна 

... 
• ПРВИ КОНЦЕРТ ОБНОВЉЕНОГ 

КУД-а „ХАЈДУК ВЕЉКО“ 16. 
јуна 2018 

 

 

 

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


СВ. ЦАР КОНСТАНТИН И ЈЕЛЕНА 

 Родитељи Константинови беху цар Констанције 
Флор и царица Јелена. Флор имаше још деце од друге 
жене, но од Јелене имаше само овога Константина. Три 
велике борбе имаше Константин кад се зацари: једну 
против Максенција, тиранина у Риму, другу против 
Скита на Дунаву и трећу против Византинаца. Пред 
борбу са Максенцијем, када Константин беше у великој 
бризи и сумњи у успех свој, јави му се на дану 
пресјајан крст на небу, сав окићен звездама, и на крсту 
стајаше написано: овим побеђуј. Цар удивљен нареди 
да се скује велики крст, сличан ономе што му се јави, и 
да се носи пред војском. Силом крста, он задоби славну 
победу над бројно надмоћним непријатељем. 
Максенције се удави у реци Тибру. Одмах потом 
Константин изда знаменити Едикт у Милану 313. 
године, да престану гоњења хришћана. Победивши 
Византинце, он сагради диван престони град на 
Босфору, који се од тада прозва Константинопољ. Но 
пред тим Константин паде у тешку болест проказну. 
Жречеви и лекари саветоваху му као лек купање у крви 
заклане деце. Но он то одби. Тада му се јавише 
апостоли Петар и Павле и рекоше му да потражи 
епископа Силвестра који ће га излечити од страшне 
болести. Епископ га поучи вери хришћанској и крсти, и 
проказа ишчезе са тела царевог. Када наста раздор у 
цркви због смутљивог јеретика Арија, цар сазва I 
васељенски сабор у Никеји 325. године, где се јерес 
осуди, а Православље утврди. Света Јелена, 
благочестива мајка царева, ревноваше много за веру 
Христову. Она посети Јерусалим и пронађе Часни Крст 
Господњи, и сазида на Голготи цркву Васкрсења и још 
многе друге цркве по Светој Земљи. У својој 
осамдесетој години представи се ова света жена 
Господу 327. године. А цар Константин надживи своју 
мајку за десет година и упокоји се у својој шездесет 
петој години у граду Никомидији. Тело његово би 
сахрањено у цркви Светих Апостола у Цариграду.  

  СВЕТИ МУЧЕНИК ЦАР ЛАЗАР 

 Један од великаша српских, који су владали царством 
српским после цара Душана. По смрти цара Уроша Лазар би 
крунисан од патријарха Јефрема за цара српског. Слао 
изасланство у Цариград, са монахом Исаијом да моли да се 
скине анатема са народа српског. Борио се против силе 
турске у неколико махова. Најзад сукоби се на Косову пољу 
1389. године 15. јуна са турским царем Амуратом, где буде 
посечен. Тело му пренето и сахрањено у његовој задужбини 
Раваници код Ћуприје, а доцније пренето одатле у Раваницу 
Сремску, одакле је за време Другог светског рата (1942. 
године.) пренето у Београд и положено у Саборну цркву, где 
и данас нетљено почива и пружа утехе и исцелење свима 
онима који му се молитвом обраћају. Обновио Хиландар и 
Горњак; подигао Раваницу и Лазарицу; био ктитором 
манастира руског Пантелејмона као и многих других цркава 
и манастира. (Сада његове свете мошти почивају у 
манастиру Раваници).  

 


