
  

 

РАСПОРЕД БОГОСЛУЖЕЊА  

за новембар 2015. 

01.11. - (недеља) - Св. Литургија у 10.00 часова 

07.11. - ЗАДУШНИЦЕ (субота) - Општи парастос у 11.00 

часова 

08.11. - МИТРОВДАН (недеља) - Св. Литургија у 10.00 часо-

ва 

15.11. - (недеља) - Св. Литургија у 10.00 часова 

21.11. - АРАНЂЕЛОВДАН (субота) - Св. Литургија у 10.00 

часова 

22.11. - (недеља) ХРАМОВНА СЛАВА - Св. Литургија у 

10.00 часова. У продужетку литургије освећење сласког 

жита и колача 

29.11. -  (недеља) - Св. Литургија у 10.00 часова 

___________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

ОБАВЕШТЕЊА 
 
 

Канцеларија ЦШО отворена уторком, чтвртком и 

петком од 9 - 12 часова 

МИТРОВДАНСКА ЗАБАВА у организацији Срп-

ских Четника Равна Гора, Месни одбор у Торонту,  

на Митровдан, у недељу, 08. новембра. 

ХРАМОВНА СЛАВА- Аранђеловдан  - прослава у 

недељу, 22. новембра. Домаћини славе: Соња и 

Милан Црномарковић 

БОЖИЋНИ ПОСТ ПОЧИЊЕ 28. новембра 

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


 

СВЕТИ КОЗМА и ДАМЈАН - ВРАЧЕВИ 

Бесребреници и чудотворци. Бра-

ћа по телу и по духу, родом негде 

из Азије, од оца незнабошца и 

мајке хришћанке. По смрти оца, 

њихова мајка, Теодотија, посвети 

све време и труд, да синове своје 

васпита и подигне као истините 

хришћане. И Бог јој поможе, те 

синови њени израстоше као две 

слатке воћке, и као два светилни-

ка света. Беху научени лекарској 

вештини, и бесплатно помагаху 

болесним, не толико лекаријама колико именом Господа 

Исуса Христа. И беху прозвати безмездним врачима, тј. 

бесплатним лекарима, јер бесплатно лечише и тако испу-

нише Христову заповест: „Забадава сте добили, забадава 

и дајите” (Мт 10, 8). Толико беху опрезни у бесплатном 

лечењу људи, да се Козма истински наљути на брата свог 

Дамјана, што овај узе три јајца од неке жене Паладије, и 

нареди Козма, да после смрти његове не сахране га до 

брата му Дамјана. У ствари Дамјан свети не узе та три јај-

ца као награду за то што он исцели болесну Паладију, 

него што га ова закле Пресветом Тројицом, да узме та три 

јајца. Ипак по смрти њиховој, у месту Фереману, беху 

заједно сахрањени сходно откровењу Божјем. Беху ова 

браћа света чудотворци велики и за живота и после смр-

ти. Некоме тежаку при спавању увуче се змија кроз уста у 

стомак, и имаше бедни човек у највећим мукама издахну-

ти, да у последњем часу не призва у помоћ свете Козму и 

Дамјана. И тако прослави Господ заувек чудотворством 

оне који Њега прославише на земљи вером, чистотом и 

милошћу.  

   

ТРОПАР СВ. АРХАНГЕЛУ МИХАИЛУ 

Глас 4.  

 Војсковође небеских војски, непрестано 

вас молимо ми недостојни да вашим молит-

вама заштитите нас заклоном крила ваше 

непропадљиве славе, чувајући нас који 

падамо на колена и усрдно вапијемо: Изба-

вите нас од невоља као војсковође виших 

сила.  

 

 

 

 

 


