
  

 

 

РАСПОРЕД БОГОСЛУЖЕЊА  

за децембар 2015. 

 

04.12. - ВАВЕДЕЊЕ (петак) - Св. Литургија у 10.00 часова 

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

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

19.12. - НИКОЉДАН (субота) - Св. Литургија у 10.00 часова 

20.12. - (недеља) Детињци - Св. Литургија у 10.00 часова 

27.12. -  (недеља) Материце - Св. Литургија у 10.00 часова 

___________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБАВЕШТЕЊА 
 
 

Канцеларија ЦШО отворена уторком, чтвртком и 

петком од 9 - 12 часова 

РЕДОВНА ГОДИШЊА СКУПШТИНА ЦРКВЕНЕ 

КОРПОРАЦИЈЕ одржаће се  у недељу 13. децембра 

после Литургије. 

 

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 ПРОРОК ДАНИЛ и ТРИ ОТРОКА 

Сва четворица беху од царског племена Јуди-

на. Када Навуходоносор (или Невукаднезар) 

разори и оплени Јерусалим, тада и Данил, као 

дечак, беше одведен у ропство заједно с 

јудејским царем Јоакимом и мноштвом дру-

гих Израиљаца. Опис његова живота, страда-

ња и пророчанства може се наћи исцрпно у 

књизи његовој. Сав предан Богу, свети Данил 

од ране младости добио је од Бога дар велике 

видовитости. Његова слава међу Јудејима у 

Вавилону почела је онда када је он изобличио 

два похотљива и неправедна старца, судије 

јудејске, и спасао целомудрену Сосану 

(Сузану) од неправедне смрти. А његова слава међу Вавилонцима 

почела је од онога дана када је он погодио и протумачио сан цару 

Навуходоносору. За то га цар учини кнезом на свом двору. Кад цар 

направи златног идола у пољу Деиру, три отрока не хтеше се поклони-

ти идолу, због чега бише бачени у пећ огњену. Но ангел се Божји јави 

у пећи прохлади огањ, тако да отроци шетаху по пећи, неповређени од 

огња, и појаху: „Благословен јеси Господе отаца наших”. И виде цар то 

чудо и беше ужаснут. Па изведе цар отроке из пећи и обасу их великим 

почастима. У време цара Валтазара, када цар једном на пиру јеђаше и 

пијаше са гостима својим из освећених судова, узетих из храма Јеруса-

лимскога, невидљива рука написа на дувару три речи: “мани, текел, 

фарес.” Те речи нико не могаше протумачити осим Данила. Те ноћи 

цар Валтазар би убијен, Два пута Данил би бачен у јаму лавовску због 

вере у једнога живога Бога. И оба пута Господ га спасе и оста у живо-

ту. Виде Данил Бога на престолу са ангелским силама, виђао ангеле, 

проницао у будућност појединих људи, царства и васцелог рода људ-

ског, прорекао време доласка Спаситеља на земљу. Према светом 

Кирилу Александријском Данил и три отрока доживеше у Вавилону 

дубоку старост и бише мачем посечени због вере праве. Када Ананија 

посекоше, Азарије простре одећу своју и прихвати главу његову; по 

том Азаријину главу прихвати Мисаил, а Мисаилову Данил. Ангел 

Божји пренесе тела њихова у Јудеју на гору Гевалску и положи под 

камен. По предању, ова четири Божја угодника усташе у време смрти 

Господа Христа и јавише се многим па опет заснуше. Данил се рачуна 

међу четири велика пророка (Исаија, Јеремија, Језекил и Данил). 

Живео и пророковао на пола хиљаде година пре Христа.  

   

СВЕТИ ЈОВАН ДАМАСКИН 

 Најпре први министар калифа Абдалмелеха, а потом монах у 

манастиру Светог Саве Освећеног. Због ватреног заступања иконопо-

штовања у време иконоборног цара Лава Исаврјанина, оклеветан би 

Јован од овога цара код калифа, који му одсече десну руку. Он припа-

де на молитву пред иконом Пресвете Богородице, и рука му се саста-

ви и зарасте чудесно. Видећи то чудо, калиф се раскаја, но Јован не 

хте више остати код њега као великаш, него се повуче у манастир, где 

беше од почетка узор монасима у смерности, послушности и свима 

прописаним подвизима монашким. Испевао посмртне песме, саставио 

“Октоих, Ирмологију, Месецослов, Канон пасхални,” и написао многа 

богословска дела, с надахнућем и дубином. Велики као монах, и као 

песник, и као богослов, и као војник истине Христове, Дамаскин се 

рачуна у велике Оце Цркве. Упокојио се мирно око 776. године у сто-

тину чет-

в р т о ј 

г о д и н и сво-

га живо- та.  

 

 

 

 

 


