
 

РАСПОРЕД БОГОСЛУЖЕЊА  

за јануар 2016. 

03.01. - (недеља) Оци - Св. Литургија у 10.00 часова 

06.01. - БАДЊИ ДАН (среда) - Св. Литургија и освећење малих бадња-

ка у 10.00 часова  

.............................................. - Вечерње и освећење бадњака у  19.00 

часова 

07.01. - БОЖИЋ (четвртак) - Боћићно јутрење у 00.01 часова 

.............................................. - Божићна Литургија у 10.00 часова 

08.01. - Сабор Пр. Богородице (петак) - Св. Литургија у 10.00 часова 

09.01. - СВ. ПРВОМУЧЕНИК и АРХИЂ. СТЕФАН (субота) - Св. Литур-

гија у 10.00 часова 

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

14.01. - ОБРЕЗАЊЕ ГОСПОДЊЕ; СРПСКА НОВА ГОДИНА (четвртак) 

- Св. Литургија у 10.00 часова 

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

18.01. - КРСТОВДАН (понедељак) - Св. Литургија у 10.00 часова 

19.01. - БОГОЈАВЉЕЊЕ (уторак) - Св. Литургија и велико водоосвеће-

ње у 10.00 часова 

20.01. - ЈОВАЊДАН (среда) - Св. Литургија у 10.00 часова 

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

27.01. - САВИНДАН (среда) - Св. Литургија у 10.00 часова 

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

     МИР БОЖИЈИ! -  ХРИСТОС СЕ РОДИ!  СРЕЋНА И БЛАГОСЛОВЕНА 

НОВА ГОДИНА! 

 

CHRIST IS BORN! - GLORIFY HIM! 

HAPPY NEW YEAR! 
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Христос се рађа – славите! Христос с небеса 

– у сусрет му изађите! Христос на земљи – 

узнесите се! Певај Господу сва земљо!           

У весељу пој народе! Јер Он се прослави.  
 
 

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


 

СПОМЕН БЕКСТВА У МИСИР 

 Источни мудраци-звездари поклонивши се Господу у 

Витлејему, упутише се по наређењу ангела другим путем за 

домовину своју. И Ирод опаки цар умисли поклати сву децу у 

Витлејему. Виде Бог ту намеру Иродову, па посла ангела Свога 

Јосифу. Ангел се Божји јави Јосифу на сну и заповеди му, да 

узме Младенца и Матер Његову и бежи у Мисир. Јосиф тако и 

поступи. Узевши божанског Младенца и Матер Његову Пресве-

ту, он се упути прво у Назарет (Лк 2, 39) где уреди своје домаће 

ствари, и узе собом сина свог Јакова, па онда одоше у Мисир 

(Мт 2, 14). И тако се испунише речи пророчке: „Гле, Господ сје-

дећи на облаку лаку доћи ће у Мисир” (Иса 19, 1). У старом Каи-

ру и данас показују пећину, где је живела света породица, а у 

селу Матареа, близу Каира, указују на дрво, под којим се одмара-

ху Пресвета Богородица с Господом Исусом, као и чудотворан 

извор воде под тим дрветом. Проживевши неколико година у 

Мисиру, света породица врати се по наређењу ангела Божјег 

опет у Палестину. И тако се испуни друго пророчанство: „Из 

Мисира дозвах сина својега” (Ос 11, 1). Ирод беше умро, а на 

његов крвави престо седе достојни му у злу син Архелај. Чувши 

Јосиф, да Архелај царује у Јерусалиму, упути се у Галилеју, у 

свој град Назарет, где се настани у дому своме. Галилејом тада 

владаше други син Иродов, Ирод млађи, који беше нешто блажи 

у злу од свог брата Архелаја. 

   

СВЕТИ СВЕШТЕНОМУЧЕНИК ИГЊАТИ-

ЈЕ БОГОНОСАЦ 

Богоносцем назван је овај свети муж 

зато што је стално у срцу и на језику 

носио име Бога живога. А још, по 

предању, назван је он Богоносцем и 

зато што је био узет рукама Бога 

ваплоћеног Исуса Христа. У оне дане 

када Господ учаше ученике своје 

смерности, узе једно дете и ставивши га 

међу њих, рече им: „Који се, дакле, 

понизи као дијете ово, онај је највећи у 

Царству небеском” (Мт 18, 4). То дете 

био је Игњатије. Доцније Игњатије 

беше учеником у светог Јована 

Богослова, заједно с Поликарпом, епископом смирнским. Као епископ 

у Антиохији он управљаше црквом Божјом као пастир добри, и први 

уведе антифонски начин појања у цркви, тј. појања за две певнице 

тако да кад појање на једној страни престане на другој почиње. Такав 

начин појања откри се светом Игњатију међу ангелима на небесима. 

Када цар Трајан пролажаше кроз Антиохију идући у рат против 

Персијанаца, дознаде за Игњатија, призва га к себи и поче саветовати, 

да принесе жртву идолима, па ће му он дати звање сенатора. Како 

узалудни осташе и савети и претње цареве, Игњатије свети би окован 

у гвожђе и у пратњи десет немилосрдних војника послат у Рим, да 

буде бачен пред зверове. Игњатије се радоваше страдању за Господа 

свога и само се мољаше Богу, да зверови буду гроб његовом телу, и да 

га нико не спречи у тој смрти. После дугог и тешког путовања из 

Азије преко Тракије, Македоније и Епира, Игњатије приспе у Рим, где 

би бачен пред лавове у циркусу. Лавови га растргоше и изедоше, 

оставивши само неколико већих костију и срце. Пострада овај славни 

љубитељ Господа Христа 106. године у Риму за време христоборног 

цара Трајана. Јављао се више пута из онога света и чинио чудеса 

помажући све до данас свакоме ко га призива у помоћ.  

 


