
  

 

 

РАСПОРЕД БОГОСЛУЖЕЊА  

за новембар 2016. 

05.11. - ЗАДУШНИЦЕ (субота) - Општи парастос у 10:00 

часова 

06,11, - (недеља) - Св. Литургија у 10:00 часова 

08.11. - МИТРОВДАН (уторак) - Св. Литургија у 10:00 часова 

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

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

10:00 часова. У продужетку литургије освећење слав-

ског жита и колача. 

21.11. - АРАНЂЕЛОВДАН (субота) - Св. Литургија у 10:00 

часова 

29.11. -  БОЖИЋНЕ ПОКЛАДЕ (недеља) - Св. Литургија у 

10:00 часова 

___________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

ОБАВЕШТЕЊА 
 
 

Канцеларија ЦШО отворена уторком, чтвртком и 

петком од 9 - 12 часова 

ХРАМОВНА СЛАВА- Аранђеловдан  - прослава у 

недељу, 20. новембра. Домаћини славе: Кристина и 

Иван - Ивица Радан 

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 МУЧЕНИК НЕСТОР 

У време страдања светог Димитрија 

Мироточивог беше у Солуну неки младић 

Нестор, који се научи вери Христовој од 

самог светог Димитрија. У то време 

приреди христоборни цар Максимијан 

разне игре и увесељења за народ. А царев 

љубимац беше неки вандалин по имену 

Лије, голијатског раста и снаге. Као царев 

гладијатор Лије изазиваше на мегдан сваки 

дан људе, и убијаше их. И крволоштво 

Лијево увесељаваше крволочног цара 

идолскога. За Лијеве мегдане направи цар 

нарочито позориште, као једно гумно 

(тераса) на стубовима. Доле испод тога гумна беху пободена копља 

са оштрицама увис. Када би Лије некога у рвању победио, он би га 

ринуо одозго са тога гумна на читаву шуму управљених копаља. 

Унаокруг стајаше незнабожачки народ са својим царем, и 

увесељаваху се, како се неко бедно људско биће увија у мукама на 

копљима, докле не издахне. Међу невиним жртвама Лијевим беху и 

многи хришћани. Јер када се некога дана нико не би добровољно 

пријавио на мегдан Лију, тада су по наредби царевој хришћани 

вучени силом, да се боре са Лијем. Гледајући то ужасно 

увесељавање незнабожачко, светом Нестору срце се параше од 

бола. И он се реши, да изађе сам на мегдан џиновскоме Лију. Но 

претходно оде у тамницу светом Димитрију и потражи од њега 

благослов за то. Свети Димитрије га благослови, прекрсти га 

знамењем крста на челу и на прсима, и прорече му: „Лија ћеш 

победити, али ћеш за Христа пострадати”. Млади Нестор, дакле, 

изађе Лију на мегдан. Беше присутан цар са мноштвом народа; и 

сви жаљаху младога Нестора, што ће погинути и одвраћаху га од 

борбе са Лијем. Но Нестор се прекрсти и рече: „Боже Димитријев, 

помози ми!” И с Божјом помоћи савлада Нестор Лија, обори га и 

рину на оштра копља, где тешки џин брзо нађе смрт. Тада сав народ 

викаше: „Велики је Бог Димитријев!” А цар се постиди пред 

народом, ожалости за својим љубимцем Лијем, веома разгневи на 

Нестора и на Димитрија. Па нареди опаки цар, те Нестора мачем 

посекоше, а Димитрија копљима избодоше. Тако сконча свој млади 

земаљски живот овај славни хришћански јунак Нестор, 306. године, 

и пресели се у Царство Господа свога.  

Блажени су сиромашни духом, јер је њихово Царство небес-

ко.  

Блажени су тужни, јер ће се они утешити.  

Блажени су кротки, јер ће они наследити земљу.  

Блажени су гладни и жедни правде, јер ће се наситити.  

Блажени су милостиви, јер ће они бити помиловани.  

Блажени су чисти срцем, јер ће они Бога видети.  

Блажени су миротворци, јер ће се они синови Божији назва-

ти.  

Блажени су прогнани правде ради, јер је њихово Царство 

небеско.  

Блажени сте кад вас, Мене ради, руже и прогоне и, лажући, 

набеде сваким злом. Радујте се и веселите се, јер је награда 

ваша велика на небесима; јер су тако прогонили пророке који 

су били пре вас.  

 

 

 

 

 

БЛАЖЕНСТВА  

 


