
 

 

 

 

РАСПОРЕД БОГОСЛУЖЕЊА  

за децембар 2017. 

 

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

• 04.12. - ВАВЕДЕЊЕ (понедељак) - Св. Литургија у 10:00 

часова 

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

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

• 19.12. - НИКОЉДАН (уторак) - Св. Литургија у 10:00 часова 

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

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

 
 

СВИМ СЛАВАРИМА У МЕСЕЦУ ДЕЦЕМБРУ СВЕШТЕНИК 
СА УПРАВОМ ЧЕСТИТА КРСНУ СЛАВУ. 

На многаја љета! 
 
 

___________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОБАВЕШТЕЊА 
 
 

• Канцеларија ЦШО отворена уторком, чтвртком и 

петком од 9 - 12 часова 

• РЕДОВНА ГОДИШЊА СКУПШТИНА ЦРКВЕНЕ 

КОРПОРАЦИЈЕ одржаће се  у недељу 24. 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 МУЧЕНИК ПЛАТОН 

Од града Анкире Галатијске; 
хришћанин по рођењу и 
васпитању. Још у младим годинама 
показивао велико савршенство у 
свима добродетељима. Платон не 
скриваше своју веру у Христа 
Господа, него јавно је проповедаше 
изобличавајући идолопоклонике 
због клањања мртвим тварима 
место живоме Творцу. Због тога би 
изведен на суд пред началника 

Агрипина, и би много истјазаван и мучен од овога. Када 
га началник поче саветовати, да избегне смрт и сачува 
живот поклоњењем идолима, одговори му Платон: „Две 
су смрти, једна времена а друга вечна, тако два су и 
живота, један маловремени а други бесконачни”. Тада 
Агрипин удари на њ страшне муке. Између осталог, 
нареди, те му врелу гвоздену ђулад метаху на обнажено 
тело; потом од коже му кајише скрајаху. „Мучи ме још 
љуће”, довикиваше мученик мучитељу, „да се види 
јасно твоја бешчовечност и моје трпљење”. Када 
мучитељ напомену мученику Платона филозофа као 
незнабожачког филозофа, рече му мученик: „Нити сам 
ја сличан Платону, ни Платон мени, осим једино по 
имену. Ја учим и учим се мудрости, која је Христова, а 
он је учитељ оне мудрости, која је лудост пред Богом”. 
Потом би Платон бачен у тамницу, где проведе 
осамнаест дана без хране и воде. Када се стражари 
задивише, да Платон може живети гладујући тако дуго, 
он им рече: „Ви се ситите месом а ја светим молитвама; 
вас весели вино, а мене Христос, лоза истинита”. Би 
најзад посечен мачем око 266. године и прими венац 
вечне славе.  

   

СВЕТИ СВЕШТЕНОМУЧЕНИК ЕЛЕВТЕРИЈЕ, 
ЕПИСКОП ИЛИРСКИ 

 Од добра дрвета и род добар. Овај дивни светитељ имађаше 
родитеље благородне и великоимените. Рођен би у Риму, где му отац би 
царски антипат. Мајка му Антија слушаше Јеванђеље од самог великог 
апостола Павла, и од овога апостола би крштена. Оставши рано удова, она 
даде сина свога јединца на учење и на службу епископу римском Аникити. 
Видећи Елевтерија Богом обдарена и просветљена благодаћу Божјом, 
епископ га рукоположи у петнаестој години за ђакона, у осамнаестој за 
презвитера, а у двадесетој за епископа. Богодана мудрост надокнађаваше 
Елевтерију оно што му оскудеваше у годинама. И постављен би овај 
богоугодник за епископа Илирије са седиштем у Валони (Авлони) 
Албанској. Добро чуваше стадо своје добри пастир, и умножаваше га из 
дана у дан. Адријан, цар христогонитељ, посла неког војводу Феликса с 
војницима, да ухвати и доведе Елевтерија у Рим. Када јаросни Феликс стиже 
у Валону и уђе у цркву, виде и чу светог архијереја Божјег, наједанпут се 
промени срце његово, и он поста хришћанином. Елевтерије га крсти и пође с 
њим у Рим, пође весело као да иђаше на пир, а не на суд и муке. Цар наложи 
љута истјазања на благородног Елевтерија: шибање, печење на железном 
кревету, кување у смоли, горење у пећи огњеној. Но силом Божјом 
Елевтерије би избављен од свих ових смртоносних истјазања. Видећи ово 
све Корив, епарх римски, изјави и сам, да је хришћанин. Корив би мучен, па 
посечен. Исто тако и Феликс блажени. Најзад одсекоше џелати царски и 
чесну главу светог Елевтерија. Када мајка дође над мртво тело сина свога, 
Антија света, и она би посечена. Њихова тела пренета у Валону, где свети 
Елевтерије и до данас прославља име Христово многим чудесима. Пострада 
у време Адријана, 120. године.  

 

 


