
ПАРОХИЈСКЕ АКТИВНОСТИ 

(протеклог месеца) 

 У недељу, 29. јануара свечано прослављен Савиндан. 

Хвала домаћинима Јулијани Малобабић Iozzo, њеним 

родитељима и баки и деки Љиљани и Милану Малобабић 

 

 

РАСПОРЕД БОГОСЛУЖЕЊА  

за фебруар 2017. 

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

 12.02. - СВ. ТРИ ЈЕРАРХА (недеља) - Св. Литургија  у 

10:00 часова  

 15.02. - СРЕТЕЊЕ ГОСПОДЊЕ (среда) - Св. Литургија у 

10:00 часова 

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

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

 
__________________________ 

 
 

 Канцеларија ЦШО отворена је УТОРКОМ, 

ЧЕТВРТКОМ и ПЕТКОМ од 09:00 - 12:00 

часова 

 ВАСКРШЊИ ПОСТ почиње 27/14. фебруара 

 

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


ПРЕПОДОБНИ СИМЕОН 

МИРОТОЧИВИ 

Велики владалац српског 
народа, ујединитељ српских 
земаља, творац независне 
српске државе, бранитељ 
Православља, истребитељ 
јереси. Најпре био крштен у 
латинској цркви, но доцније 
ослободи се од те цркве и 
постане члан цркве 
православне. Најпре 
зависио у државном 
погледу од Грка, но доцније 
ослободио се те зависности 
и постао потпуно 
самосталан. Када је утврдио 
државу, и веру православну 
у држави, тада, по примеру 

свога сина Саве, прими монашки чин у манастиру 
Студеници 1195. године и добије име Симеон. Жена 
његова Ана такође прими монашки чин, добије име 
Анастасија и повуче се у женски манастир. После две 
године иночества у Студеници Симеон оде у Свету 
Гору. Ту се настани најпре у манастиру Ватопеду, 
заједно са Савом. Отац и син проводили су дане и ноћи 
у молитви. Ту су саградили шест параклиса: Спаситељу, 
Бесребреницима, светом Георгију, светом Теодору, 
Претечи и светом Николају. Купе рушевине Хиландара 
и саграде диван манастир, у коме Симеон поживи само 
осам месеци па сконча. Кад је био на издисају, Сава га, 
по његовој жељи, положи на просту рогозину. Са очима 
управљеним у икону Богоматере и Спаситеља блажени 
старац изусти ове речи: „Всјакоје диханије да хвалит 
Господа!” И пресели се ка Господу 13. фебруара 1200. 
године.  

 Цариграђанин по роду и најпре високи дворјанин на 
двору цара Ираклија, а потом монах и игуман једног 
манастира недалеко од престонице. Највећи бранилац 
Православља од тзв. монотелитске јереси, која се ишчаури 
из јереси Евтихијеве. Наиме: као што је Евтихије тврдио, да 
је у Христу једна природа, тако су монотелити тврдили, да 
је у Христу једна воља. Максим се опре томе тврђењу и нађе 
се као противник и цара и патријарха. Но он се не устраши, 
него истраја до краја у доказивању да су у Господу биле две 
воље као и две природе. Његовим настојањем одржи се 
један сабор у Картагини а други у Риму, и оба та сабора 
анатемишу учење монотелита. Страдање Максимово за 
Православље не да се описати: истјазаван од кнежева, 
обмањиван од прелата, пљуван од масе народне, тучен од 
војника, прогоњен, затваран, док најзад, са одсеченим 
језиком и руком, не би осуђен на доживотно прогонство у 
земљу Скитску, где три године проведе у тамници, па 
предаде душу Богу, 666. године.  

 

ПРЕПОДОБНИ МАКСИМ 
ИСПОВЕДНИК  


