
 

ПАРОХИЈСКЕ АКТИВНОСТИ 

(прошлог месеца) 

КРШТЕНИ: 

• Elizabeth Jakovljevic 

УПОКОЈЕНИ - ВЈЕЧНАЈА ПАМЈАТ! 

• Даница Малобабић 

 

РАСПОРЕД БОГОСЛУЖЕЊА  

за мај 2017. 

• 06.05. - ЂУРЂЕВДАН (субота) - Св. Литургија у 10:00 
часова 

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

• 12.05. - СВ. ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ (петак) - Св. 
Литургија у 10:00 часова 

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

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

• 24.05. - СВ. КИРИЛО и МЕТОДИЈЕ (среда) - Св. 
Литургија у 10:00 часова 

• 25.05. - ВАЗНЕСЕЊЕ - СПАСОВДАН (четвртак) - Св. 
Литургија у 10:00 часова 

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

 

 

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


    СВ. НИКОЛАЈА ЖИЧКИ и 
ОХРИДСКИ   

 Николај је остао 

недокучива величина, 

духовни стуб и упориште, 

нејгенијалнији српски 

беседник и богослов, 

највећи српски црквени 

писац и мислилац, почасни 

доктор Глазговскког и 

Колумбијског 

универзитета, велики отац 

цркве и духовник, од чијег 

духовног капитала Српска 

црква данас живи и живеће 

кроз векове.  

Своје последње дане, Владика Николај је провео у руском 

манастиру Светог Тихона у Саут Канану, у Пенсилванији. 

Упокојио се мирно у Господу, рано у недељу, на покладе 

18.марта 1956. године. Смрт га је затекла на молитви. Из 

руског манастира, пренет је у српски манастир Светог 

саве у Либертвилу и сахрањен уз велике почасти у 

српском народном гробљу поред манастира. На вест о 

Владичиној смрти зајецала су звона са торњева свих 

српских цркава широм света. Нарочито у његовој 

“Домаји”. Туга је обавила српске манастире, монахе и 

монахиње, свештенство и народ, нарочито његове верне 

богомољце. Туга, али истовремено и радост. Сви су знали 

и душом осећали да је Србија добила још једног 

молитвеника пред престолом Господњим. Народ му се 

одмах почео молити као светитељу.  

ПЕСМА СВ. ГЕОРГИЈУ  

Георгије, Георгије, мучениче! 

Георгије, Георгије, победниче! 

Кроз муке си, кроз муке си победио 

и кроз смрт се, и кроз смрт се прославио. 

 

Све си сматро јефтиније  

од Истине, Георгије, 

власт и сласт си земну дао  

Уз живог си Христа стао. 

 

Георгије, Георгије, мучениче! 

Георгије, Георгије, победниче! 

Трвен, ломљен, трвен, ломљен страшном муком, 

ти би држан ти би држан Божјом руком. 

 

Те све муке беху лаке 

због Божије руке јаке. 

Сви се теби поклањамо, 

твоје име прослављамо! 

 

Георгије, Георгије, мучениче! 

Георгије, Георгије, победниче!  


