
 

 

 

РАСПОРЕД БОГОСЛУЖЕЊА    

за октобар 2019. 

 05.10. - ЗАДУШНИЦЕ (субота) - Општи парастос у 11:00 

часова 

 07610. - (недеља) - Св. Литургија у 10:00 часова 

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

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

 28.10. - СВ. ПЕТКА (недеља) - ХОРСКА СЛАВА - Св. 

Литургија у 10:00 часова. После литургије освећење 

славског жита и колача. 

___________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОБАВЕШТЕЊА 
 
 

 Канцеларија ЦШО отворена уторком, чтвртком и 

петком од 9 - 12 часова 

 ХОРСКА СЛАВА - Св. Петка - прославићемо ове 

године у недељу, 27. октобра. Домаћица  славе 

Миловановић Рајка са ћеркама Николином и 

Кристином и унуком Кики Дајаном Миловановић  

 ХРАМОВНА СЛАВА- Аранђеловдан  - прослава у 

недељу, 25. новембра. Домаћин славе Лончар Ђуро и 

Љубица са породицом 

 

ДОБРО ДОШЛИ НА НАШЕ СЛАВЕ! 

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
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ЗАЧЕЋЕ СВ. ЈОВАНА КРСТИТЕЉА 

Овога дана прославља се 
милост, чудо и мудрост Божја; 
милост према побожним и 
праведним родитељима светог 
Јована, старцу Захарији и 
старици Јелисавети, који су 
целог живота желели и од 
Бога просили једно дете; чудо 
зачећа Јованова у престарелој 
утроби Јелисаветиној; и 
мудрост у домостројитељству 

људскога спасења. Јер са Јованом имађаше Бог 
нарочито велике намере, наиме, да он буде пророк и 
Претеча Христу Господу, Спаситељу света. Преко 
својих ангела Бог је објавио рођење Исака од 
бездетне Саре, и Самсона од бездетног Маноја и 
његове жене, и Јована Претече од бездетних, 
Захарије и Јелисавете. Преко ангела својих Бог је 
објављивао рођење оних, с којима је имао нарочите 
намере. Како су се могла родити деца од старих 
родитеља? Ако је ко љубопитљив да то зна, нека не 
пита о томе ни људе, јер људи то не знају, ни 
природне законе, јер то је изнад природних закона, 
него нека обрати поглед свој на силу Свемогућега 
Бога, који је из ништа створио сав свет, и који за 
стварање првога човека, Адама, није потребовао 
никакве родитеље, ни старе ни младе. Место 
љубопитства одајмо хвалу Богу, који нам често 
јавља моћ и милост и мудрост Своју мимо 
природних закона, у које оковани ми бисмо, без 
нарочитих чудеса Божјих, пали у очајање и 
Богозаборав. 

 

СВЕТИ МУЧЕНИЦИ СЕРГИЈЕ и ВАКХО  

 Ови свети и дивни мученици и јунаци вере 
Христове беху најпре први великаши на двору цара 
Максимијана. И сам их цар уважаваше много због 
храбрости, мудрости и верности. Али, кад чу цар, да су 
ова два великаша његова хришћани, промени љубав 
своју према њима на гнев. И једном када беше велико 
жртвоприношење идолима, цар позва Сергија и Вакха, 
да заједно с њима жртве принесу, али они отворено 
отказаше цару послушност у томе. Ван себе од јарости, 
цар нареди, те свукоше с њих војничко одело, и 
прстење, и одликовања, и обукоше их у женске хаљине; 
још им метнуше гвоздене обруче о врат, и тако их 
вођаху улицама града Рима на подсмех свима и свакоме. 
Потом их посла цар у Азију, своме намеснику Антиоху, 
на истјазање. А овај Антиох беше се и дигао до тога 
положаја помоћу Сергија и Вакха, који га у своје време 
препоручише цару. Када их Антиох поче саветовати, да 
се одрекну Христа и да себе спасу бешчешћа мука и 
смрти, одговорише ови светитељи: „И чест и бешчешће, 
и живот и смрт - све је једно ономе ко иште царства 
небескога”. Антиох баци Сергија у тамницу, и нареди 
прво да се мучи Вакх. Слуге се мењаху једни за другим 
тукући Вакха светога, све док му цело тело не 
раздробише. Из раздробљеног и крвавог тела светог 
Вакха изађе душа његова света и на рукама ангелским 
оде Господу. Пострада свети Вакх у граду Варвалису. 
Тада Сергије свети би изведен, и обувен у гвоздене 
опанке, с начичканим ексерима, па тако отеран у град 
Росаф у Сирију, и тамо мачем посечен; и душа му оде у 
Рај, да тамо заједно са Вакхом, другом својим, приме 
венце славе бесмртне од Христа Цара и Господа свога. 
Пострадаше ови красни витези вере Христове око 303. 
године.  

 


