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Ивана Лубура

РАСПОРЕД БОГОСЛУЖЕЊА
за март 2015.

01.03. - (недеља) - Св. Литургија у 10:00 часова
08.03. - (недеља) - Јутрење (енг) у 08:45 часова
.................................Св. Литургија (срп) у 10:00 часова
15.03. - (недеља) - Св. Литургија у 10:00 часова
22.03. - (недеља) - Св. Литургија у 10:00 часова
29.03. - (недеља) - Св. Литургија у 10:00 часова

__________________________

Канцеларија ЦШО отворена је
УТОРКОМ, ЧЕТВРТКОМ и ПЕТКОМ
од 09:00 - 12:00 часова

игуман Софроније Никић
416-536-8565
416-509-7841
sv.archangeldelaware@yahoo.ca

http://starchangeltoronto.com

Свeти Бенедкит Нурсијски
Рођен у Нурсијској области у Италији
480. године, од родитеља богатих и знаменитих. У школи се не задржа дуго, јер
сам увиде да због књижног учења може
изгубити „велики разум душе своје”. И
изиђе из школе „ненаучен мудрац и разуман незналац”. Побегне у неки манастир
где га инок Роман замонаши, после чега
повуче се у једну врлетну гору где у пећини оста преко три године на великом труду око своје душе. Роман му доношаше
хлеба и спушта- ше са врлетне стене на
канапу до пред пећину. Кад се прочу по
околини, он, да би избегао славу од људи,
удаљи се из те пећине. Беше према себи врло суров. Једном кад
га нечисти бес телесне похоти спопаде, он се скиде наг и ваљаше
по коприви и трњу, док не одстрани од себе и сваку помисао о
жени. Обдари га Бог многим даровима духовним: прозираше,
исцељиваше, изгоњаше зле духове, васкр- саваше мртве, јављаше се другима и на јави и на даљини у сну. Једанпут прозре, да
му је наслужена чаша вина с отровом. Он прекрсти чашу, и чаша
прште. Основао дванаест манастира, у свакоме у почетку по дванаест монаха. Доцније се створио нарочити ред бенедиктинаца,
који и данас постоји у Римокатоличкој цркви. На 6 дана пред
смрт он нареди да се отвори његов гроб, раније припремљени,
јер светитељ прозре да му је крај близу. Сабра све мона- хе, посаветова их и предаде дух свој Госпо- ду, коме је верно послужио у
сиромаштини и чистоти. Његова рођена сестра, Схоластика,
живела је у једном женском манастиру, па угледајући се на брата
свога и сама се много подвизавала и дошла до великог духовног
савршенства. Кад свети Бенедикт испусти душу своју, два монаха, један на путу, а други опет у некој удаљеној ћелији на молитви, видеше истовремено исту визију: пут од земље до небеса застрт скупоценим тканинама и осветљен по странама редовима
људи; на врху тога пута стајаше неки човек неописане красоте и
светлости, који им рече, да је тај пут спремљен за Бенедикта,
Богу омиљенога. По тој визији та два брата сазнадоше да је
њихов добри игуман отишао из овога света. Скончао мирно 543.

Васкршњи пост
Време Васкршњег или Великог поста јесте време припреме за
празник Васкрсења Христовог, живи симбол целог људског живота
који треба да се оствари у саваскрсењу из мртвих са Христом. То је
време обновљене преданости: молитве, поста, и милостиње. То је време покајања, стварна обнова нашег ума, срца и дела у складу са Христом и Његовим учењем. То је време, пре свега, нашег повратка великим заповестима љубави према Богу и ближњима.
У Православној Цркви, Велики пост није време пренемагања и
зловоље. Напротив, то је време радости и очишћења. Позвани смо да
„намажемо лица своја“ и да „очистимо наша тела као што чистимо
наше душе“. Прве стихире Великопосних богослужења, одређеног
гласа говоре:
„Почнимо пост са умиљењем... уздржимо се од страсти као
што се уздржавамо од хране, примајући раост од добрих речи Духа,
да бисмо се удостојили да угледамо света страдања Христа Бога
нашега, и Његово свето Васкрсење, духовну радост.
Милост Твоја пројави се на нама, Господе, показао си нам проосветљење наших душа. Гле, сада је благопријатно време; гле, сада је
време покајања. (Вечерње стихире).
Бог жели наше покајање, не наше кајање. Жалостимо се због
нашух грехова, али у радости Божјег милосрђа. Умртвљујемо наша
тјелеса, али то чинимо у радости због нашег васкрсења за живот вечни. Током Великог поста ми се п рипремамо се за васкрсење Христово и наше.

Молитва Св. Јефрема Сиријца
Господе и Владико живота мога, дух лењости, мрзовоље, властољубља и празнословља не дај ми.
Дух целомудрености, смиреноумља, трпљења и љубави - даруј
мени слузи Своме.
О, Господе Царе, даруј ми да сагледам своје грехове, и да не
осуђујем брата свога, јер си благословен у векове векова. Амин.

