
  

 

за март 2014. 

 02.03. (недеља) - Св. Литургија у 10.00 часова 

 08.03. (субота) - Вечерња у спомен на НЕДЕЉУ 
ПРАВОСЛАВЉА у 18.00 часова 

 09.03. (недеља) - Св. Литургија у 10.00 часова 

 16.03. (недеља) - Св. Литургија у 10.00 часова 

 23.03. (недеља) - Св. Литургија у 10.00 часова 

 30.03. (недеља) - Св. Литургија У 10.00 часова 

___________ 
 
 

ОБАВЕШТЕЊА 
 

 Канцеларија ЦШО отворена је УТОРКОМ, ЧЕТВРТ-

 
 ЗИМСКА - ПОКЛАДНА ЗАБАВА у свечаној хали 
наше цркве одржаће се у суботу, 01. марта у 19.00 

часова. Добро дошли! 
 

 Васкршњи пост почиње 03. марта 
 
 
 

СВИМ НАШИМ ЧЛАНОВИМА И ПАРОХИЈАНИМА 
ЖЕЛИМО СРЕЋАН И БЛАГОСЛОВЕН ПОЧЕТАК 

ВАСКРШЊЕГ ПОСТА 
 

 

РАСПОРЕД БОГОСЛУЖЕЊА  

за март 2014. 

 02.03. (недеља) - Св. Литургија у 10.00 часова 

 08.03. (субота) - Вечерња у спомен на НЕДЕЉУ 
ПРАВОСЛАВЉА у 18.00 часова 

 09.03. (недеља) - Св. Литургија у 10.00 часова 

 16.03. (недеља) - Св. Литургија у 10.00 часова 

 23.03. (недеља) - Св. Литургија у 10.00 часова 

 30.03. (недеља) - Св. Литургија У 10.00 часова 

___________ 
 
 

ОБАВЕШТЕЊА 
 

 Канцеларија ЦШО отворена је УТОРКОМ, ЧЕТВРТ-
КОМ и ПЕТКОМ од 9-12 часова 

 
 ЗИМСКА - ПОКЛАДНА ЗАБАВА у свечаној хали 
наше цркве одржаће се у суботу, 01. марта у 19.00 

часова. Добро дошли! 
 

 Васкршњи пост почиње 03. марта 
 
 
 

СВИМ НАШИМ ЧЛАНОВИМА И ПАРОХИЈАНИМА 
ЖЕЛИМО СРЕЋАН И БЛАГОСЛОВЕН ПОЧЕТАК 

ВАСКРШЊЕГ ПОСТА 
 

 

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�


O ВАСКРШЊЕМ ПОСТУ 
  Први грех првог човека због кога смо изгубили Рај како се 
зове? Неуздржљивост. Ми смо изгубили Рај јер смо нарушили божански 
пост. Јели смо од забрањеног рода. Ми смо изгубили бесмртност јер нис-
мо хтелида постимо. Непост је не само наш први грех, већ и отац свих 
наших грехова и отац свих наших смрти. Авај, мајко, кад ти смрт отме 
јединца, оче кад ти смрт покоси узданицу, реците себи: То је због људског 
непоста. Сва наша умирања, све наше смрти долазе од нашег непоста, јер 
је непост једини извор свих смрти у нашем земаљском свету. 

 Кад је тако, онда како ћемо повратити изгубљени Рај? Постом, 
једино постом! А бесмртност, како ћемо повратити изгубљену бесмрт-
ност? Опет постом, једино постом. Гле, пост нам је дат као лек од греха и 
смрти. Да, као лек од греха и смрти. Постећи, ми се лечимо од греха и 
избављујемо од смрти. Јер постом повраћамо себи изгубљену Божанску 
светост, изгубљену Божанску бесмртност, изгубљену Божанску Истину, 
изгубљену Божанску Правду, изгубљену Божанску Доброту, изгубљену 
Божанску Лепоту. Тежећи  постом за Божанским савршенствима ми пре-
носимо центар свога бића са земље на Небо. Сабирамо себи блага на 
Небу, где их ни мољац греха,ни рђа смрти не квари и где лупежи не пот-
копавају и не краду. Постиш ли - гле, ти постајеш божански чист, божан-
ски свет, божански бесмртан. Постиш ли - ти срце своје приносиш и пре-
носиш са земље на Небо, где ни мољац ни рђа не квари, и где ти ништа ни 
греси ни страсти не могу украсти. Постиш ли - гле, ти постом стичеш сва 
непролазна вечна божанска блага. 

 Такво је Еванђеље о посту. Њега нисам пронашао ја, грешни и 
ништавни, већ Безгрешни и Свеблаги Господ Христос. То Еванђеље о пос-
ту гласи,  Рече Господ: "Ако опраштате људима грехе њихове опростиће и 
вама Отац ваш Небески. Ако не опраштате људима грехе њихове, ни Отац 
ваш неће опростити вама грехе ваше... А кад постите не будите жалосни 
као лицемери; они начине бледа лица своја да их виде људи где посте. 
Заиста вам кажем да су примили плату своју. А ти кад постиш, намажи 
главу своју, и лице своје умиј да не виде људи где постиш, него Отац твој 
који види тајно, платиће теби јавно. Не сабирајте себи блага на земљи, где 
мољац и рђа квари, и где лупежи поткопавају, него сабирајте себи блага 
на Небу, где ни мољац не квари, и где лупеж не поткопавају и не краду. 
где је ваше благо, тамо ће бити и срце ваше.(Мт. 6,16-21)По Христовом 
Еванђељу, пост је бојиште на коме се хришћанин непрекидно бори са гре-
сима и страстима, то јест, са свим оним што изазива смрт душе и тела. За 
време великог поста хришћанин је пре свега борац, борац са собом и са 
кушачем. Никада кушач није тако будан и насртљив као у свете дане 
Великог Поста. Може ли му човек противстати ако не држи себе будна 
молитвом и постом? У посне дане кушач мобилизује сва зла и сва искуше-
ња. Зар им човек може одолети ако не мобилише сва еванђелска добра? 
Четрдесет дана Великог Поста и јесу четрдесет дана великих кушања. Из 
Еванђеља знамо: Господ Христос је Духом Светим победио кушача. Зар га 

Духом Светим победио кушача. Зар га ико може победити без Духа Светога?На 
данашњи дан, између нас и Новог Раја на земљи Ускрса, стоји Велики пост. 
Овај Свети пост и јесте једини мост од провалије смрти, која нас дели до обале 
бесмртности, мост између недеље изгубљеног Раја и недеље васпостављеног 
Раја. Станеш ли на стазу поста, гле, стао си на стазу која сигурно води у победу 
над смрћу, у бесмртност и Живот Вечни, у Рај. Станеш ли на стазу покајања, 
гле, доживећеш то исто. Станеш ли на стазу молитве, или кротости, или љубави, 
или смерности, или братољубља, или ма које еванђелске врлине, стао си на ста-
зе које несумњиво воде у Рај и победу над смрћу, у бесмртност и Живот Вечни. 
Гле, колико је рајских стаза пред тобом и преда мном, колико еванђелских врли-
на! Али бој се, исто толико има и паклених стаза, јер је сваки порок стаза, 
која право води у пакао. Гордост - паклена стаза јер изгони човека из раја, среб-
рољубље - друга паклена стаза, блуд - трећа, мржња - четврта, гњег - пета, без-
божност - шеста, и тако редом порок до порока, грех до греха; све су то паклене 
стазе јер засигурно воде човека у смрт и пакао. Не постиш ли Велики пост, или 
постиш само недељу дана и престанеш, рекнеш себи: доста је... Знаш ли шта си 
урадио? Срушио си мост који си недељу дана градио над провалијом смрти, ка 
обали бесмртности, ка Ускрсу. Срушио си мост између свог пакла и ускршњег 
Раја. Постиш ли цео пост, буди убеђен, саградићеш мост који преводи у Рај, у 
бесмртност, у Васкрсење. 

 Само, пост никад не гради сам. Њему увек сарађују остале еванђелске 
врлине: вера и нада, љубав и молитва, кротост и милосрђе, богољубље и брато-
љубље. Али пази да неки грех не минира твој мост. Гордећи се ти мислиш у 
себи: Ето, ја постим цео пост, бољи само од оних који не посте. Гле, већ си 
минирао свој мост и он сваког тренутка под експлозијом неког греха може одле-
тети у ваздух. Онда, онда ћеш сав остати у смрти и у свом страшном паклу. Ми 
ћемо сигурно ући у њега и искрцати се на обалу бесмртности само ако будемо 
постили еванђелским постом. Наш сусрет са Васкрслим Господом Христом и 
јесте наш Рај, наша бесмртност, наша вечност. Јер, где је Богочовек Христос - ту 
је и Рај. 

Извод из беседе Аве Јустина Ћелијског 

  СВЕТИ ГРИГОРИЈЕ ДВОЈЕСЛОВ 

 Син сенатора Гардијана, постао је и сам сенатор и начелник Рима. Али 
чим му се отац упокојио, предао се духовном животу. Саградио је шест манас-
тира на Сицилији и један у Риму, у којем је и сам примио монашки постриг. И 
његова мајка Силвија се замонашила. По упокојењу епископа Пелагија, изабран 
је за епископа Рима. Бежећи од те части крио се по брдима и шумама, али Гос-
под га је онима који су га тражили показао тако што се од места где се крио до 
неба појавио огњени стуб. Био је необично милосрдан; доводио је сиромахе на 
ручак и служио их је. Двојеслов (Сабеседник) прозван је по његовој истоименој 
књизи о италијанским светитељима. Саставио је и службу Пређеосвећених 
дарова која се служи у току Васкршњег поста. Упокојио се 604. године. 
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