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РАСПОРЕД БОГОСЛУЖЕЊА
за јун 2015.
01.06. - ДУХОВСКИ ПОНЕДЕЉАК - Св. Литургија у
10:0 часова
02.06. - ДУХОВСКИ УТОРАК - Св. Литургија у 10:00
часова
03.06. - СВ. ЦАРЕВИ КОНСТАНТИН и ЈЕЛЕНА
(среда) - Св. Литургија у 10:00 часова
07.06. - (недеља) - Св. Литургија у 10.00 часова
14.06. - (недеља) - Јутрење (енг) у 08:45
....................... - Св. Литургија (срп) у 10:00 часова
21.06. - (недеља) - Св. Литургија у 10:00 часова
28.06. - ВИДОВДАН (недеља) - Св. Литургија у
10.00 часова
___________

игуман Софроније Никић
416-536-8565
416-509-7841

ОБАВЕШТЕЊА
Канцеларија ЦШО отворена је УТОРКОМ, ЧЕТВРТКОМ и ПЕТКОМ од 9-12 часова

sv.archangeldelaware@yahoo.ca

http://starchangeltoronto.com

АПОСТОЛСКИ ПОСТ
Од првог понедељка после Духова, тј. после недеље Свих Светих,
почиње пост Апостолски, установљен пред празником светих апостола Петра и
Павла који празнујемо 29. јуна, и Сабора свих Апостола - 30. јуна. Овај
вишедневни пост можемо назвати летњим. Пошто нам он долази после
Педесетнице, у древности се због тога називао постом Педесетнице, а сада се
назива чешће Петровим, или још правилније Апостолским. По силаску Светога
Духа на Апостоле, пред празником у њихову част, Црква нас позива на пост
имајући пред собом пример самих Апостола који су, примивши Светог Духа у
дан Педесетнице, постом и молитвом припремали себе за проповедање
Евангелија целом свету, а постом и молитвом су пропраћали и рукополагање
презвитера којима је, пак, у дужности било да наставе дела апостолског
служења (Дела 14:23); по речима св. Златоуста, Апостоли су свагда постили. О
црквеном установљавању поста у част светих Апостола говори се у
Апостолским установама, где се каже: "После Педесетнице празнујте једну
седмицу, а затим постите; правда изискује и да се радујемо зарад примљених
дарова од Бога, али и да постимо, после облачења у тело". Дакле, почетак
Петровог поста датира још из времена Апостола од када датира и само
празновање Педесетнице и празника светих Апостола који, уствари, и
утемељише апостолски пост.
Распростирању и утемељењу апостолског поста међу православним
хришћанима допринело је устројавање, у Константинопољу и у Риму, храмова
у част првоврховних ап. Петра и Павла, као и освећење храма светих Апостола
у Константинопољу на сам дан празника 29. јуна. Како је празновање св.
Апостола после ових догађаја било свечаније и торжественије, како на Истоку
тако и на Западу, и сама духовна припрема побожних хришћана за овај празник
- молитвом и постом -још више је утврђена у Православној Цркви. У крајњој
линији, почев од IV века, сведочанства Отаца о апостолском посту бивају
чешћа. У том веку о њему говоре св. Атанасије Велики, св. Амвросије
Милански, а у V веку, Лав Велики и Теодорит Кирски. Свети Атанасије
Велики, образлажући императору Констанцију невоље које православни
хришћани трпе од стране аријеваца, у својој апологетској речи каже: "Народ
који је у недељу после св. Педесетнице постио, отишао је ради молитве на
гробље...". Св. Амвросије каже: "Господ је тако одредио да ми, учествовавши са
Њим у страдању током Четрдесетнице, сада ликујемо у Његовом васкрсењу у
Педесетници. У Педесетници не постимо зато што је у тим данима Господ
живео са нама; не постимо јер је Он сам рекао: могу ли свати постити док је
Женик са њима (Лк 5:34)? Због чега је потребно уздржавати тело од хране, када
се душа храни присуством Господа? Не може постити онај који се наслађује
присуством Господњим! Заједничарење са Христом јесте та потребна храна
свакоме хришћанину. Дакле, током Педесетнице ми се хранимо Господом који
се приближио и окренуо нама. После ових дана, пошто се Господ узнео на
небо, ми опет постимо". "Црквени постови - каже Лав Велики - тако су
распоређени током године, да је за сваки период године постављен својеврстан
закон уздржавања: у пролеће - пролећни пост у Четрдесетници; у лето -летњи
после Педесетнице..." итд. "Уз то, после периода празника Педесетнице - каже
Лав Велики - пост је нарочито потребан да бисмо подвигом поста очистили
своје мисли и удостојили се примљених дарова Духа Светог".

СВЕТИ МУЧЕНИК ЈУСТИН ФИЛОСОФ
Рођен од јелинских родитеља у самаријском граду Сихему, доцније названом Наблус, 105. године по Христу. Усрдно тражио мудрост у философа, најпре
стоика, затим перипатетика, затим питагорејаца и најзад у платониста. Премда га ни
Платонова философија није задовољила “ ипак се на њој задржао најдуже немајући
ничега шта би га више привлачило. Но Провиђењем Божјим јави му се неки часни
старац, који поколеба у њему сву философију Платонову, и напомену му, да људи
не могу знати истину о Богу док им то Бог не открије, а Бог је открио истину о Себи
у књигама Светог Писма. Јустин поче читати Свето Писмо, и сав постане убеђени
хришћанин. Ипак није се хтео крстити нити хришћанином назвати све докле се није
лично уверио о лажности свих оних оптужби које су незнабошци против хришћана
истицали. Дошавши у Рим у долами философској, он убрзо стекне тамо велико поштовање и много присталица. Присуствовао је мученичкој кончини светих мученика
Птоломеја и Лукија. Видећи мучење невиних хришћана, он написа апологију
(одбрану) хришћана и хришћанског учења и преда је цару Антонину и сенату. Цар с
пажњом прочита апологију и нареди да престане гоњење хришћана. Јустин узе препис цареве наредбе и с њом оде у Азију где помоћу те наредбе спасе многе гоњене
хришћане. Потом се врати понова у Рим. Када наста гоњење од цара Марка Аврелија, он написа другу апологију и упути је цару. Неки нечасни философ Крискент,
циник, оптужи га као хришћанина, из зависти што га Јустин преодолеваше у свима
препиркама, те Јустин допаде тамнице. Желећи смрт Јустину, а бојећи се да се овај
како на суду не оправда, Крискент улучи прилику, те некако отрова Јустина у тамници. Тако сконча свој земни живот овај велики заштитник вере хришћанске, и пресели се у блажену вечност 166. године.

"Do you fast? Then feed the hungry, give drink to the thirsty,
visit the sick, do not forget the imprisoned, have pity on the
tortured, comfort those who grieve and who weep, be merciful,
humble, kind, calm, patient, sympathetic, forgiving, reverent,
truthful and pious, so that God might accept your fasting and
might plentifully grant you the fruits of repentance."
- Saint John Chrysostom

