неделите на великиот пост

В

еликиот пост го сочинуваат шест недели, односно седум седмици. Првично овој период служел за подготовка на огласените за великото таинство на Просветлението (Светото Крштение). Во овие дни, Црквата ги повикува своите чеда на
поусрдно покајание и молитва, за на тој начин подготвено да го дочекаaт Светлото Христово Воскресение - Велигден.
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Недела Цветна

Во првите четири дена
од седмицата се чита
Покајниот канон на св.
Андреј Критски.
Во овој, и во следните
4 петоци се чита
Богородичниот акатист.

Во оваа недела Црквата
си спомнува за светиот
богослов на благодатта,
св. Григориј, Архиепископ Солунски.

Оваа недела е посветена
на Чесниот Крст. На Утрената богослужба се вади
Крстот од олтарот и се
положува на средина во
храмот за поклонување,
каде останува до петокот.

Тој влегол во богословска расправа со еретикот
Варлаам, и ги напишал
Наоѓајќи се на срединаТријадите во одбрана на та од Постот, верните се
Во сабота се празнува
светите исихасти.
потсетуваат дека Христос
споменот на чудото на
претрпел страдања и на
св. Теодор Тирон.
Неделното Евангелие
Крст бил распнат, за на
говори за исцелувањето
крај да воскресне.
Во недела се празнува
на фатениот (Мк. 2, 1-12),
Победата на Правослаа Апостолот ги предупре- Се чита Евангелието по
вието и вистинското
дува Христијаните да вни- Марко (8,34-9,1) и Апосучење кое Црквата го
маваат да не паднат (Евр. толот до Евреите (4,14објавила преку првите
5,6).
седум Вселенски собори. 1, 10 - 2, 3).

Во оваа недела Црквата
си спомнува за светиот
подвижник од VI-от
век, Јован Лествичник.
Тој се подвизувал 43
години на Синајската
Гора; ја напишал книгата
„Рајска скала“, односно
„Лествица“.

Во четвртокот од петтата
седмица, на Утрената
богослужба се чита
целиот Покаен канон на
св. Андреј Критски, како
и житието на св. Марија
Египетска. Таа поминала
17 години живеејќи
блудно, за потоа да
принесе искрено покајание и цели 48 години
да помине во подвизи во
Јорданската пустина.

(на Влегувањето
Христово во Ерусалим)
Великата Четириесетница
се завршува во петокот
пред оваа недела.
Во саботата Црквата си
спомнува за Лазаровото
воскресение.
На воскресната Утрена
богослужба на Цветници
се осветуваат палмини
и врбови гранчиња во
спомен на пречекувањето
Христово од страна на
ерусалимските деца,
но и како символ на
Христовата победа над
смртта што претстои.

www.koe.mk
Во Апостолот (Евр. 6,
13-20), Христос е објавен
како Првосвештеник по
чинот Мелхиседеков.

Во неделното Евангелие
(Мк. 9,17-31) Христос
вели: „Сè е можно за оној
кој верува“.

Верните се повикани
засилено да се подвизуваат пред крајот на
Постот. Во средата и петокот се служат бденија.
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