ПОДГОТВИТЕЛНИ НЕДЕЛИ ПРЕД

великиот пост

П

одготовката за Великиот пост се состои од четири подготвителни недели, односно три подготвителни седмици. Во текот
на овие денови, христијаните духовно се подготвуваат да зачекорат во духовната реалност на Светата Четириесетница.
Секоја од овие недели своето име го добила од евангелската парабола што се чита на неделната Божествена Литургија.

Недела на митарот и
фарисејот

Недела на
блудниот син

Недела месопусна,
на страшниот суд

Недела сиропусна,
Прочка

28 јануари 2018

4 февруари 2018

11 февруари 2018

18 февруари 2018

На Литургијата се чита евангелската
парабола за митарот и фарисејот
(Лк. 18, 10-14), преку која верните се
потсетуваат дека вистински почеток
на духовниот живот е смирението и
покајанието.

Преку евангелската парабола за
блудниот син (Лк. 15, 11-32), Црквата
ни покажува пример за неизмерното
милосрдие Божјо кон секој грешник
што во смирение се кае и искрено
пристапува кон Бога.

Оваа недела вниманието на Црквата
е свртено кон Евангелието за Судот
Божји (Мт. 25, 31-46) на којшто
недостигот на дела на љубов ќе нѐ
покаже виновни пред Бога.

Од денес, па сѐ до петтата недела
од постот, на Вечерните пееме:
„Дверите на покајанието отвори ми
ги, Животодавче“.

На воскресната Утрена оваа, но и
следните две недели го пееме и 136от псалм: „На реките Вавилонски“.

Последната недела пред Постот,
наречена сиропусна, е позната
и како Прочка, т.е. Недела на
проштевање. На Вечерната од овој
ден се совршува чинот на взаемно
проштевање. Евангелието (Мт. 6, 1421) уште еднаш нѐ повикува на сите
да им простиме.
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Средата и петокот (31 јануари и
2 февруари) во оваа седмица не
постиме.

Средата и петокот (7 и 9 февруари)
во оваа седмица постиме
вообичаено.

Ден претходно, во саботата
месопусна си спомнуваме за сите
претходно упокоени отци и браќа
наши.
Во деновите што следат по оваа
недела (по 11 февруари), од
трпезата го отстрануваме месото.
Во среда и петок јадеме млеко и
јајца.
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Црквата си спомнува за изгонувањето на Адам од Рајот.
Веќе следниот ден, на Чист понеделник (19 февруари) започнува
Великиот пост.

