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NEDEQA 3. POSTA
Today our Church celebrates:
Tone 2ND Ep.311 (Heb. 4:14-5:6)
Danas na{a Crkva proslavqa:
Gospel: Mk. 37 (8:34-9:1)
April 4TH 2021 / Mar.22ND 2021

Благовести
Када се Пресветој Дјеви наврши једанаест година
пребивања и служења при храму Јерусалимском, и
четрнаест година од рођења — када, дакле, ступи у 15-ту
годину живота, саопштише јој свештеници, да по закону
она не може више остати при храму, него треба да се
обручи и ступи у брак. Но како велико изненађење за све
свештенике би одговор Пресвете Дјеве, да је се она
посветила Богу и да жели остати девојком до смрти не
ступајући ни с ким у брак! Тада по промислу и внушењу
Божјем првосвештеник Захарија, отац Претечев,
договорно са осталим свештеницима, сабра дванаест
безжених људи из племена Давидова, да би једноме од
њих уручили Дјеву Марију на чување девојаштва њеног и старање о њој. И би
уручена староме Јосифу из Назарета, који јој беше и сродник. У дому Јосифовом
Пресвета Дјева продужи живети исто као и у храму Соломоновом, проводећи
време у читању Светог Писма, у молитвама, богоразмишљању, посту и ручном
раду. Готово никад из0куће не излажаше, нити се интересоваше светским стварима
и догађајима. Мало је с ким уопште говорила, и никад без нарочите потребе.
Најчешће је у кући општила са двема кћерима Јосифовим. Но када се наврши време
проречено Данилом пророком, и када Бог благоволи испунити обећање своје
изгнаном Адаму и пророцима, јави се велики архангел Гаврил у одаји Пресвете
Дјеве, и то, како неки свештени писци пишу, у тренутку баш када је она држала
отвореног пророка Исаију и размишљала о његовом великом пророчанству: Гле,
девојка ће зачети и родиће сина! (Ис. 7, 14). Јави јој се Гаврил у светлости
архангелској и рече јој: Радуј се, благодатна! Господ је с тобом! и остало све редом
како пише у Еванђељу божанственог Луке (Лк. 1, 26—38). Са овом архангелском
благовешћу, и са силаском Духа Светога на Дјеву Пречисту, отпочиње спасење
људи и обновљење твари. Историју Новог Завета отворио је архангел Гаврил речју:
Радуј се! да ознаменује тиме, да Нови Завет има да значи радост за људе и за сву
створену твар. Отуда и Благовест се сматра колико великим толико и радосним
празником.
ЧУДА СВЕТОГА ВАСИЛИЈА ОСТРОШКОГ

''У фебруару 1942. године, за време бомбардовања манастира Острога, једна
граната из брдског топа немачког удари у камени зид изнад Горњег манастира,
разби врата на црквици Часног Крста, али, за чудо, том приликом не експлодира.
Граната се од пада разбила на двоје, упаљач је пао на једну, а барутно
пуњење на Другу страну црквеног каменог пода. Стручним испитивањем доцније
утврђено је да је граната била сасвим исправна и као таква требала је да
експлодира. Очигледно је свима да Светитељ то није допустио, јер би тиме била
нанета велика штета светој цркви и његовој испосници.
Ова граната се и данас чува, цела у Горњем манастиру.''

ЗА РАЗМИШЉАЊЕ: Од многих који јуре за богаћењем, чућеш овакво
оправдање: кад се обогатим, моћи ћу чинити добра дела! Не веруј им, јер
обмањују и тебе и себе. Св. Јован Лествичник дубоко је познао и најскривеније
побуде људске душе кад је рекао: "Среброљубље се почиње с претпоставком да
се чини милостиња, а свршава се мржњом према бедним." Ово се потврђује на
свима среброљупцима. много богатим и мало богатим. Обично људи говоре: да
ми је да имам новаца, ја бих учинио то и то добро дело! Не веруј му. Нека ни он
сам себи не верује. Нека се огледа као у огледалу у онима који имају новаца и
неће да учине то и то добро дело. Такав би и он био кад би стекао новаца. Опет
вели мудри Јован: "Не говори, да ти је потребно сабирати (новац) за бедне - да
би кроз ту помоћ њима добио Царство. Јер Царство се може купити и за две
лепте." Ваистину, јеванђелска удовица купила га је за две лепте, а богаташ, пред
чијим је вратима лежао Лазар - није га могао купити за безбројно благо своје.
Ако ништа немаш да даш убогоме, помоли се Богу да му Он да, и тиме си већ
учинио милостињу и купио Царство небесно. Када св. Василије Нови прорече
царици, жени цара Константина Порфиродног, да ће родити најпре ћерку, па
сина, царица му понуди много злата. Светитељ одби, но царица га закле Светом
Тројицом, да узме. Тада св. Василије узе само три златице и даде их бедној
Теодори, која га служаше, говорећи: "Не треба нам много од овог трња, јер
веома боде."

Vje~naja Pamjat (Memory Eternal)
U subotu 13. marta 2021. godine, upokojila se Petra Coji}.
Petra je bila dugogodi{wa predsednica na{eg hora Wego{ i
veliki radnik i dobrotvor za Crkvu. Petra je sahrawena na
na{em grobqu Sveti Sava u utorak 17. Marta 2021 godine..
Bog da joj du{u prosti a wenoj familiji na{e iskreno
sau~e{}e.
***
Vje~naja Pamjat (Memory Eternal)
U petak 26. marta 2021. godine, upokojila se Kerolajn ]oso. Pokojna
Kerolajn i wen mu` Stiv su dugogodi{wi ~lanovi hora Wego{ i u jednoj i u
drugoj na{oj Crkvi Sveti Sava u Klivlandu. Kerolaje sahrawena na ruskom
grobqu Sv. Sergije u utorak 30. Marta 2021 godine.. Bog da joj du{u prosti a
wenoj familiji na{e iskreno sau~e{}e.
***

БУДИМО ЉУДИ

"Будимо људи", речи су Патријарх Павла.
Дошла су времена да смо се нажалост много
отуђили једни од других, много гледамо на
себе, пуни смо егоизма, нико на ближњега не
обраћа пажњу.
Иако је Господ рекао :
1. Љуби Господа Бога својега свим срцем својим и свом душом
својом, свим умом својим и свом снагом својом.
2. Љуби Ближњега својега као самога себе.
Помози болесном - буди човек.
Наше мало некоме значи много.
Слава Богу за све.

