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Петрівський піст
Через 7 днів після свята Трійці
(П’ятидесятниці) починається
Апостольський або Петрівський піст, в
пам’ять про двох найбільш шанованих
апостолів Петра і Павла.
Коли було встановлено Петрівський
піст?
Встановлення Петрового посту
відноситься до перших часів Православної
Церкви.
Про церковне утвердження цього посту згадується в настановах
апостольських: “Після П’ятидесятниці святкуйте одну седмицю, а
потім постіться; справедливість вимагає і радіти після прийняття
дарів від Бога, і поститися після полегшення плоті”.
Особливо він утвердився, коли у Константинополі і Римі св. равноап.
Костянтином Великим були зведені храми на честь свв.
первоверховних апостолів Петра і Павла. Їх освячення відбулося в
день пам’яті апостолів, 12 липня, і з тих пір цей день став особливо
урочистим і на Сході, і на Заході. Це день закінчення посту.
Початкова ж його межа рухома: вона залежить від дня святкування
Пасхи; тому тривалість посту варіюється від 6 тижнів до тижня і
одного дня.
З IV ст. свідчення отців Церкви про апостольський піст стають все
частішими, про нього згадують св. Афанасій Великий, Амвросій
Медіоланський, а в V столітті — Лев Великий й Феодорит Кирський.
У народі Петрів піст звали просто «петрівки» або «петрівкаголодівка»: на початку літа від минулого врожаю вже мало що
залишалося, а до нового ще далеко.
Чому піст називається Петрівським?
Чому Апостольський – зрозуміло: апостоли завжди готували себе до
служби постом і молитвою (пам’ятаєте, як на запитання учнів, чому
вони не можуть вигнати бісів, Господь пояснив їм, що цей рід
виходить тільки молитвою і постом (див. Марк 9, 29), і тому Церква
закликає нас до цього літнього посту за прикладом тих, хто,
прийнявши Святого Духа в день Св. Трійці (П’ятидесятниці), «у праці
і в журбі, часто в недосипанні, у голоді й спразі, часто в пості» (2
Кор . 11, 27) готувалися до всесвітньої проповіді Євангелія. А
назвати піст Петропавлівським просто незручно — надто громіздко;
так вже вийшло, що називаючи імена апостолів, ми вимовляємо ім’я
Петра першим.
Чому Петрів піст починається практично відразу після
П’ятидесятниці?
День святої Трійці, коли в п’ятдесятий день після виходу з гробу і в
десятий день після вознесіння Свого Господь, сівши праворуч Отця,
послав Пресвятого Духа на всіх Своїх учнів і апостолів, – одне з

найбільших свят. Дух Святий, що зійшов на апостолів, Дух істини,
Дух премудрості і одкровення написав замість Синайського новий
Сіонський закон, не на камінних таблицях, але на таблицях серця (2
Кор. 3, 3). Місце Синайського закону зайняла благодать Святого
Духа, законоположника, що подає сили для виконання Закону
Божого.
Ми не постимося в П’ятидесятницю, бо в ці дні Господь перебував з
нами. Він Сам сказав: чи можете примусити, щоб постували гості
весільні, поки з ними ще є наречений? (Лк. 5, 34). Спілкування з
Господом – їжа для християнина.
“Після тривалого свята П’ятидесятниці піст особливо необхідний, щоб
подвигом його очистити нам думки і стати гідними дарів Святого
Духа”, – пише св. Лев Великий.
Відтак, після святих і радісних днів, на честь Господа, Який Воскрес
із мертвих і потім вознісся на небеса, і після прийняття дару Святого
Духа, ми проходимо поприще посту.
Скільки триває Петрів піст?
Петрів піст залежить від дати Великодня, і тому тривалість його різна.
Він завжди починається із закінченням Тріоді, або після тижня
П’ятидесятниці, і триває до 12 липня. Найдовшим цей піст триває
шість тижнів, а найкоротшим — тиждень і один день.
Антіохійський Патріарх Феодор Вальсамон (XII століття) говорить: “За
сім днів і більше до свята Петра і Павла всі вірні, тобто мирські і
ченці, зобов’язані постити, а ті, хто не постує, нехай будуть відлучені
від громади православних християн”.
Їжа у Петрівський піст
Подвиг Петрового посту менш суворий, ніж Чотиридесятниця
(Великий піст): під час Петрового посту Устав Церкви наказує у
середу і п’ятницю — утримуватися від риби. У суботні, недільні дні
цього посту, а також в дні пам’яті святих або дні храмових свят
також дозволяється риба.
Для чого нам Апостольський піст?
Святі апостоли були такими різними:
Петро, старший брат апостола Андрія
Первозванного, був простим,
неосвіченим, бідним рибалкою; Павло —
син багатих і відомих батьків, римський
громадянин, учень відомого іудейського
законоучителя Гамалиїла, «книжник і
фарисей». Петро — вірний учень Христа
з перших днів, свідок усіх подій його
життя з моменту виходу на проповідь.
Павло — лютий ворог Христової Церкви,
ненависник Спасителя і усіх християн,
який випросив у синедріону дозвіл
переслідувати християн всюди і приводити в Єрусалим зв’язаними.

Петро, маловірний, тричі відрікся від Христа, але став оплотом і
початком Православ’я, підвалиною Церкви. І Павло, який вперто
чинив опір правді Господній, а потім настільки ж палко повірив.
Натхненний простець і натхненний оратор, Петро і Павло уособлюють
собою духовну твердість і розум — дві таких необхідних
місіонерських якості. Адже чим, як не закликом до місіонерства
повинен відгукуватися в нас прихід Петрівського, тобто
Апостольського посту?
Якщо Великий піст готує нас до свята Світлого Христового
Воскресіння, допомагаючи усвідомити, що життя наше земне має сенс
рівно настільки, наскільки воно пройняте життям вічним, наскільки
воно веде до співвоскресіння з Христом, то Петрівський піст сприяє
осмисленню того, що є Церква, що є церковне життя, хто ми у
Церкві, в чому Її призначення, в чому наше призначення в Ній і,
нарешті, – хто ми один одному?
За матеріалами з відкритих джерел підготував ігумен Герман
(Кулакевич)

Народна притча
Якось одна молода жінка в літній кав’ярні голосно пояснювала
співрозмовникові,чому не ходить до церкви та й не занадто
дотримується Божих заповідей. Казала, що, поки молода, хоче
пожити у світі для себе, зробити кар’єру,побачити все, а от коли
постаріє, то буде такою, як ті бабці, що ходять до церкви і моляться
там годинами, а поки що недільне богослужіння займає в неї багато
часу, а він їй потрібен для інших справ, які наразі важливіші.
Паламар, який саме проходив поблизу, взяв зі столу молодої жінки
склянку із соком, яку вона собі замовила, і мовчки почав пити. Коли
рідини залишилось трохи на денці, запропонував здивованій пані:
- Допийте це, будь ласка.
Та розсердилася:
- Що за безглузді жарти! Чому я маю допивати це після вас?
- А тому, що ви те саме пропонуєте Богові,- зітхнув мудрий паламар.–
Поки молоді, сильні, здорові, ви хочете жити у своє задоволення, а
решту часу, який вам уже й не надто потрібен, хочете віддати Богові.
Боюся, пані, що Господь так, як і ви не допиватиме того, що
залишилося.

Fathers’ Day
Congratulations to all
Fathers, Grandfathers,
Godfathers, and Fathersin-law! May the Lord bless
you!

Prayer on Fathers’ Day:
Let us pray to the Lord!
O Lord God, our Heavenly Father!
We beseech Y ou to hear the supplications, w hich
we, Your humble and lowly servants, offer this day on
behalf of all our fathers.
Grant your guidance and w isdom to young fathers.
Reassure and inspire our fathers in the prime of life,
endowing them with spiritual joy.
Comfort and sustain our elderly fathers. Look kindly
upon our fathers whom You have called into Your
Heavenly Kingdom.
Kindle w ithin our hearts the burning love and
faithful devotion that Your Only-Begotten Son, our Lord
and Sevior Jesus Christ showed His earthly father, holy
Joseph the Betrothed.
We pray to Y ou, O H eavenly Father, on this Fathers ’
Day to accept our prayers and graciously hear us now and
ever, and unto ages of ages. Amen.

How to Prepare for The Eucharist
by Father John Matusiak
The Eucharist is not something that should be
approached lightly or casually. When we receive
the Eucharist, we are given a taste of "the life of
the world to come," here and now. The Holy
Fathers teach us that the frequent reception of the
Body and Blood of Christ brings us into a joyful
union with God. At the same time, the Eucharist
can condemn us if we approach it with anything
less than a sense of faith and hope in the Lord's
love. Our preparation for the reception of the
Eucharist should involve several elements which
not only emphasize its importance in our spiritual
lives, but its necessity in bringing about those
changes which will restore the image of God within
us.
Recognize the Need to Change
Jesus Christ offers us His Body and Blood "unto life everlasting". At the
same time, He offers us "the forgiveness of our sins". Hence, our
preparation for the reception of the Eucharist begins with our recognition
of the need to repent, to change our lives, and to seek forgiveness for
the sins and offenses we have committed against God and others.
Spiritual growth is impossible without a desire to change our lives. Just
as we cannot overcome a physical illness without first desiring to be
healed, it is impossible to grow in our relationship with God without the
healing of our spiritual afflictions. Before receiving Holy Communion,
take the time to:
 reflect on your life and determine the areas in need of
change and healing;
 examine your past thoughts and deeds, measuring them
against the example set by Jesus Christ;
 ask God to forgive you, to guide you, and to reveal His will
for your life; and
 make a firm commitment to change, with God's help, those
areas of your life which are inconsistent with your calling as
an Orthodox Christian.
The Sacrament of Confession
Our Lord promises to forgive us whenever we sincerely and genuinely
desire to be forgiven. Approach the Sacrament of Confession without
fear or embarrassment. It is an opportunity to be reunited with God and
others and the means by which we might be relieved of our deepest
fears, hurts, and burdens. Ask God's forgiveness. Seek and accept the
advice and guidance offered by your Spiritual Father, your pastor, whose
love for you and concern for your salvation is a tangible sign of Our
Lord's loving presence.

Be at Peace with Others
On this point, Our Lord is clear. In Matthew 5:23 Christ tells us that if a
wall has been built between us and someone else, we must make an
attempt to be reconciled with the other person before we can offer our
gift at the altar and be united to God and His People in the Eucharist. We
must make an attempt to overcome those things that separate us from
others, for these only serve to separate us from God:
"If we say that we love God and hate our brothers, we are liars,
for if you do not forgive men their trespasses, neither will your
Father forgive your trespasses” [1 John 4.-20; Matthew 6:14].
Hence, before we can receive God's forgiveness, we must be willing to
forgive others, as we pray in the Lord's Prayer:
"Forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass
against us."
Ask forgiveness of those against whom you have sinned. Forgive those
who have sinned against you. Make every attempt to heal the hurts you
have caused others and to be healed of the hurts others have caused
you.
Pray and Meditate
Prayer is more than a means of communicating with God. The ultimate
goal of prayer is to consciously experience the very presence of God in
our lives at all times. Before receiving Holy Communion, thoughtfully
pray at least the prayers contained in this booklet, which place us in
God's presence and enable us to approach the Eucharist with the proper
spiritual attitude. You will find other prayers in the many prayer books
that are readily available. Spend some time in silence, striving to hear
the voice of Our Lord and to discern His presence. Read and meditate on
Scriptural passages. The Old Testament books of Proverbs and Psalms
contain a great deal of wisdom, as do the New Testament epistles,
especially those of Saint John. The writings of the Holy Fathers and the
lives of the saints also provide deep inspiration and food for thought.
Participate in the Vigil Service on the Eve of the Liturgy
The Vigil Service—Vespers and Matins—prepares us liturgically for the
celebration of the Eucharist. After attending the Vigil Service, refrain
from boisterous entertainments and other things which hinder a
prayerful, reflective mood. It is improper to receive the Eucharist the
morning after a party which ran until the wee hours of the morning. If
you must tend to a social obligation the night before the Liturgy,
graciously curtail your activities at a reasonable hour to allow yourself
time to prepare for the reception of the Eucharist.
Fast
When we fast, we refrain from unnecessary foods and entertainments
which serve to complicate or control our lives. The general practice
among all Orthodox Christians is to fast at least from the night before
the reception of the Eucharist. Hence, you should refrain from eating,
drinking, smoking, or any other activities or things which would distract
you from reflecting on the meaning of the Eucharist and the changes you
hope to accomplish in your life. [Some Orthodox Christians observe a

custom by which they fast one, two, or three days.] Common sense, of
course, should be employed, especially in the case of children, the
elderly, those on medication, those on special medical diets, and so
forth. When in doubt as to the meaning or extent of fasting as a
preparation for the Eucharist, consult your Spiritual Father.
Participate in the Entire Divine Liturgy
If you were invited to a dinner at the White House, you would never
think of arriving late. The Divine Liturgy, the Heavenly Banquet at which
the host is none other than God itself, is an even more important event.
Every part of the Liturgy prepares us for the reception of the Eucharist.
The Liturgy of the Word, which centers around the reading of Scripture,
challenges us to approach God and one another in the proper spirit.
Saint Cyril of Jerusalem tells us that hearing the Word of God is, in fact,
the first sacrament we receive during the Divine Liturgy. As we begin the
Eucharistic Liturgy, we are reminded to "lay aside all earthly cares" in
order to "receive the King of All." The reception of Holy Communion
fulfills and completes all that precedes it. Be present at the beginning of
the Divine Liturgy. In fact, arrive a little early and allow yourself time to
settle in to your surroundings, to place yourself in God's presence, and
to achieve a sense of internal peace and calm. Before the Liturgy, refrain
from unnecessary conversation. [Coffee hour is the proper place for
fellowship.] Reflect on the psalms being chanted during the Hours.
During the Liturgy sing the hymns and focus your attention on their
meaning in your own life. Worship with an awareness of those around
you, accepting them as "fellow ministers" rather than distractions.
Approach the chalice with a spirit, of humility, thanking Our Lord for
making us worthy to receive His heavenly gifts. It is highly improper to
approach the chalice if you willfully arrive late for the Divine Liturgy,
especially after the Scripture readings. However; common sense should
be used when you arrive late through no fault of your own [that is, if you
had car trouble or if you encountered unexpected traffic delays].
In Conclusion
If you are uncertain as to the proper preparation for the reception of the
Eucharist, ask your pastor or Spiritual Father; who will be more than
happy to answer your questions and offer guidance.

The New Cross is on the Church!
The new cross was installed atop the church on June 02, 2017.
Father blessed the cross and the carpenters mounted it on the
dome.

Web Site
Our web site calendar is being updated constantly (calendar is
created up to September).
Please bookmark and visit our web site often for the most current
information.
http://www.stannesorthodox.com
click > Schedule
to view the latest monthly information. Click on any calendar
entry to see details for that specific event.

