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Ñêðúáíà âåñò
За кратко време – едва изминали 20 дни от кончината на нашата
сестра мон. Феврония –Господ ни посети с нова загуба. На 17/30.VII.2012 г.
премина във вечността една от най-старите населници на манастира

ìîíàõèíÿ
Касияна
(Тодорова)
ðîäåíà íà 25 април 1920 ã.
в с. Градец, Видинско
Произхождаща от род на свещеници, покой
ната мать Касиана още от детство решава
да посвети живота си на Господа и едва 13-годишна постъпва в Изворския
манастир “Успение Богородично” в родния º край, където получава монашеско
пострижение. В Покровската света обител тя се преселва през 1954 г., след
усърдна молитва пред мощите на преп. Йоан Рилски и на гроба на светител
Серафим Софийски, когото, без да е познавала приживе, обиква от все сърце,
привличана от благодатната му подкрепа. В основаната от светителя
обител тя намира онова, за което душата º отдавна копнее – твърда вяра
във време на натиск срещу Църквата от страна на безбожната власт,
молитва и съзидателен труд за Господа. Тук тя дълги години с усърдие
носи послушанието на църковница, прави просфори, чете и пее на клироса,
работи в манастирската градина. Изключително трудолюбива, добра и
простосърдечна, притежаваща детска вяра, тя бе дълбоко привързана към
паметта на светител Серафим и към Матушка игумения Серафима, искрено
обичаше всички сестри и до сетните си дни, макар вече стара и немощна, се
стараеше всекиго да зарадва. Обичаше молитвата и прилежно изпълняваше
монашеското си правило. Последните месеци от живота си прекара прико
вана към одъра на болестта, която понасяше с удивително търпение, кро
тост и благодарност. Отиде си тихо, подготвена за отвъдния живот.
Почивай в мир, сестро! Всеблагият наш Владика и Господ да ти прости
всички немощи и прегрешения – волни и неволни, и да ти дарува вечен покой
в Своето небесно царство.
Îïåëîòî è ïîãðåáåíèåòî ще бъдат отслужени в Покровската света
обител на 31 юли от 11 часа (лятно време).
Îò опечалените сестри на Покровската св. обител.

