
 

Наступна неділя 
 

12 серпня, 2018 
10 НЕДІЛЯ  

по Зісл. Св.Духа 
 

Апостол: 
 

1 Кор.9.2-12 
 

Євангеліє: 
Матея 18.23-35 

 
 

 
Покрий нас 

 
 

Чесним Твоїм 
 
 

Покровом 
 
 

І ізбав нас від 
 
 

Усякого зла. 
. 

Українська Греко-католицька  Церква 

Покрова  Пресвятої Богородиці 
Pokrova Ukrainian Catholic Church 

6812 Broadview Rd. 
Parma, OH 44134 

Парох  о. Михайло Дроздовський 
Very Rev. Mykhaylo Drozdovskyy –pastor 

Веб-сторінка 
              pokrova-church.com  

Тел. (216)-524-0918 
Hall Rental  216-536-3418 

Kitchen (216)-524-6871 

5 серпня, 2018 
9 НЕДІЛЯ  

по Зісл. Св.Духа 
 
 

 

 

http://pokrova-church.com/


З 5 серпня по 12 серпня 2018 р .Б. 

Вітаємо з Днем Народження! 

 
9 серпня — Роман Щавурський  
 9 серпня — Стефанія Федьків  
 9 серпня — Орест Ліщинецький 
 9 серпня — Петро Твардовський  
10 серпня — Наталія Лукович  
10 серпня — Оля Горохівська  
12 серпня— Юстина Фірманчук 
 
 
 

Бажаємо Вам багато 
щасливих і Богом бла-
гословенних   років 
життя, здоров’я і здійс-
нення всіх Ваших 
мрій! 

Пам’ятаймо    молитися за наших старших і хворих парафіян.       
    Гальчук Оксану, Дем’янчук Оксану, Дубчак Ліду, Зварич Стефу, Ільчишин Ольгу, Корнік 
Євгена, Кловер Катерину, Кріслату Марію ,Міґелич Надію ,Мігелич Михайла, Макар Мар’я-
на, Лобай Ярославу, Савчак Орисю, Палку Марію, Павлишин  Марію,Стасишин Марію, Тар-
навського Бориса, Чабана Євгена ,Чапську Катерину, Еmilie Woak 

День Дата Час Інтенція Хто Жертвує 

 
8 Нед.по Зі-
сл.Св.Духа  

 
 

5 серпня   
 

 
9: 00 ран. 

10: 00 ран. 
12:15 дня 

 

 
Молитва “Матерів в молитві” 

Служба Божа 
Розв.над Св.Письмом 

 

 
 

о.парох 

Понеділок 
 

6 серпня 10: 00 ран.                   + Віталій Продан                          Аркадій Продан 

 
Вівторок 

7 серпня  
 

                          —  
 

Середа 8 серпня                            —  

Четвер 
 

9 серпня                             —  

П’ятниця 10 серпня  —          

Субота  
 
 

11 серпня  —  

 9 Неділя 
По Зісланні Св.Духа 

 

  12 серпня 10: 00 ран. 
12:15 дня 

 

Служба Божа 
Розв.над Св.Письмом 

 

 
о.парох 

 



  

 

 

Шановні члени парафії Покрова Пр. Богородиці, Йде пошук спонсорів  
окремих проектів реконструкції цвинтара: будівництво дороги, загород-
ки, вхідної брами, реконструкцію мозаїчної ікони... Пропонуємо задекла-
рувати свої пожертви на реалізацію цих проектів. Задекларовану суму 
пожертви можна сплачувати поетапно. Бланк декларації—в парафіяль-
ному офісі.   

 

 

                                 

 

   НАША ПОДЯКА пані Юлі Лаврів за пожертву — $ 1000 на реконструкцію цвин-
таря . Молитовна подяка і Господнє благословення для Вас і родину . 

Сестри Слуг Непорочної Діви Марії організовують 64-а Свято-Успенське 
Паломництво     12 серпня 2018 року "Марія, наша модель молитви - ро-
біть все, що він вам скаже ...”з участю Блаженнішого Святослава. Про-
хання до спільноти “Матерів в Молитві»  і всіх бажаючих взяти участь у 
цій прощі— сьогодні звернутись до їмості Тетяни. Для замовлення авто-
бусу потрібно мати кількість пасажирів-прочан. 

В СУБОТУ І НЕДІЛЮ – 25 І 26 СЕРПНЯ, ВІДЗНАЧАЄМО 27 -му РІЧНИЦЮ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ. ФЕ-

СТИВАЛЬ ПАРАФІЇ СВ. ЙОСАФАТА І ПАРАД УКР. СЕЛА.  Планується проведення 2-ден. фести-

валю у парафії Св. Йосафата у суботу, 25 серпня, з полудня до 11 год вечора та в 

неділю, 26 серпня, з полудня до 6 год.вечора. 

  

                      В цю неділю о 12год. 15 хв.– розважання над стор. Св. Письма. Запрошуємо! 

  

 

    ПРОЩА  

Запрошуємо всіх парафіян взяти участь в ПРОЩІ до Животворного Хреста Гос-
поднього в парафії Пресвятої Тройці в місті Янгстаун, Огайо. Проща відбудеться в 
суботу 15-го вересня 2018 року на свято Воздвиження.Просимо зголошуватись до 
парафіяльного офісу або священика.  

Висловлюємо сердечну  подяку голові, членам фестивального 
комітету та всім численним жертводавцям і спонсорам за чудо-
ву організацію та проведення парафіяльного фестивалю. А та-
кож щиро дякуємо , організаторам, ведучим  програми і талант 
шоу; звукооператору; музикантам і танцюристам ; організато-

рам і учасникам спортивних ігор, мистецьких конкурсів, та дитячого куточка ; 
всім парафіянам, які тяжко і плідно працювали на приготуванні, роздачі та прода-
жі страв і напитків; парафіянам, які пекли солодке печиво, продавали квитки, де-
корували і прибирали залю та територію, сусідній парафії Пресвятої Трійці за ви-
найм паркувальної площі та всім численним учасникам і гостям за успішний цьо-
горічний український парафіяльний фестиваль. 

Увага ! В кожну першу неділю місяця з 9 год. ранку  в нашій церкві прово-

дитиметься молитва спільноти “Матері в Молитві“. Віримо в силу ма-
теринської молитви , яка принесе мир для  дітей ! 



 
 

 

Глас 1 
 

Тропар: Хоч камінь запечат али юдеї * і воїни ст ерегли пречис-
те тіло Твоє, * воскрес Ти, тридневний Спасе, * даруючи світові 
життя. * Ради цього сили небесні взивали до Тебе, Життєдавче: * 
Слава воскресенню Твоєму, Христе, * слава царству Твоєму, * сла-
ва промислові Твоєму, * єдиний Чоловіколюбець. 

 
Кондак: Воскрес Ти як Бог із гробу у славі * і світ  із собою вос-

кресив, * і людське єство як Бога оспівує Тебе, * і смерть щезла. * 
Адам же ликує, Владико, * і Єва нині, від узів ізбавляючись, раду-
ється, взиваючи: * Ти, Христе, той, хто всім подає воскресення. 

 
Богородичний: Коли Гавриїл звіщав Тобі, Діво: Радуйся, * – з 

голосом воплочувався Владика всіх * у Тобі, святім кивоті, * як рік 
праведний Давид: * Явилася Ти ширша небес, * що поносила Ство-
рителя твого. * Слава тому, що вселився в Тебе, * слава тому, що 
пройшов із Тебе, * слава тому, що висвободив нас різдвом твоїм. 

 
Прокімен: Будь, Господи, миліст ь т воя на нас, бо уповали ми 

на Тебе  
 
Стих: Радуйт еся, праведні, у Господі, правим належ ит ь пох-

вала  
Апостол :1 Коринтян 4.9-16 
 
Алилуя: Бог, що дає відплат у мені і покорив народи мені 
 
Стих: Ти, що величаєш спасення царя і т вориш миліст ь пома-

заникові своєму Давидові і сімені його до віку  
 
Євангеліє : Матея 7.14-23 
 

Причасний: Хваліт е Господа з небес, хваліт е його в вишніх  


