
 

Наступна неділя 
15 жовтня, 2017 

 

 19-та Неділя 
після Зіслання 

Св. Духа 

Глас 2.  

 
Ап. – 2 Кор.          

11, 31 - 12, 9. 

 

Єв. – Лк.  6, 31-36. 

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 
              www.pokrova-church.com 

Phone - (216)-524-0918 
Cell phone—440-390-2446 
Hall Rental  (216)-536-3418 

Kitchen (216)-524-6871 

18-а Неділя після Зіслання Св. Духа     , 
8 жовтня, 2017 



Пам’ятаймо молитися за наших старших і хворих парафіян.       
    Кріслату Марію , Галай Степана , Гальчук Оксану, Дубчак Ліду, Ільчишин Ольгу, 
Корніка Євгена , Кловер Катерину, Кріслату Наталю, Міґелич Надію,Мігелич Ми-
хайла ,Савчак Орисю, Сікорську Марію, Тарнавського Бориса,  Палку Марію ,Пасіку 
Гордія ,Чабана  Євгена,Чапську Катерину,Емелі  

З 8 жовтня по 15 жовтня2017 р.Б. 

Вітаємо з 
Днем Наро-

дження! 

День Дата Час Інтенція Хто Жертвує 

16-а Неділя  після   
Зіслання Св. Духа 

 
8 жовтня 

 

10:00 am 
12:15 pm 
5:30 pm  

Служба Божа  
Розв. над стор.Св. Письма 

Духовна конференція 

о.парох, 
Владика Роберт 

 
            Понеділок 

 

9 жовтня   
— 

 

Вівторок 10 жовтня 10:00 am +Зеня , +Степан Панчишин Марія Білінська 

 
Середа 

 

 
11 жовтня 

 
   

 
— 

 

 
Четвер 

 

 
12 жовтня 

  
— 

 

 
П’ятниця 

 
13 жовтня 

 
7:00 рm 

 
Велика Вечірня з Литією 

 
о.парох 

 
Субота  

Покрова Пр. Богородиці 

 

 
14 жовтня 

 
10:00 am 

 
Служба Божа за парафіян  
Молебень до Богородиці 

 
о.парох,          

Владика Роберт 

17-а Неділя  після   
Зіслання Св. Духа 

15 жовтня 10:00  am 
12:15 pm 

 

Служба Божа за парафіян  
Розв. над стор.Св. Письма 

 

о.парох,          
Владика Роберт 

 

 
Бажаємо Вам 
багато щасли-
вих і Богом 
благословен-
них   років 
життя, здоро-
в’я і здійснен-
ня всіх Ваших 
мрій! 

8 жовтня — Ольга Горохівська 
8 жовтня — Стефа Захарій 
9 жовтня — Іван Барановський 
9 жовтня — Корнель Фірманчук 
8 жовтня — Ярослав Починок 
13 жовтня — Марія Ягла 
14 жовтня — Андрій Гап’юк 
14 жовтня — Леся Починок 

Саша Нечипорук, ранений в 2014 році на Майдані у Києві, вже переходив 2 операції коліна тут у 

Клівленді.  Тепер Саша повернувся до Клівленду щоб мати ще одну операцію.  За свої побути в 

Клівленді він перебував і дальше перебуває в домі однієї родини, але нам конечно треба помочі щоб 

дати цій родині хоча трохи відпочинку.  Пошукуємо людей/родини котрі моглиб нам помогти опікува-

тися пораненим хлопцем, хоч на якийсь час.Операція відбудеться незадовго, кілька днів він буде у 

лікарні (Cleveland Clinic), а опісля переходитиме регабілітацію що триватиме напевно ще кілька 

місяців.На це нам також потрібно людей щоб возити його на терапію. Дуже просимо вас - якщо ви 

моглиб нам допомогти в цій справі або може знаєте когось що може помогти - то дайте нам 

знати:Доктор Ігор Захарій  440-781-3183 або  440-572-0000 ihor@zachary123.com  Доктор Маруся 

Струсь  440-823-7076  docmarias@hotmail.com 

mailto:ihor@zachary123.com


Ведеться підготовка парафії до святкування парафіяльного празника По-
крова Пресвятої Богородиці і 80-річного ювілею з дня народження  Вла-
дики Роберта Москаля, яке відбудеться в неділю 15 жовтня Службою Бо-
жою, святковим обідом і урочистим концертом-виступом парафіяльного 
дитячого хору і запрошених виконавців . Квитки —в офісі парафії, в отця 
Михайла. Продаж квитків до 12 жовтня. Вартість квитка — $30 . В день 
святкування  квитки не продаватимуться . Для дітей вхід безкоштовний. 

 

 

 

 Продовжуємо виготовляти вареники в середу.  Також потрібна допомо-
га чистити картоплю у вівторок ввечері .  
 

 

 

Увага ! Сьогодні розважання над сторінками Святого Письма—початок   
о 12 год. 15 хв.  

 

 

 

Дорогі батьки! Катехитичні заняття дітей всіх груп ,починаючи від 4 до 
12 років а також  підготовка до Першого Урочистого Причастя дітей 8-9 
років розпочинається о 5 год. 30 хв. Заняття дітей старших за 12 років 
— з 6 год. 15 хв. 
ПРОБА ДИТЯЧИХ ХОРІВ - згідно графіку , розробленого керівником 
дитячих хорів. Цей розклад діє  до свята Покрова Пр. Богородиці  .                   

До уваги членів парафіяльної ради .  

Сьогодні, в неділю 8 жовтня в 11 год. 35 хв. на парафіяльному цвинтарі біля мозаїч-

ної ікони Покрова Пр. Богородиці розпочнеться розгляд питання реконструкції по-

стаменту і арочних конструкцій .  

Прохання до членів ради прийти без запізнення. 

В рамках програми «Жива парафія - місце зустрічі з Живим Христом» в па-
рафії проводяться зустрічі духовної спільноти “Чисті Серця під Покровом 
Богородиці”. Запрошуються усі бажаючі 8 жовтня о 5:30 веч. Тема розгляду
- ."Марія-взірець християнського життя" 

 Вхід, кава і  печиво — безкоштовні!  

ОПОВІДЬ 3. Мають намірення вступити в стан подружній наречені Лотецький  
Андрій і Морозович Оксана . Якщо є перешкоди відносно прийняття шлюбу, про-
хання повідомити отцю -пароху. Шлюб-14 жовтня в церкві Покрова Пр.Богородиці 

 

Діти нашої парафії разом зі своїми батьками і запрошуються на прощу        

22 жовтня Windsor, Ohio: World's Tallest Our Lady of Guadalupe. Молитва для Бла-
гословення і виїзд від парафії о 1 год.дня. Прохання взяти з собою вервички, 
дитячі молитовники і ваші намірення для спільної молитви.          

В 1-шу неділю місяця з 9 год. в нашій церкві молитва спільноти “Матерів в 
Молитві“. Віримо в силу материнської молитви , яка принесе мир для  дітей. 

 

http://www.roadsideamerica.com/location/oh


  
 
 

 
 
 

                               

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: 2 Коринтян 9, 6-11 
 
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: Лука 5, 1-11 
 
Причасний: Хваліт е Господа з небес, хваліт е його в вишніх 

Алилуя, тричі. 



ВСТАНОВЛЕННЯ ПРАЗНИКА ПОКРОВУ 
Головний мотив, який причинився до встановлення цього празника, це видін-
ня святого Андрія Юродивого. Царгород, столицю Візантії, облягали араби. 
Ціле місто й народ перебували у великій тривозі. У храмі Пресвятої Богоро-
диці на Влахернах, де зберігалася її риза, правиться всеночне. Молячись, 
народ переповнив церкву. Між народом ревно молиться про охорону міста 
святий Андрій Юродивий зі своїм учнем Епіфанієм. Відправа закінчується. 
Святий Андрій бачить, як від царських дверей — так звалися у греків головні 
вхідні двері церкви — йде світлом осяяна Пресвята Богородиця у супроводі 
святого Йоана Хрестителя і святого Йоана Богослова та при співі великого хо-
ру святих. Божа Мати підходить до престолу, вклякає, довго молиться і зали-
вається сльозами. Відтак встає, здіймає зі своєї голови преясну хустку-покров
-омофор, по-грецьки мафоріон, і широко простирає її над народом у церкві. 
Видіння зникає. Святий Андрій та Епіфаній, які бачили це видіння, зрозуміли, 
що Пресвята Богомати прийшла, щоб врятувати місто. Звістка про чудо блис-
кавкою розноситься по всьому місті. Вороги відступають. Місто врятоване.Від 
тієї хустки-покрова і празник дістав свою назву. Покров-омофор став симво-
лом опіки і заступництва Пречистої Діви Марії.Ким був святий Андрій Юроди-
вий? Назагал історики вважають, що він за походженням був скитом-
слов'янином з південних земель Руси-України. Разом з иншими невільниками 
опинився в Царгороді в одного багатого пана. Тут пізнав і полюбив христи
янську віру. він почав поводитися, як нерозумний-юродивий, звідси і його 
назва. Діставши від пана свободу, він багато часу проводив у молитві й читан-
ні святих книг.Коли жив святий Андрій і коли було чудо покрова? Більшість 
пересуває роки життя святого Андрія на часи цісаря Льва VI Мудрого (886-
911), тобто на початок X ст.Свято Покрову у греків було місцевим празником і 
після падіння Царгорода в 1453 р. його перестали святкувати.  Того дня свя-
тий Андрій мав видіння, того дня Східна Церква відзначає пам'ять святого Ро-
мана Сладкопівця, який склав багато гимнів у честь Пречистої Діви Марії. 
Наступного дня після празника наша Церква святкує пам'ять святого Андрія 
Юродивого.Празник Покрову має службу великих свят зі всеночним, але не 
належить до 12 великих празників. Він не має ані перед- ані попразденства. 
Львівський Синод 1891 p., редукуючи празники, наказав цей празник перено-
сити на неділю. 
ПРАЗНИК ПОКРОВУ В УКРАЇНІ 
Східна Церква  підкреслює три  привілеї Пресвятої Богородиці: її богомате-
ринство, її вседівицтво і її заступництво за нас перед Богом. І якраз цей третій 
привілей Божої Матері найбільше припав до серця нашому народові. Наші 
князі, королі, військо, козаки й гетьмани радо вибирають Пречисту Діву 
Марію за свою покровительку й опікунку. Князь Ярослав Мудрий у 1036 році 
розбиває печенігів і з вдячности до Бога і Його Пресвятої Матері будує в 
Києві собор святої Софії і храм Благовіщення на Золотих Воротах. У 1037 році 
у церкві Благовіщення він віддає увесь народ під опіку Божої Матері. І так, 
Пресвята Богородиця стає  Заступницею, Покровителькою і Царицею нашого 
народу.До неї в тяжкі хвилини звертаються наші князі і їхнє військо. Князь 
Мстислав у бою з черкесами перемагає і радо виконує свою обітницю- будує 
церкву з вдячнісю Богородиці. Князь Володимир Мономах у своїх споминах 
каже, що перемогу над половцями завдячує Богові і Пречистій Діві Марії. Він 
навіть укладає окрему молитву в її честь. Наші князі і їхнє військо, йдучи в 
похід проти половців у 1103 p., складають обіти Богові і Пречистій Діві Марії і 
вщент розбивають половців. Князь Ігор Святославич, герой епосу "Слово о 
полку Ігоревім", після втечі з неволі, йде з поклоном до чудотворної ікони 
Божої Матері Пирогощі, щоб подякувати їй за допомогу і рятунок. Галицький 
король Данило після успішного походу на Чехію поспішає з подякою до ікони 
Пречистої Діви Марії в Холмі та складає до її стіп багаті дари.Деякі наші князі 
на своїх печатках використовують іконки Божої Матері або молитви до неї. У 
нові часи в Україні знайдено дуже старовинні золоті, бронзові й мідні нашийні 
іконки, які по-грецьки називають енколпіями. Один з таких енколпіїв має 
грецький напис: "Богородице, будь моїм покровом і охороною, амінь". Наші 
запорожці на Січі збудували церкву в честь Покрову Пресвятої Богородиці з 
іконою її покрову. На іконі понад Пречистою був надпис: "Ізбавлю і покрию 
люди моя... ", а від запорожців, що під іконою, простягнена лента вгору до 
Божої Матері з написом: "Молим, покрий нас честним Твоїм покровом і ізбави 
нас от всякого зла". Вибираючись в похід на ворога, козаки вислухували мо-
лебень до своєї Покровительки і ревно співали "Под твою милость. В їхній 
бойовій пісні "Нумо, хлопці, до зброї" є такі слова: "Нам поможе святий Юр 
ще й Пречиста Мати турка звоювати".Геройська Українська Повстанська Армія 
30 травня 1947 року проголосила празник Покрову своїм офіційним святом. 


