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Покрий нас 

 
 

Чесним Твоїм 
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Парох  о. Михайло Дроздовський 
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Веб-сторінка 
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Тел. (216)-524-0918 
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14 жовтня, 2018 
20 НЕДІЛЯ  

по Зісл. Св.Духа   
ПОКРОВА ПР.БОГОРОДИЦІ                 

 

 

http://pokrova-church.com/


З 14 жовтня 21 жовтня 2018 р .Б. 

Вітаємо з Днем Народження! 

14 жовтня — Леся Починок 
18 жовтня — Мирослава Голубець 
18 жовтня — Іван Зварич 
19 жовтня — Дмитро Мацко 
19 жовтня — Юля Тендицька 
19 жовтня — Ольга Курдоба 
19 жовтня — Ольга Кашуба 
20 жовтня— Володимир Воронюк 
20 жовтня — Олеся Покоцька 
20 жовтня — Михайло Адамів 
20 жовтня — Наталя Лупійчук 
20 жовтня — Борис Тарнавський  

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 Єв-
гена, Кловер Катерину, Кріслату Марію ,Міґелич Надію ,Мігелич Михайла, Макар Мар’яна, 
Лобай Ярославу, Савчак Орисю, Палку Марію, Павлишин  Марію,Стасишин Марію, Тарнавсь-
кого Бориса, Чабана Євгена ,Чапську Катерину, Еmilie Woak 

День Дата Час Інтенція Хто Жертвує 

20 Неділя 
по Зісланні Св.Духа 
ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЇ 

БОГОРОДИЦІ 

14 жовтня 10: 00 ран. 
11:30 ран. 
12:00 дня 

Служба Божа 
Розв.над Св.Письмом 

СВЯТКОВА ПРОГРАМА 

 
 

о.парох 

Понеділок 
 

15 жовтня                           —  

Вівторок 
 

16 жовтня 10: 00 ран 
 
 
 

     +Параскевія,+Андрій Галя Возна 

Середа 17 жовтня                              

Четвер 
 

18 жовтня   
  

 

П’ятниця 19 жовтня    

Субота  
 
 

20 жовтня 10: 00 ран.  +Служба Божа за душі в чисти-
лищі 

о.парох 

 21 Неділя 
по Зісланні Св.Духа 

 

21 жовтня 10: 00 ран. 
12:15 ран. 

 

Служба Божа 
Розв.над Св.Письмом 

 

 
о.парох 

 



 

 

 

Шановні члени парафії Покрова Пр. Богородиці, Йде пошук спонсорів  ок-
ремих проектів реконструкції цвинтара: будівництво дороги, загородки, 
вхідної брами, реконструкцію мозаїчної ікони... Пропонуємо задекларувати 
свої пожертви на реалізацію цих проектів. Задекларовану суму пожертви 
можна сплачувати поетапно. Бланк декларації—в парафіяльному офісі.  
“Блаженні милосердні — бо вони зазнають милосердя». 

 

 

                                

Запрошуємо відвідати Ікону Фатімської Богородиці о 5:30 вечора - Молебень до 
Матері Божоі ( на двох мовах) Гість: професор Кетрін Моран— Президент Візан-
тійського відділу Світового Апостольства Фатіми (Голуба Армія.)         Неділя 14 
Жовтня 2018 в УКЦ Св.Андрія 7700 Hoertz Rd. Parma, OH 44134 

Щиросердечно вітаємо Просвященних Владик , преподобних і всечес-
них отців, отців- дияконів, членів парафіяльної ради, членів братства 
і сестрицтва, всіх парафіян та численних наших гостей зі святом хра-
мового празника – Покрова Пресвятої Богородиці.  Нехай Всемилос-
тивий Господь благословляє Вас щедрими ласками, а Пречиста Діва 
Марія покриває Всіх Своїм Материнським покровом!   Сьогодні о 12 

год. дня в нашій  залі з нагоди парафіяльного празника  

концертна програма і святковий обід .  Запрошуємо  

КАТЕХИЗАЦІЯ ДІТЕЙ . ДИТЯЧІ ХОРИ. 
 Дорогі батьки! З Проводяться катехитичні заняття дітей по групах , а також  підго-
товку до Першої Сповіді і Першого Урочистого Причастя дітей 8-9 років.    
Просимо батьків зголошуватись і записувати своїх дітей у катехитичні і хорові кла-
си. 

                                            Запрошуємо!  
Синод УГКЦ , який проходив від 2 до 11 вересня 2018 року Бо-
жого в м. Львові-Брюховичах, постановив засновувати спільноти 
молитовного читання Святого Письма або активізувати ті, що вже іс-
нують, забезпечивши їм особистий духовний супровід; заохочувати 
вірних до практики молитовного читання Слова Божого в родині та 
особисто. Отож, запрошуємо на поглиблене вивчення Святого Пись-
ма, яке сьогодні розпочинається в 11 год. 30 хв. кожнонеділі  

 

  ВАРЕНИКИ! Ми маємо велике замовлення на вареники і потребуємо 
Вашої допомоги Велике прохання до всіх парафіян і прихожан приходи-
ти кожну середу виготовляти вареники.   

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! Любов матерів змінює світ. 

З нагоди посвячення ікон і 30-ти ліття освячення катедри парафія Собору 
Св. Йосафата в Пармі запрошує на Архиєрейську Божественну Літургію 
у суботу,10 листопада 2018 року. 2 год.дня—Божественна Літургія та  
Освячення Ікон, 4 год. дня—Перекуска( Астродом), 5 год. веч.—Святкова 
Програма та відзначення  жертводавців, 6 год.веч.—Бенкет. Прохання 
надіслати відповідь до 1 листопада 2018 року.  
Контактний тел. 440-886-2108   



 

Глас 3  
  

Глас 3  Нехай веселяться небесні, нехай радуються земнії, * бо сот-
ворив владу рукою своєю Господь, * подолав смертю смерть, пер-
венцем мертвих став, * з безодні аду ізбавив нас і подав світові ве-
лику милість. 
І свята, глас 4:  Днесь, благовірні люди, світло празнуємо, * отіню-
вані Твоїм, Богомати, пришестям, * і, спозираючи на Твій пречис-
тий образ, покірно мовимо: * Покрий нас чесним Твоїм Покровом 
* і ізбав нас від усякого зла, * молячи Сина Твого, Христа Бога на-
шого, * спаси душі наші. 
 Кондак, глас 3:  Воскрес Ти днесь із гробу, Щедрий,* і нас возвів 
Ти із врат смертних, * днесь Адам ликує і радується Єва, * а разом 
пророки з патріархами неперестанно оспівують * божественну мо-
гутність влади Твоєї. 
Слава: І свята, глас 3:  Діва днесь предстоїть у церкві * і з ликами 
святих невидимо за нас молиться Богу. * Ангели з архиєреями пок-
лоняються, * апостоли з пророками ликують, * бо ради нас молить 
Богородиця предвічного Бога. 
І нині Богородичний: Діва днесь предстоїть у церкві * і з ликами 
святих невидимо за нас молиться Богу. * Ангели з архиєреями пок-
лоня-   ються, * апостоли з пророками ликують, * бо ради нас мо-
лить Богородиця предвічного Бога. 
Прокімен:  Співайте Богові нашому, співайте;  співайте цареві на-
шому, співайте.Стих:  Всі народи, заплещіте руками, воскликніть 
Богові голосом радості. 
Прокімен, глас 3, пісня Богородиці:  Величає душа Моя Господа і 
возрадувався дух Мій у Бозі, Спасі Моїм. Стих:  Бо зглянувся на 
смирення раби Своєї, ось бо віднині ублажать Мене всі роди. 
Алилуя:  Вислухає тебе Господь у день печалі, захистить тебе ім’я 
Бога Якова. 
Апостол: Галатів 1.11-19 ; Євреїв 9.1-7 
Стих:  Будь мені Богом захисником і домом прибіжища, щоб спасти 
мене. 
Євангеліє: Лука, 7, 11-16 ; Лука 10, 38-42, 11.27-28 
Причасний: Хваліть Господа з небес, хваліть Його в вишніх.  
Чашу спасення прийму і ім’я Господнє призову. Алилуя (3). 



 
 

 

РОЗВАЖАННЯ НАД СТОРІНКАМИ СВЯТОГО ПИСЬМА 
 
 
Лк 10, 38-42  
Ісус увійшов в одне село. Там якась жінка, Марта на ім’я, прийняла Його в хату. 
Була ж у неї сестра, що звалася Марія; ця, сівши в ногах Господа, слухала Його 
слова. Марта ж клопоталась усякою прислугою. Наблизившись, каже: «Господи, 
чи Тобі байдуже, що сестра моя лишила мене саму служити? Скажи їй, щоб мені 
допомогла». Озвавсь Господь до неї і промовив: «Марто, Марто, ти побиваєшся і 
клопочешся про багато, одного ж потрібно. Марія вибрала кращу частку, що не 
відніметься від неї». 
Перша частина Євангелія повна дієслів, які поперемінно ілюструють, що роблять 
сестри: Марта прийняла Ісуса, Марія слухала, Марта клопоталась. В побутовому 
християнському сприйнятті є певне осудження Марти, яка клопоталась і яка 
відповідно до слів Ісуса вибрала “гіршу” частину?Однак, якби не Марта Ісус не 
увійшов би в їхній дім, а Марія не мала би можливості слухати Ісуса. Марта 
зініціювала і підготувала цю зустріч.Щодо її клопотів, які також дещо негативно 
сприймаються, то можемо уявити день Ісуса, який мав довгий час подорожі, спе-
ки, проповідей та зустрічей з людьми. Гостинність та турбота Марти були вели-
ким благом, які можливо дозволили Йому почуватися вільно, розслабено і підтри-
мувати розмову з Марією. Треба згадати про гостинність, як про Божу заповідь. 
Пам’ятаємо трьох мужів, які прийшли до Авраама в діброві Мамре. Авраам 
відклав усі свої справи і турбувався, щоби незнайомці отримали їжу і відпочинок. 
Пам’ятаємо також бенкет, де господаря дому Ісус назвав Симоном і дорікнув то-
му, що він навіть не дав гостю води на ноги. Марта проявляла любов до Ісуса 
своїм “клопотанням” і давала можливість Марії проявити свою любов, яка вира-
жалася в уважному слуханні. Стоп, але саме тут є проблема: «Господи, чи Тобі 
байдуже, що сестра моя лишила мене саму служити? Скажи їй, щоб мені допомог-
ла». Марта служила Господу, але і дорікала Йому. Погляньте як вона формулює 
свою претензію. Вона скерована на Ісуса. Марта звинувачує Вчителя в тому, що 
Йому байдуже. У Марти не лише конфлікт з Марією, але і конфлікт з Богом. Не 
можемо з цього спостереження вивести узагальнення, що будь-який конфлікт з 
людиною направлений і проти Бога, але в ряді випадків це твердження є справед-
ливим. Окрім претензії до Ісуса в словах Марти заховалася також спроба маніпу-
лювати Марією через Ісуса: “Скажи їй, щоби мені допомогла”. Якщо тобі важко, 
то звернися до сестри напряму просто і без претензій: “Допоможи”. Марта ж 
обурюється Ісусовою бездіяльністю, пробує маніпулювати і Ним, і сестрою. В ре-
зультаті, незважаючи на гостинність, близькість з Христом, в цьому домі помирає 
Лазар. Ми можемо запрошувати Ісуса, наче любити Його, але й мати конфлікт в 
сім’ї та проти Бога. Тоді в наших родинах помирає “Лазар”, в перекладі його ім’я 
означає “Бог допомагає”. В цей момент виникає більше обурення і нерозуміння: 
“Боже ми ж для тебе…, ми ж служили Тобі, чому над нами немає Твого благосло-
вення, Твоєї допомоги”. Конфлікт, обурення, образа, маніпуляція в коктейлі зі 
служінням, гостинністю, виконанням закону – і в домі з часом з’являється небіж-
чик. 
 
Олексій Погорєлов 


