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Наступна неділя 
 

18 жовтня, 2020 
 

  
19-та Неділя після 
Зіслання Св. Духа 

Апостол:  
2 Кор . 11,31-12.9 

 
Євангеліє : 

Лука, 6.31-36 
 

 

Покрий нас 
 
 

Чесним Твоїм 
 
 

Покровом 
 
 

І ізбав нас від 
 
 

Усякого зла. 

18 Неділя після 
Зіслання Св.Духа 

11 жовтня, 2020 

http://pokrova-church.com/


З 11 жовтня 18 жовтня 2020 р .Б. 

Вітаємо з Днем Народження! 

 
13 жовтня --- Марія Ягла 
14 жовтня --- Андрій Гап’юк 
14 жовтня --- Леся Починок 
18 жовтня --- Мирослава Голубець 
 

Бажаємо Вам багато 
щасливих і Богом 
благословенних   
років життя, здоров’я 

і здійснення всіх 
Ваших мрій! 

Пам’ятаймо  молитися за наших старших і хворих парафіян.       
    Владика Роберт Москаль, Гальчук Оксану, Дем’янчук Оксану, Дубчак Ліду, 
Ільчишин Ольгу, Корнік Євгена, Кловер Катерину, Кріслату Марію, Ковальчик 
Євгенію, Мігелич Михайла, Макар Мар’яна, Лобай Ярославу, Савчак Орисю, Палку 
Марію, Павлишин  Марію ,Чапську Катерину, Шкарупу Іванку, Еmilie Woak 

День Дата Час Інтенція Хто Жертвує 

  Неділя 
 

11 жовтня 10:00 ран. 
12:15 дня 

 

Служба Божа за парафіян 
Розв.над Святим Письмом 

 

о.парох 
 
 
 

Понеділок 
 

12 жовтня   
-- 

 

Вівторок 
 

13 жовтня 6 год.веч Вечірня з Литією о.парох 

 Середа 
Покрова Пресвятої 

Богородиці 
 

 
14 жовтня 

 
10:00 ран 

 
Служба Божа за парафіян 

 
о.парох 

Четвер 
  

15 жовтня  _  

П’ятниця 
 

16 жовтня 10:00 ран +Зеновія , +Степан Панчишин Марія Криса 

Субота  
 

17 жовтня 8:30 ран. +Василина, +Іван Демчишин родина Онишкевич 

  Неділя 

 
 

18 жовтня 10:00 ран. 
 

1 год. дня 
 

Архієрейська Служба Божа за 
парафіян. 

Розв.над Святим Письмом 

 
 

Владика Богдан, 
о.Михайло 

 

 



 

  

Сьогодні о 12 год.15 хв.в нашій церкві - розважання над сторінками Святого 
Письма . Запрошуємо всіх для глибшого пізнання Богом натхненої Книги . 

 

УВАГА! Продовжуємо виготовляти вареники в середу, починаючи з 5 
год. вечора. Просимо всіх бажаючих, особливо  молодь, підтримати 
важливий парафіяльний проект. 

 

 Ведеться підготовка парафії до святкування парафіяльного празника 

Покрова Пресвятої Богородиці , яке відбудеться в неділю 18 жовтня. 
Архиєрейська Служба Божа розпочнеться о 10 год.ранку. Велике 

прохання придбати якнайскоріше квитки на святковий обід і 
формувати родинні столи для безпечного проведення заходу. Квитки 

можна придбати сьогодні у нашому офісі. 

 УВАГА! Катехитичні навчання і підготовка до 1-го Урочистого Святого Причастя в 
парафії проводятьсяться кожну п’ятницю  по групах згідно розкладу у визначених 
місцях. Всі учні і катехити під час проведення занять зобов’язані під час занять 
перебувати у захисних масках.  

 

Ласкаво запрошуємо  наших вірних до нашого храму. Будь- 
ласка, пам’ятайте, що ви повинні дотримуватись наступних 
правил при перебуванні у церкві: 
• Якщо почуваєте себе хворими або маєте інші перешкоди 
щодо перебування в храмі залишайтеся вдома. 
• Будь-ласка, дотримуйтеся соціальної дистанції один від 
одного. 

•  Звичайно, якщо ви приходите до церкви сім’єю і проживаєте в одному 
помешкані- ця дистанція для вас є непотрібна. 

•  Прохання дотримуватись дистанції до прийняття Св. Тайни Євхаристії . 
• Не потрібно цілувати ікону на тетраподі 
• Приступаючи до прийняття Тіла і Крові Ісуса Христа, широко відкривайте уста. 
• Відповідно до декрету губернатора штату Огайо носіння масок у нашій церкві є 

обов’язковим для всіх вірних. 
Хочемо подякувати всім парафіянам, котрі фінансово підтримують нашу 

парафію у часі пандемії.  

УВАГА! З Благословення Владики Богдана в неділю 18 жовтня під час 
Служби Божої організація “Клівленд Майдан” проведе доброчинну збірку 
для воїнів, які борються за волю і незалежність України, приурочену Дню 
Захисника України. 

Вітаємо молодят Брендон Джеймс Кнект і Христину Мігелич з 
прийняттям Св. Тайни Подружжя. Бажаємо їм Господнього 
Благословення, мирного неба, жертвенної любові і будувати свою 
домашню церкву на християнських засадах під Покровом Пресвятої 
Богородиці. 

  
 

Наступний етап реконструкції 
парафіяльного цвинтара - озеленення 
його території. Заохочуємо до пожертв для 
завершення цього парафіяльного проекту. 



 

Тропар, глас 1: Хоч камінь запечатали юдеї* і воїни стерегли пречисте 
тіло Твоє,* воскрес Ти, тридневний Спасе,* даруючи світові життя.* 
Ради цього сили небесні взивали до Тебе, Життєдавче:* Слава 
воскресінню Твоєму, Христе,* слава царству Твоєму,* слава 
промислові Твоєму,* єдиний Чоловіколюбець. 

Слава: Кондак, глас 1: Воскрес Ти як Бог із гробу у славі* і світ із 
собою воскресив,* і людське єство як Бога оспівує Тебе,* і смерть 
щезла.* Адам же ликує, Владико,* і Єва нині, від узів ізбавляючись, 
радується, взиваючи:* Ти, Христе, той, хто всім подає воскресіння. 

І нині: Богородичний, глас 1: 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 
Створителя твого.* Слава тому, що вселився в Тебе,* слава тому, що 
пройшов із Тебе,* слава тому, що визволив нас Різдвом твоїм. 

Прокімен, глас 1: Будь, Господи, милість твоя на нас, бо уповали ми 
на Тебе. 

Стих: Радуйтеся, праведні, у Господі, правим належить похвала. 

 

Друге Послання Апостола Павла до Корінтян 9, 6-11  
 

Алилуя, глас 1: Бог, що дає відплату мені і покорив народи мені. 

Стих: Ти, що величаєш спасення царя і твориш милість помазаникові 
своєму Давидові і сімені його до віку. 
 
Євангеліє від Луки 5, 1-11.  
 
 
Причасний: Хваліте Господа з небес, хваліте його в вишніх.  
 
Алилуя, тричі.  



   

    Покров Пресвятої Богородиці  
 
Як велика і багатостраждальна Руська земля, так далеко поширюється гаряча, щира й сердечна молитва до 
Пресвятої Богородиці, якої святий Покров нині прославляємо. І сотні літ тому, в найтяжчу годину для народу, коли 
люта орда клала трупом руське поле, на попелищах руських міст і сіл катувала синів і дочок нашого бідного 
народу, забирала в полон на чужину, коли народ мусив муром стояти за свою долю і волю, він завжди з великою 
надією звертався до святого Твого Покрову, Пренепорочна Діво Маріє. Він плакав, молився і простягав свої руки і 
сильною була його віра, бо знав, що Ти покриєш його омофором своєї ласки.Не один порок тяжить на душі нашого 
народу; грішить він, як і грішив раніше, браком народної згоди і любови. Однак милосердя Господа постійно є над 
нами, наче б у нагороду за те, що ми з синівською любов’ю щиро, гаряче, не про людське око, а з потреби серця 
постійно звертаємося до Пресвятої Богородиці. Є народи, які проголосили, що віддають себе під опіку Пречистої, 
називають Її своєю королевою і золотом прикрашають Її образи. У нас немає золота, у нас небагато красних слів, 
натомість маємо просте, щире і гаряче серце, віддане Пречистій нашій Матері, багате вірою, багате любов’ю і 
надією на Її поміч. І доки сяє сонце, доти не ослабне наша любов до Пресвятої Богородиці. Хай безвірники повного 
жменею сіють зерно своєї брехливої науки, хай ідуть в народ зі своєю диявольською службою – не треба їх 
боятися. Віри в Бога і любови до Його Матері вони не зможуть відібрати у народу; скоріше висохнуть всі руські ріки, 
скоріше вода до каменя змиє Карпати, однак народ залишиться завжди такий самий, завжди правдиво побожний, 
правдиво відданий Пречистій. Та одного нам треба боятися. Наші прапрадіди гинули на палях, а в нестерпних 
муках і з останнім подихом молилися до Пречистої. У поганських тюрмах їх жива плоть відпадала від костей, та не 
зреклися вони любови до Заступниці християнського роду. Але горе тому, хто наважився злобним словом 
виступити проти Неї. Як сльоза дитини, така чиста, ціломудра, така нескверна була душа і думка народу; на 
широкій Русі не знайшлося ніколи нечестивця, який би наважився навіть у найпотаємніших думках образити Ту, яка 
була захисницею, поміччю і відрадою Руси. Нині все інакше. Нині часто-густо чути хулу, і хоч віра в народі 
непохитна, та, однак, нема вже тої ревности, яка на покарання повинна вести кожного, хто сміє її послаблювати, 
хто сміє видирати в народу любов до Христа Спасителя, любов до Його Пречистої Матері, якої Покрову – як в 
минулі віки, так і нині та в майбутні віки – ми потребуємо. Ніхто за нас не заступиться, ніхто нас не спасе, не 
помилує, ніхто нас не приведе до воскресення і свободи, якщо Пресвята Богородиця нас залишить. Пам’ятаймо, 
що чим більше слабшає в народі віра, тим більше заникає надія на здобуття волі і долі. Тому спішімо нині до 
церкви просити, молити і благати Пречисту Діву про Її Покров. Спішімо з давньою вірою і з давнім упованням. Усі 
покинули нас, лиш Бог один і Покров Його Матері не покине нас ніколи! Сталося це за правління імператора Лева 
Премудрого на початку X ст. Гнів Божий навис над Царгородом, всюди лютувала страшна пошесть, від якої люди 
падали трупом. Тоді весь народ став у церквах вимолювати Божого помилування, зрошував сльозами підніжжя 
хреста, призивав допомоги Пресвятої Богородиці. А хто взиває про допомогу до Пречистої, той напевно буде 
вислуханий, того Вона не позбавить своєї допомоги, як не позбавила й тих, які в Цар- городі простягали до Неї свої 
руки. А що сталося далі, те читаємо в житії святого Андрея, Христа ради юродивого (його пам’ять вшановуємо 2 
жовтня, тобто завтра): “Однієї ночі, під час всенічного славослов’я в церкві у Влахернах (ми вже згадували про цю 
церкву, свою назву вона отримала від Влахернської морської протоки, розташованої поблизу), в якій зберігалася 
риза Богоматері з омофором і частиною пояса, на молитву прийшов святий Андрей. Був там і учень його Епіфаній 
та один його слуга. Андрей, як зазвичай, пробув у церкві аж до ранку. Вранці, о четвертій годині, Андрей побачив 
величаву жінку, що йшла від царських воріт у супроводі численних осіб; святі Йоан Предтеча і Йоан Богослов 
підтримували Її під руки, багато святих у білих одежах ішли перед Нею, а інші за Нею, співаючи гимни і духовні 
пісні. Коли Вона наблизилася до амвона, то Андрей підійшов до Епіфанія і запитав його: «Чи бачиш ти Владичицю і 
Царицю світу?» «Бачу, отче мій духовний», – відповів Епіфаній. І стали вони спостерігати далі. Вона ж приклонила 
коліна і молилася якийсь час, обмиваючи сльозами своє Боговидне і Пречисте лице. Закінчивши там молитву, 
Вона підійшла до престолу і біля нього також молилася за предстоячий народ. Після молитви Богородиця зняла з 
себе світлий блискучий покров, що вкривав Її голову, й, урочисто тримаючи його своїми пречистими руками, 
розпростерла над цілим народом. Обидва самовидці, святі Андрей та Епіфаній, тривалий час дивилися на той 
розпростертий над народом покров. Доки там стояла Пресвята Богородиця, доти було видно і той покров. Щойно 
Вона відійшла, як він також зник. Та, взявши його зі собою, Богородиця залишила благодать усім, що були там 
присутні”. З тої хвилини пошесть у Царгороді припинилася; святі Андрей і Епіфаній розповіли про з’яву, свідками 
якої удостоїлися бути, і весь народ став величати Покров Пречистої Діви. Видіння святого Андрея було 
змальоване на великій іконі, яка зберігається у Влахернській церкві. Святий Андрей був слов’янином. Слов’янські 
народи, а особливо Руська земля, з великим богоміллям почитають Покров Пречистої Богоматері, якому на Русі 
присвячено дуже багато церков. Пам’ять Покрову Пресвятої Богородиці на Русі почали відзначати у XII ст."Покров 
Пресвятої Богородиці" 
І. Я. Луцик, "Житія святих, пам'ять яких Українська Греко-Католицька Церква кожного дня впродовж року 
поминає". Львів, Видавництво «Свічадо», 2013  
 
 
 
 
 

Роман Василик, Кафедра Сакрального мистецтва Львівської національної академії мистецтв ksm.lnam.ua  

https://www.facebook.com/pg/ksm.lnam.ua/photos/?tab=album&album_id=680791478735446

