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Наступна неділя 
 

24 січня, 2021 
 

  
 

 

Покрий нас 
 
 

Чесним Твоїм 
 
 

Покровом 
 
 

І ізбав нас від 
 
 

Усякого зла. 

Неділі перед                    
Богоявленням: 

17 січня, 2021 

    

 

33 Неділя 

після Зіслання  

Св. Духа 

Ап. – Ефесян. 4.7-13 
Єв. – Матея 4.12 -17 

http://pokrova-church.com/


З  17 січня по 24 січня 2021 р.Б. 

Вітаємо з Днем Народження! 

18 січня -- Романко Іван 
19 січня -- Галай Петро 
19 січня -- Мисів Орися 
20 січня -- Пронів Ярослав 
22 січня -- Мігелич Христина 

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.    
    Василину Марію і Мирона, Владику Роберта Москаля, Гальчук Оксану, Дем’янчук Оксану, 
Дубчак Ліду, Ільчишин Ольгу, Корнік Євгена, Кловер Катерину, Кріслату Марію, Ковальчик 

Євгенію, Мігелич Михайла, Макар Мар’яна, Лобай Ярославу, Палку Марію, Павлишин  
Марію ,Чапську Катерину, Шкарупу Іванку, Еmilie Woak, Sarah Dmytryk, Джек 

День Дата Час Інтенція Хто Жертвує 

  Неділя 
 

17 січня 10:00 ран. 
1 дня 

Служба Божа за парафіян.  
Розв.над Святим Письмом 

 

 
о.парох 

Понеділок 
 

18 січня 9:00 ран 
10:00 ран 
5 год. веч. 

5:30 год. веч. 

+Петро (40 днів) 
Сл. Божа Ів. Золот. 

Вел.Повечер’я з Литією 
Вел. Освяч. Води 

родина Мігелич 
 

Владика Богдан 
о.парох 

Вівторок 
Богоявлення Господнє  

 

19 січня 10:00 ран. 
 

Святкова Сл.Божа                                                                       
Велике освячення води 

Владика Богдан 
о.парох 

 Середа 
 

20 січня 10:00 ран. +Анна (1 річ.) Оксана Литвин 

Четвер 
  

21 січня 10:00 ран Орися Савчак (40 днів) родина 

П’ятниця 
 

22 січня  --  

Субота 
 

23 січня  --  

  Неділя 

 
 

24 січня 10:00 ран 
12:15 дня 

 
 

Служба Божа за парафіян. 
Розв.над Святим Письмом 

 
 

 
о.парох 

  
 

ВИФЛЕЄМСЬКИЙ ВОГОНЬ МИРУ 2021 
Це Вифлеємське світло, яке походить з Вифлеєму – з церкви Різдва Христового, з місця де 
народився сам Ісус Христос.І хоч цього року через обставини пандемії – австрійські скаути не 
перевозили Вифлеємського Вогню із Єрусалиму, але один із американських скаутів в нашій 
околиці що рік річно затримує Вифлеємський Вогонь з року в рік і його доглядає поділився 
тим вогнем з нами. 



 

 

 

 

 

Під час Різдвяних свят до Ваших домівок не зможуть завітати колядники.Звертаємось до Вас з 
проханням надіслати фінансові пожертви для підтримки парафії у цей важкий для нас час. 

Наша спільнота висловлює щиру подяку Богдану і Христині Багній за 
доброчинний обід для наших парафіян, в пам’ягь про їхнього батька 
Василя Багнія, який відійшов у вічність у січні 2003 року, і якому у 
цьому місяці сповнилось би 100 років з дня його народження. Цей 
благочинний жест є добрим прикладом вияву любові до померлих рідних 
і допомогою їхнім безсмертним душам осягнути вічність життя у Бозі. 

 

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

      Ласкаво запрошуємо  наших вірних до нашого храму. Будь- ласка, пам’ятайте дотримуватись  
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. 
•  Прохання дотримуватись дистанції до прийняття Св. Тайни Євх. 
• 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.Дякуємо  парафіянам, котрі фінансово підтримують нашу парафію у часі пандемії 

 Запрошуємо на спільну Святу Вечерю , яка розпочнеться  18 січня 2020 
року о 6 годині вечора.  Планується перегляд фото- і відеосюжетів 
попередніх років проведення святкування Щедрого Вечора в нашій 
парафії. Вартість квитка  - $25. Кількість місць на вечерю обмежена. 

Порядок Богослужень на Йорданський час . 
 

Понеділок 18 січня - Навечір’я Богоявлення - 10 год. ранку - Сл. Божа І. 
Золотоустого 

                                                    5 год. вечора - Велике Повечір’я з Литією 
                                                   5:30 год. вечора - Велике освячення води 

                               6 год. вечора - Спільна вечеря 
  

        Вівторок 19 січня - Богоявлення Господнє -10 год. ранку – Арх. Служба Божа 
                                                                       Велике освячення води 

 

Освячення домів. Якщо ви хочете, щоб священик освятив вашу оселю, 
заповніть форму, яка знаходиться у притворі. Заповнену форму можете 

покласти у кошик під час літургії чи принести до парафіяльного 
офісу.Отець сконтактується з вами і погодить годину і день, який буде 
зручний для вас.«Той, хто приймає вас, приймає мене» (Мт. 10:40), -
сказав Ісус до апостолів 

Світовий День Подружжя - 14 лютого 2021 року. Владика Богдан Данило разом  з 
відділом  “Family Life” нашої єпархії хочуть відзначити  парафіян, які у цьому році 
відзначатимуть 10-, 25- , 40-, 50-, 60- річні ювілеї подружнього життя. Просимо 
ювілярів в скорому часі  заповнити  і подати форму в парафіяльний офіс, згідно 
зразка, поданого в бюлетені. 



   

             

 



  

Тропар, глас 7: Розрушив Ти хрестом твоїм смерть,* створив Ти 
розбійникові рай,* мироносицям плач перемінив єси,* і апостолам 
проповідати повелів єси,* що воскрес Ти, Христе Боже,* даючи світові 
велику милість. 

І передсвяття, глас 4: Готуйся, Завулоне, красуйся, Нефталіме, * 
Йордане ріко, стань, * радісно прийми Владику, що йде хреститися. * 
Веселися, Адаме, з праматір’ю, * не скривайтесь, як колись у раю, * бо 
той, що бачив вас нагими, явився, * щоб зодягнути в первісну одежу. * 
Христос явився, хотячи оновити всю твар. 

Слава: Кондак, глас 4: Вже більше влада смертна не зможе людей 
держати,* Христос бо зійшов, сокрушаючи й розоряючи сили її.* 
Зв’язується ад,* пророки согласно радуються,* представ Спас, мовлячи 
тим, що в вірі:* Вийдіть, вірні, у воскресіння. 

I нині: Кондак, глас 7: У струях днесь Йординових був Господь, * каже 
Йоанові: * Не бійся мене хрестити, * я бо прийшов спасти Адама 
первозданного. 

Прокімен, глас 6: Спаси, Господи, людей твоїх і благослови насліддя 
твоє . 

Стих: До Тебе, Господи, взиватиму, Боже мій, щоб не відвертався Ти 
мовчки від мене 

До Тимотея другого послання святого апостола Павла читáння.  

Алилуя, глас 8: Боже, ущедри нас і благослови нас  

Стих: Просвіти лице твоє на нас і помилуй нас  

Євангеліє від Марка 1, 1-8  

Причасний: Хваліте Господа з небес, хваліте його в вишніх .  

Алилуя, тричі.  

 


