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14 лютого, 2021 

року  
  

 Неділя Закхея 

1 Тимотея 4.9 -15 

Лука 19.1- 10 

 
 

Покрий нас 
 
 

Чесним Твоїм 
 
 

Покровом 
 
 

І ізбав нас від 
 
 

Усякого зла. 

7 лютого, 2021 року  

35 Неділя після Зіслання Св. Духа 

Святого Григорія Богослова 

http://pokrova-church.com/


З 7 лютого  по 14 лютого 2021 р.Б. 

Вітаємо з Днем Народження! 

 
7 лютого -- Сюрко Володимир 
10 лютого  -- Чепак Марія 
 10 лютого -- Лопушанська Іванна 
12 лютого -- Яцків Стефан 
12 лютого -- Хом’як Василь 
 

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, Михайла Бордун-Ковальчик, 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 
 

7 лютого 9:00 ран 
10:00 ран. 
12:15 дня 

Молитва “Матерів в молитві» 
Служба Божа за парафіян.  
Розв.над Святим Письмом 

 

 
о.парох 

Понеділок 
 

8 лютого  -  

Вівторок 
 

9 лютого  -  

 Середа 
 

10 лютого 9:00 ран +Параскевія,+ Андрій,+Іван... Галя Возьна 

Четвер 
  

11 лютого 10:00 ран +Осипа, +Володимир Оксана, 
Діонізій 

Дем’янчук 

П’ятниця 
Свято Трьох Святителів 

 

12 лютого 10:00 ран Служба Божа за парафіян.  о.парох 

Субота 
 

13 лютого 10:00 ран За померлих з  родини 
Воронюк, Орищин 

+Ігор,+Марія,+Леонід,+Роман 
 

Світлана 
Воронюк 

Віра Дзюба 

  Неділя 

 
 

14 лютого 10:00 ран 
12:15 дня 

 
 

Служба Божа за парафіян. 
Розв.над Святим Письмом 

 
 

 
о.парох 

  
 



 

 

 

 

 

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

Минулої неділі під час Служби Божої була проведена Благодійна 
Різдвяна Збірка Асоціацією Клівленд Майдан для дітей загиблих Героїв 
України. Пожертви від нашої парафіі $1238. Щира Вам подяка за 
милосердя для особливо потребуючих дітей. 

 

 
                                   

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. 

 УВАГА! Рішенням Парафіяльної Ради вирішено провести Чергові 
Загаьні Збори нашої парафії 14 березня 2021 року о 12 годині дня. 
Всім керівникам прицерковних організацій головам комісій 
прохання підготувати, надрукувати і помістити на дошці 
оголошень звіти за 2020 рік. Загальний фінансовий звіт подати на 
дошці оголошень за тиждень до зборів.Засідання членів 
номінаційної комісії 14 і 21,28 лютого в 11 год. 45 хв. 

Велике прохання до всіх наших парафіян і прихожан взяти участь у 
проведенні рибних обідів в кожну п’ятницю , починаючи з 19 лютого по 2 
квітня . Організовуємо роботу у 2 зміни, строго дотримуючись правил 
безпеки. Також дуже просимо спекти солодке печиво .Парафія дуже 
потребує робочих рук особливо в першу зміну ! Просимо  допомоги . 

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 

УВАГА!. Якщо Ви хочете замовити Службу Божу в наміренні за померлих рідних 

чи близьких чи в іншому наміренні, то скористайтесь бланками-карточками, які є 
в притворі. Також прихожани, які бажають стати парафіянами, будь-ласка, 

УВАГА! Проводяться катехитичні навчання і підготовка до 1-го Урочистого 
Святого Причастя в парафії 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.  

 

Асоціація Клівленд Майдан запрошує вшанувати пам'ять Героїв Небесної Сотні і 
всіх братів і сестер, які віддали своє життя за волю і незалежність України. 
Панахида за душі померлих героїв відбудеться 20 лютого o 6 год.30 хвилин в нашій 
церкві 

 

 



                                                      ОГОЛОШЕННЯ 
 
Оскільки персональний молодіжний Lock-In Retreat, який спочатку 

планувався на 6-7 березня цього року в  Церкві Покрова в Пармі, штат 
Огайо, був скасований через пандемію, Єпархіальний молодіжний комітет 
організовує віртуальний Lock-In захід через Zoom під назвою «Надія на 
Воскресіння» для юнацтва віком від13 до 19 років у неділю, 7 березня  між 
13 і 15 годиною. Зустріч очолить наш єпарх єпископ Богдан. Данило разом із 

членами Єпархіального молодіжного комітету (EYC). Заклик також 
відкритий для всіх священнослужителів єпархії св. Йосафата. Будь ласка, 
перегляньте листівку для отримання додаткової інформації про подію. Отже, 
якщо будь-яка молодь з нашої єпархії бажає взяти участь у дзвінку 
«Збільшити», просимо Вас надіслати електронне повідомлення диякону 

Мирону Шпаку, члену Єпархіального молодіжного комітету та координатору 
Відступного блокування, за адресою mjspak @ verizon.net та повідомте йому 
повне ім’я, вік, парафію, до якої  належите, разом із містом та штатом та 
адресу електронної пошти, на яку  хотіли б отримати інструкції щодо 
дзвінка Zoom. Кінцевий термін надсилання даних - 3 березня 2021 р. 

Детальнішу інформацію можна отримати у Оленки Корендій. 

 



  

Тропар воскресний, глас 2: Коли зійшов Ти до смерти, Життя безсмертне,* тоді ад умертвив 
Ти блистінням божества.* Коли ж і умерлих із глибин підземних воскресив Ти,* всі сили 
небесні взивали:* Життєдавче, Христе Боже наш, слава Тобі. 

Тропар, глас 1: Пастирська сопілка твого богослов’я перемогла труби красномовців,* бо 
Тобі, що дослідив глибини духа,* була додана і краса віщування.* Моли ото Христа Бога, 
отче Григоріє,* щоб спаслися душі наші. 

Також Кондак воскресний, глас 2: Воскрес єси з гробу, всесильний Спасе,* і ад, увидівши 
чудо, зжахнувся, і мертві востали,* а творіння, бачачи, радується разом з тобою,* і Адам 
веселиться, і світ, Спасе мій, оспівує Тебе повсякчасно. 

Слава: Кондак святому, глас 3: Богословним твоїм язиком Ти розрушив видумки 
красномовців, славний;* православ’я одежею, з висоти тканою, Ти Церкву украсив,* яку і 
носить, і з нами, твоїми дітьми, кличе:* Радуйся, отче, богослов’я розуме найвищий. 

I нині: Богородичний, глас 3: Діва Днесь предстоїть у церкві* і з ликами святих невидимо 
за нас молиться Богу.* Ангели з архиєреями поклоняються,* апостоли з пророками 
ликують,* бо ради нас молить Богородиця предвічного Бога. 

Прокімен, глас 2: Кріпость моя і пісня моя – Господь, і став мені спасенням . 

Стих: Караючи покарав мене Господь, та смерті не передав мене. 

І святому, глас 1: Уста мої промовлять премудрість і роздуми серця мого – розуміння 
 

 Апостол: 1 Тим. 1, 15-17.  
 
Святому: Апостол: 1 Кор.  12, 7-11.  
 
Алилуя, глас 2: Вислухає Тебе Господь у день печалі, захистить Тебе ім’я Бога Якова . 

Стих: Господи, спаси царя і вислухай нас, в який тільки день призовемо . 

І святому, глас 2: Уста праведного повчаться премудрости і язик його промовить суд 
 

Євангеліє: Лк. 18, 35-43.  
 
Святому.: Євангеліє: Івана  10, 9-16.  
 
Причасний: Хваліте Господа з небес, хваліте його во вишніх . 

Другий: В пам’ять вічну буде праведник, злих слухів не убоїться .  
 
Алилуя, тричі. 



   

             

 



 
 

  




