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21 лютого, 2021 

року  
  

 Неділя Митаря і 
фарисея 

2 Тимотея 3.10 -15 

Лука 18.10- 14 

 
 

Покрий нас 
 
 

Чесним Твоїм 
 
 

Покровом 
 
 

І ізбав нас від 
 
 

Усякого зла. 

14 лютого, 2021 року  

 Неділя Закхея 

http://pokrova-church.com/


З 14 лютого  по 21 лютого 2021 р.Б. 

Вітаємо з Днем Народження! 

10 лютого -- Онишкевич Стефанія 
15 лютого -- Сисак Ірина 
15 лютого -- Мігус Ігор 
17 лютого  -- Лупійчук Сергій 
 17 лютого -- Скабик Надя 
18 лютого -- Білинська Галя 
19 лютого -- Шкарупа Мирон 
 

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 
 

14 лютого 10:00 ран. 
12:15 дня 

Служба Божа за парафіян.  
Розв.над Святим Письмом 

 

 
о.парох 

Понеділок 
СТРІТЕННЯ ГОСПОДНЄ 

 

15 лютого 9:00 ран. 
 

10:00 ран 

Служба Божа за парафіян.  
Посвячення свічок 

+Стефанія,+Михайло,+Іван, 
+Оріон 

о.парох 
 

Маруся Зварич 

Вівторок 
 

16 лютого 10:00 ран +Софія,+Дмитро, +Катерина родина Яніга 

 Середа 
 

17 лютого  --  

Четвер 
  

18 лютого   
-- 

 

П’ятниця 
 

19 лютого  --  

Субота 
 

20 лютого 9:00 ран +Софія,+Федір,+Дмитро, 
+Іван,+Анна 

Родина 
Петровських, 

Дерех 

  Неділя 

 
 

21 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. 

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 в суботу 20 лютого o 6 год.30 хвилин в нашій церкві. 

 

Сьогодні о 12 год.15 хв. дня в нашій церкві - розважання над сторінками Святого Письма в 
парафіяльній бібліотеці. 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 

14 лютого - Світовий день подружжя  
                                                                            МОЛИТВА ЗА ПОДРУЖЖЯ 
 Всемогутній і вічний Боже, Ти поблагословив союз чоловіка і жінки, щоб 

ми стали образом єдності Христа з Його Церквою. Поглянь на нас 
ласкаво, віднови наш шлюб. Обдаруй нас своєю любов’ю та зміцни наш 
союз в мирі, щоб ми [з нашими дітьми], завжди втішалися даром твого благословення. Бо 
ти благий і Чоловіколюбець Бог наш, і ми Тобі славу віддаємо, Отцю, і Сину, і Святому 

Духові, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Благослови, Господи, усі подружжя і подай 
їм мирне життя, доброчесність, любов взаємну в союзі миру, рід довговічний та 
нев’янучий вінець слави.  

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 . 

 

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, 

заповніть бланк заяви вступу в парафію і подайте його в парафіяльний офіс. 

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.  

 

 



                                                      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 3: Нехай веселяться небесні, нехай радуються 
земнії,* бо сотворив владу рукою своєю Господь,* подолав смертю 
смерть, первенцем мертвих став,* з безодні аду ізбавив нас і подав 
світові велику милість. 

Тропар передсвяття, глас 1: Небесний хор небесних ангелів,* приникши 
на землю,* бачить, як Мати, що не знала мужа,* вносить до храму 
Первородного всієї тварі,* що прийшов як немовля,* і тому з нами 
співає передпразденственну пісню,* радуючися. 

Слава: 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 
могутність влади Твоєї. 

І нині: Кондак передсвяття, глас 6: З Отцем бувши, невидиме Слово 
нині ж видимим стало плоттю:* несказанно від Діви народилося і 
руками старечими дається святителеві.* Поклонімся Йому – істинному 
Богу нашому. 

Прокімен, глас 3: Великий Господь наш і велика сила Його, і розумові 
Його немає міри . 

Стих: Хваліте Господа, бо благий псалом, Богові нашому нехай солодке 
буде хваління 
 

Апостол: 1 Тим. 4, 9-15.  
 
Алилуя, глас 3: На Тебе, Господи, я уповав, щоб не посоромився навіки . 

Стих: Будь мені Богом захисником і домом прибіжища, щоб спасти мене 
 

Євангеліє: Лк. 19, 1-10.  
 
Причасний: Хваліте Господа з небес, хваліте його во вишніх . 

Другий: Радуйтеся, праведні, у Господі, правим належить похвала . 
 
 Алилуя, тричі. 



   

             

 


