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4 липня, 2021 року  

  
2 Неділя після 

Зіслання Св. Духа  

Всіх Святих 
Українського народу 

Римлян:  5.1 - 10 

 Євангеліє: Матея 4.18 -23 

 

27 червня, 2021 року  

 1 Неділя після Зіслання 
Св. Духа 

Всіх Святих 

Покрий нас 
 
 

Чесним Твоїм 
 
 

Покровом 
 
 

І ізбав нас від 
 
 

Усякого зла. 

http://pokrova-church.com/


З 27 червня по 4 липня 2021 року 

Вітаємо з Днем Народження! 

 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, Голубець Зенона і 

Мирославу, Дем’янчук Деонізія і Оксану, Дубчак Ліду, Захарій Арету і Ігора, Ільчишин Ольгу, Корнік 
Євгена, Кловер Катерину, Кріслату Марію, Ковальчик Євгенію, Мігелич Михайла, Макар Мар’яна, 

Луців Степана, Лобай Ярославу, Палку Марію, Павлишин  Марію , Еmilie Woak, Sarah Dmytryk, Джек 

День Дата Час Інтенція Хто Жертвує 

Неділя Всіх Святих 27 червня 10:00ран. 
12:15 дня 

Служба Божа за парафіян.  
Біблійні навчання 

о. парох 

Понеділок 
 

28 червня 10:00 ран.       +Катерина, +Спиридон... Володимир, 
Марія Яніга 

Вівторок 29 червня 6 веч. +Стефанія (9 днів) Олеся Огієнко 

Середа 30 червня 11:00 ран.           +Михайло Бордун Roman, Marusia 
Lozensky 

Четвер 
 

1 липня                          --  

П’ятниця 
 

2 липня  --  

Субота 
 

3 липня  --  

   Неділя Всіх Святих 
Українського народу 

 

 
 

4 липня 9:00ран. 
10:00ран. 
12:15 дня 

молитва “ Матерів Молитви “.  
Служба Божа за парафіян.  
Біблійні навчання 
 

 
о. парох 

  

 

 
27 червня— Володимир Чепак 
29 червня -- Михайло Оружак 
1 липня -- Ольга Чепак 
1 липня -- Ігор Тендицький 
1 липня -- Григорій Дутка 
4 липня -- Галина Твардовська 
 



 

Увага!  Ви зможете придбати лотерейні квитки на фестиваль .  При закупі цих квитків Ви 
вкладаєте свою частку в реалізацію парафіяльних проектів , а по-друге, маєте змогу 
отримати виграш один - в сумі $2000, два - $500 і п’ять - по $100.  Кожна родина парафії 
отримає  2 книжечки вартістю $25 за одну книжечку . Обов’язком кожної родини є закупити 
ці квитки. Виповнені корінці і оплату в сумі $50.  просимо повернути  до 25 липня.  
Фестивальний комітет                      

 

УВАГА! Якщо у Вашій сімї або родині є хворі або старші особи, які потребують 

уділення Святих Тайн і не можуть це прийняти в церкві, прохання звернутись до 

отця - пароха. 

 

 УВАГА! Цієї неділі 27 червня після Служби Божої з Благословення 
Владики Богдана Данила Асоціація Клівленд Майдан  проведе додаткову 
збірку коштів  на допомогу дітям загиблих і поранених Героїв України до 
Дня Захисту Дітей. Будьмо милосердні до тих, які є в особливій потребі. 

УВАГА! Сьогодні в 12 год. 15 хв. - Біблійні навчання . Запрошуємо! 

 Парафіяльна рада прийняла рішення провести у цьому році традиційний 
парафіяльний фестиваль 6, 7, 8 серпня з дотриманням правил і норм 
безпеки на основі листа-звернення губернатора нашого штату. В даному 
часі працює фестивальний комітет.Засідання фестивального комітету 
відбудеться сьогодні 27 липня в 11:30 ранку.  

29 червня 2021 року на свято св. Петра і Павла згідно 

Григоріянського календаря, Владика Богдан Данило висвятить 
піддиякона Дмитра Касіяна в дияконський чин в катедрі Святого 

Йосафата. Піддияконські свячення відбудуться в нашій церкві  в 
понеділок 28 червня о 6 год. під час Вечірні . Будь ласка, молімся за 

добре покликання Дмитра до священичого служіння у Божому 

винограднику ! 

Увага ! В кожну першу неділю місяця з 9 год. ранку  в нашій церкві 
проводитиметься молитва “ Матерів Молитви “. Створюємо постійну 
молитовну групу в парафії . Віримо в силу материнської молитви, яка 
принесе мир для  дітей ! 

 

В рамках програми «Жива парафія - місце зустрічі з Живим 
Христом» в нашій парафії проводяться зустрічі духовної 
спільноти “Чисті Серця під Покровом Богородиці”, на яких 
висвітлюються пізнавальні та повчальні лекції для 
фундаментального та глибокого пізнання Бога та нашої Віри. 
Запрошуються усі бажаючі незалежно від від віку у наступну 
неділю 4 липня о 5:30 вечора  

УВАГА! Якщо ви святкуєте у цьому році подружній ювілей - 25- чи 50 -ліття 

подружнього життя, будь ласка, дайте знати до парафіяльного офісу, щоб ми могли 
вас привітати від парафії, а також відслужити чин благословення подружжів, що 

прожили разом 25 чи 50 років. 

 



 Тропар воскресний, глас 8: З висоти зійшов Ти, Милосердний,* погребення прийняв 
Ти тридневне,* щоб нас визволити від страстей.* Життя і воскресення наше,* 
Господи, слава Тобі. 

I тропар святим, глас 4: У всьому світі мучеників Твоїх кров’ю,* як багряницею і 
виссоном, Церква Твоя прикрасилася* і через них воскликує Тобі, Христе Боже:* 
Людям Твоїм щедроти Твої зішли,* мир громаді Твоїй даруй* і душам нашим 
велику милість. 

Тропар, глас 7: Блаже́нні му́ченики українські,* цілість Тіла Христо́вого не 
розірва́ли ви,* тіла́ свої відда́вши на му́ки:* ле́сті во́рога не піддали́ся і Петро́вої 
є́дности не зрекли́ся.* Ублажа́є вас земна́ вітчи́зна ва́ша Україна* і вся Вселе́нська 
Це́рква да́внім співом:* Святії му́ченики,* ви сла́вно стражда́ли і вінча́лися;* тож 
моліться до Го́спода,* щоб поми́лував ду́ші наші 

Слава,Кондак, глас 8: Як початки єства насадителеві творіння* вселенна 
приносить Тобі, Господи,* богоносних мучеників.* Їх молитвами в мирі 
глибокому* Церкву Твою, громаду Твою,* Богородиці ради, збережи,* 
Многомилостивий. 

I нині: Кондак святим, глас 4: Ясними світилами ви сяєте, Богом натхненні 
праведники нашої Церкви,* і прикладом заохотливим служите громадам вірних* 
по всьому християнському світі.* Тому-то в покорі схиляємо перед вами наші 
голови,* дякуючи великому і вселаскавому Богові,* що вчинив вас нашими 
заступниками в небі* і молільниками за душі наші. 

Прокімен, глас 8: Помоліться і воздайте Господеві, Богу нашому . 

Стих: Відомий у Юдеї Бог, в Ізраїлі велике ім’я Його . 

I святим, глас 7: Чесна перед Господом смерть преподобних Його  

Апостол: Євреїв 11, 33 – 12, 2.  

Апостол: Ефесян 6, 10-17  

Алилуя, глас 4: Візвали праведні, і Господь вислухав їх, і від усіх скорбот їх ізбавив 
їх . 

Стих: Багато скорбот у праведних і від усіх них ізбавить їх Господь . 

I святим, глас 4: Блажен муж, що боїться Господа, заповіді Його дуже любі Йому 

Євангеліє: Матея 10, 32-33; 37-38; 19, 27-30.  

Євангеліє: Мт.  10, 16-22.  

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

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

Алилуя, тричі. 



 


