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8 серпня, 2021 року  

  
7 Неділя після 

Зіслання Св. Духа.  

Ап. – Рим.15.1- 7 

 
Єв. – Мт. 9,27- 35. 

 

 
 

Покрий нас 
 
 

Чесним Твоїм 
 
 

Покровом 
 
 

І ізбав нас від 
 
 

Усякого зла. 

1 серпня, 2021 року  

6 Неділя після Зіслання Св. Духа.  

http://pokrova-church.com/
https://calendar.dyvensvit.org/#
https://calendar.dyvensvit.org/#


З 1 серпня по 8 серпня 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, Голубець Зенона і Мирославу, Дем’янчук 
Деонізія і Оксану, Дубчак Ліду, Захарій Арету і Ігора,Стефанію, Ільчишин Ольгу, Корнік Євгена, 
Кловер Катерину, Кріслату Марію, Ковальчик Євгенію, Мігелич Михайла, Макар Мар’яна, Луців 

Степана, Лобай Ярославу, Онишкевич Стефанію, Палку Марію, Павлишин  Марію , Еmilie Woak, Sa-
rah Dmytryk, Джек 

День Дата Час Інтенція Хто Жертвує 

6 Неділя по Зісланню Св. 
Духа.  

1 серпня 9:00ран. 
10:00ран. 
12:15 дня 

Молитва «Матерів в молитві» 
Служба Божа за парафіян.  
Біблійні навчання 

о. парох 

Понеділок 
 

2 серпня  -- 
       

                               

 

Вівторок 3 серпня 7 год.веч. + Надія Люда 
Ціхольська 

Середа 
 

4 серпня 7 год.веч.                       + Євдокія Анна  
Заготинець 

Четвер 
 

5 серпня                                 --  

П’ятниця 
 

6 серпня 6 год.веч. Молитва відкриття 
парафіяльного фестивалю 

отець-парох 

Субота 
 

7 серпня  --  

7 Неділя по Зісланню Св. 
Духа.  

 
 

8 серпня 10:00ран. 
12:15 дня 

Служба Божа за парафіян.  
Біблійні навчання 
 

 
о. парох 

  

 

 
2 серпня --- Шкраба Павло 

3 серпня— Мігелич Ольга 
3 серпня — Іванушкін Володимир 
3 серпня -- Романюк Мирослав 
5 серпня — Гап’як Ірина 
5 серпня -- Ющишин Василь 
7 серпня - Садова Віра 
8 серпня -- Сич Олеся 



Згідно рішення парафіяльної ради сьогодні буде проведена додаткова збірка для допомоги  
у будівництві нової церкви для парафії святого Онуфрія села Горигляди Бучацької єпархії 
УГКЦ. 

 

                                                                ОПОВІДЬ 3.  

12 серпня 2021 року Божого мають намірення вступити в стан подружній Мар’ян 

Тютюнник, стану вільного - народився 14 червня 1994 року в місті Львові, син 
Зеновія та Галини Тютюнник парафіянин парафії Св.Івана Хрестителя м.Львів з 

Мартою Вільшанецькою, стану вільного, народилася 23 лютого 1998 року в місті 

Золочів, дочкою Олега та Олени Вільшанецької парафіянкою парафії Покрова 
Пресвятої Богородиці міста Парма. Якщо є перешкоди відносно прийняття цього 

шлюбу просимо повідомити. Шлюб - 12 серпня в Соборі Св. Юра м.Львів. 

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

 Проводиться підготовка до парафіяльного фестивалю 6, 7, 8 серпня. 
Для декорації парафіяльної залі потрібні вишиті рушники. 
Звертаємось з проханням принести підписані рушники у скорому 
часі, розставляти палатки, декорувати павільйон і залю, 
спонсорувати фестивальні проекти,розповсюджувати рекламні 
оголошення до фестивалю та записуватись у списки розкладу 
волонтерської праці на відповідні дні та години а також просимо 
спекти і принести домашнє печиво перед початком фестивалю. 
Засідання комітету відбудеться сьогодні 1 серпня в 11:30 ранку.  

 УВАГА! В цю неділю, 1 серпня, після Служби Божої Ви можете придбати 
Катехизм УГКЦ для молоді "Ми йдемо з Христом". Прохання звернутись до 

отця Михайла. Обмежена кількість примірників  

 

Молитва на відкриття парафіяльного фестивалю. 
 

Творче і Господи. До Тебе заносимо нашу щиру прохальну 

молитву . Благослови ювілейний парафіяльний фестиваль парафії 

Покрова Пресвятої Богородиці , відкриття якого сьогодні ми 

здійснюємо . Благослови всіх 

організаторів ,учасників ,жертводавців , працівників , акторів , 

численних прихожан і гостей. Підносимо наші душі і 

невмовкаючими устами і єдиним серцем благаємо Тебе опіки і 

заступництва всіх небесних безтілесних сил, а також Покрову 

Пречистої Діви Марії під час здійснення цього українського 

парафіяльного  заходу. Нехай в цей час  ми ще більше відчуємо 

єднання  всього українського народу та підтримку для нього , 

відновлення миру, збереження духовних і культурних наших 

надбань та традицій. Просимо Тебе Царю небесний, Духу правди, 

любові і справедливости, до Тебе підіймається наша молитва : Зігрій і просвіти наші уми і 

серця , показуй нам правильну дорогу в нашій праці і служінні для добра свого народу , 

благослови наш труд і подай нам братню єдність у всіх наших зусиллях для щастя нашої 

Вітчизни і народу та для нового розквіту нашої церкви в Україні . Амінь . 

 

Сьогодні, в неділю, 1 серпня о 9 год. ранку, у нашій церкві розпочнеться 
молитва «Матерів в молитві». Молімся також у наших домашніх церквах за 
наших дітей і всіх потребуючих дітей о собливо за тих, які є спрагнені 
Материнської Любові. 



   

             

 
 
 Тропар воскресний, глас 5: Собезначальне Слово Отцю і Духові,* від Діви роджене на 
спасення наше,* оспіваймо, вірні, і поклонімся,* бо благоволив плоттю зійти на хрест* і 

смерть перетерпіти, і воскресити умерлих* славним воскресінням Своїм. 

I Отців, глас 8: Препрославлений Ти, Христе Боже наш,* світила на землі – отців наших 
оснував Ти* і ними до істинної віри всіх нас направив Ти.* Багатомилосердний, слава Тобі. 

Також кондак воскресний, Кондак, глас 5: До аду, Спасе мій, зійшов Ти* і врата сокрушив 
Ти як всесильний,* умерлих як Творець воскресив з Собою* і смерти жало сокрушив Ти,* і 
Адам від клятви ізбавився, Чоловіколюбче.* Тому і всі зовемо: Спаси нас, Господи. 

Слава: Кондак Отців, глас 6: Ти – із Отця несказанно возсіявший Син* – з Жени родився 
подвійний єством.* Його видячи, не відрікаємося виду зображення,* але Його, благочесно 
написавши, вірно почитаємо.* I ради того Церква, держачи істинну віру,* цілує ікону 
вочоловічення Христового. 

I нині: Богородичний, глас 6: Заступнице християн непостидна,* молитвенице до Творця 
незамінна,* не погорди голосами молінь грішників,* але випереди як благая з поміччю нам, 

що вірно співаємо Тобі:* Поспішись на молитву і скоро прийди на моління,* заступаючи 
повсякчас, Богородице, тих, що почитають Тебе. 

Прокімен, глас 5: Ти, Господи, захорониш нас і збережеш нас від роду цього і повік. 

Стих: Спаси мене. Господи, бо не стало праведного . 

I пісня Отців, глас 4: Благословен єси, Господи, Боже отців наших, і хвальне, і прославлене 

ім’я Твоє на віки. 

Рядове.: Апостол: Римлян 12, 6-14.  

Отців: Апостол: Євреїв 13, 7-16.  

Алилуя, глас 5. 

Стих:  Милості Твої, Господи, повік оспівуватиму, сповіщу з роду в рід істину Твою устами 
моїми . 

Стих: Бо сказав Ти: Повік милість збудується, на небесах приготовиться істина Твоя . 

I Отців, глас 1. 

Стих: Бог богів, Господь мовив, і призвав землю від сходу сонця до заходу. 

Рядове : Євангеліє: Матея 9, 1-8  

Отців: Євангеліє: Івана 17, 1-13  

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

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

Алилуя, тричі. 

" 



 
 

  

            

 

 

Оголошує набір школярів на 2021-2022 р. 

Початок навчання – 11-го вересня  

Адреса школи: 1900 Carlton Rd., Parma, OH 44134 

Шкільний будинок при катедрі Св. Івана Хрестителя 

(на перехресті Snow Rd. / Broadview Rd., 
в’їзд – з Broadview Rd) 

 
        

 При школі:  

Навчаємо учнів від дошкілля до 11-го 
класу 

Діє дитячий садочок для дітей віком 3-5 років 

Драмгурток   

Клас USL – українська  друга мова                                                            

У нашій школі працюють талановиті вчителі з великим 

досвідом роботи, панує дружня родинна атмосфера. До 

кожної дитини є індивідуальний підхід. 

  

Зареєструватися можна на Шкільному сайті: 

 www.ridnashkolacleveland.org 

Директор школи: (440) 668-6593 

Адміністратор: (440) 840-4255 
         

http://www.ridnashkolacleveland.org

