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Браття, коли Бог давав Авраамові обітницю, не маючи поклястися ніким
вищим, поклявся самим собою, кажучи: поблагословлю тебе щедро й розмножу тебе вельми. І він, завдяки довгій терпеливості, осягнув обітницю. Люди
клянуться більшим від себе, і всякі їхні суперечки кінчаються клятвою для
ствердження. Так само й Бог, бажаючи дати наслідникам обітниці якнайсильніший доказ непорушности своєї волі, зробив те клятвою, щоб двома незмінними
речами, в яких неможливо, щоб Бог казав неправду, ми мали сильну потіху,
– ми, що прибігли прийняти надію, призначену нам. У ній маємо, неначе котву
душі, безпечну та міцну, що входить аж досередини за завісу, куди ввійшов за
нас, як предтеча, Ісус, ставши архиєреєм повіки, по чину Мелхиседека.

Євангеліє: Мр. 9, 17-31.

Одного разу чоловік якйсь прийшов до Ісуса і, кланяючись йому, сказав:
– Учителю, я привів до тебе сина мого, що має німого духа, і де тільки його
вхопить, кидає його об землю, так що він піниться, скрегоче зубами і ціпеніє.
Просив я учнів твоїх, щоб його вигнали, та вони не могли. Він у відповідь каже
їм: – О роде невірний! Доки я буду з вами? Доки вас терпітиму? Приведіть
його до мене. І привели його до нього. Як тільки дух побачив його, зараз же
потряс ним, і той повалився на землю, запінився і почав качатися. Він спитав
його батька: – Скільки часу, як це йому сталося? – З дитинства, – відповів
той. – Часто він кидає його у вогонь і в воду, щоб його погубити. Якщо можеш,
поможи нам, змилосердися над нами. Ісус каже йому: – Якщо можеш? – Все
можливе тому, хто вірує. І вмить батько хлопчини скрикнув крізь сльози: –
Вірую, поможи моєму невірству! Ісус, бачачи, що збігається народ, погрозив
нечистому духові, кажучи: – Німий та глухий душе! Наказую тобі: вийди з
нього й не входь більше в нього. І закричавши та сильно ним стрясши, вийшов з нього. І той став мов мертвий, і багато хто казали: він умер. Ісус узяв
його за руку, підвів його, і той устав. Коли він увійшов у дім, учні питали його
насамоті: – Чому ми не могли його вигнати? Він відповів їм: – Цей рід нічим не
можна вигнати, тільки молитвою та постом. Вийшовши звідти, проходили крізь
Галилею, і він не хотів, щоб хто знав, бо він навчав своїх учнів і казав їм: – Син
чоловічий буде виданий у руки людям і вб’ють його, і три дні після того, як його
уб’ють, він воскресне.

Акафіст. Акафістова субота.
Акафістова субота чи, як часто ми можемо
почути, Похвала Пресвятої Богородиці, давня
традиція нашої Церкви. Своє походження вона
бере з IX ст. після спасіння Столиці Візантії Константинополя - від ворогів.
Устав служіння Акафісту (з гр. α καθιςω – не
сідаю) в п’яту суботу Великого посту, коли підчас Утрені служиться акафіст до Пресвятої Богородиці, приписують Йосифу Студиту. Вперше
цей акафіст молилися вночі, у Влахернській
церкві, під час облоги ворожим флотом міста.
Після того як в море опустили Ризу Пресвятої
Богородиці, в морі здійнялася сильна буря, яка
знищила флот ворогів.
На початках чин Акафісту під час Утрені слуІкона Богородиці у Влахернах
жився тільки у Влахернському храмі де зберігалися пояс та риза Пресвятої Богородиці, в пам’ять про потрійний захист
Константинополя від ворогів. Пізніше канон Утрені (з акафістом) був внесений
у Студитський устав. Завдяки цьому він поширився по всіх церквах Візантійської традиції.
В нашій Церкві Акафістовий чин відправляється при престолі. А в катедральних церквах, в яких є бокові престоли, чин відправляють при престолі
Божої Матері, який розташований у південній частині храму Вірних.
Вершиною п’ятого тижня Великого посту є саме Акафіст до Пресвятої Богородиці. Адже для кожного з нас в духовному житті важлива прослава Матері
Божої, яка є нашою захисницею та заступницею. В цей день, як і в інші дні
Великого Посту, нам потрібно і надалі стримуватися від своїх пристрастей та
бажань. Звичайно, що кожен з нас в будь-який момент може піддатися спокусі. Саме для цього Свята Церква нам ще раз нагадує про те, що у нас є Свята
Заступниця перед нашим Господом Богом - Його Матір.

Літургійна комісія Київської Архиєпархії. liturgical-commission.kiev.ua

Акція «Година Землі»
Година Землі (англ. Earth Hour) — щорічна міжнародна подія, започаткована WWF (World Wide
Fund for Nature, Всесвітнім фондом природи), котра
проводиться останньої або передостанньої суботи
березня, і закликає людей, організації та комерційні
установи вимкнути необов’язкове світло та електричні пристрої на одну годину, щоб привернути
увагу до екологічних проблем Планети.

Матеріали взято з: uk.wikipedia.org

Розумій молитву
Участь вірних у Проскомидії.
Благословляючи кадило під час Проскомидії, священик
мовить: «Кадило Тобі приносимо, Христе, Боже наш, як приємний запах духовний; Ти ж прийми його в пренебесний Твій
жертовник і зішли нам благодать Пресвятого Твого Духа».
Кадильний дим, підносячись до неба, є знаком піднесення нашої
молитви до Бога, а наповнюючи храм, він є символом присутності Святого Духа. Тому на початку Літургії Слова священнослужитель обкаджує престол та ікони, а також присутніх людей
– носіїв образу Божого.

Катехизм УГКЦ “Христос – Наша Пасха”, 354

Утреня з поклонами
«З чого почну оплакувати пристрасного життя мого діяння?
Чи добрий початок дам, Христе, нинішньому риданню?»
(Великий канон).
Совісне й вірне збереження Великого посту до кінця вимагає від кожного
християнина великого гарту духа й волі. Свята Церква, бажаючи, щоб ми наш
піст так ревно довершили, як ревно почали, подає нам у часі чотиридесятниці деякі надзвичайні спонуки до посту й покути. Цьому допомагає Хрестопоклонна неділя, а також утреня з поклонами. Шостий Вселенський Собор
поручив, щоб цю утреню, на якій головне місце посідає Великий канон святого
Андрея Критського, відбувати в четвер п’ятого тижня Великого посту, але вона
звичайно правиться в середу ввечері.
Ця богослужба знаменна тим, що після кожного тропаря кожної пісні канону
устав приписує робити три поклони, але за звичаєм нашої Церкви робимо
тільки один доземний поклін, а всіх поклонів разом — 250. Звідси й утреня має
в нашому народі назву «Поклонів». Цю відправу можна б назвати символом
духа покути нашої Східної Церкви.
Цей канон має назву великого не тільки через великий обсяг, бо має аж 250
тропарів, але також через глибокі думки, великий дух покути та морально-аскетичне значення. Протяжний і сумний спів ірмосів і тропарів канону в злуці з
поклонами надає цілій відправі глибокого покутного духа. Тому слушно каже
синаксар цього дня, що він «справді найбільший серед усіх канонів», та що
він «настільки гармонійно укладений, що здатний зм’якшити й найтвердішу
душу, зворушити її та спонукати навернутися до добра». Уже початкові тропарі канону створюють у душі поважний і молитовний настрій: «З чого почну
оплакувати пристрасного життя мого діяння? Чи добрий початок дам, Христе,
нинішньому риданню? Але як милосердний подай мені відпущення гріхів».
«Прийди, окаянная душе, прийди разом із плоттю твоєю, Творцеві всіх сповідайся, покинь, нарешті, колишню нерозсудливість і Богові принеси сльози свої
у покаянні» (Перша пісня).

о. Юліян Катрій, ЧСВВ. «Пізнай свій обряд»

Розклад на тиждень
Понеділок 19.03 - Свв. сорок двох мчч.,
що в Аморії.
07:30 – утреня, часи, обідниця
18:00 – Літургія Передшеосвячених Дарів

Вівторок 20.03 - Свв. свщмчч., єпископів
Херсонських: Василія, Єфрема, Капитона, Євгенія, Етерія й ін.
07:30 – утреня, часи, обідниця
18:00 – Літургія Передшеосвячених Дарів

Середа 21.03 - Прп. і ісп. Теофілакта,
єп. Нікомидійського.

07:30 – Літургія Передшеосвячених Дарів
09:00 – Парастас (Сорокоусти)
18:00 – ПОКЛОНИ. Утреня канону св.Анрея 		
Критського

Четвер 22.03 - Свв. сорок мчч., замучених у Севастійськім озері.
07:30 – часи
18:00 – Літургія Передшеосвячених Дарів

П’ятниця 23.03 - Св. мч. Кодрата.

07:30 – утреня, часи, обідниця
09:00 – Парастас (Сорокоусти), 			
І – реколекційна наука
18:00 – Літургія Передшеосвячених Дарів, 		
ІІ – реколекційна наука
19:00 – Молебень за здоров’я

Субота 24.03 - Субота акафістова.
Св. Софронія, патр. Єрусалимського.

07:30 – Божественна Літургія (за усопших)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
ІІІ – реколекційна наука
18:00 – Велика Вечірня та Утреня, 			
ІV – реколекційна наука

Неділя 25.03 - П’ята неділя Великого
посту. 				
Прп. ісп. Теофана Сигріянського. Св.
Григорія Двоєслова, папи Римського.
07:30 – Божественна Літургія св. Василія Великого
09:00 – Божественна Літургія св. Василія Великого
Закінчення реколекцій
11:00 – Божественна Літургія св. Василія Великого
17:00 – Чин Соборування

Душпастирі тижня
о. Олег Шепетяк
о. Андрій Гах - (093) 153 41 05
ПІДТРИМАЙТЕ СОБОР
ВАШОЮ ПОЖЕРТВОЮ
ЄДРПОУ 41467776
Р/Р 26002056213251
МФО 380269
з позначкою «ПОЖЕРТВА НА СОБОР»

Анонс
21 березня – 19:00 Біблійні читання
24 березня – Всесвітня акція «Година
Землі»
23-25 березня, Обухів – Реколекції для
подружніх пар (067) 949 13 60
24 березня - реколекції для церковних
співців та дяків, а також для всіх
церковних хорових колективів
(063) 728 26 96
(096) 810 87 28
23-25 березня – Реколекції в Соборі
25 березня,17:00 – Чин Соборування

Реколекції
Це слово походить від лат. recollection, що
означає відновлення, збирати заново. Це
можливість відновити духа, приблизитися
до Милосердного і доброго Бога, який нас
дуже любить і завжди чекає. Святі реколекції
не означає, що їх провадять святі люди – а
це святий час для зустрічі з тим, хто є святим – з Ісусом. Головною метою реколекцій
є якнайкраще приготуватися до того, щоби
зустрітися з Живим Христом, який приходить
до нас через Своє Слово, і також приготуватися до Святої Сповіді та Причастя.

Подяка!

Висловлюємо щиру
подяку Високоповажному Пану Якову Б.,
за повну підтримку друку
даного видання.
Шукаємо охочих покращити
сайт Патріаршого Собору.
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(096) 594 95 91 - о.Андрій
Станьте підписником
«Вісника Собору».
Напишіть до редакції:
visnyksoboru@gmail.com
КОНТАКТИ
адміністратор єрм. Ніканор Лоїк,
вул. Микільсько-Слобідська, 5
(044) 569-41-54; (067) 653 07 31
cathedral.ugcc@gmail.com
kyivsobor.ugcc.org.ua

