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Слово Боже
Отців: Апостол: Євр. 334 зач.
Браття, пам’ятайте про наставників
ваших, які звіщали вам слово Боже, і,
дивлячись уважно на кінець їхнього
життя, наслідуйте їхню віру. Ісус Христос учора й сьогодні – той самий
навіки. Не дайте себе звести різними
та чужими науками; воно бо добре
укріпити серце благодаттю, не стравами, які не принесли ніякої користи
тим, що їх тримались. У нас є жертовник, з якого не мають права їсти
ті, що при наметі служать. Бо м'ясо
тих звірят, кров яких первосвященик
вносив у святиню за гріхи, палиться
за табором. Тому й Ісус, щоб освятити народ власною кров'ю, страждав поза містом. Вийдімо, отже, до
нього поза табір, несучи наругу його,
бо ми не маємо тут постійного міста,
але майбутнього шукаємо. За його
посередництвом приносімо завжди
Богові жертву хвали, тобто плід уст, які
визнають його ім'я. Добродійства та
взаємної щедроти не забувайте: такі
бо жертви Богові приємні.

21 жовтня 2018
28 жовтня р.Б.

21-ша неділя по Зісланні Святого Духа.
Свв. Отців VII Вселенського Собору.
Прп. Пелагії.

(на неділю)

Отців: Євангеліє: Йо. 56 зач. 17, 1-13.
В той час Ісус, підвівши очі до неба, сказав: – Отче,
прийшла година. Прослав свого Сина, щоб Син твій
тебе прославив, згідно з владою, яку ти дав йому
над усяким тілом: дати життя вічне тим, яких ти дав
йому. Це – вічне життя, щоб пізнали тебе, єдиного
істинного Бога, та Ісуса Христа, якого послав єси. Я
прославив тебе на землі: виконав діло, яке ти дав
мені виконати. Тепер, отже, прослав мене, Отче, у
себе, тією славою, яку я мав у тебе, перш ніж постав
світ. Я об'явив твоє ім'я людям, яких ти дав мені зо
світу. Вони були твої, і ти дав їх мені, і вони зберегли
твоє слово. Тепер вони зрозуміли, що все, що ти
дав мені, від тебе походить; слова бо, що ти дав
мені, я дав їм, і вони прийняли й таки справді зрозуміли, що я від тебе вийшов, і увірували, що ти мене
послав. Я молюся за них, не за світ молюся, а за тих,
яких ти дав мені, бо вони твої. І все моє – твоє, і твоє
– моє, і я прославився в них. Я більше не у світі, але
вони у світі, і я йду до тебе. Отче святий, ради імени
твого бережи їх, тих, яких ти дав мені, щоб вони
були одно, як і ми. Коли я був з ними у світі, я беріг
їх у твоє ім'я; я стеріг тих, яких ти дав мені, і ніхто
з них не пропав, крім сина погибелі, щоб збулося
Писання. Тепер же йду до тебе й говорю це у світі,
щоб вони мали у собі радість мою повну.

Євангеліє від Лк. 35 зач. 8, 5-15.
Сказав Господь притчу оцю: Вийшов сіяч сіяти своє зерно. І як він сіяв, одне впало край дороги
й було потоптане, і птиці небесні його видзьобали. Друге упало на камінь і, зійшовши, висхло, бо
вогкости не мало. Інше впало між тернину, і тернина, вигнавшися з ним вкупі, його заглушила.
Нарешті, інше впало на добру землю і, зійшовши, вродило сторицею. Кажучи це, Ісус голосно
мовив: – Хто має вуха слухати, хай слухає. Учні його спитали, що значить ця притча. Він сказав їм:
– Вам дано розуміти тайни царства Божого, іншим же у притчах, щоб вони, дивлячись, не бачили
і, слухаючи, не розуміли. Ось що значить ця притча. Зерно – це слово Боже. Тії, що край дороги,
це ті, що слухають, та потім приходить диявол і бере геть з їх серця слово, щоб вони не увірували
й не спаслися. Ті ж, що на камені, це тії, що слухають і з радістю приймають слово, але не маючи
коріння, вірують до часу й під час спокуси відпадають. А те, що впало між тернину, це ті, що,
вислухавши, ідуть, та клопоти, багатства і життєві розкоші їх заглушають, і вони не дають плоду.
Нарешті, те, що на добрій землі, це ті, що, чуючи добрим і щирим серцем слово, держать його і
дають плід у терпінні.

Сьомий Вселенський Собор
У VIII столітті імператор Лев Ісавр почав
жорстоке гоніння на святі ікони, яке ще тривало за часів його сина і внука. У 787 році
проти цієї іконоборчої єресі царицею Іриною
був скликаний Сьомий Вселенський Собор
в місті Нікеї, Мала Азія, на який з'явилися 367
отців.

Вселенські Собори збиралися для з'ясування питань віри, нерозуміння або неточне
тлумачення яких, викликало смути і єресі
в Церкві. Також на Соборах вироблялися
правила церковного життя. Наприкінці VIII
століття в Церкві позначилася нова єресь
- іконоборство. Іконоборці заперечували
шанування земної святості Матері Божої і
святих Божих угодників і звинувачували православних в поклонінні тварному створінню
- іконі. Навколо питання про шанування ікон
виникла запекла боротьба. На захист святині
піднялося багато віруючих, на яких розпочалися тяжкі гоніння.
Все це вимагало дати повне вчення Церкви
про ікону, ясно і чітко визначити його, віднов-

люючи іконошанування нарівні з почитанням
Святого Хреста і Святого Євангелія.
Святі отці VII Вселенського Собору зібрали
церковний досвід шанування святих ікон з
перших часів, обґрунтували його і сформулювали догмат про іконопочитання. Святі
отці проголосили, що іконошанування - це
законоположення та Передання Церкви,
воно спрямовується і надихається Святим
Духом, Який живе в Церкві. Образотворчість
ікон нерозлучна з євангельським оповіданням. І те, що слово євангельське повідомляє
нам через слух, те ж саме ікона показує через
зображення.
Сьомий Собор затвердив, що іконопис
є особлива форма одкровення Божественної реальності і через богослужіння та ікону
Божественне одкровення стає надбанням
віруючих. Через ікону, як і через Святе Письмо,
ми не тільки дізнаємося про Бога, ми пізнаємо
Бога; через ікони святих угодників Божих ми
торкаємося до преображенної людини, причастника Божественного життя; через ікону
ми отримуємо всеосвячуючу благодать Святого Духа.
Прославляючи пам'ять святих отців VII Вселенського Собору, ми повинні пам'ятати, що
сам їм ми зобов'язані дякувати за те, що освячені наші храми і будинки святими іконами і
за те, що жевріють перед ними живі вогники
лампадок
Матеріали взято з: religions.unian.ua

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

Як обставини змінюють людей
Одного разу до батька прийшла донька
і з сумом сказала:
– Тату, я так втомилася від усього, у мене
постійні труднощі на роботі і в особистому житті, вже просто немає сил… Як
справлятися з усім цим?
Батько відповів:
– Давай я тобі покажу.
Він поставив на плиту
3 каструлі з водою і
приніс моркву, яйце
і каву. Опустив кожен
інгредієнт в окрему
каструлю.
Через
кілька хвилин вимкнув плиту і запитав
дочку:
– Що стало з ними?
– Ну морква і яйце зварилися, а кава
розчинилася, – відповіла дівчина.
– Правильно, – сказав батько, – але якщо
ми подивимося глибше, то виявиться,
що морква, яка була твердою, в окропі
стала м’якою і податливою. Яйце, яке
раніше було крихким і рідким, стало
твердим. Зовні вони залишилися такими

ж, але внутрішньо змінилися під впливом однакового ворожого середовища
– окропу. Те ж відбувається і з людьми:
сильні зовні люди можуть розклеїтися
і стати слабаками там, де крихкі і ніжні
лише затвердіють і зміцніють…
– А як же кава? – здивовано запитала
дочка.
– О, кава – це найцікавіше. Вона повністю розчинилася в
агресивному середовищі і змінила його
– перетворила окріп
в чудовий ароматний
напій.
Є люди, яких не
можуть
змінити
обставини, – вони самі змінюють їх і
перетворюють на щось нове, отримуючи для себе користь і знання з обставин.
Ким стати у важкій ситуації – вибір кожного.

Матеріали взято з: live-christ.com

Розумій молитву
а. Святе Таїнство Хрещення
1) Хрещення – народження до нового
життя у Христі
Отець об’являє і дарує нам вічне життя
через Свого Сина у Святому Дусі. Це життя
нового творіння стає доступним для нас не
тільки по смерті, але вже тепер. Через святі
таїнства Хрщення й Миропомазання, разом
із Причастям, ми з’єднуємося з Христом, стаємо в Ньому спадкоємцями Божого життя,
носіями Святого Духа, який об’являє нам усю
правду Христову, веде шляхами заповідей
Христових і молиться в нас: «Авва! – Отче!»
(Рм. 8, 15). Через ці Святі Таїнства ми стаємо
членами Тіла Христового й храмом Святого
Духа.
У розмові з Никодимом Христос мовить

про початок нового життя як про «народження з висоти» (пор. Йо. 3, 3). Це нове
народження здійснюється «з води та Духа»
(Йо. 3, 5). Відбуваючись в обряді хрещення
водою, воно звершується силою Святого
Духа. Хрещення є для нас початком повноти життя, задля якого ми й були сотворені:
«Йоан проповідував хрещення покаяння, і
ціла Юдея сходилася до нього. Господь проповідує хрещення богосинівства, і хто з тих,
що покладають надію на Нього, не послухається? Йоанове хрещення було лише початком, Ісусове ж – завершенням. Те відводило
від гріхів, це – єднає з Богом». У Хрещенні Бог
не лише спасає нас від гріха, але й обдаровує неоціненними скарбами нового життя.
Катехизм УГКЦ “Христос – Наша Пасха”, 409-410

Анонси

Розклад на тиждень
Понеділок 22.10 – Св. ап. Якова Алфеєвого.
07:30 – Божественна Літургія (за упокій померлих)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Вечірня та матері в молитві
Вівторок 23.10 - Свв. мчч. Євлампія і Євлампії.
07:30 – Божественна Літургія (за упокій померлих)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Вечірня
Середа 24.10 – Св. ап. Филипа, одного з семи дияконів.
Прп. Теофана Начертанного, єп. Нікейського.
07:30 – Божественна Літургія (за упокій померлих)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Вечірня та молебень/біблійні читання
Четвер 25.10 – Свв. мчч. Прова, Тараха й Андроніка.
Прп. Косми Святоградця, єп. Маюмського. Пам'ять
св. Мартина Милостивого, єп. Туринського.
07:30 – Божественна Літургія (за упокій померлих)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Вечірня
П’ятниця 26.10 – Свв. мчч. Карпа, Папили й Агатоніки.
07:30 – Божественна Літургія (за упокій померлих)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Вечірня, молитва за зцілення від недуг
Субота 27.10 – Свв. мчч. Назарія Гервасія Протасія й
Келсія. Прп. Параскеви Терновсько.
07:30 – Божественна Літургія (за упокій померлих)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Велика Вечірня та Утреня
Неділя 28.10 - Неділя 22-га по Зісланні Святого Духа.
Прп. Євтимія Нового. Св. прпмч. Лукіяна.
07:30 – Божественна Літургія
09:00 – Божественна Літургія
11:00 – Божественна Літургія
18:00 – Вечірня та Акафіст за жертводавців

Душпастирі тижня
о.
о.

Андрій Боднарук - (096) 594 95 91
Роман Славич - (098) 253 93 44

21 жовтня – 10:30 «Матері в молитві».
22 жовтня – 18:30 «Матері в молитві».
24 жовтня – 18:30 Біблійні читання
28 жовтня – збірка на КТДС

Катехитична школа
щонеділі:
10:00 - Божественна Літургія для дітей.
11:00 - навчання для дітей, які готуються до
Першої Сповіді та Урочистого Святого
Причастя та для дітей що продовжують
навчання з минулих років.
Заняття проводяться у монастирі Сестер Пресвятої Родини (вул.Є. Маланюка, 101).
контактний телефон: (096) 071 4134

Оголошення
28 жовтня в Патріаршому Соборі
Воскресіння відбудеться збір коштів на
Київську Трьохсвятительну духовну
семінарію УГКЦ. Переказ коштів можна
здійснити:
(розрахунковий рахунок 26004353751,
найменування рахунку отримувача
«Райффайзен Банк Аваль» м. Київ. Код МФО
380805, Код ЄДРПОУ 37015117. Добровільна
пожертва).
30.11- 02.12 - Реколекції для подружжя.
Діалог, який скріплює подружжя і
допомагає відновити пережиття змісту
тайни подружжя.
Попередній запис 096 392 7406,
050 443 1421. Кількість обмежена. м. Обухів
З 9 жовтня, щовівторка о 19:15 год. в нижніх
залах храму Святого Василія Великого
проходить Курс «Альфа» – це цикл із 15
лекцій, які просто і зрозуміло розповідають
про основи християнської віри.
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