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Слово Боже
Апостол: 1 Тим. 285 зач. 4, 9-15.
Сину Тимотею, вірне це слово й
повного довір'я гідне. Саме для
цього трудимося та боремося, ми
поклали нашу надію на живого
Бога, Спасителя усіх людей, особливо ж вірних. Це наказуй і
навчай. Ніхто твоїм молодим віком
хай не гордує, але будь зразком для
вірних у слові, поведінці, любові,
вірі і чистоті. Заки я прийду, пильнуй читання, утішай та навчай. Не
занедбуй у собі дару, що був даний
тобі через пророцтво з покладанням рук збору пресвітерів. Про це
міркуй, будь увесь у цьому, щоб
поступ твій усім був очевидний.

10 лютого 2019
17 лютого р.Б.

(на неділю)

Євангеліє: Лк. 94 зач. 19, 1-10.
В тому часі проходив Ісус через Єрихон. А був там
чоловік, Закхей на ім'я; він був головою над митарями і був багатий. Бажав він бачити Ісуса, хто він,
але не міг із-за народу, бо був малого зросту. Побіг
він наперед, виліз на сикомор, щоб подивитися на
нього, бо Ісус мав проходити тудою. Прийшовши
на те місце, Ісус глянув угору і сказав до нього: –
Закхею, злізай швидко, бо я сьогодні маю бути в
твоїм домі. І зліз той швидко і прийняв його радо.
Бачачи те, всі стали нарікати й казали: – До чоловіка
грішника зайшов у гостину. Закхей устав і промовив
до Господа: – Господи, ось половину майна мого
даю вбогим, і коли я чим кого покривдив, верну
вчетверо. Ісус сказав до нього: – Сьогодні на цей дім
зійшло спасіння, бо й він син Авраама. Син бо чоловічий прийшов шукати й спасти те, що загинуло.

Празник Господнього Стрітення
ОСНОВА ПРАЗНИКА
Празник Стрітення засновується на
події з життя нашого Спа¬сителя, яку записав святий євангелист
Лука (2, 22-40). Закон
Мойсея
приписував,
щоб кожна жінка після
народження дитини 40
днів не сміла входити до
храму, бо в той час вона
вважалася нечистою.
Ці 40 днів називалися
днями очищення. Після
закін¬чення цих днів
мати новонародженої
дитини приходила до
храму і приносила жертву очищення. Багатша
жінка
жертвувала
однолітнє ягня на всепалення та молодого
голуба або горлицю,
а вбога повин¬на була принести пару
голубів або пару горлиць. Пречиста Діва
Марія, як Божа Мати, не була зобов'язана
до обряду очищення, бо освятилася Христовим Різдвом, як каже кондак празника:
"Утробу Дівичу освятив Ти різдвом Твоїм".
Та все-таки вона в покорі виконує припис
закону і приносить у жертву дві горлиці.
Крім того, над первородним хлопчиком
40 дня відбувався ще обряд пожертвування
Богові і його викуплення. Той, хто повинен був освятити й викупити всіх людей,
дозволяє, щоб найперше сам був посвячений Богові і викуплений. "Предвічний Бог,
— каже литійна стихира, — що колись на
Синаю дав закон Мойсееві, сьогодні являється як Дитина. Як Творець закону Він
виповняє закон, і по закону приноситься у
храм і дається старцеві".
На окрему увагу заслуговує тут ще
зустріч Божого Дитяти і його Пречистої
Матері з праведним Симеоном. Святий
Лука каже, що Симеон "був праведний та

побожний, очікував утіхи Ізраїля, і Дух Святий був на ньому. Йому було відкрито Святим Духом, що не бачитиме смерти перш,
ніж побачить Христа
Господа" (2, 25-26). За
Божим просвіченням
Симеон у Дитятку Ісусі
пізнає Месію, бере
Його на свої руки і гарною молитвою дякує
Господеві Богу за ласку,
що його очі побачили
обіцяного Спасителя.
Наша Церква відправу
вечірні кожного разу
завершує
молитвою
Симеона "Нині відпускаєш". Старець Симеон
пророкує
Пресвятій
Богородиці її майбутню
жертву і терпіння задля
Ісуса Христа.
ВСТАНОВЛЕННЯ ПРАЗНИКА
Празник Господнього Стрітення започатковано в Єрусалимі в другій половині IV ст.
Першу згадку про нього подає паломниця
С. Етерія у своєму щоденнику, де називає
його "40 днем після Богоявлення". Його
святкування описує так: "Сороковий день
після Богоявлення святкується дійсно з
найбільшою урочистістю. Цього дня йде
процесія до храму Воскресення, де всі збираються на Літургію. Правиться за приписаним порядком з найбільшою урочистістю,
наче на Пасху. Усі священики проповідують
і також єпископ. Усі вони пояснюють текст
Євангелія, де говориться, що 40 дня Йосиф
і Марія принесли Господа до храму" (Гл. 26).
З Єрусалима празник поширився на
увесь Схід, але лише в VI ст. за цісаря Юстиніяна (527-565) він набирає особливого
зна¬чення. Цісар Юстиніян наказав уважати
Господнє Стрітення за великий празник і
святкувати його в цілому цісарстві. Через

це в богослуженнях цього празника Церква кілька разів молиться за імператора.
Причинами урочистого святкування
Стрітення були дві надзви¬чайні події:
морова зараза в Царгороді й околиці та
землетрус в Антіохії. У кінці 541 року в Царгороді і його околиці з'явилася морова
зараза, через яку кожного дня гинули
тисячі людей. Так тривало три місяці. А
до того в Антіохії пройшов великий земле¬трус. Передання каже, що в той час
один праведник мав об'явлення від Бога,
що нещастя, яке сталося в державі, відійде,
коли буде встановлене урочисте празнування Господнього Стрітення. У 542 році,
за наказом цісаря Юстиніяна, відбулося
урочисте святкування празника і пошесть
відійшла.
Зі Сходу празник Стрітення перейшов
у V ст. до Риму, звідси в VII ст. — до Франції
та Іспанії, а в VIII ст. — до Німеччини. Його
встановлення на Заході одні приписують
папі Геласію († 496), а инші — папі Григорію
Великому († 604). Звичай процесії зі свічками на Стрітення, напевно, запровадили
за папи Сергія (687-701). Цей звичай досить
швидко прийшов з Риму до Єрусалима й
инших міст Палестини. Кирило Скитопольський († 557) у своєму Житті святого Теодосія Великого оповідає про багату жінку
римсь¬кого урядовця, на ім'я Ікалія, яка між
Єрусалимом і Вифлеємом збудувала гарну
церкву на честь Пресвятої Богородиці і
там завела звичай святкувати празник Стрітення зі свічками. Про цей звичай говорить
також єрусалимський патріярх Софроній

(† к. 641) у своїй проповіді на празник Стрітення. Світло свічок — гарний символ правдивого Божого світла, що ним є сам Господь
наш Ісус Христос.
Носіння свічок процесією на Стрітення
ще раніше було в практиці в Олександрії.
Кирило Олександрійський († 444) у своїй
проповіді про принесення Дитяти Ісуса
до храму згадує про носіння свічок цього
дня в Олександрії. Про таку саму практику
в Анкирі говорить Теодот Анкирський († κ.
446). Звичай благословляти свіч¬ки на Стрітення прийшов аж після X сторіччя. Перший раз згадує про нього Римсько-германський служебник з XII ст.
Празник Стрітення на Заході первісно
був Господським і щойно набагато пізніше
став вважатися Богородичним та називатися Очищення Пречистої Діви Марії, або
Пожертвування Ісуса у святині. Нові приписи латинської Церкви з Другого Ватиканського Собору знову поставили Стрітення
серед Господських празників.
У Східній Церкві Стрітення належить до
Богородичних праз¬ників і подекуди має
також назву Стрітення Пресвятої Богородиці. Цей празник має один день перед- і
сім днів попразденства. На цей день існують
проповіді багатьох Отців і Вчителів Східної
Церкви. Службу празника написали святий
Андрій Критський, святий Йоан Дамаскин,
святий Косма Маюмський, патріярх Герман
і Йосиф Студит. Наступного дня після Стрітення Східна Церква святкує пам'ять праведних Симеона й Анни.

Матеріали взято з: dyvensvit.org

Розумій молитву
1. Таїнства християнського втаємничення
в. Святе таїнство Євхаристії
Святе таїнство Євхаристії – це третє з Таїнств
християнського втаємничення, в якому
новоохрещений, що народився у Христі
й сповнився Святим Духом, причащається
Тіла і Крові Христа на святій євхаристійній

Трапезі. До таїнства Євхаристії приступаємо
протягом усього життя, адже через нього ми
постійно зростаємо в благодаті богосинівства, яку прийняли в Хрещенні та Миропомазанні, тому наша Церква й причащає новоохрещеного.
Катехизм УГКЦ “Христос – Наша Пасха”, 431

Оголошення

Розклад богослужінь
Понеділок 11.02 – Перенесення мощів св. свщмч.
Ігнатія Богоносця.
07:30 – Божественна Літургія (за упокій померлих)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Вечірня з Литією, Утреня

12 лютого -Трьох святителів: свв. вел.
архиєреїв Василія Великого, Григорія
Богослова і Йоана Золотоустого
13 лютого 18:30 - Біблійні читання
15 лютого - Стрітеня Господа Бога і Спаса
нашого Ісуса Христа

Вівторок 12.02 – Трьох святителів: свв. вел. архиєреїв Василія Великого, Григорія Богослова і
Йоана Золотоустого.
07:30 – Божественна Літургія
09:00 – Божественна Літургія
18:00 – Вечірня
18:30 – Божественна Літургія
Середа 13.02 – Свв. чудотворців і безсрібників Кира
та Йоана.
07:30 – Божественна Літургія (за упокій померлих)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Вечірня, Біблійні читання

Детальніше на сторінці проекту:
www.facebook.com/dar.zhyttya
Керівник: Діана Ільницька (063)-159-52-58

Четвер 14.02 – Передсвяття Стрітення. Св. мч. Трифона.
07:30 – Божественна Літургія (за упокій померлих)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Вечірня з Литією, Утреня
П’ятниця 15.02 – СТРІТЕННЯ ГОСПОДА БОГА І СПАСА
НАШОГО ІСУСА ХРИСТА
07:30 – Божественна Літургія (чин освячення свічок)
09:00 – Божественна Літургія (чин освячення свічок)
18:00 – Вечірня
18:30 – Божественна Літургія (чин освячення свічок)
Субота 16.02 – Св. і праведного Симеона Богоприємця й Анни пророчиці.
07:30 – Божественна Літургія (за упокій померлих)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Вечірня, Утреня
Неділя 17.02 – Неділя про Митаря і Фарисея.
Прп. Ісидора Пилусіотського.
07:30 – Божественна Літургія
09:00 – Божественна Літургія
11:00 – Божественна Літургія
18:00 – Вечірня, Акафіст
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