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Неділя 10 по Зісланні Святого Духа.
Прпп. Ісаакія, Далмата й Фавста

Слово Боже
Апостол: 1 Кор. 4, 9-16.
Браття, Бог поставив нас, апостолів, останніх, немов призначених на
страту; ми бо стали видовищем і світові, і ангелам, і людям. Ми нерозумні
Христа ради, ви у Христі розумні,
ми немічні, ви сильні; ви славні, ми
без слави. До цього часу ми голодні
і спраглі, і нагі, нас б'ють, ми скитаємось; ми трудимося, власними руками;
нас ображають, і ми благословляємо;
нас гонять, і ми терпимо; нас лають,
і ми доброзичливі; ми стали сміттям
світу, викидками всіх
аж досі. Пишу це не
щоб осоромити вас,
але щоб як дітей моїх
улюблених навести
на розум. Бо хоч би
ви мали тисячі учителів у Христі, але батьків небагато, я бо
вас породив через
Євангеліє у Христі
Ісусі. Благаю, отже,
вас: Будьте моїми
наслідувачами, як і я
Христа.

16 серпня 2020
23 серпня р.Б.

(на неділю)

Євангеліє: Мт. 17, 14-23.
В той час якийсь чоловік приступив до Ісуса і,
припавши йому до ніг, каже: – Господи, змилуйся
над моїм сином, бо він причинний і тяжко нездужає: часто кидається в огонь, часто й у воду. Я був
привів його до твоїх учнів, та вони не могли його
зцілити. – Роде невірний та розбещений, – відповів
Ісус, – доки я маю бути з вами? Приведіть мені його
сюди! Ісус погрозив йому, і біс вийшов з хлопця;
і юнак видужав тієї ж хвилі. Тоді підійшли учні до
Ісуса насамоті й спитали: – Чому ми не могли його
вигнати? Ісус сказав їм: – Через вашу малу віру; бо
істинно кажу вам: коли матимете віру, як зерно
гірчиці, скажете цій горі:
перенесися звідси туди
– і вона перенесеться;
і нічого не буде для вас
неможливого. А щодо
цього роду бісів, то його
виганяють лише молитвою і постом. Як вони
зібралися в Галилеї, Ісус
сказав до них: Син чоловічий має бути виданий у
руки людям, і вони його
уб'ють, але третього дня
він воскресне. І вони
тяжко зажурились.

Преображення Господнє

Під час однієї з катехиз єпископ поділився цікавими думками про БогороТропар, глас 7: Перебразився Ти на горі, славу, скільки змогли. Нехай засіяє і нам,
дицю як Матір і Вчительку ніжної любові.
Десять основних думок владики
Христе Боже,* показавши ученикам Твоїм славу грішним, світло Твоє повсякчасне, молитБогдана з цієї науки пропонуємо вашій увазі.
Твою, скільки змогли,* Нехай засіяє і нам, гріш- вами Богородиці, Світлодавче, слава Тобі”.
ним, світло Твоє повсякчасне,* молитвами Бого- Нині, на горі Таворі, неначе бачимо Христа
Спасителя таким, яким Він постане перед
родиці, Світлодавче, слава Тобі.
Кондак, глас 7: На горі переобразився Ти* і, нами в небі. І тому наше серце повинно вже
скільки змогли, ученики Твої славу Твою, Христе нині запалати спрагою того неба. “Те, чого
Боже, виділи,* щоб, коли побачать, як Тебе роз- око не бачило й вухо не чуло, що на думку
пинають,* страждання зрозуміли добровільне,* людині не спало, те наготував Бог тим, що
а світові проповідять,* що Ти єси воістину Отче Його люблять” (1 Кор. 2, 9). Того неба, якого
“блаженство можна заслужити, але ніхто не
сяяння
зможе описати” (св. Августин), де праведні
“насичуються ситтю дому Твого, потоком
солодощів Твоїх їх напуваєш” (Пс. 36(35), 9),
там, де “багато жител” (Йо. 14, 2). Той світ прекрасний, а “наше теперішнє життя порівняно

Гора Тавор
Так розповідає Святе Письмо про цей
великий празник. Христос преобразився
у присутності трьох своїх учнів. Спаситель
узяв зі собою Петра, бо віра його була глибока і він мав стати видимим головою Церкви, заснованій на Христовій вірі, і намісником Христа на землі. Взяв Йоана, бо той
завдяки надзвичайній чистоті своєї душі і тіла
та невимовній любові до Христа Спасителя
став Його улюбленим учнем, а крім того, він
мав у своєму Євангелії у найпіднесеніший
спосіб описати Божество Христа Спасителя. І взяв Якова, бо той перший з апостолів
мав постраждати за Христа. Спаситель знав,
якою слабкою є людина, тому хотів скріпити
серця цих трьох учнів, бо наближався час
Його страстей. Вони мали побачити Його
розіп’ятого на хресті, немічного і, на перший погляд, безсилого. Він хотів, “щоб вони
бачили, що Він той самий Спаситель Ізраїля,
якого провістили пророки” (св. Єфрем). Тому
Христова Церква співає в кондаку нинішнього празника: “Преобразився Ти на горі,
Христе Боже, показавши ученикам Твоїм

Гора Тавор
з майбутнім є радше смерть, ніж життя” (св.
Григорій Великий). Щойно там Спаситель
“витре кожну сльозу з очей їхніх; і смерти не
буде більше, ні скорботи, ні плачу, ні болю
не буде більше, бо все попереднє минуло”
(Од. 21, 4). “Тепер ми бачимо, як у дзеркалі,

неясно; тоді ж – обличчям в обличчя” (1
Кор. 13, 12) і будемо споглядати Його впродовж усієї вічности. Нехай же спрага того
невимовного щастя запалить наші серця, а
думка наша нехай зосередиться на тому, що
небо треба заслужити, що треба бути Його
добрим рабом, благим і вірним, треба зберігати чистоту серця, бо “не ввійде до нього
ніщо нечисте і хто чинить мерзоту і лжу” (Од.
21, 27).
Празник Преображення Господа нашого
Ісуса Христа Церква з давніх-давен святкувала урочисто. У четвертому столітті свята
Олена, мати святого Костянтина Великого,
побудувала на горі Таворі величаву церкву.

І. Я. Луцик, "Житія святих, .... «Свічадо», 2013

Розумій молитву
2. Тижневе коло (Октоїх)
Згідно з книгою Буття, Бог шість днів творив, а сьомий день благословив і освятив.
«Того бо дня спочив Бог від усього Свого
діла, що, творячи, зробив був» (Бут. 2, 3). Відповідно й люди вибудували хід свого життя
в такому ж семиденному ритмі. Протягом
шістьох днів тижня вони, подібно до Бога,
працюють, а сьомого дня звільняються від
турбот, щоб святкувати «день Господній».
Гріх, а разом з ним смерть, які ввійшли в
історію через гріхопадіння людини, визначають минущість часу і відтак неповноту
семиденного циклу. Усвідомлення людьми
неповноти історичного часу вже від доби
пророків призвело до духовних пошуків
нового Дня Господнього – особливого, надзвичайного «восьмого дня», у якому повнота часів буде відновлена.
Цим «Днем Господнім» стали смерть
і воскресіння Христа. Він, довершуючи
Старий Завіт, зволив померти на хресті
шостого дня тижня (у п’ятницю). Сьомого
дня, у суботу, Господь у гробі відпочив «від
усього свого діла» (Бут. 2, 2). Про це у Велику
суботу Церква співає так: «Що за відпочинок сьогодні? Це споконвічний Цар, що

стражданням довершив спасіння, відпочиває в гробі й нам подає новий відпочинок».
Після суботнього «спочинку», «першого дня
тижня» (пор. Мр. 16, 1-2), тобто в неділю,
воскреслий Господь возсіяв із гробу. Для
християн цей перший день став справжнім
«Днем Господнім», надзвичайним і спасительним. «Так день, котрий був першим, буде
і восьмим, щоб перше життя не було більше
відібране, а стало вічним». Церква святкує
День Господнього воскресіння літургійним
«ламанням хліба», тобто Євхаристією, причащаючи вірних до вічного життя.
Вже з перших століть Церква вшановувала суботу як святий «сьомий день» відпочинку та спілкування з Господом, а неділя
стала «восьмим днем» – днем святкування
Христового воскресіння. Ще й досі в Церквах візантійської традиції субота і неділя
завжди є днями євхаристійними, навіть у
час Великого посту. «Справді, як зможеш ти
подивитися в обличчя неділі, якщо не поважаєш суботи? Чи відомо тобі, що ці двоє –
сестри і скривдити одну означає зневажити
іншу?».
Катехизм УГКЦ “Христос – Наша Пасха”, 555-558

Дякуємо за дар життя!

Розклад богослужінь
Понеділок 17.08 - Свв. сімох отроків, що в Ефесі.
Св. прпмч. Євдокії.
07:30 – Божественна Літургія
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Вечірня
Вівторок 18.08 - Спомин освячення Патріаршого собору
Воскресіння Христового в Києві. Св. мч. Євсигнія
07:30 – Божественна Літургія (за упокій)
09:00 – Архиєрейська Божественна Літургія
18:00 – Велика Вечірня та Утреня
20:00 – Духовно-мистецька програма
Середа 19.08 - Святе Переображення Господа Бога і
Спаса нашого Ісуса Христа.
07:30 – Божественна Літургія
09:00 – Архиєрейська Божественна Літургія
18:00 – Вечірня
18:30 – Божественна Літургія
Четвер 20.08 - Св. прпмч. Дометія.
07:30 – Божественна Літургія (за упокій)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Вечірня
П’ятниця 21.08 - Св. Еміліяна, ісп., єп. Кизицького.
15 років перенесення осідку Глави УГКЦ
до Києва
07:30 – Божественна Літургія (за упокій)
09:00 – Архиєрейська Божественна Літургія
18:00 – Вечірня
Субота 22.08 - Св. ап. Матія. Свщмч. Симеона Лукача.
07:30 – Божественна Літургія (за упокій)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Вечірня та Утреня НАЖИВО від Живе ТБ
Неділя 23.08 - Неділя 11-та по Зісланні Святого Духа.
Св. мч. й архидиякона Лаврентія.
07:30 – Божественна Літургія
09:00 – Божественна Літургія
11:00 – Божественна Літургія НАЖИВО від Живе ТБ
18:00 – Вечірня, Акафіст
РЕДАКЦІЯ ВІСНИКА:
о. Андрій Боднарук,
о. Григорій Березюк
visnyksoboru@gmail.com
(096) 594 95 91- о. Андрій

19 серпня, святкує свої уродини
о. Андрій Гах - душпастир
Патріаршого собору.

Вітаємо о. Андрія і бажаємо міцного здоров'я, сили
та мужності для праці в
Христовому винограднику.

Передшлюбні
науки
Передшлюбні науки
Патріарший собор Воскресіння Христового
запрошує на курс передшлюбних наук, що
відбуватиметься у серпні 2020 року.
Програма зустрічей:
12.08 – зрілість особи запорука тривалого шлюбу
13.08 – заручини як нагода пізнати один одного та
навчитися правильно будувати діалог
14.08– Таїнство шлюбу і церковне право про шлюб
15.08 – потреби чоловіка і жінки; цивільне право
про шлюб
20.08 – статевість як Божий дар
та відповідальне батьківство
21.08 – родина – домашня церква: молитовне життя сім’ї, наука
прощення
22.08 – спілкування в сім’ї, подолання криз, фінансова грамотність
Початок зустрічей о 19:00.
Попередня реєстрація та додаткова
інформація: nazustrich.lyubovi@gmail.com
Благодійний внесок за участь – 70 грн/зустріч,
або 350 грн за весь курс.

Душпастирі тижня
о.
о.
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(067) 653-07-31
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