
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

 "Я вас хрестив водою, а Він хреститиме 
Святим Духом" (Мк. 1, 8) 

 

 
 

 

     

                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Парохіяльний вісник храму cв. Миколая УГКЦ м. Глиняни, Липень 2014 р. Б. Випуск №15 

Випуск підготували: Катола Х., Боргуш Ю., Крушельницька Ю., Крушельницька Н. 

Духовне слово 
7 липня Свята Церква святкує Різдво чесного 

славного Пророка, Предтечі і Хрестителя 
Господнього Йоана 

Про Святого Пророка Йоана пророкував пророк 
Ісая, що він прийде приготувати дорогу грядущому 
Господу Спасителю. За свідченням святого 
апостола і євангелиста Луки, народження Пророка і 
Хрестителя Йоана було сприйнято всіма близькими 
людьми з радістю і надією на спасіння, що 
наближається. 

Свята Єлизавета, мати Йоана, зачала, і, боячись 
глузування з пізньої вагітності, таїлась п'ять 
місяців, поки її не відвідала Пречиста Діва Марія, 
щоб розділити Свою і її радість. Єлизавета, 
сповнившись Духа Святого, перша привітала Діву 
Марію, як Матір Божу. Разом з нею Пресвяту Діву 
Марію, і Сина Божого, що воплотився в ній, вітав і 
святий Йоан,  перебуваючи в утробі матері своєї. 

Різдво Предтечі вчить нас бачити Господа Ісуса в 
кожній людині: Його величати і з трепетом до 
Нього відноситись. Нехай Господь, заради молитов 
пророка Йоана, допомагає нам в цьому великому 
ділі розпізнання Господа в іншій людині. 

Святий Йоана Пророче та Предтече Господній, 
моли Бога за нас!!! 

ієрей Миколай Добруцький 
 

Розклад Богослужінь на місяць липень 2014 року 
Понеділок – П’ятниця: 7.30 – Утрення (храм Св. Миколая) 
8.00 – Божественна Літургія (храм Св. Миколая) 
20.00 – Молебень до Чудотворної ікони (храм Успіння Пресвятої Богородиці) 
Субота: 8.30 - Утрення (храм Св. Миколая) 
9.00 - Божественна Літургія за упокій (храм Св. Миколая) 
11.00 - Божественна Літургія (храм Успіння Пресвятої Богородиці) 
20.00 – Велика Вечірня (храм Св. Миколая) 
Неділя: 8.00 - Утрення (храм Св. Миколая) 
9.00 – Божественна Літургія (храм Св. Миколая) 
11.00 - Божественна Літургія (храм Успіня Пресвятої Богородиці) 
13.00 - Божественна Літургія в намірення дітей (храм Св. Миколая) 
20.00 – Молебень до до Чудотворної ікони (храм Успіння Пресвятої Богородиці) 
            Біблійна школа 
Щовівторка 11.00 – Літургія в каплиці Св. Пантелеймона міської лікарні. 

 
Відпуст 

В неділю 6 липня о 21.00 початок нічних чувань. 
Понеділок 7 липня: 9.00 – Молебень та молитви на оздоровлення. 
11.00 – Божественна Літургія. Водосвяття. 

 

«Плітки» 
-7 липня Різдво св. Івана 

Хрестителя; 

- 12 липня – Петра і 

Павла; 

- новини червня і 

липня; 

- вітаємо іменинників 

місяця липня; 

- дитяча сторінка; 

- розклад Богослужінь 

на місяць липень; 

- Скарбничка мудрості. 

Вержановського Івана 
Вік мудрості – шістдесят п'ять - 
Настав, як завжди, несподівано. 
Попереду багато радісних років, 
Книга життя ще не прочитана. 

Нехай для Вас навколишній світ 
Дарує все тільки найкраще! 

Нехай живуть у Вашому серці завжди 
Доброта, щедрість, великодушність! 

 

Вітаємо! 
 

Савчак Лідію 
70 - не свято старості. 

Нехай не відчуває серце втоми. 
Це зрілість у всьому і завжди, 

Це досвід великої праці. 
Це вік зовсім невеликий, 
Якщо не старіти душею. 
Щастя Вам повну чашу 

За працю і чуйність Вашу. 

Маковей Юлію 
Ми вітаємо від душі 

З прекрасною датою-тридцять років! 
Так багато планів, справ великих, 

Зараз надій і сил розквіт. 
Так нехай завжди, за роком рік 

До успіху всі шляхи ведуть. 
Усе вдається легко, 

А вдома хай з любов'ю чекають! 

Крушельницьку Юлію 
Якби вдалось впіймати дві зорі, 
Веселки обв'язати перевеслом, 
Тоді б напевно подарунки ці 
Сьогодні в подарунок тобі 

принесли. 
Але по нашій немочі людській 
Нам, на жаль, таке не вдасться, 
Тому бажаємо щиро, від душі 
Кохання вічного, здоров'я й 

щастя! 

Також в місяці липні іменини Юлії (4 липня), Івана (7 липня), Петра 

і Павла (12 липня), Ольги (24 липня), Володимира (28 липня). Тому 

не забудьте привітати своїх друзів, рідних, знайомих з їхнім днем 

Ангела.  
Хай Ангел-Хранитель вночі, запалить вам три свічі... Перша свіча – за 

любов: даруйте її знов і знов. Друга – за доброту, правду і прямоту... 

Третя свіча – оберіг, від всіх негараздів і лих. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОДАРУНОК 
Відгадай слова.  Літери, які є у комірках не червоного кольору, впиши у 

порожні комірки (зліва від хреста) відповідного кольору і дізнаєшся, що 

подароване кожному з нас. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДИТЯЧА СТОРІНКА 

Пишіть нам, залишайте новини 

або привітання для друзів і родичів: 

вул. св. Миколая, 6а, м. Глиняни, 

Золочівський р-н, Львівська обл., 

або завітайте до церкви і залишайте 

привітання та пропозиції нашим 

отцям!  Будьте щасливі.  

30 липня – Міжнародний день 

дружби. Дружба є найважливішим 

елементом як взаєморозуміння, так і 

гарних, добросусідських відносин. 

Одним із завдань Міжнародного дня 

дружби є залучення молоді до 

громадської діяльності, яка 

спрямована на шанобливе 

сприйняття різних культур.   

 На сьогоднішній день у багатьох 

країнах щорічно проводяться різні 

заходи, пов'язані з дружбою, а тепер 

до їх списку додасться і програма 

Дня дружби. 

Тому бажаємо кожному міцної 

дружби, любові, добра і бережіть 

своїх друзів, адже вони завжди готові 

вас підтримати і допомогти. 

Дивіться більше новин та 

попередні випуски газети 

на сайті 

http://www.hlynyany.org/ 

НОВИНИ 

26 червня – День мирянина. У 
селі Страдч на Львівщині біля 
підніжжя страдецької гори віруючі 
святкували День мирянина. День 
мирянина святкували вже всьоме. 
За словами організаторів, захід 
зібрав близько 6 тисяч людей. 
«Дату Дня мирянина – 26 червня – 
вибрав Господь. Саме в цей день 
були по-звірячому замордовані 
двоє блаженних. Також в цей день, 
26 червня, папа Іоан Павло ІІ 
причислив їх до святих. В такий 
спосіб ця дата ознаменована і 
вибрана нами», - розповів голова 
комісії у справах мирян Львівської 
Архиєпархії УГКЦ Михайло 
Прийдун. 

Джерело – http://zik.ua/ 
 

29 червня святкували День 
молоді. Щорічно, підтримавши 
ініціативу молодіжних об’єднань і 
організацій, в останню неділю 
червня Україна і Білорусь 
відзначають День молоді. Це 
свято творчості й натхнення, 
енергії і запалу, пізнання і 
самоствердження, любові і 
романтики. Турбота про молоде 
покоління є важливою частиною 
соціальної роботи.  

Держава підтримує молоді 
сім’ї. Розширюються можливості 
для отримання середньої, вищої, 
спеціальної освіти. Розвиваються 
юнацькі та молодіжні клуби та 
центри. 

Джерело dilovamova.com 

12 липня – день фотографа. 
День фотографа за традицією 
відзначається 12 липня - це день 
святої Вероніки, яка вважається 
покровителькою фотографії. 

Свята Вероніка, згідно з Біблією, 
подала Ісусу, що йде на Голгофу, 
тканину, щоб він міг стерти піт з 
лиця. На цієї тканини закарбувався 
образ Христа. Майже два тисячоліття 
тому, коли винайшли фотографію, 
Римський папа оголосив цей день 
Всесвітнім днем фотографа. 

Перша фотографія була зроблена 
в 1826 році французом Жозефом 
Нісефор Ньєпс, і називається «Вид з 
вікна». Час зйомки тривало 8 годин. 
Відомо, що перші фотографії були 
чорно-білими. Перші кольорові 
фотографії з'явилися ще в середині 
XIX століття, причому для їх 
створення використовувалися три 
фотокамери - на кожну 
встановлювали світлофільтр 
(червоний, зелений і синій), а потім 
з'єднували зображення. 

 

По горизонталі: 

1. Літургійний … - починається 14 

вересня. 

3. Їжа, якою Господь годував євреїв, 

які 40 років ходили по пустелі. 

4. Не плюс. 

6. Частина сорочки, яку вдягають на 

руку. 

8. «Хто півневі дав …» (Йов, 38, 36). 

9. Скільки талантів придбав чоловік, 

якому господар дав два таланти? (Мт., 

25, 22). 

 

По вертикалі: 

1. «Щастя твоє було б, мов …» (Ісая, 

48, 18). 

2. Стелимо його на підлогу. 

3. Читай справа наліво, 

перескакуючи через три літери: 

рзефиплім. 

5. Скільки є дарів Святого Духа? 

(Ісая, 11, 2). 

7. Тварина з двома горбами. 

8. Ким був апостол Петро до того, як 

Ісус його покликав? 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВНУТРІШНІЙ УСТРІЙ ЦЕРКОВ 

Кожна храм різниться назовні поміж собою стилем, проте всі вони мають в 

основному той самий внутрішній устрій. Кожна церква всередині є влаштована 

так, щоб відповідати вимогам спільного богопочитання та окремим вимогам того 

чи іншого обряду. Церкви візантійсько-слов’янського обряду діляться всередині 

на три частини: притвор (паперть), храм вірних і святилище. 

Притвор, або пристінок, - це перша частина церкви, куди входить ззовні 

через великі, головні двері.  Тут колись стояли ті, які готувались до святого 

таїнства Хрещення, звані оголошені (катехумени), також каянники, а часом і 

грішники та єретики, щоб могли пізнати Христову віру. Тут вони діставали 

науки з катехизму, бо їм не було дозволено входити до нутра церкви, тобто до 

храму вірних. У притворі також була хрестильниця з водою і тут відбувалась 

святе таїнство Хрещення. Тут чекають куми з дитиною до хресту. 

Церковний устав велить відслужувати в притворі часи, литію, повечір’я, 

північну. Там священик відчитує молитву «жінці-породіллі» перед введенням її 

в храм, там відбувається чин похорону із внесенням тіла небіжчика. 

Середня частина церкви – це храм вірних, властиво храм, де збираються 

вірні (охрещені) на молитву, на богослужіння. Посередині храму вірних стоїть 

тетрапод, тобто чотирикутний столик, на якому є хрест, образ і свічки. 

Тетрапод має і іншу назву – аналой. При ньому відправляються святі таїнства – 

хрещення й вінчання, парастаси, панахиди, акафісти та різні чини освячення й 

благословення. На самому переді у храмі вірних є по бокам так звані крилоси, 

тобто місця, призначені для дяків, півчих, хористів і церковної обслуги. Між 

крилосами посередині є амвон, тобто трохи підвищене місце, на якому священик 

читає Євангеліє і проповідує, диякон співає єкентії, а чтець – Апостола. 

Храм вірних відділений від святилища іконостасом, який стоїть на 

підвищенні, званім солея. 

Іконостас – це перегородка, яка складається з ікон, розміщених у кілька 

рядів, званих ярусами. В іконостасі є троє дверей. Середні двері, найбільші, 

називаються царськими або райськими, побічні південні – дияконськими, а 

північні – північними або понумарськими. На царських дверях або вратах є ікони 

Благовіщеня Пресвятої Богородиці й чотирьох євангелістів, над царськими 

вратами – ікона Тайної Вечері, з правої сторони царських врат – ікона Спасителя, 

а з лівої – Божої Матері. Царські або райські врата бувають звичайно ажурно 

різьблені – з виноградною лозою (акант) і пшеничними колосками, закриваються 

завісою, званою катапетасма. 

У більши і багатших храмах бувають дво-, три- і більше ярусні іконостаси. 

У другім ярусі вміщені ікони дванадцяти найважливіших свят року (Різдво 

Пресвятої Богородиці, Воздвиження Чесного Хреста, Різдво Господа нашого 

Ісуса Христа, Богоявлення Господнє (Йордан), Стрітення Господнє, 

Благовіщення Пресвятої Богородиці, Воскресіння Господнє, Вхід у храм 

Пресвятої Богородиці, Переображення Господнє, Успіння Пресвятої Богородиці, 

Зіслання Святого Духа на апостолів, Вознесіння Господа нашого Ісуса Христа). 

 

СКАРБНИЧКА МУДРОСТІ 
Радимо подивитись 

Невидима сторона (фільм). 

Сюжет: 

Фільм заснований на реальних подіях. 

Майкл Оер, молодий афроамериканець, в 
черговий раз позбавляється житла, і його 
бере під свою опіку забезпечена сім'я, 
членом якої він згодом стає. Майкл володіє 
величезним ростом і титанічною силою і 
починає грати за шкільну команду в 
американський футбол. Успіхи у спорті та 
навчанні дозволяють йому отримати 
стипендію спортсмена і вступити на 
бюджетне відділення в Університет 
Міссісіпі. В кінці фільму наведені 
документальні зйомки того, як Майкл 
проходить відбір у професійну команду 
«Балтимор Райвенс». 
 

7 липня - Різдво Івана Хрестителя 
Іван Хреститель – найбільший святий після Діви Марії. Про нього Ісус 

Христос казав: «Серед народжених жонами не поставав (пророк) більший 
від Івана Хрестителя». Різдво Івана Хрестителя, яке ми відзначаємо 7 
липня, - це найбільший з усіх празників св. Івана Хрестителя. Проповідь 
Іоанна була настільки сильною, що скоро навколо нього стали збиратись 
учні, які заснували общину його послідовників – кумранитів. Зовнішнім 
знаком покаяння і духовного оновлення Іоанн вибрав хрещення – омиття 
у воді і занурення у неї (звідси й ім'я – Хреститель). 

Прийняти хрещення прийшов і Ісус, про чесноти якого як Месії 
сповіщав у своїй проповіді Іоанн (Матвія 3:14-15). Тим самим Іоанн 
Хреститель проклав шлях служінню і вченню Ісуса Христа. 

У свято Різдва Івана Хрестителя просімо святого Господнього 
Предтечу, щоб випросив для усіх нас тих ласк, які потребуємо для 
спасіння наших безсмертних душ. 

12 липня - Петра і Павла 
Святом Первоверховних апостолів Петра й Павла (12 липня) 

завершується, цикл великих свят, що припадають на період літнього 
сонцестояння. До цього циклу входять також Зелені свята (Трійця) та 
Івана Купала.  

Святим Апостолам завдячуємо скарб Христової віри. Вони передали нам 
Христову науку, від них маємо св. Євангеліє і апостольські листи, вони 
поклали міцну основу під Христову Церкву. 

Наша Східна Церква з великою урочистістю святкує 12 липня празник, 
що в наших богослужебних книгах має таку назву: "Святих Славних і 
Всехвальних Верховних Апостолів Петра й Павла". Обидва ці Апостоли 
визначні своїм характером, своєю наполегливою апостольською працею 
та своїм великим культом у св. Церкві. 



 
 
 
 
 
 
 
 

У третьому ярусі на іконах зображено дванадцять апостолів і між 
ними Христа-Царя. Зверху іконостаса є хрест, під яким зображена Божа 
Мати і святий Іван Богослов. 

Царські врата називають також райськими, тому що вони 
відкривають вхід до престолу Небесного Царя, немов до самого раю. 
Іконостас представляє в образах цілу історію і славу відкуплення 
людського роду, яку довершив Христос і його продовжує через Свою 
Церкву, її святителів, учителів та священнослужителів. 

Царськими вратами – святими дверима можуть входити тільки 
священнослужителі, одягнені в церковні ризи під час Богослужінь, а 
бічними – входить церковна прислуга. 

Святилище або вівтар – це найголовніша частина Божого дому, і 
сюди можуть входити тільки люди з церковної прислуги. Вступ жінкам до 
святилища – недозволений. 

Свята Трапеза або престол являє собою чотирикутний і 
рівнобічний стіл, що стоїть посередині святилища. На престолі 
відправляється Божественна Літургія. Свята Трапеза має бути посвячена 
архієреєм уложенням мощів і помазана святим миром, згідно чину 
свячення престолу. 

Свята Трапеза має аж три покривала. Спідній обрус називається 
катасаркос, верхній обрус зветься індиктіон. Посередині на Святій 
Трапезі знаходиться лляна або шовкова хустина із зображенням похорону 
Христа Спасителя, чотирьох євангелістів і знаряддя Христових страстей. 
У цій хустині зашиті мощі котрогось святого. Платок називається 
антимінс, а під неї підстелюється, звичайно, друга хустина, що зветься 
ілитон. 

На складеному антимінсі кладеться святе Євангеліє. За антимінсом 
на престолі знаходиться ковчег у формі малої церковці або гробу 
Спасителя, що зветься кивот, у якому, в золоченій посудині зберігається 
Пресвята Євхаристія. 

За престолом стоїть семисвічник, а по його бокам дві рипіди. 
Часом, замість рипіди ставлять ікону Богоматері з лівого боку, а 
Спасителя – з правого. 

У кивоті може знаходитись ще дарохранильниця. Це – посудина у 
формі дискоса або маленької святині, в якій священнослужитель 
приносить Пресвяту Євхаристію для недужих, що не можуть прийти до 
церкви. У цій дарохранильниці знаходиться маленька чаша, ложечка і 
скринька. У чашу священнослужитель вливає трохи вина, зі скриньки 
кладе до чаші освячену частицю Пресвятої Євхаристії. 

На Святій Трапезі, побіч Святого Євангелія лежить ще хрест – 
знаряддя, на котрому поніс смерть Христос Спаситель. Хрест роблять з 
металу або дерева. Над головою Спасителя – Бог-Саваот, із правого боку 
Богоматір, з лівого – Іван Богослов, а внизу череп і дві схрещені кості, як 
символ перемоги Христа Господа над смертю. На зворотному боці хреста 
– зображення Воскресіння Господнього, а може бути також знаряддя його 
страстей. 
 

ГОСТИНА У ЗАМКУ 

Село, що розташувалось біля замку, розбудив голос каштелянового 

посланця, який зачитував на площі оголошення свого пана: 

«Наш улюблений господар запрошує усіх своїх добрих і вірних 

підданих взяти участь у гостині, яку він влаштовує з нагоди своїх уродин. На 

кожного чекатиме приємна несподіванка. Однак господар просить про 

невеличку послугу: ті, котрі ітимуть на гостину, нехай принесуть із собою 

трохи води, аби поповнити запаси замку, що ось-ось вичерпнуться…» 

Посланець кілька разів повторив це оголошення, відтак розвернувся й у 

супроводі стороді рушив назад до замку. 

У селі всіляко обговорювали запросини. 

- О, той визискувач! Та ж має стільки слуг – хіба не можуть наповнити 

резервуар?.. Занесу склянку води – і доста! 

- Та ні! Прецінь він завше був добрий і щедрий! Занесу йому барильце. 

- А я… хіба наперсток! 

- А я цілу бочку! 

Зраненька, у день, коли мала відбутись гостина, можна було 

спостерігати дивну валку, що прямувала до замку. Дехто пхав перед собою 

величезні бочки, деякі, важко сапаючи від натуги, несли в руках великі відра, 

наповнені по вінця водою. Інші, беручи на книпи своїх супутників у дорозі, 

несли невеличкі карафки або й маленькі склянки на таці. Нарешті валка 

досягла подвір’я замку. Всі повиливали воду до величезного резервуару, 

відтак поставили кожен свою посудину збоку і рушили до бенкетної зали. 

Смаковиті страви та напої, танці і співи безнастанно змінювали одне 

одну. Нарешті, надвечір, господар замку ґречно подякував усім за те, що 

прийняли його запросини, і віддалився у свої покої. 

- А обіцяна несподіванка? – стали невдоволено і розчаровано 

ремствувати деякі із запрошених. 

Інші були сповнені радости: 

- Наш господар влаштував для нас чудову гостину! – говорили між 

собою. 

Відтак усі, перш ніж рушити додому, пішли за своїми посудинами. В 

одній хвилині звідтам залунали вигуки: то радости, то розпачу, то злости. 

Кожна посудина була по вінця наповнена золотими монетами! 

«Ох! Якби ж то я приніс більше води…» 

 

«Дайте, то й вам дасться: міру добру, натоптану, потрясену, 

переповнену дадуть вам. Якою бо мірою ви міряєте, такою й вам 

відміряють» (Лк. 6, 38). 

 

ВАРТО ПРОЧИТАТИ 


