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21-та Неділя по Зісланні Святого Духа
Тропар (г. 4): Світлую воскресення проповідь * від ангела взнавши, Господні учениці,
* і прадідне осудження відкинувши, * апостолам, хвалячися, мовили: * Повалилася
смерть, воскрес Христос Бог, * даруючи світові велику милість.
Кондак (глас 4): Спас і Ізбавитель мій * із гробу як Бог * воскресив від узів
земнороджених * і врата адові .сокрушив, * і як Владика * воскрес тридневний.
Богородичний (г. 4): Йоаким і Анна з неслави бездітности * і Адам і Єва від тління
смерти визволилися, Пречиста, * у святім різдві твоїм. * Його празнують люди твої, * з
провини прогрішень ізбавлені, * як кличуть до Тебе: * Неплідна родить Богородицю * і
кормительку життя нашого.
Прокімен (г. 4): Як величні діла твої, Господи, все премудрістю сотворив Ти (Пс. 103,24).
Стих: Благослови, душе моя, Господа; Господи, Боже мій, Ти дуже величній (Пс. 103,1).

До Галатів послання святого апостола Павла читáння.
Браття, довідавшися, що людина оправдується не ділами закону, але вірою в Ісуса
Христа, ми увірували в Христа Ісуса, щоб оправдатися нам вірою в Христа, а не
ділами закону, бо ділами закону не оправдається ніхто. Коли, отже, шукаючи
оправдання у Христі, показалося, що й ми самі грішники, невже тоді Христос –
служитель гріха? Не бути цьому! Бо коли я знову відбудовую те, що зруйнував був,
я сам себе визнаю переступником. Я бо через закон для закону вмер, щоб для
Бога жити: я з Христом розп'ятий. Живу вже не я, а живе у мені Христос. А що
живу тепер у тілі то живу вірою в Божого Сина, який полюбив мене й видав себе
за мене.

Алилуя (г. 4): Натягни лук і успівай, і царюй, істини ради і лагідности, і
справедливости (Пс.44,5).
Стих: Возлюбив Ти справедливість і возненавидів Ти беззаконня (Пс. 44,8).

Від Луки святого Євангелія читáння.
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.
Причасний: Хваліте Господа з небес, хваліте його в вишніх (Пс. 148,1). Алилуя,
тричі.

Притча про сіяча. Коментарі Святих Отців Церкви
Сівачем є Ісус
Ісус направду є Сівачем всього того, що є добре, а ми є Його землею. Весь урожай
духовних плодів є від Нього і завдяки Йому. Він навчив нас цього, коли сказав:
«Без мене ж ви нічого чинити не можете» (Йо 15,5).
Кирило Олександрійський, Пояснення на Луку, бесіда 41.

Єдиний доглядач землі
Є тільки один доглядач землі, яка є в людях, – Той, Хто від початку, від заснування
світу, сіє зерна, які можуть зростати; Той, Хто у слушний час посилає дощ Слова

Господнього; часи і місця, коли ця земля, що в людях, отримує Божі зерна зрошені
дощем Божого Слова, бувають різними.
Климентій Олександрійський, Стромати 1,7,2.

Зерно, яке росте, мусить спершу померти
Возлюблені, зауважмо, як Господь постійно показує нам майбутнє воскресіння,
подаючи нам, як первоплід цього, Господа Ісуса Христа, воскрешаючи Його з
мертвих. Возлюблені, ми спостерігаємо воскресіння, яке відбувається час від часу.
День і ніч показують нам воскресіння: минає ніч і настає день, відходить день і
приходить ніч. Погляньмо на плоди. В який спосіб і де проростає насіння? Вийшов
сіяч і кинув в землю насіння; вони, потрапивши сухі і голі у землю, зітлівають.
Потім велич Господнього Промислу їх відроджує, з одного виростають багато та
приносять плід.
Климент Римський, Лист до Коринтян 24.

Посіяно в Ісусі, Дорога
Якщо ми слухаємо слово і від цього слухання наша земля видає рослину, але ця
рослина, перше ніж достигне і принесе плід, висихає, то наша земля буде зватися
кам’янистою; якщо натомість сказані слова закорінюються глибше в нашому
серці, щоб принести плід діл та мати в собі зерна майбутніх плодів, то тоді справді
земля кожного з нас приносить плід згідно зі своїми можливостями: якась сто,
якась шістдесят, якась тридцять з одного. Однак видається нам правильним та
необхідним також застерегти, щоб наш плід не мав в у собі бадилля, тобто бур’яну,
щоб не був при дорозі (пор. Лк 8,5), але щоб був посіяним на самій дорозі, на Тій,
Яка каже: «Я – дорога» (Йо 14,6), для того, щоб птахи небесні не поїдали наших
плодів і наш виноградник.
Ориген, Бесіди на Буття 1,4.

Вуха відносяться до внутрішньої людини
Що сказати відносно цього: «Хто має вуха слухати, нехай слухає?» Очевидно, що
деякі мають кращі вуха, якими можуть краще чути Божі слова. Що ж Він каже до
тих, які не мають тих вух? «Слухайте, глухі! Глядіть, сліпі, дивіться!» (Іс 42,18). Всі ці
вислови вжиті по відношенні до внутрішньої людини.
Василій Великий, Бесіди на Псалми 33,13.

Таємниці об’явлені віруючим
Слово Спасителя, так би мовити, постійно приховане. Блаженний псалмопівець
поставив це перед нами, кажучи: «Уста мої для приповісток я відкрию» (Пс 77,2).
Зауваж, як те, що він колись давно сказав, сповнилося: «Зібралася навколо Нього

сила народу з усієї Юдеї і Він говорив до них у притчах». Оскільки вони не були
достойні зрозуміти таємниць Царства Небесного, то для них Він огорнув слово
неясністю.
Знання таємниць Царства Небесного було запевнене не для них, а для нас, що є
більш готовими прийняти віру. Він дав це нам, оскільки досконалою є мудрість,
здатність розуміння притч і незрозумілих слів, слова мудрих та їхні загадки (пор.
Прип 1,6). Притчі, можемо сказати, є образами предметів не видимих, а духовних
та тих, яких можна пізнати розумом. Притча представляє очам нашого ума те, що
неможливо побачити тілесними очима. Вона гарно показує нам тонкість
розумових речей за допомогою того, що відноситься до почуттів і є відчутним на
дотик.
Кирило Олександрійський, Пояснення до Луки, бесіда 41.

Диявол вириває добре зерно край дороги
Зерно це Слово Боже. Ті, що край дороги, це ті, що слухають, але потім приходить
диявол і вириває геть з їх серця слово, щоб вони не увірували і не спаслися. У
якійсь момент бачимо, як твердість ґрунту спричинює те, що зерно край дороги
забирають геть. Дорога є завжди твердою та необробленою, адже по ній всі
ступають своїми ногами; не приймає в себе жодного насіння, і воно лежить на
поверхні, стає доступне всім пташкам, які хочуть забрати його. Всі ті, які мають ум
затверділий, безплідний та, так би мовити, спресований, не отримують
божественного зерна. Божественна і свята пересторога не доходить до них; вони
не сприймають слів, які б виробили в них страх Божий та завдяки яким вони могли
б принести як плід славу чесноти. Вони зробили зі себе стежку второвану і
втоптану нечистими демонами, самим Сатаною, а тому ніколи не можуть
принести святий плід. Ви, що чуваєте, що маєте безплідне серце і не приносите
плоду, відкрийте ваш ум і прийміть святе зерно, будьте родючим і добре
обробленим ґрунтом, принесіть Богові плоди, які піднесуть вас до життя
нетлінного.
Кирило Олександрійський, Пояснення до Луки, бесіда 41.

Диявол віддалює слово Божої науки
Коли приходите до Церкви, не розсіюйтесь пустими і непотрібними справами,
адже в такому випадку диявол прийде і знайде вас перейнятими ними, немов би
ворон, який негайно знаходить в ріллі зерно пшениці ще перед тим, як його
прикриють землею, і, схопивши його, летить геть; так само диявол забирає пам’ять
про слова науки Божої від ваших сердець, і ви залишаєтеся порожніми та
позбавлені корисних повчань.
Симеон Новий Богослов, Повчання 30,12-22.

Невдячність душі – це відкрита дорога до зла
«Одне впало край дороги» (Лк 8,5). Це образ душі невдячної, як тієї, що,
отримавши лише один талант, зневажила доброту Того, Який їй його дав (пор. Мт
25,24-30). Оскільки ґрунт був повільним до прийняття його насіння, то він стає
прохідним місцем для всякого зла. Як наслідок, не було місця на тій землі для
Вчителя, щоб Він міг зайнятися нею як землевласник, розбити її твердість та
засіяти на ній насіння. Господь описав лукавого, використовуючи образ птаха,
який викрадає зерно та несе його геть; в такий спосіб дає зрозуміти, що насильн о
диявол не вириває з серця йому ввірене повчання. В образах притчі Він об’явив
голос Євангелія, голос, який стоїть біля дверей наших вух як пшеничне зерно на
поверхні землі, яка не заховала в своєму лоні насіння, що впало на неї. Птахам не
було б дозволено проникнути в землю в пошуках насіння, що його земля
приховувала під своїми крилами.
Єфрем Сирійський, Пояснення до Діатесарону 11,13.

Переслідування стають причиною збентеження і втрати віри
Звернімо увагу на інших, про яких Христос сказав: «Ті ж, що на камені, це тії, що,
почувши, з радістю приймають слово, але не маючи коріння, вірують дочасу й під
час спокуси відпадають» (Лк 8,13). Є люди, віра яких не випробувана. Вони
спираються тільки на слова і не докладають зусиль свого ума, щоб поглибити
таїнство. Їхня побожність – тендітна і незакорінена. Коли входять до церкви, то
часто отримують задоволення, дивлячись на численно зібраних людей, радісно
отримують настанови в таїнствах від того, який має завдання навчати, і
обдаровують його похвалами. Коли виходять з церкви, то одразу ж забувають
святі правди і їхнє життя повертається до звичайного бігу, бо вони нічого не
прийняли для свого майбутнього добра. Якщо для християн справи йдуть мирно
і нема випробувань, які б їх турбували, то тоді вони просто підтримують свою віру,
так би мовити, в певному стані збентеження та коливання. Однак, коли їх
турбують переслідування і неприятелі істини атакують церкви Спасителя, то їхнє
серце не любить боротьби, а їхній ум відкидає щит та втікає.
Кирило Олександрійський, Пояснення до Луки, бесіда 41.

Тверде слово не знаходить місця на твердій землі
«Те впало на скелясту землю» (Лк 8,6). Господь об’явив своє милосердя: навіть
якщо твердість ґрунту не була пом’якшена працею, Він не позбавив його свого
насіння. Цей ґрунт представляє тих, які віддаляються від Його настанов як тих, які
кажуть: «Жорстока ця мова! Хто може її слухати?» (Йо 6,60). Вони немов Юда, який
слухав Його слова і жив серед Його знаків (чудес), однак залишився безплідним
в часі випробування.

Єфрем Сирійський, Пояснення до Діатесарону 11,14.

Речі світу цього придушують насіння
«А те, що впало між тернину, це ті, що вислухавши, ідуть, та клопоти, багатства і
життєві розкоші їх душать, і вони не дають плоду» (Лк 8,14). Господь розсипає
насіння, яке здобуло тверду основу в ґрунті, який його прийняв. Воно вже почало
підростати та стало видимим, коли турботи світу придушили його і воно висохло,
будучи виснажене пустими справами. Пророк Єремія сказав: «На їхньому стеблі
нема колосся, муки воно не вродить» (Ос 8,7). В цих справах ми мусимо бути як
досвідчені землевласники, що терпеливо зривають тернину та викорчовують все,
що шкідливе, і потім розсіюють насіння у чисті борозни. Можна сміливо сказати,
що ті, які не сумніваються, повертаються додому раді, несучи снопи з собою (пор.
Пс 126,6). Якщо якась людина кидає насіння на землю тернисту, зарослу кущами і
густо покриту непридатною стернею, то зазнає подвійної втрати. По-перше, вона
тратить своє насіння, а по-друге – свою працю. Щоб божественне насіння могло
добре в нас проростати, відкидаймо геть з нашого ума думки світу і ті тривоги, які
ні до чого не приводять та змушують нас прагнути бути багатими.
Кирило Олександрійський, Пояснення до Луки, бесіда 41.

Милостиня і віра замість багатства
Милостиня і віра нехай тебе не залишають. Пам’ятай, що кожного дня смерть є
близько, і, ніби вже закритий в гробі, не турбуйся ні про що з цього віку. Турбота
про цей світ та прагнення багатства – це та тернина, від якої в Євангелії Господь
казав нам стерегтися, оскільки вона придушує добре насіння.
Паскасій Думійський, Питання і відповіді грецьких Отців 43,2.

Добре насіння приносить плоди в багато разів
Це добре насіння гідне захоплення. Багата та родюча земля приносить плід в
стократному розмірі, так що це є добрим знаком кожного родючого та
плодотворного поля. Один з святих пророків устами Божими сказав: «Усі народи
щасливими вас будуть називати, бо будете країною втіхи» (Мал 3,12). Коли Слово
Боже падає в чистий ум, здатний звільнитися від усього шкідливого, то воно
глибоко запускає своє коріння і виростає як кукурудзяне стебло. Доводить свій
плід до зрілості, будучи сильним в листках і гарним цвітінням.
Кирило Олександрійський, Пояснення до Луки, бесіда 41.

ОГОЛОШЕННЯ:
ПОЧИНАЮЧИ З НАСТУПНОЇ НЕДІЛІ - 11.13.22, ПЕРША
НЕДІЛЬНА ЛІТУРГІЯ БУДЕ СЛУЖИТИСЯ о 08:00 ГОД.
РАНКУ!!!
ПРОСИМО МОЛИТИСЯ У НАМІРЕННІ МИРУ ТА
ПРИПИНЕННЯ ВІЙНИ В УКРАЇНІ!!!
ПОМОЛІТЬСЯ ЗА ХВОРИХ ТА ВИМУШЕНИХ БУТИ ВДОМА
ПАРАФІЯН
Ганна Кузів, Надія Міщук, Стефан та Оксана Федоришин, Ярослава, Ірина

Щиро дякуємо усім, хто долучився до парафіяльної толоки цієї
суботи! Потребуємо вашої помочі наступні дві суботи 12 та 19
листопада.
ЗМІНЮЄМО ДЕНЬ ЗУСТРІЧІ СПІЛЬНОТИ “МАТЕРІ В МОЛИТВІ”:
Починаючи з місяця Листопада, молитва матерів проходитиме кожну першу
неділю місяця, після другої Служби Божої. Усіх щиро запрошуємо!

СПЕЦІАЛЬНА ЗБІРКА ДЛЯ ЗСУ: Наступної неділі 11.13.22 буде проведена
додаткова збірка пожертв на допомогу Збройним Силам України.

ГАРЯЧІ СНІДАНКИ/ОБІДИ: Сестрицтво св. Анни запрошує усіх на гарячі
обіди в парафіяльному залі, кожної неділі, після першої та другої Святої Літургії.

РОБИМО ВАРЕНИКИ у вівторок, 08 листопада з 17:00 год. у старому залі.
Продаж буде у середу, 09 листопада, з 9 до 12 год.

ДОЛУЧАЙТЕСЯ ДО БЕЗПЕРЕРВНОГО КОЛА МОЛИТВИ У РІЗНИХ
НАМІРЕННЯХ у нашій парафії. Просимо записатися у вестибюлі - подати ім’я,

прізвище, номер телефону і час дня/ночі коли можете долучитися до естафети і
безперервного кола молитви.

Анонімні Алкоголіки - це співтовариство чоловіків та жінок, які діляться
один з одним своїм досвідом, силою та надією з метою вирішити їхню спільну
проблему та допомогти іншим одужати від алкоголізму. Єдиною вимогою для
членства є бажання кинути пити. Членство в АА не передбачає вступних або
обов'язкових внесків; співтовариство утримується завдяки нашим власним
добровільним пожертвуванням. АА не пов'язане з будь-якою сектою, релігією,
політикою, організацією чи установою; не бажає брати участь в будь-яких
суперечках, не підтримує та не виступає проти будь-яких справ. Наша основна
мета - залишатися тверезими та допомагати іншим алкоголікам досягти
тверезості.
Якщо у Вас виникають проблеми через надмірне пиття? І не вдається контролювати
свою випивку? Можливо Анонімні Алкоголіки тобі допоможуть? Контактувати
із україномовним АА у США та Канаді www.aa.lviv.ua/feedback/ - або написавши Email: aa@aa.lviv.ua У Філадельфії Тарас +1 (267) 902-9217; У Нью Йорку Тарас +1 (347) 7224130

ПРО ХРЕСТИНИ ТА ШЛЮБИ
•

ХРЕСТИНИ. Просимо звертатися щодо хрестин до отця Василя особисто на
розмову та обговорити деталі. Потрібно заповнити формуляр.
• ШЛЮБИ. Просимо звертатися принаймні 6 місяців до дати шлюбу. У цей час
потрібно перейти інтерв’ю-запитник, взяти передшлюбний курс онлайн або
особисто.
o Якщо хтось має тільки цивільний шлюб і бажає взяти шлюб у церкві,
просимо звертатися до отця Василя.
o Якщо хтось був попередньо одружений і бажає взяти шлюб у церкві,
просимо звертатися до отця Василя, який допоможе почати процес
анулювання попереднього шлюбу та почне підготовку до нового шлюбу.
• НАМІРЕННЯ НА СЛУЖБУ БОЖУ Ви можете подати повідомленням на скриньку
parish@mykhailivka.org та особисто.
*************************************************************************************

ЩО ПОТРІБНО, ЩОБ ПОТРАПИТИ ДО РАЮ?
У першому читанні ми чули про те як ап. Павло був “узятий у рай і чув слова
невимовні, яких не можна людині висловити” (2Кор 12,4). Чим так
насправді є Рай, що це за місце?
Перше, що приходить на думку – це місце де є Бог, де панує справжня любов і
невимовне щастя. Св. Івану Боско одного разу приснився сон про Рай, як його
молодь туди прямує. Вони довго шукали зручну дорогу до Райської гори. Цю
розповідь отець Боско закінчив такими словами: “Якщо б цей сон виявився
правдивим і ми мали б померти саме зараз, то з усіх вас, присутніх тут, подорож
до Раю завершили б не всі. З 700-800 хлопців дійшли б лише троє або четверо.
Але наразі не переживайте, бо я можу вас запевнити в тому, що неможливо отак
відразу потрапити на Небеса, не відбувши певний час у полум’ї Чистилища. Хтось
лишатиметься там на мить, комусь доведеться провести там кілька днів або
тижнів. Тому подбайте про те, щоб отримати якомога більший відпуст. Якщо ж ви
отримаєте повний відпуст, то відразу потрапите до Раю”.
Що потрібно, щоб потрапити до Раю?, – добре жити. Святий Альфонс Ліґуорі у
своїх “Настановах праведного життя” пропонує нам десять правил щоб добре
жити, з котрими пропоную усім нам ознайомитися:
1. Зранку, тільки прокинувшись, розпочинай день з молитви; щодня присвяти
півгодини на розважання або принаймні на читання якоїсь духовної книжки;
старайся щодня брати участь у Службі Божій, відвідувати Найсвятіші Тайни й
образ Матері Божої; протягом дня відмовляй вервицю; ввечері зроби іспит
сумління, завершивши актом покути.
2. Часто приступай до сповіді й хоча б раз на тиждень приймай св. Причастя, а
навіть частіше, якщо в змозі, за порадою духовного отця.
3. Вибери собі постійного сповідника, досвідченого і побожного, завжди керуйся
його вказівками: як коли йдеться про духовні справи, так і про всі інші; не
відступай від нього без важливого й обґрунтованого приводу.
4. Уникай неробства, поганого товариства, нескромних розмов, а передусім злих
нагод, особливо тих, які становлять небезпеку для стриманості.
5. У момент, коли зазнаєш спокус, особливо тих, які загрожують чесноті чистоти,
зроби знак Святого Хреста, заклич святі імена Ісуса і Марії, аж до того моменту,
поки не зникне спокуса.

6. Якщо поповниш якийсь гріх, відразу жалуй за нього і постанови виправитися; а
якщо гріх є важким, якнайшвидше іди до сповіді.
7. Коли тільки можеш, старайся слухати проповіді й відвідувати конференції; стань
членом якоїсь релігійної спільноти тільки з тією метою, щоб турбуватися про своє
вічне спасіння.
8. Часто молися до Пресвятої Діви Марії й, за порадою духовного отця, щоб
ушанувати Її впровадь піст у середу й під час Її головних свят або якусь іншу форму
умертвлення.
9. У важких і болісних випадках, таких як: хвороби, втрата речі чи близьких осіб,
переслідування, у всьому погоджуйся з Божою Волею, старайся тоді зберігати
внутрішній спокій душі, промовляючи: “Так хоче Бог (або: Так хотів Бог), отож
нехай так буде”.
10. Раз у рік старайся взяти участь у реколекціях, які відбуватимуться в якомусь
реколекційному будинку або у спеціальному місці; якщо це не можливо, то
постарайся, принаймні, відправити реколекції у своєму помешканні, віддаючись
у ті дні молитвам, духовному читанню і збереженню тиші; таким способом
постарайся взяти участь у щомісячному дні зосередження раз на місяць,
прийнявши св. Причастя й уникаючи, наскільки це можливо, будь-яких розмов.
Однак як бачимо зі сну св. Івана Боско без Чистилища у Рай потрапити практично
нереально. Наближається місяць листопад – місяць усилених молитов за душі в
Чистилищі. Молімося тепер за них, щоб по нашій смерті хтось молився за нас. Усім
бажаю Раю і до зустрічі найпізніше там!
Отець Назарій ЛАНЬКО

РОЗКЛАД БОГОСЛУЖЕНЬ
Субота, 05 листопада: 🕃 Св. ап. Якова, по плоті брата Господнього..
09:00

Заупокійна Свята Літургія

18:00

Свята Літургія за здоров’я і Боже благословення для усіх парафіян

Неділя, 06 листопада: 21-та по Зісланні Святого Духа, Св. мч. Арети і
тих, що з ним.
08:15

Свята Літургія за здоров’я та Боже благословення (приватні прохання)

10:00

Свята Літургія за здоров’я та Боже благословення (приватні прохання)

Понеділок, 07 листопада: Свв. мчч. і нотарів Маркіяна й Мартирія .
19:00

Свята Літургія, Молебень за Україну

Вівторок, 08 листопада: 🕁 Св. і славного влкмч. Димитрія Мироточця.
09:00

Свята Літургія, Молебень за Україну

Середа, 09 листопада: Св. мч. Нестора. Свв. мчцц. Капетоліни і рабині
її Єротиїди.
19:00

Свята Літургія і Біблійне коло (Lectio Divina)

Четвер, 10 листопада: Свв. мчч. Терентія й Неоніли. Прп. Стефана
Савваїта, творця канонів. 🕃 Св. мчц. Параскеви, названої П'ятниця.
19:00

Свята Літургія і Катехизація дорослих

П’ятниця, 11 листопада: Св. прпмчц. Анастасії Римлянки.
Переставлення прп. Аврамія архимандрита, Ростовського чудотворця.
09:00

Свята Літургія, Молебень за Україну

Субота, 12 листопада: Св. мчч. Зиновія й Зиновії, сестри його.
09:00

Заупокійна Свята Літургія

18:00

Свята Літургія за здоров’я і Боже благословення для усіх парафіян

Неділя, 13 листопада: 22-та по Зісланні Святого Духа, Свв. апп. Стахія,
Амплія і тих, що з ними. Св. мч. Єпімаха.
08:00

Свята Літургія за здоров’я та Боже благословення (приватні прохання)

10:00

Свята Літургія за здоров’я та Боже благословення (приватні прохання)

