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Щиро вітаємо приятелів та гостей, які моляться сьогодні з нами, та сердечно запрошуємо на всі 
Богослуження у нашій Церкві. Це є Храм Божий для всіх, що входять до нього. Не залишаймо 
його не помолившись за себе самих, своїх ближніх, цю парафію та її священнослужителів.

КАЛЕНДАР
8 травня 11:00 Св. Літургія (Неділя Мироносиць: Соломії, Марії, Іванни, Сусанни, 

Марти. Ап. Марка. День Матері) Глас 2          
15 травня 11:00 Св. Літургія (Неділя Розслабленого. Свт. Афанасія Великого) 

Глас 3
22 травня 11:00 Св. Літургія (Неділя Про Самарянку. Перенесення мощів 

Св. Миколая в Бари) Глас 4          
29 травня 11:00 Св. Літургія (Неділя Про Сліпого. Прп. Федора і Єфрема) Глас 5
5 червня 11:00 Св. Літургія (Неділя Св. Отців Першого Вселенського Собору. 

Прп. Михаїла та Єфросинії) Глас 6  
12 червня 11:00 Св. Літургія (Неділя ДЕНЬ СВЯТОЇ ТРОЙЦІ.) Глас 7

Обід після Літургії   
СВЯТА: 6 травня-П’ятниця † Вмч. Юрія Переможця. 13 травня-П’ятниця Ап. Якова Заведея. 
18 травня-Середа Мц. Ірини. 24 травня-Вівторок Св. Рівноап. Кирила і Мефодія Слов. 
2 червня-Четвер ВОЗНЕСІННЯ ГОСПОДНЄ. 3 червня-П’ятниця † Рівноап. Константина і Єлени. 
13 червня-Понеділок Святого Духа. 18 червня-Субота Кн. Ігоря Чернігівського.

З СВЯТОМ ДОРОГІ НАШІ МАТЕРІ!

І сняться часто зорі голубі,
і мама на порозі біля хати.
За все що маю, мамо, дякую Тобі.
За все що маю і що буду мати! 

Покривати голову на молитві
Апостол каже, що покривало – це знак покрову чоловіка над дружиною. А тому з контексту 
видно, що дівчина може не покривати своєї голови.

Однак в Церкві є благочестива традиція – покривати голову і дівчатам за прикладом Пресвятої 
Богородиці, яка, залишаючись Дівою, покривала свою голову в знак смирення.
Пам’ятаймо: ми йдемо до церкви молитися Богу. Йому має належати всяка слава, честь 
і поклоніння. Сучасній жінці-християнці варто одягати скромні речі, які не привертають 
особливої уваги. Це стосується одягу, взуття і головного покриття. Не можна йти до храму 
Божого, щоб показувати себе і свою зовнішність. Цим ми можемо стати спокусою для слабких 
духом людей і вони можуть впасти у гріх: цікавості, осуду, любування та іншого, що відволікає 
від зосередженої молитви. Саме тому є не доречним, привертти до себе увагу у Божому храмі. 
Досвід церкви свідчить, що жінка у хустині виявляє: скромність, сукупність на молитві, менше 
привертає увагу інших людей до себе.

Деякі посміюються над благочестивими жінками, що дотримуються цієї традиції, інші 
покривають голову перед входом в храм тільки для того, щоб не спокушати інших прихожан. 
Якщо жінка підкоряється Церкві і покриває голову, стаючи на молитву, вона одержує нагороду 
від Господа за своє смирення і послух. Таким чином хустина для жінки – це молитовний одяг, 
який у зовнішній спосіб пригадує про внутрішню поставу.

Звичайно, що це не основні речі у духовному житті. Бог прийме твою молитву в хустині і без 
неї, бо він дивиться на серце людини, а не на її зовнішність. Одяг не є основним у молитві. 
Головне на молитві – розмова нашої душі.

Та злий дух своєю підступністю зводить нас різними способами і щоб дійти до серця людини 
спочатку забирає від неї зовнішні речі, а вже потім підсовує інше зовнішнє, яке ми приймаємо. 
Потім і самі дивуємось, як то ми стали такі бездуховні. Церква знала про це, тому дала нам 
зовнішню культуру християнської віри, щоб через видимі символи дійти до пізнання глибин 
внутрішніх.

Схвалюється те, що жінка перед покриттям голови затримається на хвилю і промовить молитву. 

Зразок молитви може бути таким: Господи, хай через це покриття голови моєї зійде 
благословення на мене і молитва моя хай буде прийнята згідно з вірою моєю і смиренністю. І хай 
покров Пресвятої Богородиці огорне мене материнською теплотою, щоб змогла довіряти Твої 
Святій волі, кажучи із Богородицею: хай станеться по слову Твоєму.

Хай час, проведений у храмі на молитві буде часом мого освячення і на славу Тобі, Єдиному 
Богу Отцю і Сину і Святому Духу. Амінь.

Молитовний стан, підкреслений зовнішнім виглядом, позитивно впливає на якість молитви. 
Зникає розсіяність, загострюється увага на основному: молитві і освяченні. Ось так, покривання 
голови має і духовну користь.

А ще вартує пригадати, що коли стаємо до приготування страв на кухні, то належно вдягаємось; 
як йдемо на концерт чи на спортивний майданчик, то теж стараємось бути у належному вигляді, 
вже не кажучи про зустріч із відомими людьми.

Залишається загадкою: чому так важко зробити вияв поваги до місця, це звершується найбільше 
таїнство: Зустріч Бога із людиною.



МИРОНОСИЦІ - ЖІНКИ НОВОГО ЗАПОВІТУ
Минулої неділі церква нам ставила у приклад чоловіка праведного, 
який, щоб повірити, вимагав реальних причин щодо віри. Це був 
св.Фома і його історія визнання віри. Він був обережний, щоб 
часом не звести себе ложним об’явленням. Добре бо пам’ятав слова 
Христа: «уважайте, щоб часом вас не звели від правдивого вчення».

У сьогоднішню неділю, яка має назву «Неділя Мироносиць» 
Церква звертає увагу на жінок, котрі першими стали свідками 
воскресіння Ісуса. 

Чому жінки першими взнали про воскресіння?
А хто, як не жінка чекала воскресіння? Воскресіння повернуло 
достойність жінки? Гірка правда про перший гріх, на який 
спокусилась перша жінка, постійно принижувала всіх жінок. Жінка 
вважалась проклятою, бо через неї прийшло прокляття. Вона багато 
терпіла, щоб повернути для себе благословення. Зауважмо, що у 
тодішній культурі жінка навіть не входила у кількість присутніх людей.

З приходом Христа все змінюється
Жінка віднаходить своє благословення через віру в Сина Божого. І саме через жінку Бог 
виявляє свої величні діла.

Від жінки прийшов Спаситель. Через жінку сталось перше чудо на весіллі в Кані Галилейській і 
виявилось Божество Ісуса Христа. Жінка стала прикладом глибокого навернення в особі Марії 
Магдалини. На прикладі Марії, сестри Марти, жінка стала взірцем віри, яка народжується через 
слухання. Жінки стали символом вірності, бо залишились біля хреста до кінця.

Ось бачимо, як новозавітні жінки відновили через віру в Ісуса Христа образ достойної жінки. 
Кожна жінка, котра наслідує приклад жінок Нового завіту стає мироносицею – тобто тією, 
котра несе мир – «Мир Божий».

А, щоб його нести, цей мир потрібно мати. Щоб мати, логічним випливає – потрібно його 
отримати від Бога. Як це прекрасно, коли жінка стає благовісницею, жінкою мироносицею, 
святою жінкою.

Новозавітня жінка має очищене серце
Жінки, котрі були постійно з Ісусом, пройшли етап очищення і переміни. Стали вже іншими 
жінками – віруючими. Це бачимо на прикладі із уривка сьогоднішнього читання.

Мироносиці йшли до гробу і роздумували : «хто ж нам відкотить камінь? …», думали про це і 
далі йшли. Тут показується унікальність віруючої жінки. Вона переживає віру швидше серцем, 
ніж розумом. Вірить без пояснення, через інтуїтивність. Хоч жінка деколи не може пояснити 
свою віру, але все рівно живе нею. Саме тому, жінці не потрібно великих доказів чи переконань, 
як чоловікові. Їй потрібно дати тільки можливість вірити.

На прикладі жінок-учениць Христос показує нам жінку Нового Заповіту – Жінка вміє слухати 
і зберігати все у своєму серці. Жінка може піднятися із гріховності і бути прикладом у 
наверненні.

– Жінка йде за Христом(духовним наставником) і залишається йому вірною, навіть, якщо нічого 
їй незрозуміло. – Жінка залишається вірною традиціям, гостинності і докладе усіх зусиль, щоб 
достойно вшанувати людину. – Жінка має покликання нести мир, надію.

Ось бачимо, як через віру в Ісуса Христа у жінці відновлюється образ першої людини.
Бо як через жінку прийшло прокляття, бо послухала змія, то послухавши Христа, через жінку 
може прийти Благословення.

Ви зауважили, що в Євангелії не згадано про те, що з Ісусом ходили жінки: скандальні, 
принципові, гордовиті, всезнаючі, всевміючі, ті, що всюди на першому місці, галасливі, заздрісні, 
образливі, нестримані, ... Дивно, а чому? Може просто забули їх згадати?

ОДЯГАТИ ХУСТИНУ ЧИ НІ? ОТ В ЧОМУ ПИТАННЯ!
Праведник – це той, що є правдивим як у середині, так і на зовні.

Чи можна бути побожним і ревним лише в середині? Це так само як сміятися і не показувати 
усмішки, як плакати і не показувати сліз, як молитися і не складати руки і не зводити очей до 
неба. До молитви має готуватися як душа так і тіло, бо обоє створені творцем і обоє воздають 
йому славу, честь і поклоніння.

То потрібно молитися із покритою головою чи це традиція, приречена на смерть?
Після обряду вінчання голову нареченої покривають хусткою. Апостол Павло. “ Жінці голова 
– чоловік...Тому жінка повинна мати на голові знака влади над нею...” (1 Кор. 11, 3-10), тобто 
мати покривало на голові.

Mіж християнами здавна зберігався звичай, згідно з яким, дівчина до заміжжя була з відкритою 
головою, а заміжня жінка – з покритою. Про це свідчить Тертуліан (“Про молитву Господню”, 
XV, XVI). Тому у деяких місцевостях виник особливий церковний звичай покладення покривала 
на голову нареченої після шлюбу. Вважається, що першим в Українській Церкві цей чин 
включив у свій Требник свт. Петро Могила.

Згідно з цим священик читає молитву, закликаючи на новоодружену благословення Боже і 
благаючи Господа прикрасити її голову красою, приємною йому. Після молитви священик 
благословляє голову новоодруженої і покриває її хусткою.

Чоловік і жінка володіють рівними правами у відносинах з Богом, але що стосується 
влаштування родини, то вони у послідовній і гармонійній відповідальності, яка установлена 
Божим законом і згідно з якою головою родини є чоловік.

Обряд накладання хустини був також великим символом, що жінка вже є під покровом Св.Тайни 
подружжя із даним їй чоловіком. Тому носіння хустини поза храмом означало зовнішнє 
виявлення її одруженого стану. Заміжня жінка через цей зовнішній знак показувала любов і 
вірність до свого чоловіка. Покрита голова була виявом покори і послуху, а також свідченням 
захисту, який отримувала від чоловіка, захисника сім’ї.


