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27 липня, напередодні дня
пам'яті святого рівноапос-
тольного великого князя
Володимира, у Святому Хре-
щенні Василія (†1015),
Святіший Патріарх Москов-
ський і всієї Русі Кирил та
Блаженніший Митрополит
Київський і всієї України
Володимир відправили моле-
бень на Володимирській гірці
перед іконою святого рівно-
апостольного князя Володи-
мира та ковчегом з часткою його
мощів.

 За богослужінням молилися:

КИЇВ. УРОЧИСТИЙ МОЛЕБЕНЬ
НА ВОЛОДИМИРСЬКІЙ ГІРЦІ

1025-РІЧЧЯ ХРЕЩЕННЯ КИЇВСЬКОЇ РУСІ:

Блаженніший Патріарх Олек-
сандрійський і всієї Африки
Феодор, Блаженніший Патріарх
Святого Града Єрусалима і всієї
Палестини Феофіл III, Святіший
і Блаженніший Католикос-
Патріарх всієї Грузії Ілія II,
Святіший Патріарх Сербський
Іриней, Святіший Патріарх
Болгарський Неофіт, Блажен-
ніший Архієпископ Нової
Юстиніани і всього Кіпру
Хризостом II, Блаженніший
Митрополит Варшавський і
всієї Польщі Сава та Блажен-
ніший Митрополит всієї

Америки і Канади Тихон,
представники Помісних Церков:
митрополит Гальський Емма-
нуїл, голова делегації
Константинопольського
Патріархату; митрополит
Мексики, Центральної Амери-
ки, Карибів та Венесуели
Антоній, голова делегації
Антіохійського Патріархату;
митрополит Західноєвро-
пейський Іосиф, голова делегації
Румунської Православної
Церкви; митрополит Филипсь-
кий, Неапольский і Фасоський
Прокопій, голова секретаріату

з міжправославних зв'язків
Священного Синоду Елладської
Православної Церкви, голова
делегації Елладської Право-
славної Церкви; митрополит
Корчинський Іоанн, голова
делегації Албанської Право-
славної Церкви; архієпископ
Прешовський Ростислав,
голова делегації Православної
Церкви Чеських земель і
Словаччини, ієрархи та духо-
венство Української Право-
славної Церкви.

 На святковому богослужінні
також молилися: Президент
України Віктор Янукович,

Президент Росії Володимир
Путін, Президент Молдови
Ніколає Тімофті, Президент
Сербії Томіслав Ніколіч,
представники державної влади
України, представники деле-
гацій держав-учасниць юві-
лейних заходів.

Святіший Патріарх Москов-
ський і всієї Русі Кирил привітав
Предстоятелів і представників
Помісних Церков, Президентів
держав, архієреїв і кліриків, а
також усіх віруючих, що
зібралися на Володимирській
гірці.

Потім до присутніх звернув-
ся Блаженніший Митрополит
Київський і всієї України
Володимир, який привітав з
великим ювілеєм 1025-річчя
Хрещення Київської Русі
єпископат, духовенство, монахів
і мирян Української Право-

славної Церкви. Також у
своєму слові Його Блаженство
попросив Предстоятелів
Православних Помісних
Церков молитов за Українську
державу та український народ,
а також подякував Патріарху
Кирилу за візит у межі Україн-
ської Православної Церкви.

 Наостанок Святіший
Патріарх подякував Митропо-
литові Володимиру за труди по
збереженню Православної віри
в серцях українського народу.

(Прес-служба Української
православної церкви).
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1025-РІЧЧЯ ХРЕЩЕННЯ КИЇВСЬКОЇ РУСІ:
КИЇВ. БОЖЕСТВЕННА ЛІТУРГІЯ
В КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКІЙ ЛАВРІ

Тисячі людей зібралися 28
липня 2013 року в Успенській
Києво-Печерській лаврі на
урочисте богослужіння в день
пам'яті святого рівно-
апостольного князя Володи-
мира, хрестителя Русі.

Божественну літургію на
соборній площі обителі
звершили Блаженніший
Патріарх Олександрійський і
всієї Африки Феодор II,
Блаженніший Патріарх
Єрусалимський і всієї
Палестини Феофіл III, Свя-
тіший Патріарх Московський
і всієї Русі Кирил, Святіший і
Блаженніший Католикос-
Патріарх всієї Грузії Ілія II,
Святіший Патріарх Сербсь-
кий Іриней, Святіший
Патріарх Болгарський Нео-
фіт, Блаженніший Архієпископ
Нової Юстиніани і всього
Кіпру Хризостом II, Блажен-
ніший Митрополит Варшав-
ський і всієї Польщі Сава,
Блаженніший Митрополит
всієї Америки і Канади Тихон,
Блаженніший митрополит
Київський і всієї України
Володимир, члени делегацій
Помісних Православних
Церков, які прибули на
урочистості з нагоди 1025-
річчя Хрещення Русі, сонм
архіпастирів з України, Росії,
Білорусії, Молдавії.

На богослужінні були
присутні високі представники
державної влади.

Літургійні співи виконали
хори Києво-Печерської лаври
та Київської духовної академії.

Під час богослужіння
возгласи проголошувалися
ц ерков н о слов 'я н с ь кою ,
грецькою, грузинською,
сербською, польською та
англійською мовами.

Після завершення Божест-
венної Літургії велика кіль-
кість людей радісними
вигуками вітала Пред-
стоятеля Руської Право-
славної Церкви, виголо-
шуючи: "Наш Патріарх
Кирил".

"Сердечно дякую всім за
підтримку мене як Патріарха
Московського і всієї Русі, за
вашу любов, яку я завжди
відчуваю, коли приїжджаю на
землю України, - сказав
Святіший Владика. - Така теп-
лота, такий духовний енту-
зіазм, така радість, яку я тут
бачу, зігрівають мою душу й
допомагають нести мій
Первосвятительський хрест".

Потім прозвучало слово
Блаженнішого Патріарха
Святого града Єрусалима і
всієї Палестини Феофіла.
"Сьогодні ми відзначаємо одну
з найбільших подій людської
історії - подію, яка понині має

глибоке значення для
Православної Церкви в її
повноті і для народів цих
земель особливо, бо тут у 988
році святий князь Володимир
прийняв хрещення і дав
приклад всьому населенню цих
земель також хреститися у
водах річки Дніпро, яка
знаходиться неподалік від
площі, де ми сьогодні
звершуємо Божественну
літургію", - відзначив
Блаженніший Владика. Він
нагадав про свідоцтва пере-
дання, згідно з яким святий
апостол Андрій Первозван-
ний першим приніс христи-
янську віру в ці землі, згадав
про подвиг Солунських братів
Кирила й Мефодія, святих
просвітителів слов'ян, про
житіє рівноапостольної

княгині Ольги
та її онука
рівноапостоль-
ного князя
Володимира,
х ре с т и т ел я
Русі.

Божественна
літургія, яку
нині звершу-
вали Предсто-
ятелі та ієрар-
хи всіх Поміс-
них Право-
с л а в н и х
Церков, є бла-

гословенною для всіх нас,
засвідчив Блаженніший
Патріарх, зазначивши: "Ми не
просто звертаємося до
минулого, а й повинні диви-
тися в майбутнє, бо Господь
наш є Тим, Який був, є і гряде
(Одкр. 4:8), за свідченням
Книги Одкровення Іоанна.
Перед лицем викликів
сучасної епохи, починаючи з
бідності, війни, насильства,
дискримінації і всіх форм
розділення й нелюдяності,
Православна Церква має
богодану апостольську місію
і моральне зобов'язання
свідчити про любов, мир,
примирення, єдність та
спілкування. Ми покликані
бути світлом для світу (див.
Мф. 5:14). У часи, коли настає
глобалізація, яка приносить

нові вимоги для всіх нас, ми
повинні, як свідчить Писання,
бути напоготові і твердо стояти
в нашій вірі, бути мужніми,
міцними (див. Кор. 16:13) і
робити всі справи заради
любові, за свідченням святого
Павла".

Церква, якій було дано
Богом спасіння для всіх людей,
і сьогодні продовжує нести цю
відповідальність для того, щоб
забезпечити всім вхід до врат
спасіння і тримати їх
відкритими для всіх, хто шукає
істинне Світло, яке просвічує
кожну людину, що приходить
на світ (Ін. 1:9), відзначив
Патріарх Єрусалимський
Феофіл.

"Сьогодні ми знову
підтверджуємо нашу вірність
цій богоданій місії, - конста-
тував він. - Ми зібралися тут,
під покров святого місця,
даного Церкви цих земель, де
засяяло багато святих, муче-
ників, святителів, преподоб-
них ченців, які під час життя
своїх поколінь були тут і про-
довжують бути тут сьогодні,
які втішають всіх віруючих і є
світлом, яке світить всьому
світові. І сьогодні ми беремо
цей благий тягар на себе, щоб
спасенне Євангеліє нашого
Господа Ісуса Христа також
могло бути проповідуване на
всіх кінцях землі".

У привітанні до присутніх
Блаженніший митрополит
Київський і всієї України
Володимир подякував за
участь в урочистостях
Святішому Патріарху Мос-
ковському і всієї Русі Кирилу
і всім гостям святкування,
закликавши благословення
Боже на Святу Русь.

Святіший Патріарх Кирил
привітав Блаженнішого
митрополита Володимира з
тезоіменитством, зазначивши:
"Це милість Божа, що в день
Хрещення Русі Предстоятель
Української Церкви святкує
своє тезоіменитство. Ми всі
молилися сьогодні за Вас, ми
бажаємо Вам довгих років
життя, міцності сил, допомоги
Божої у виконанні Вашого
такого непростого служіння зі
збирання чад Української
Православної Церкви, з об'єд-
нання всіх, з примирення
людських сердець".

Святіший Владика вручив
Блаженнішому митрополиту
Київському і всієї України
Володимиру дар - наперсний
хрест і дві панагії, а також посох і
мале облачення.

У день свята завершилося
перебування в Києві великої
святині - хреста святого апостола
Андрія Перво-званного. Хрест
урочисто проводили на
залізничний вокзал. У храмі-
вагоні святи-ню перевезли до
столиці Білорусії Мінська, де
про-довжились урочистості на
честь 1025-річчя Хрещення
Русі.

Служба комунікації
ВЗЦЗ/Патріархія.ru
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У СЕРПНІ СВЯТКУЄМО ТРИ СПАСА
НАШІ ПРАВОСЛАВНІ СВЯТА

Спас (скорочена форма
від слова Спаситель, Ісус
Христос) - це три літні
свята, присвячені Ісусу
Христу.

14 серпня - Перший Спас,
або як його називають у
народі Маковія, Медовий, Спас
на воді. У нього кілька назв
невипадково, бо на 14 серпня
припадає кілька свят.

Саме цього дня православні
відзначають свято винесення
чесних древ животворящого
хреста Господнього, або
свято Всемилостивого Спаса
та Пресвятої Богородиці.
Нагадаємо, що це свято
прийшло до нас з Візантії, де
було встановлене не пізніше
ІХ ст. Воно полягало в
перенесенні з
імператорського палацу до
храму Софії частини хреста
Господнього, що збереглася.
Протягом двох тижнів цю
святиню носили по
Константинополю з метою
"відвертання хвороб", для
очищення міста від злих
духів, які, за давніми
віруваннями, приносили
страшні епідемії. За
допомогою хреста
освячували воду, щоб вона
ставала чистішою та щоб
йшли дощі в спеку.

У Київській державі цей
звичай перетворився на
хресні ходи до річок,
водоймищ, озер. Вода
освячувалася і після цього в
ній купалися, а також купали
худобу, щоб вона не хворіла.
У наші дні, за церковними
канонами, 14 серпня під час
богослужіння здійснюється
винесення хреста на
середину храму для
поклоніння, а після літургії -
хресний хід до водоймищ.

Назву Маковія свято
дістало від подій, описаних у
біблейських оповіданнях про
сімох святих мучеників
Маккавеїв та їхню матір
Соломію. Всі вони з
благословення неньки
загинули за віру.

Про Перший Спас, що, як
уже зазначалося, об'єднав
три свята, митрополит
Київський та всiєї України
Володимир сказав таке: "I
перше свято, i друге,
хрещення Русі, i третє -
святих мученикiв, зводить до

одного - ми вiруєм, що
Господь Iсус Христос є наш
Бог i Спаситель, що ми
шануємо хрест святий, на
якому Господь звершив наше
спасiння, вiдкуплення i день
хрещення Русі, щоб ми
дорожили тим, що прийняв
князь Володимир
рівноапостольний".

За давнім звичаєм, на
Медовий Спас віруючі
приносять у храми мед для
освячення. Традиція ця
пов'язана зі стародавньою
настановою - перший урожай
приносити Богові і лише
після цього споживати самим.

Цього дня у храмах також
освячують букети з трав та
квітів - "маковійчики". Здавна
вважається: якщо не
освятити квіти на Маковія, то
не буде квітнути
господарство. Добираючи до
"маковійчика" квіти, зважте,
що кожна квітка, за народним
повір'ям, має своє
призначення. М'ята
оберігатиме сім'ю від усякої
напасті й додаватиме
здоров'я; ласкавці -
символізують злагоду та
щирість, мак - достаток,
чебрець - довголіття.

Освятивши соняха, ви
попросили Бога бути добрим,
щедрим до всього живого на
землі.

До речі, дівчата  святили
ще й мак-видюк (дикий мак).
У народному знахарстві він
вживається як засіб проти
чародійства: вважалося, що
цим маком треба обсипати
дім, і тоді всі хитрощі відьми
неодмінно пропадуть
безслідно.

Після освячення букет
квітів та голівки маку
кладуть за образи і
зберігають до весни. Весною
мак розсівали по городу, щоб
родило.

Від Маковія починається
Успенський піст. Вiн так само
суворий, як i Великий.
Упродовж посту церква
закликає людей відмовитися
від споживання м'яса, молока
й риби, а також утриматися
від важливих мирських
справ, вінчань. Триватиме
пiст до 28 серпня - свята
Успiння.

Другий Спас, або Яблучний,
припадає на 19 серпня.

Для віруючих Другий
Спас - один із найбільших
християнських свят у році -

Преображення Господа
нашого Ісуса Христа -
встановлене ще у IV столітті
на честь події, описаної у
Євангелії. Коли Ісус Христос
з трьома улюбленими учнями
- Петром, Іаковом та Іоанном
- піднялися на високу гору
Фавор і почали молитися,
раптом апостоли побачили,
що їхній учитель
преобразився: Його лице
почало світитися неначе
сонце, а одежа стала білою як
світло.

І пролунав голос з неба:
"Це є Син Мій улюблений,
Слухайте Його у Всьому,
Слідуйте за Ним".

Саме це і переконало
апостолів у надприродній
місії Христа - він мовби
об'єднував земні і небесні
начала. Звідси і церковна
назва свята - Преображення
Господнє.

Яблуневий спас має свої
традиції і прикмети. Одна з
них - святити у церквах
зібрані яблука, овочі, злаки.
Найбільше всі чекали
освячення яблук, адже до
цього дня їх не вживали.
Особливо це стосувалося
жінок, у яких померли діти,
та дівчат, що залишилися без
матерів. Вважалося, що
цього дня на тому світі
Пречиста Діва роздає діткам
золоті яблука, але їх не
одержують ті діти, матері
яких согрішили і їли яблука
до Спаса.

Повернувшись із церкви,
люди спочатку їли яблука та
мед, запиваючи виноградним
або яблучним вином, а потім
- інші страви.

Третій Спас найчастіше
називають Післяуспінням і
пов'язують його у народі із
закінченням літа. Це свято
припадає на 29 серпня.

І справді, о цій порі
завершується останній
місяць літа - найблагодатніша
пора року. З літом - періодом
збору врожаю - селяни
пов'язували свій добробут.
Від того, чи вчасно зібрано
збіжжя, значною мірою
залежав добробут родини.
"Третій Спас запитає у вас:
чи жнивували, чи в холодку
пролежали".

На знімку: ікона винесення
чесних древ животворящого
хреста Господнього.
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У дні святкування 1025-
річчя хрещення Київської Русі
пожвавився інтерес  прочан
до Свято-Миколаївського
храму. 25 липня його,
приміром, відвідали діти, які
відпочивають у дитячому
озлоровчому таборі
«Жовтень» (село Бірки).

Захід відбувся у рамках реалізації
в Олександрівському районі завдань і
доручень Президента України щодо
належної підготовки та відзначення
1025-річчя Хрещення Київської Русі.

Настоятель Свято-Миколаївського
храму, протоієрей, отець Володимир
окреслив процес становлення та
розвитку держави Київська Русь,
наголосив на важливості святкування
1025-річчя хрещення Київської Русі,
що слугуватиме об'єднанню
українського суспільства навколо
спільної ідеї, розповів дітям про
старовинні ікони та церковні книги, які
знаходяться в храмі.

Головний зберігач фондів
Олександрівського районного
краєзнавчого музею Василь Білошапка
зупинився на історії православ'я на
території Олександрівщини, розповів

дітям про багатовікову історію Свято-
Миколаївського храму - пам'ятки
архітектури місцевого значення і
одного з духовних центрів краю.

Розповідаючи дітям про хрещення
Київської Русі начальник відділу
культури Олександрівської райдерж-
адміністрації Світлана Мічкур
зазначила, що запровадження
християнства виявилося не лише
релігійним актом, але й державною,
політичною і культурною необ-
хідністю. Воно дало можливість
Київській державі увійти в коло країн
християнської цивілізації, які становили
тоді ще не розділений європейський
світ, стати складовою його
інтелектуального і духовного над-
бання, рівноправним, визнаним
суб'єктом міжнародних відносин.

Діти оглянули Свято-
М и к о л а ї в с ь к у
церкву, колодязь і
поховання свя--
щеників на території
церкви. Особливе
захоплення у юних
прочан викликало
відвідання дзвіниці.
Багато хто з дітей
вперше побачив
дзвони зблизька.

Така зкстріч
допоможе  підрос-
таючому поколінню
не загубитись у вирі
бездуховності і об-
рати правильні
орієнтири у житті,
пов'язані з  право-
славною вірою.

П р о с и м о
читачів газети
помолитись про
здравіє рабів
Божих Ксенії,
Анатолія, Вік-
тора, Людмили,
о т р о к о в и ц і
Вікторії.

РОЗПОВІЛИ
ДІТЯМ
ПРО
ДУХОВНІСТЬ


