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5 тисяч віруючих пройшли з Почаївською іконою
9 червня, в День Святого

Духа, у Кіровограді відбулася
унікальна і безпрецедентна
подія - загальнообласний
Хресний хід про затвер-
дження миру в Україні.

Очолили урочистий Хресний хід
про мир в Україні правлячі архієреї
двох єпархій Української Право-
славної Церкви: архієпископ
Кіровоградський і Новомир-
городський Іоасаф та єпископ
Олександрійський і Світловодсь-
кий Боголєп.

Архіпастирям співслужило
духовенство Кіровоградської та
Олександрійської єпархій Україн-
ської Православної Церкви (понад
200 осіб). В урочистій ході взяли
участь богопосвячені особи і
православні віруючі з усієї
Кіровоградської області. Серед
учасників ходи була і делегація
нашої Свято-Микилаївської церкви
на чолі з настоятелем храму,
митрофорним протоієреєм
Володимиром (Сошиним).

Хресний хід розпочався о 9:00
біля Поклонного хреста на місці
колишнього першого в Єлисавет-
граді Свято-Троїцького храму на
Фортечних валах та пройшов
головними вулицями міста до
Свято-Успенського храму в парку
Крючкова (район Миколаївка).

Спеціально для цього Хресного
ходу в Кіровоград було привезено
особливо шановану в нашому
народі святиню - Почаївську ікону
Пресвятої Богородиці.

Крім цього, священики несли
ікони нещодавно прославленого
святого блаженного старця
Данила Єлисаветградського,
святої праведної Єлисавети -
покровительки міста, давню
Казанську ікону Божої Матері,
образ Пресвятої Богородиці
«Пантанасса», написаний на
Святій Горі Афон спеціально для
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Продовження на 2-й та 3-й сторінках.
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Продовження. Початок
на 1-й сторінці.
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міста, а також святкову ікону Святої
Трійці.

Після урочистого молитовної ходи
на території Свято-Успенського
храму була звершена святкова
Божественна літургія, за якою
возглашались особливі прохання і
молитви про припинення
кровопролиття в міжусобної брані
в нашій країні, щоб виповнилося
відоме обітниця, яка звучить зі
сторінок Святого Письма, про те,
що «Господь благословить народ
Свій світом» (Пс. 28:11).

Після сугубої єктенії також були
прочитані коленопреклонно
молитви. Особливо зворушливим і
сакраментальним моментом стало
те, що під час читання молитов, діти,
які перебувають у православному
таборі «Стежина добра» при
Свято-Успенському храмі, зі
свічками в руках встали на коліна
перед Почаївською іконою
Богородиці і просили Божу Матір
про те, щоб в Україні не було війни.

На завершення святкового
богослужіння архіпастирі звернули-
ся до віруючих зі словами приві-
тань.

За особливу ревність у
збереженні святоотцівських
традицій і тверде стояння в
Православній вірі архієпископ
Кіровоградський і Новомирго-
родський Іоасаф удостоїв
церковних нагород колектив хору
храму на честь святого апостола і
євангеліста Іоана Богослова смт
Голованівськ.

Закінчення на 3-й сторінці.
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По закінченні богослужіння, для
всіх учасників Хресного ходу було
організовано чаювання на
території Свято-Успенського
храму.

У загальній складності в
молитовному ході про мир в Україні
взяло участь близько 5 тисяч осіб,
серед яких і представники Зброй-
них сил України, МНС, місцевого
козацтва та інших структур і
відомств.

Значення цього видатного і
незабутнього молитовної ходи для
Кіровоградського краю і нашої
країни в цілому важко переоцінити.
І головне, на що варто покласти
сьогодні сподівання усім право-
славним віруючим нашої країни, –
це безпосереднє Боже втручання
у поточні трагічні події, припинення
братовбивчої війни в межах нашої
Вітчизни, і виконання Божої
обітниці, колись сказаного
древнього Ізраїлю, але нині
актуальної для нашої рідної країни:
«Я дам мир на землю вашу, … і меч
не пройде по землі вашої» (Лев.
26:6).

Пресс-служба
Кіровоградської єпархії.
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НАШІ ЗЕМЛЯКИ

Світлана
ТИМКО

Світлана Парфентіївна Тимко на
родилась 28 червня 1939 року в селі
Олександрівка Добровеличківського
району. Проживає в смт Олексан-
дрівці. Друкувалася у загальноукраїн-
ській газеті «Сільські вісті», в
кіровоградських обласних газетах
«Кіровоградська правда», «Народне
слово», «Молодий комунар», олексан-
дрівських газетах «Вперед», «Голос
містечка», «Крила Олександрівщини»,
в альманахах «Літературна Кірово-
градщина», «Вічна любов», «До
барикад!».  Автор збірки поезій «Плач
Несміяни» (2000, 2012 р.), повісті-
детективу «Забута історія» (2002, 2010
рр.), роману «Два товариші» (2009 р.),
оповідань «На тому березі. Акорди
життя», повістей «Настуня», «Доля,
доленька» (2010 р.), «Небо і земля»
(2011 р.), «Мадонно, вас чекають» (2012
р.), збірки прози «На тому березі…»
(2011 р.),  віршованих та прозових
гуморесок «Гірку правду не купиш»
(2012 р.) та інших. Дипломант
загальноукраїнської газети «Сільські
вісті» (2009 р.). Переможець літера-
турного конкурсу обласної газети
«Народне слово» (2012 р.). Член
Всеукраїнської творчої спілки «Конгрес
літераторів України» (з 2011р.), Кірово-
градського обласного літературного
об'єднання «Степ», Олександрівського
районного літературно-мистецького
об'єднання «Крила».

БАЛАДА ВІЧНОСТІ

Підкорився ти долі жорстокій
Так, як вітру - сухий верболіз.
І від мене пішов. І неспокій
Залишив серед горя і сліз.
Та синіють у висі привітно,
Мов жаліють мене, небеса,
Хоче душу мені оживити
Розпашнілого лісу краса.
Хай душа оживе. Хай воскресне!
Над тобою поставлю граніт...
Глянуть очі у даль піднебесну,
У новий, ще незбагнений світ.
Подолаю жалі і знемогу,
Понад прірвами кину мости,
Підкажи мені, Боже, дорогу,
По якій він пішов у світи.

ЧИ ЗНАЄШ?..

Чи знаєш ти, як без тебе
На світі я буду жити? -
Як небо без сонця,
Як вітер без поля,
Як чайка без моря
Душа моя буде тужити.

     * * *

Тебе нема. Лише могила.
Святий горбочок в тишині.
О, як би долю я просила,
Щоб те лиш снилося мені!

ПОМИНАЛЬНА

В тихий вечір ясний,
                        в тихий вечір сумний
Мої двері для вас не закриті.
Прийдіть, друзі мої, -
Пом'янемо того,
Кого я пам'ятаю щомиті.
Я вам чарку наллю,
                           я вам другу наллю,
Ми хвилинку помовчимо з вами.
Пом'яніть ви його -
                         полюбляв він вино...
Ну, а я поминаю сльозами.
В тихий вечір ясний,
                        в тихий вечір сумний
Ми збиратися будем щорічно,
Щоб згадати того, пом'янути того,
Кого я полюбила навічно.

Я ТАКА ЩАСЛИВА

Я така щаслива
На цей світ родилась,
Щастя так надійно
В серці поселилось.

Не потрібні щастю
Модна річ чи гроші,
А потрібні друзі,
Щирі та хороші.

Я для себе друзів
Серцем вибирала,
Щоб себе по них я
Всюди впізнавала.

По високій мрії,
По сердечнім слові,
Тім, що вмістом варте
Зернам в колоскові.

Друзями пишаюсь,
Як найкращим цвітом,
З ними підіймаюсь
Над байдужим світом.

ОСТАННІЙ ВІРШ

Останній вірш мій
Знову ж про кохання,
Моя молитва перша і остання,
Моя надія - зірка провідна,
І чаша смутку випита до дна.
І я вже не вмиваюся слізьми,
Я вірю: ще ж зустрінемося ми.
Прийде мій час і я прийду до Бога,
Вклонюся низько йому ще з порога,
Скажу я тихо: "Отче мій,
Прийми подяку за дарунок Твій,
Спаси мене і збережи -
До милого дорогу покажи.
Прости, Святий, нашу любов -
Благослови зустрітись знов".
І вже лечу - зірки рахую
І, зрештою, тебе цілую.
О, щастя мить, чудова мить -
Їй варто вічність присвятить.
Отут скінчаться наші муки,
Удвох ми візьмемось за руки,
І, не скінчаючи молиться,
Захочем Всесвіт роздивиться.
Ми будем гратися зірками,
За Місяць братися руками,
Згадаєм щастя ми земне,
Гукнем: Ану, знайди мене!
Космічну музику почуєм
І на Венері потанцюєм.
На Марсі пісню заспіваєм
І відпочити посідаєм.
В розвагах швидко лине час,
І знову Бог згадає нас.
На Землю знов ми попадемо
І одне одного знайдемо.
За нашу вічну цю дорогу
Подякуєм Святому Богу.

Світлана ТИМКО.


