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ПРЯМА МОВА

православні традиції

Митрополит
Бориспільский
і Броварський
Антоній:
«Ми маємо докласти
максимум зусиль
для збереження
миру в країні»

22

січня з благословення Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Володимира
в Успенському соборі КиєвоПечерської Лаври було звершено молебень з нагоди
Дня соборності України. Богослужіння очолили намісник Лаври митрополит Вишгородський і Чорнобильський Павел та керуючий справами Української
Православної Церкви митрополит Бориспільський
і Броварський Антоній. Високопреосвященним владикам співслужили єпископи: Макарівський Іларій,
Роменський і Буренський Іосиф, Боярський Феодосій,
Бородянський Варсонофій, Фастівський Даміан та Васильківський Миколай.
На молебні було піднесено молитву про примноження любові та припинення ворожнечі. Перед початком молебню митрополит Антоній у зв’язку з суттєвим загостренням конфлікту закликав усіх піднести
посилену молитву Богу про припинення насильства
та примирення ворогуючих сторін.
«Уже два місяці ми спостерігаємо за акціями протесту, які відбуваються як у Києві, так і в інших містах
України.
Українська Православна Церква неодноразово закликала владу та опозицію
сісти за стіл переговорів, аби не допустити
силового протистояння.
На жаль, у день свята Хрещення Господнього відбулося суттєве загострення конфлікту, коли на вулиці
Грушевського в Києві почалися зіткнення між мітингувальниками та правоохоронними органами.
Вже сотні людей отримали поранення та навіть
тяжкі тілесні ушкодження.
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Усі спроби політиків зупинити насильство результату не дали.
У цій ситуації кілька ченців Української Православної Церкви вийшли з хрестом та іконою на вулицю Грушевського, стали між загонами міліції та протестуючими і звернулися до всіх із закликом про
примирення. З Божої допомоги їм вдалося припинити ворожнечу.
Ми схвалюємо цей вчинок простих ченців, які
за покликом власної християнської совісті вийшли
в епіцентр протистояння і звернулися до людей
зі словом Євангелія. Господь закликає нас до миру
та злагоди. «Блаженні миротворці, бо вони будуть названі синами Божими» (Мф. 5, 9), – каже Христос.
Місія Церкви полягає не в підігріванні політичних
пристрастей і не в боротьбі за владу, а в духовному
вдосконаленні людини, в збереженні спокою та миру
в суспільстві.
Ми маємо зрозуміти, що за останні дні ситуація
в країні суттєво радикалізувалася, ми майже опинилися на межі громадянської війни. Сьогодні на всіх нас
лежить відповідальність за майбутнє нашої Батьківщини.
Українська Православна Церква ще
і ще раз закликає всі сторони припинити насильство і сісти за стіл переговорів.
Зараз уже не час для політичних амбіцій.
Ми маємо докласти максимум зусиль для
збереження миру в країні, для збереження
нашої рідної України.
Ми підносимо молитви за Україну та її
народ. Нехай Господь допоможе нам знайти вихід із цієї складної ситуації».

Підготовка
до Великого посту
До Великого посту залишилося
не так багато часу, і ми повинні
підготуватися до нього похристиянськи.
На перший підготовчий тиждень до Великого посту припадає Неділя про митаря та фарисея. На Літургії цього дня читається Євангельська притча про митаря та фарисея, яка показує, що
лише слізна молитва та смирення, як у митаря, а не
перелік таких чеснот, як у фарисея, можуть заслужити милосердя Боже.
Другий підготовчий тиждень до Великого
посту закінчується Неділею про блудного сина.
У Євангельській притчі про блудного сина, яку читають на Літургії, свята Церква навчає нас сподіватися на милосердя Боже, якщо ми щиро покаємося
в своїх гріхах.

Третій підготовчий тиждень до Великого
посту називається м’ясопусним або сирним,
а в народі ще Масляницею, бо зі скоромної їжі цього тижня дозволяються лише молочні продукти
та яйця. Неділя м’ясопусного тижня називається Неділею про Страшний суд, бо на Літургії читається
Євангеліє про Страшний суд та останню розплату.
Остання неділя перед Великим постом називається сиропусною, бо нею закінчується споживання сиру, масла та яєць. На Літургії читається
Євангеліє про прощення образ ближнім, без чого
ми не можемо отримати відпущення гріхів від Отця
Небесного. Відповідно до цього Євангельського
читання, християни мають благочестивий звичай
просити цього дня одне в одного прощення гріхів,
вільних та невільних, і робити все, аби примиритися з ворогуючими. Тому цю неділю за звичаєм
називають Прощеною неділею, після якої і розпочинається Великий піст.
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Соціальна місія парафії храму
на честь Різдва Пресвятої Богородиці
у 2013 році
Інформаційна
місія
Регулярний випуск
журналу «Купол», у центрі
уваги якого – традиційна православна родина,
новини парафії та Церкви.
Створено власну унікальну
систему розповсюдження журналу, яка дозволяє
безкоштовно отримувати
його всім охочим.
Сайт http://kupol.org.
ua та сторінка «Купол» у
мережі Фейсбук www.
facebook.com.Kupol.
Hram – для пропагування
християнських сімейних
цінностей та інтерактивного спілкування зі священиком.

Участь у круглому столі у Верховній Раді на тему:
«Міжнародні стандарти вітчизняного законодавства
в сфері захисту прав сім’ї».

православних ЗМІ на тему:
«Сімейні цінності: проблеми, міфи, реалії. Політика
держави та відображення
у ЗМІ».

Участь у II Всеукраїнському форумі сім’ї в Київському міському будинку
вчителя. У роботі взяли
участь громадські та просвітительські організації,
відомі науковці, громадські
діячі, християнські конфесії, представники державних органів та парламенту
України.

Регулярні виступи на
телебаченні, публікації в
світських та православних
ЗМІ, таких як «1+1», ТРК
«Київ», «Інтер», УНІАН, «Голос України», Укрінформ,
«Перший національний»,
«5 канал», радіо «Ера», студія «Майдан», УТР.

Представлення журналу «Купол» на VIII Фестивалі православних ЗМІ.
Участь у круглому столі
під час роботи Фестивалю

Духовнопросвіти
тельська місія
Регулярні зустрічі-бесіди з людьми похилого віку,
членами ветеранського

клубу «Зв’язок поколінь».
Мета зустрічей – катехізація літніх членів церковної
родини (залучення до таїнств, розповіді про пости,
православні свята, відповіді на запитання тощо)
та вияв турботи до родин
ветеранів – привітання зі
святами, організація літературних вечорів, зустрічей із цікавими людьми,
чаювання в теплій затишній атмосфері тощо.
Функціонування
Клубу православної дискусії (КПД). Гості Клубу
у формі діалогу обговорюють сучасні виклики
в Православ’ї.

Соціальний центр Київської області в місті Фастові
Ветеранський клуб «Зв’язок поколінь»

Чернігівська виправна колонія

Виступ на радіо «Ера»

Активна робота дитячого клубу «Недільна
школа». Регулярно проводяться святкові заходи
для дітей – дні народження членів дитячого
клубу разом із батьками,
релігійні свята, конкурси виробів та малюнків,
майстер-класи.

в сфері профілактики
раннього соціального
сирітства. Проведення
регулярних молебнів та
духовних бесід із жінками в храмі на честь ікони
Пресвятої Богородиці
«Помічниця в пологах»
при Київському міському
пологовому будинку №1.

тях. Актуальні питання із
життя центрів та історії
про долі тих, хто там
перебуває, – на сторінках журналу «Купол».
Духовна підтримка жінок
у центрах. Хрещення
немовлят у соціальному
центрі Київської області
в місті Фастові.

Духовні бесіди із засудженими в поїздках до
Чернігівської виправної
колонії №44 та Прилуцької виховної колонії.

Релігійною громадою
парафії на честь Різдва
Пресвятої Богородиці
було зібрано кошти для
придбання будинків одиноким мамам з малятами
із соціального центру
«Мати та дитина разом».

Поїздка до загальноосвітньої школи-інтернату в місті НовоградВолинському з метою
передати дітям шкільне
приладдя, зібране в ході
акції «Портфель сирітки».

Регулярні поїздки до
Фастівського центру, духовна підтримка жінок,
що опинилися в скрутному становищі.

Соціальна місія
VIII Фестиваль православних ЗМІ
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Участь у ток-шоу «Стосується кожного»
на телеканалі «Інтер»

Храм на честь ікони Пресвятої Богородиці
«Помічниця в пологах»
при Київському міському пологовому будинку №1

Діяльність Всеукраїнської благодійної організації «Мама і немовля»

Регулярні пастирські
поїздки соціальними
центрами матері та дитини в Україні. Відвідали
центри в Харківській,
Чернігівський, Львівській, Київській облас-

Допомога у розміщенні в соціальному
центрі «Мати та дитина разом» у Київській
області в місті Фастові
неповнолітньої безпритульної вагітної Ольги
Самойленко.
7

КУПОЛ

сторінКаМи ФейсБУКУ

дитЯЧий КлУБ

РІЗдВянІ МАйСтЕР-КЛАСи

у нашому дитячому клубі «недільна школа»!
Майстер-клас із валяння шерсті!

ось такий вертеп виготовили учні недільної школи. спільний творчий
процес під звучання колядок. діти в захваті від результату!

Некоторые мысли
Насколько человек способен быть алогичен, настолько он способен познать волю Божию.
Насколько человек способен познать волю Божию, настолько он будет счастлив.
Священник – это хранитель и своей свободы, и свободы духовных чад.
Духовник – это священник (пастырь), который духовно сожительствует со своими, вверенными Богом, чадами. Сорадуется и соплачет. Даже тогда, когда они его не слышат, злословят,
оставили. Оставили – на время. Священник, который способен забыть о своей воле, вымолить у Бога познания Его Воли по отношению к духовному чаду, принять решение или объявить волю Творца, – есть духовник.
Для белого духовенства. Настоящий священник тот, кто способен отдыхать вместе со своей семьей и друзьями и исповедовать их. Это верх священства.
Господи, научи творить Волю Твою!

Наступного разу не відбулося…

авторський майстер-клас із іконопису!

талановита майстриня тетяна Ковальова познайомила дітей зі складним
процесом написання ікон. Після завершення майстер-класу учні ще довго
розглядали вже завершені ікони та ті, що в роботі.
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Сусід – дідусь 73 років. Інтелігент. Заслужений журналіст СРСР та України. Побував
у 35 країнах світу. Під час кожної зустрічі я делікатно нагадував йому про Сповідь та Причастя.
Нагадував про церкву, говорив про Бога.
– Сусіде-батюшко, вже хочу прийти до тебе на Сповідь...
– я завжди вас чекаю і ладен допомогти в цьому і зараз, вдень і вночі, – запевняв я
сусіда. Для мене то була пасхальна радість.
З великим трепетом він мені казав це під час кожної зустрічі. І коли дідусь вимовляв цю
фразу, здавалося, він відкриває таємницю вселенського масштабу.
За три роки нашого сусідства я всього двічі бачив його родичів – сина та онуків.
…Інфаркт у андрія Петровича. Дізнався про це я від інших сусідів. Посилив свою скромну
молитву... Минуло місяців два. Раптом дивлюся, стоїть мій сусід, блідий як стіна.
– я вже в строю, – каже мені назустріч. я його обійняв.
– Їдьмо просто зараз до церкви. Сідайте в автомобіль...
– Давай наступного разу, – відповів мені.
У мене все зупинилося. я занімів. Серце стислося – відчув біль душі свого сусіда.
…Крик та гам у під’їзді. Швидка допомога. Він помер раптово.
Побачив його дітей… Минуло сорок днів – тисячна бібліотека і все надбане за життя безслідно зникло з його квартирки, як віск від вогню!
…як і не було людини. Немає тіла, але є душа. Душа – безсмертна...
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КУПОЛ

Свято

Життя
під куполом

Колядуємо!
Будьте як діти!

З Хрещенням Господнім!
Наш паламарський корпус!
На Різдвяному богослужінні!
Святкове богослужіння на Хрещення Господнє

Освячення майбутнього України!
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свЯті наУКовЦі

КУПОЛ

Іван Михайлович Ковшаров
народився в Одесі 1878 року.
Сторінки його біографії
досить традиційні як для тогочасного юриста: навчання на
юридичному факультеті Імператорського новоросійського університету до 1903 року, а також
перша кількарічна практична
діяльність у Одесі.
1906 року він переїжджає до
Санкт-Петербурга, де проходить
шлях від помічника присяжного повіреного до присяжного
повіреного Санкт-Петербурзької судової палати. Сучасний
одеський дослідник і адвокат
С.І. Ємець пише, що, крім роботи
на лаві присяжних повірених,
І.М. Ковшаров був зареєстрований присяжним стряпчим при
Санкт-Петербурзькому комерційному суді, а під час своєї адвокатської діяльності неодноразово
виступав захисником на різних
політичних процесах над революціонерами.

славних парафій Петрограда.
Через два роки на єпархіальному
з’їзді духовенства в Петрограді
Івана Михайловича обирають комісаром у єпархіальних справах.
Із самого початку судового
процесу над «петроградськими
церковниками» І.М. Ковшаров не
визнавав себе винним.
Його розстріляли за вироком
Петроградського губернського
революційного трибуналу в ніч
із суботи на неділю 12-13 серпня
1922 року.
Вирок скасувала Президія
Верховного Суду РРФСР 31 жовтня
1991 року за відсутністю складу злочину в діях засуджених,
а 4 квітня 1992 року Архієрейський собор Руської Православної Церкви канонізував його як
мученика.
Як юрисконсульт Іван Ковшаров представляв інтереси
Олександро-Невської Лаври, а
1916 року разом із Ю.П. Новицьким увійшов до складу Правління
Товариства об’єднаних право-

Павло Берзін,
доктор юридичних наук,
професор кафедри кримінального права та кримінології
юридичного факультету
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Священномученик
Іоанн (Ковшаров)

У попередніх номерах журналу ми писали про священномученика Юрія Новицького, розстріляного 1922
року разом із митрополитом Веніаміном (Казанським), архімандритом Сергієм (Шеїним), членом Правління Товариства об’єднаних православних парафій Іваном Ковшаровим у так званій справі «Про опір вилученню церковних цінностей». Останній, як і Ю.П. Новицький, мав юридичну освіту і надавав юридичну допомогу
митрополиту Веніаміну (зокрема коли з’ясовувалися деталі передачі церковних цінностей представникам
новоствореної радянської держави).
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Судовий процес у справі
про опір вилученню
церковних цінностей.
Петроград. Червень 1922 р.
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Домашній іконостас

КУПОЛ

...ікона – це вікно зі світу горішнього
в наш світ, земний.

У

Вікно в інший світ
Місце ікони в нашому домі

Іконі належить чільне місце в храмі, в оселі кожної християнської родини.
Дивлячись на неї, ми, немічні тілом та духом, підносимо свої молитви до Бога
та святих, просимо захисту, здоров’я чи допомоги в наших мирських справах.
Чудесні лики, зображені сучасними чи давніми майстрами, стоять поза шкалою
матеріальних благ. Вони сповнені своїм внутрішнім життям – життям, віддільним
від земного. І є провідниками до Неба.
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давні часи в кожній
православній родині, селянській чи
міській, незалежно від статку
на найпочеснішому місці в домі
неодмінно розміщували поличку
з іконами або навіть іконостас.
Заходячи до хати, гість насамперед дивися в бік, де стояли
святі образи, і осіняв себе хресним знаменням. Ікона ніколи не
сприймалася нашими предками
як предмет інтер’єру чи оберіг.
Чого не завжди можна сказати
про сучасників. Велика кількість
святих зображень, які тримають
при собі, ще не гарантує, що все
в житті буде гаразд.
То що ж таке ікона? Звідки
береться благодать, яка так позитивно діє на нас через святі
зображення? Як узагалі з’явилися
образи в храмах? Чи можна
тримати ікони вдома, де їх краще
поставити і як правильно до них
ставитися?
Ікона в перекладі з грецької
означає «образ». Тобто образ
того, до кого ми звертаємося
з молитвою. Початок іконам поклав Сам Господь. У часи Старого Заповіту Він звелів Мойсею
зробити для скинії ізраїльського
народу зображення херувимів.
Ав Новому Заповіті Сам Спаситель Своїм Боговтіленням та
Нерукотворним Образом поклав
початок Своїм зображенням.
І тому молимося, просимо
і цілуємо ми не папір чи фарби,
а зображення на іконі. Молитва
до ікони не є розмовою з неживим
предметом, це – розмова з тим,
кого на ній зображено. Таким
чином, образ Господа, Пресвятої
Богородиці чи святих укріплює
нашу віру, допомагає відчути свою
близькість зі святими угодниками, в молитві наближає нас до
Бога. Заходячи до храму, віряни запалюють перед образами
свічки, лампади, прикладаються
до святих ликів. Під час богослужінь священноство перед іконами
читає молитви, звершує молебні,

їх беруть у хресні ходи. Відповідне ставлення до ликів має бути
і в домі православного християнина.
На молитву слід ставати обличчям на схід, бо вівтарем на
схід зводять православні храми.
Тому й ікони бажано розміщати на східній стіні кімнати або
в кутку. Але якщо немає можливості зорієнтувати ікони на схід,
можна розмістити їх у будь-якому
іншому доступному місці.

Н

айперше потрібно
тримати в домі ікони
Спасителя та Божої
Матері. Ікону Спасителя розташовують справа, якщо стояти до неї
обличчям, а ікону Богородиці–
зліва. Також у Православ’ї укорінилося особливе шанування
святителя Миколая Чудотворця.
У народі його вважають святим,
наділеним особливою благо
даттю.
Загалом вибір ікон для дому
завжди індивідуальний. Можна
доповнити домашній іконостас
образами особливо шанованих
святих, іконами свят, іменними
іконами – святих небесних покровителів членів родини тощо.
Також вибираючи місце для
домашнього іконостаса, бажано уникати близького сусідства
святих образів із телевізором,
комп’ютером чи іншою побутовою технікою. Технічні засоби
належать до нашого часу, їхнє
призначення не співпадає з призначенням святих зображень,
і їх краще не поєднувати. Коли
людина молиться, вона розмовляє з Богом, і ввімкнений екран
телевізора чи комп’ютера навряд
чи цьому сприятиме.

Якщо ви мешкаєте в будинку чи квартирі на кілька кімнат,
бажано, щоб ікони були в кожній
із них, а також на кухні, і краще
на стіні ближче до столу, щоб
перед їдою попросити благословення, а після – подякувати Богові за хліб наш насущний. Найкраще, щоб то була ікона Спасителя,
адже подячна молитва після
трапези звернена саме до Нього: «Благодарим Тя, Христе Боже
наш, яко насытил еси нас земних
Твоих благ…».
Під час молитви перед іконами можна засвітити лампадку,
а на свята та в неділю вона може
горіти й увесь день.
Що робити, якщо вам у спадок
перейшла ікона в поганому стані,
яка не підлягає реставрації? Таку
ікону, навіть якщо її не освячено
в храмі, в жодному разі не можна
викидати на смітник. Краще віднести до церкви, і там її спалять
у церковній печі.

Р

епресований священик
Павло Флоренський називав ікони «вікнами в
інший світ», маючи на увазі, що
ікона – це вікно зі світу горішнього в наш світ, земний.
Тож подумайте про своїх дітей, онуків – що пов’язуватиме
вас на землі через десятиліття?
Меблі зносяться і вийдуть із
моди, автомобіль перетвориться
на брухт... Проте, ви можете закласти міцну сімейну традицію,
яка зв’яже невидимим ланцюжком покоління. І дивлячись на
ікону Спасителя, якою, наприклад, протягом багатьох років
благословляли на шлюб чоловіків
у роду, або на сімейну ікону своїх
прабабусь, ваші нащадки згадуватимуть перед ними в молитві
своїх родичів. А це так важливо,
аби не перетворитися на «перекотиполе, яке не пам’ятає, якого
воно роду-племені»…
Наталія Шпильова

Молитва до ікони не є розмовою
з неживим предметом,
це – розмова з тим,
кого на ній зображено
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детский досуг

КУПОЛ

В здоровом теле –
православный дух
Перед началом тренировки в спортзале всегда слышен дружный мальчишеский
смех. Ребята изучают здесь приемы рукопашного боя. Здесь царит спортивная
дисциплина без криков и суровости. На вопрос, зачем они занимаются
рукопашным боем, ребята наперебой отвечают: «Нас учат постоять за себя,
за близких».
Почему именно борьба?
И есть ли здесь связь с Православием?
За ответами на эти вопросы
мы отправились в Федерацию
рукопашного боя Украины
к директору Национальной федерации рукопашного боя Украины, тренеру высшей категории,
заслуженному тренеру Украины,
мастеру спорта Украины, кандидату наук по физической культуре и спорту Юрию Радченко.
Юрий Анатольевич, сколько лет существует Федерация
рукопашного боя?
Федерация рукопашного боя
Украины основана в 1993 году.
Так что в 2013 году она отмечала
свое двадцатилетие. На сего
дняшний день рукопашный бой
как вид спорта развивается прак
тически во всех областях Украи
ны. Каждый год мы проводим
сотни различных мероприятий
по рукопашному бою.

димо отметить, что рукопашным
боем занимаются как мальчики,
так и девочки. А на тренировки
приходят даже пятилетние.

Сколько ребят занимается
рукопашным боем и какого
возраста?
По всей Украине рукопашным
боем занимается больше десяти
тысяч детей разного возраста.
Так, на чемпионате Украины
в прошлом году принимали участие около тысячи спортсменов
в возрасте от 10 до 17 лет. Необхо-

Юрий Анатольевич, рукопашный бой – это, по сути,
бой без правил. Родители не
боятся отдавать детей в такой
опасный спорт?
Сразу хочу возразить, рукопашный бой – это не бои без
правил, а вид спорта и система
профессиональной подготовки
правоохранительных органов
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и военнослужащих. Занятия
рукопашным боем – это, прежде
всего, система воспитания посредством физических и специальных упражнений. Проведение
спортивных занятий и соревнований жестко регламентируется
программами подготовки различных возрастных групп и правилами соревнований.
В нашей школе первая задача – воспитать здорового (физически и духовно) человека,
а спортивные результаты – это
не главное.

Часто можно услышать
о том, что единоборства ломают психику и раньше 14 лет
в подобные секции детей лучше не приводить. Что вы на
это можете сказать?
Я с этим не согласен. К нам
в секцию приводят детей в возрасте от 5 лет и старше. Как я уже
заметил, тренировочный процесс – это процесс воспитания
ребенка посредствами различных
упражнений. Главная задача
тренера – общее физическое
развитие ребенка, развитие
быстроты принятия решения
в трудных и постоянно меняющихся условиях, умения
находиться в коллективе, уважать товарищей и старших,
формирование различных
навыков и умений, необходимых для дальнейшей жизни.
Для того чтобы детям было
интересно, в большинстве используется игровой метод, а непосредственно изучение техники
рукопашного боя занимает не
больше 10 % от общего времени
тренировки. Из опыта могу сказать, чем раньше ребенок начи-

нает заниматься спортом, тем
быстрее он развивается. Он более
активен, уверен в себе, у него
лучше иммунитет и он всегда за
себя сможет постоять. И, конечно,
самое главное – это безграничная
любовь к детям, без которой немыслим позитивный результат.
А ваши воспитанники используют на улице приобретенные навыки? Дерутся?
Символ федерации рукопашного боя – это рука,
останавливающая нож, а лозунг – «Останови агрессию!».
Поэтому с первого дня занятий мы учим детей не применять свои знания для агрессии. Как правило, человек,
который занимается единоборствами – это личность, а дерутся те, кто не смог или не сумел
реализоваться в жизни. Но хочу
заметь, что наши ученики могут защитить не только себя. Мы
ребятам всегда говорим, чтобы
не демонстрировали способности
без повода. Они и сами это понимают, умеют уладить конфликт
ные ситуации с помощью слов.

В Винницкой области в Погребище
при Первой православной парашютнодесантной школе имени цесаревича
Алексея организована секция
по рукопашному бою, в которой
занимается более 100 детей

Юрий Анатольевич, на ваш
взгляд, можно ли каким-то
образом связать рукопашный
бой с Православием и патриотизмом или это несовместимые вещи?
Главными задачами, которые
ставит перед собой наша федерация, – это патриотическое и духовное воспитание молодежи.
Федерация проводит ряд мероприятий, посвященных памяти
погибших воинов в Афганистане,
Дню Победы, Дню освобождения
Киева и других, памятных для
нашего народа, дат. На всех международных соревнованиях сборная
Украины по рукопашному бою
поет гимн Украины.
Что касается Православия, то
на всех детских чемпионатах Украины у нас присутствует священник,
который перед началом соревнований читает молитву. В Винницкой области в Погребище
при Первой православной
парашютно-десантной школе имени цесаревича Алексея
организована секция по рукопашному бою, в которой занимается более 100 детей.
Особенно хочу обратить
внимание на то, что на мастерском сертификате, который
получают спортсмены, сдавая
экзамены на черный пояс,
изображен православный
собор, символизирующий, прежде всего, духовное начало нашей федерации.
17

дУховна ПрийМалЬнЯ

КУПОЛ

Відповіді священика
Здравствуйте, отец Олег. Мы
недавно купили квартиру, и родители посоветовали нам ее
освятить. Скажите, обязательно ли освящать жилье? (Елена)
Спасибо, Елена, за вопрос.
Поздравляю вас с приобретением собственного жилья. Пусть
в вашем доме всегда будут мир,
любовь и Божье благословение.
Освящать квартиру необходимо,
ведь, как говорил Ф.М. Достоевский, «природа не терпит пустоты»,
либо там зло, либо там добро.
Освящение квартиры – это окропление святой водой, кресты
по сторонам квартиры, помазание елеем. Эти священнодействия отгоняют злую силу. Поэтому,
освящая жилье, мы наполняем
его благодатью Божьей, которая
ограждает нас от злой силы.
Добрий день, отче Олеже.
Кілька днів тому я допомогла
незнайомій бабусі на вулиці.
А вона мені дала оберіг. Я відмовлялася, та вона наполягла,
щоб я взяла. Не знаю, як до
цього ставитися. Як мені правильно вчинити? (Ірина)
Ірино, дякую вам за те, що
і бабусі допомогли, і нам листа
написали. Насправді, ми повинні
бути вдячні Богу за те, що Господь
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дає нам можливість зробити добру справу. щодо оберега, ви не
вказали в своєму листі, що саме
вам подарували. якщо це якийсь
медальйон чи підвіска, то краще
його не використовувати. якщо ж
це іконка чи хрестик, то за бажанням можна залишити вдома або ж
віднести до церкви.
Здравствуйте, отец Олег.
Мы хотим обвенчаться, создать
семью, но между нами разница
в возрасте 20 лет. Очень беспокоимся о том, что в венчании
нам откажут. Подскажите, как
поступить? (Михаил)
Спасибо огромное за вопрос,
Михаил. Да, большая разница
в возрасте – одна из причин
отказа в совершении Таинства
венчания. Но для того чтобы не
нарушить церковный устав, вам
нужно обратиться к правящему епископу, который, исходя
из вашей ситуации, может дать
благословение на совершение
Таинства.
Добрий день, отче Олеже.
Я разом зі своєю трирічною
донькою постійно ходжу до
церкви і постійно бабусі в храмі роблять мені зауваження,
що дитина без хусточки. З яко-

го віку дівчинці потрібно заходити до храму з покритою
головою? (Галина)
Дякую вам за запитання,
Галино. Добре, що ви ходите до
церкви і що написали нам листа.
Раджу вам не зважати на бабусь,
які диктують «правила поведінки» в храмі. Схиліть голову і чиніть так, як підказує вам совість.
Спрямуйте свою увагу на престол, вівтар, священика, а не на
бабусь, яких настоятель храму не
благословляв робити зауваження.
Покривайте дівчинці голову тоді,
коли вона сама того захоче. Бо ж
краще зайти до храму з непокритою головою, ніж не зайти взагалі,
тим паче якщо йдеться про дитину. Нехай вона спочатку полюбить
Бога без хустинки, а (я цього
певен) вона й сама її надягне.
Добрий день, отче Олеже.
Я прочитала на сайті журналу
«Купол», що ви також є настоятелем храму на честь ікони
Пресвятої Богородиці «Помічниця в пологах» при пологовому будинку. Уже кілька
років я не можу завагітніти.
Лікувалися в кращих вітчизняних та європейських клініках,
але все марно. Чи можна мені
якось передати іконку з вашого
храму (я проживаю у Вінниці)?
(Ольга)
Дякую вам за запитання,
Ольго. Ми обоязково передамо
вам ікону, залиште свою адресу
і вкажіть перевізника, який доправить вам її. На зворотному боці
є молитва. Читайте її, моліться
Пресвятій Богородиці. Переконаний, вашу проблему потрібно
вирішувати в духовній площині.
У Бога немає нічого неможливого,
головне – стати гідною того, щоб
виношувати маля в своїй утробі.
За час існування нашого храму
було багато випадків, коли молоде подружжя не могло народити,
витрачало гроші на дорогі клініки.
І лише після усвідомлення того,
що дитину потрібно вимолити
в Бога, вони ставали батьками.
Їхніх діточок ми хрестили в храмі,
і тепер щонеділі це наші перші
парафіяни.
Дякую вам за діалог!

Православный месяцеслов
на февраль 2014 г.
1 февраля

Преподобного Макария Великого,
Египетского

2 февраля

Преподобного Евфимия Великого

3 февраля

Преподобного Максима исповедника
Иконы Божией Матери «Утешение»

4 февраля

День памяти святого апостола Тимофея,
епископа Эфесского

5 февраля

Собор новомучеников
и исповедников российских
Священномученика Климента,
епископа анкирского,
и мученика агафангела
Святителя Павлина Милостивого,
епископа Ноланского
Преподобного Геннадия Костромского
и любимоградского

6 февраля

Блаженной Ксении Петербургской

7 февраля

Святителя Григория Богослова,
архиепископа Константинопольского
Иконы Божией Матери,
именуемой «Утоли моя печали»

8 февраля

Преподобного Ксенофонта, супруги его
Марии и сыновей их аркадия и Иоанна
Мучеников анании пресвитера,
Петра, темничного стража,
и с ними семи воинов
Перенесение мощей преподобного
Феодора, игумена Студийского

9 февраля

Перенесение мощей
святителя Иоанна Златоуста
Святых новомучеников
и исповедников российских

10 февраля

День преподобного Ефрема Сирина
Сплошная седмица, пост отменяется

11 февраля

Перенесение мощей
священномученика Игнатия Богоносца
Святителя лаврентия, затворника

12 февраля

Собор вселенский учителей и святителей
Василия Великого, Григория Богослова
и Иоанна Златоуста

13 февраля

Бессребреников мучеников Кира
и Иоанна и с ними мученицы афанасии
и дщерей её Феодотии, Феоктисты
и Евдоксии
Мучеников Викторина, Виктора,
Никифора, Клавдия, Диодора,
Серапиона и Палия
Святителя Никиты, затворника
Печерского, епископа Новгородского

14 февраля

15 февраля

Предпразднество Сретения Господня
Мученика Трифона
Преподобного Петра Галатийского
Преподобного Вендимиана,
пустынника Вифинийского
Сретение Господа нашего
Иисуса Христа

16 февраля

Праведного Симеона Богоприимца
и анны Пророчицы
Мученика Власия, Кесарийского пастуха

17 февраля

Преподобного Исидора Пелусиота
Благоверного великого князя Георгия
(юрия) Всеволодовича Владимирского
Преподобного Николая Исповедника,
игумена Студийского

18 февраля

Святителя Феодосия,
архиепископа Черниговского
Мученицы агафии
Иконы Божией Матери
«Взыскание погибших»

19 февраля

Преподобного Вукола,
епископа Смирнского
Мучениц Дорофеи, Христины,
Каллисты и мученика Феофила

20 февраля

Святителя Парфения,
епископа лампсакийского
Преподобного луки Элладского

21 февраля

Пророка Захарии Серповидца
Великомученика Феодора Стратилата

22 февраля

Мученика Никифора,
из антиохии Сирской
Преподобного Панкратия Печерского,
в Дальних пещерах
Вселенская родительская суббота

23 февраля

Неделя о Страшном Суде (мясопустная)
Священномученика Харлампия
и с ним мучеников Порфирия,
Ваптоса и Феоктиста
Мучениц дев Еннафы,
Валентины и Павлы
Благоверной княгини анны Новгородской
Преподобного Прохора лебедника,
Печерского

24 февраля

Неделя (воскресенье) о мытаре
и фарисее
Священномученика Власия,
епископа Севастийского,
и с ним двух отроков и семь жен

25 февраля

Святителя Мелетия, епископа
антиохийского
Святителя алексия, митрополита
Московского и всея Руси, чудотворца
Иверской иконы Божией Матери

26 февраля

Преподобного Мартиниана
Преподобных Зои и Фотинии (Светланы)

27 февраля

Преподобного авксентия
Святого равноапостольного Кирилла,
первоучителя славян,
учителя Словенского, брата
святого равноапостольного Мефодия

28 февраля

апостола от 70-ти Онисима,
который принял святое крещение
от апостола Павла
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Соціальні проекти нашого храму
ДИТЯЧИЙ КЛУБ «НЕДІЛЬНА ШКОЛА»
• Основи християнського віровчення.
Закон Божий
• Декоративно-театральне мистецтво
Інформація за тел.:
(044) 360 04 10

ХРАМ НА ЧЕСТЬ ІКОНИ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ
«ПОМІЧНИЦЯ
В ПОЛОГАХ»
при Київському
міському пологовому
будинку № 1
вул. Арсенальна, 5
(044) 360 04 10

Індивідуальний
графік
Марина Іванівна
Брежинська
(067) 717 56 51
Володимир Павлович
Бабчун (044) 286 28 07

ВСЕУКРАЇНСЬКА БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ
«МАМА І НЕМОВЛЯ» –
це перша організація, яка вирішує
соціальні проблеми,
пов’язані із материнством та дитинством,
під патронатом
Церкви

КЛУБ «ЗВ’ЯЗОК ПОКОЛІНЬ»

КЛУБ
ПРАВОСЛАВНОЇ
ДИСКУСІЇ (КПД)
Діалог із викликами
сучасного
християнства

Шукайте нас у мережі інтернет
На сайті:

kupol.org.ua

Українська Православна Церква

У мережі FACEBOOK:
www.facebook.com/Kupol.Hram

Інформацію про розклад богослужінь
та новини парафії можна знайти
на нашому сайті та в мережі FACEBOOK

За інформацією звертайтесь
м. Київ, вул. Старонаводницька, 8/6
Храм відкритий щоденно з 10:00 до 19:00

за тел. 360 04 10
та (098) 958 99 33

