Українські святі в календарі:
23 січня. Мучеників пратулинських
27 лютого. Рівноапостольного Кирила, учителя
слов'янського
16 травня. Преподобного Теодосія Печерського
5 червня. Преподобної Єфросинії Полоцької
27 червня. Священомученика Миколи і 24 українських мучеників. Священомученика Омеляна
Ковча
23 липня. Преподобного Антонія Печерського
24 липня. Рівноапостольної Ольги, княгині київської
28 липня. Рівноап. Володимира, князя київського
6 серпня. Мучеників Бориса та Гліба
18 серпня. Відновлення Храму Воскресіння в Києві
3 жовтня. Мучеників Михаїла і Теодора чернігівських
1 листопада. Священомученика Теодора Ромжі
20 листопада. Преподобної Йосафати Гордашевської
25 листопада. Священомуч. Йосафата Полоцького
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Молитва Церкви не є примітивною, вона використовує високий стиль, розмірковуючи над високими
матеріями, бо йдеться про Бога, і по-іншому не можна. Так слід поступово зруйнувати стереотип, що
«літургія Церкви і молитва вірних існують окремо». Буває, прийдуть люди на похорон, дяк зі священиком
щось 45 хвилин читають, люди слухають, а наприкінці
моляться «Отче наш» і «Богородице Діво» так, ніби
все, що відбувалося за ті 45 хвилин, не було спільною
молитвою і їх не стосувалося. Це як процедура, яку
належить відбути, невластиве і спотворене бачення
літургійної молитви. Насправді вона є джерелом і вершиною християнського життя. Передаючи нам
осмислений і оспіваний досвід віри попередніх поколінь, молитва Церкви має стати нашим власним висловом віри.

Богослужіння добового
кола доповнюють Святу
Літургію і відкривають нам
історію спасіння.
Запитайся у свого
священика, як їх молитися!
Навчися і молись!
Проект Створення інформації
розробки
таких напрямів:
матеріалів
 біблійного;
для
морально літургійного;
духовного
 морального;
зросту
 еклезіального;
вірних
 соціального
УГКЦ
Розробка буклетів
за підтримки Renovabis

Комісія у справах мирян УГКЦ
пл. Святого Юра, 5, м. Львів, 79000.

www.laityugcc.org.ua

ДОБОВЕ КОЛО
БОГОСЛУЖІНЬ
Що таке молитва Церкви?
Що таке добове коло богослужінь?
Структура Вечірньої та Утрені?

Молитва Церкви
Особиста молитва, спілкування людини з Богом
не є прив’язаною до певних усталених форм. Згідно
з навчаннями святого Івана Касіяна, існує стільки
молитовних форм, скільки є душ.
Характер молитви Церкви залежить від постійного релігійного надбання, традиції, що охоплює
всіх і висловлюється в хвалі і прославі, подяці та
прошенні.
У центрі християнської віри є Ісус Христос – Божий Син.
Молитва є висловленням віри, це вільне спілкування з Богом спільноти, народженої Божим об’явленням та культурним середовищем.
Ісус є присутній там, де збираються в Його ім'я.
Саме Його присутність під час нашої молитви дає їй
силу.
Молитва Церкви через молитовне правило освячує час і простір, кожну хвилину людського життя.
Це постійне перебування у присутності Бога. У богослужіннях Церква споминає спасительні Таїнства
Ісуса Христа. Оскільки Пасха Христа триває в минущому часі, то й богослужіння Церкви побудовані
в трьох колах, відповідно до трьох одиниць часу –
добовому, тижневому та річному.

Що таке добове коло богослужінь

Вечірня та Утреня

У нашій Церкві існує практика семиразової молитви впродовж доби – добове коло богослужінь.

У парафіяльне життя найбільше ввійшли Вечірня та Утреня.

Коло починається з вечора, оскільки Господь починав творити світ увечері. Богослужби добового
кола освячують кожну пору доби: вечір, ніч, ранок і
день. Тексти добового кола в основному біблійні:
псалми та біблійні пісні, хоча вони містять також
гімни та святоотцівські молитви.

Вечірня полягає у прославлені Господа за
Його творіння, проханні про дари та каяття. Важливими елементами є кадіння та світло.

Чергування ночі і дня в розповіді про сотворення
світу є знаком творчої дії Бога, який привів усе з
небуття до буття. Тому для спомину цієї дії богослужіння добового кола розпочинається з вечора. «І був
вечір і був ранок…» (Бут. 1, 5нн).
День, згідно зі Святим Письмом, – це період
життя.
Господь Бог сотворив світло, відокремивши його
від темряви. Цей зміст вкладено в розуміння добового кола: піднесення творіння з темряви небуття
до світла буття, а відтак – від світла видимого до
світла невидимого.
Ось чому біблійний день – як символ наближення світу до Бога і входження Бога у світ – є водночас днем літургійним.
В порядку доби молитви служать так: Вечірня,
Повечір’я, Північна, Утреня з Першим часом, Третій час, Шостий час та Дев’ятий час, що містяться в
богослужбовій книзі Часослов.

Дим кадила, що восходить до Господа висловлює покаянну молитву та прохання про прощення. Гимн «Світло тихе» оспівує Христа, який неміччю свого хреста здолав силу диявола і життя
дарував світові.
У гимні «Сподоби Господи» просимо про захорону від гріха. Словами «Нині відпускаєш» уся спільнота висловлює радість від зустрічі з Богом, а також готовність зустрітися з Ним у майбутній славі.
Утреня – прихід світла у темряву.
Частини Утрені передають радісну перемогу у
різдвяній пісні ангелів, що сповіщали пастухам
народження Месії («Слава в вишніх Богу»), в пісні
Богоявління («Бог Господь явився нам») та в пісні
перемоги воскреслого Бога нашого («Ангельський
собор»).
Треба дивитися на молитву очима віри, інакше
ми там нічого не побачимо, що спонукало би нас
приходити і молитися.

