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УН~АІНСЬНИЙ ОДРИВ.; - І 
НИИ ПРАВОСЛАВНИИ 

КАЛЕНДАР 
НА 1932 РІ Н 

Калевдар видруковапьй в дві 

фарби по повому і старому 

етилам. Кожне число містить всі необ· 

хідні ка.в:еп)Іарві відомости. На всі сва

та завначеві апостоІlьсь~:і і євангельські 

чита.нпв. 3 худ·1жпьоrо ботсу xa.renдap, 

беаумовпо, дорівнює ліпшим за

кордонним і краєвим кален,11;а.р.вм. 

+ 
Ціна напендаря (бльону) 1 золотий, 
а разомь з художнім паспарту (стін
ною)-1 зол. 25 гр. Заграницю цІна 
бльону 12 вм. цент., , з паспарту 

15 ам. цент. без пересилни. 

Адреса: Sklad Synod~~.~~~ В. І 
Warszawa, (4), Zygmunto~ 

І. ХDЛМ[ЬКИИ НаJОВНИИ календаJ на 1~]l J. 
11. УКJаЇН[ЬКИИ ПJаВОШ. календаJ на 1~]l J. 

Ці хuендарі в ріжпс.барвпях художніх обrорт,:ах мають в своііому боrато11у змісті 
:місацесJов старого і пового сrилю з зазпачевпам апосто.Іьськкх читань і особливо
стей церІшвиого боrослужепnа па ці.1ий рі~~:, повний список св.отих, ве.аиrодвю таб.ІИ· 
цю па. б ро~~:ів, си.Іьсно·rосподарчий пора.,цвик, цікаві статті, jпформаційний віJJ;діл і т. и. 

Календар є необхідною настольною книгою в кожній хаті. 
ЦІНА. 90 ГРОШЕЙ. ЗАГРАНИUЮ 11 АМ. П,ЕНТ. БЕЗ ПЕРЕСИЛКИ. 

f\дреса: Sklad Synodalny. Warszawa (4), Zygmнntowska 13. 

ПЕРЕДПЛАЧУЙТЕ І · Единий в Польщі церковно-народнин ілюстр. тижневик ПЕРЕдПЛАЧУЙТЕ І 

"ВОСКРЕСИОЕ ЧТЕИІЕ" 
НА ,1932 РІК. 

Передплата В'Ь краю: На рік-24 зол.; на півроку-1 L зол.; 
на З місяці-б зол.; на місяць 2 зол. окремий примірник-50 гр. 

Заграницю: На рік-З дол.; на півроку-1 дол. 50 цент.; на 
З міс.-1 дол.; на 1 місяць-50 цент.; окремий примірник-15 цен. 

f\дреса: Sklad Syпodalny. Warszawa (4), ZygmuntO\\'ska 13. 

~-----------------------------------------------------------------



УКРАІИСЬКИЙ 

ПРАВОСЛАВИНИ КАЛЕВДАР 

ИА 193Z РІК. 

BRPШR BR. 
ДРУКRРНЯ СИНОДRЛЬНR, ЗИГМ.УНТОВСЬКR 13. 



Почаївський Образ Божої Матери. 
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КАЛЕИДАР. 
Ка.пєвда.ре.м: власпе зветься ~~:оротке перечислеввв с:в.tт св.атвх, у.Іоже

ве в пор.ндко:ві :иіtвців і днів ва певвий рік. 
Ка..Іендар-с.Іово .Іатвнсь1е ( Kalendaгium) і са:ио походить від грець· 

коrо с.Іюnа Каlео-uичу, виuиквю, бо в старожитньому Римі спеціа.11ьвий 
урадовещ:., а після верховний первосващеви~> першого дв.а місацв: виuихав :мо
..ІО,ІІ;ИІtа; звідси nерше чис.Іо зва.ІІос.п Іtа.nєнди (Kalendae). 

Христінвський ка.1євдар івахше аветьсн .м:ісвцес.1овом або св.втца:ми, а 
В& заході мартИрОЛОГОМ і ПОЧаТОІt ЙОГО ІІрИЄТЬСВ В Ч~СаХ аПОСТОJІЬСЬІtИХ. 
В ха.в:єв:дар.ах звичайно міствтьс.в самі и:оротхі відомости про святих ;в:л.в від
ріжневвв їх одноrо від дpyroro, вапр., апостол, мучениr;, ореподобний (івок, 
sа~>овпик), іже во еватих отець ваш (єпв:сrюп), в~~:ачєтьсs іноді місце йс:іrо 
zитт.r або ховчиви, вапр., Авкврський, RесаріІІсь:кий і т. п. 

В теперішні часи и.алевдар - необхідна книжка. в кожному господарстві 
і в кожвій хаті, .ВІ у заможного, тах і <іідноrо се~ввива і робjтника, де є хо-. 
о,w;на грамотна .D.юдиІІа. 

Дешена по ціні квижка ц.в: містить хріи tазначеввя: терміву сват, амін 
»ісац.в: і ріжвих ві:~,ом:остей, також кориеві поучевв.в: ,11;ухеввого зкіоту, .в:к і по
ради з rа.1узі дом:ашвьоrо і сі1ьськоrо господарства. 

В старих ка.в:ендарнх :міств.аись 'ріжпі відомости відносво майбутвьоrо 
врожаю, замиревна або війни і ріж.ві забобонні відокости про щасJІиві і не• 
щасні дні. в .в:кі ніби не слід почляати жадної справи, про ВП.ІRВ н.Іапет ва 
розум: і майбутню до.1ю дітей, що рОАJІТьс.в: і т. п. 

Забобонні люде хріпко вірили подібпnм дурвицвм. Але перший праІ.тич
во пригодвий калєвдар сuав в 1732 році в :иісті Філап:е.аьфіі американський 
в-.енвй, Вепі.вм:иа Фра.нхлив ( с.ІІавввй винахідчих гро.м:озаоду), під наголовком: 
"А.1ьманах доброrо Рнчарца". Квиrа цн мала величезний успіх; на протазі двох 
:м:іоаців бу.1о роспро,11;ано І 00.001) "Ooro примірників, в вище в ті часи нечуване. 

Ві.~; Фрав.а:JІива і інші пароди вавчв.Івсь аа посередництвом калєн.и;арів 
широко росповсюДжувати ріжпі хориеві відомости А.1е в цих 11:алєвдарвх мож
на. поміти·J:и той пова:вший брак, щu сuадаючі їх мажо звертають уваrи ва 
потреби сеJІ.в:н, сере,11; аких є чис.1о .1юдей, що бажа)І)ТЬ читати і потрібують 
вабутт.в: шл.в:хом гракотвости nотрібних ,11.11 їх ж.иттв і господарства відомостей. 

В міру слабих своїх cu редаrщі.в старuась заповнити вище зазначений 
брак. 

Нарід наш - христі.uись.:ий, правос.ІІаввий 3 даввих давен віАріжпавс.ІІ 
своєю r.1ибокою вірою і від,~;авістю праиосJавпій церкві, а тому чита1ш.в в;м:іще
вих в ь:анєвдарі статей реJіrійно·м:орd..Іьвоrо змісту цостарчвть йому духовне 
sв.дово.rевв.а і користь. 

Нарід ваш-nРрева:кно uіборобсьхий, а сі.в:ьсьхе rоспо~арство-це та&а. 
хвижха, в Іtотрій ще баrацьхо .Іистів нерозрізаних. 

Читаючи J:а.Ієндар, він лerrio позаа.йоии:ться 3 досві,11;ом: інших .Іюдей, 
особ.~о.иво в царині ма.в:орозвиневоrо ще са,цівництва, пасічввцтва і шовхі:в
иицтва. 

В життю сеАаивна не :ма.ш ще й інших браtів. Йо:му потрібні правила 
розумної rіrієви ( відокости про здоров .І& .в:юдиви .і скоту); вів мусить звати 
засоби, л& .в:ічити та запобігти хороба:u: своїм і сnого схоту ;в;омовиии засобами, 
ве звертаючись ДІJ знахарів, що Зlо:вж.:u:ва.ють часто йоrо тсир.в:вою. 

ЛІС отверезити варі~; ·- ц~ питанв.в: перmорвдвої ваrи і вайбі.Іьш удатна 
ваrода зrцати от>о ue в.ІІасве в Jts.ІІа.в:євдарі. 

Tui завдаввв накрес.жи.в:о собі видавництво кuевдара, маючи ва,в:ію 3 

роь:у на pir' .в:а.вати вародоІІі духовну іжу і поради дл.в: полівшевна йоrо :мате~ 
рі..вл:ьноrо добробуту і просв'ІИ всіх приите..Іів иаро;в;у добро'l.Іи,вого пробаченна 
за браІtи, аа:.і :можуть трапитись. 

• 
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Від народження 

rocnoдa нашоrо Ісvса Христа 
РіК 193Z-й, ВИСОКОСНИЙ, МОЕ 366 ДНІВ, 

v nютомv zg днів. 
Ві,в; сотворінна світу по обрахованdю визавтііськuиу . 7440 

І 
І 

• хрещевв.в: У:в:раі"ви • 944 
по,~~;і.ау ХристіввсьІСої Цери.ви на східню правос.аавну А західню 
КаТО.ІИЦЬЕJ 878 

" почаоrку· уи.раІнсьи.оrо друкарства 8Б7 
• Берестейсьь:ої церковної" унії . .836 
11 об'е,в;в:авва унії а правос.па.вієм: яа Волині і ІІоІіссі 93 

об'є.а;иаввв унії в правос.Іавіє:м: ва Хо.Імщиві і ІІід.авmу . о7 
" початку ои.реиоrо існуванва ПравосJІаввоr Церкви в Іlо.аьщі . 11 

вроrо.аошеив.я АвтоJtефаJІії Іlравос.аавної Церквк в 1Іо.1ьщі . 7 

ПАСХАЛЬНА ТАБЛИЦА НА 5 РОКІВ 
no старому стилю. 

І=. Вежиц•••І DpeDOJ(O· І =~І ТріАWІ 
РІК Масопуст 5' ~ "'= вевва Q ф 

~(,) 

Сі11. /Лют.І.JІюоr.І Бер. І Квіт. І Квіт./ Трав.ІТрав.ІТрав./ ЧерІ. 

1932 - 22 29 

І 
18 І 12 27 6 - - -

1933 - 6 13 - з 27 - 12 22 -
1934 29 - 5 26 - 19 - 4 14 -
193о - 18 2б - І 15 

І 
- 9 

І 
24 - s 

1936 - 3 10 30 - 23 - 8 18 -

Гоповні свята в 1932 році по ст. ст. 

Ве.в:иJt,~;евь 18 квітWІ. Нв..U.. 

Двунадесяті (по ст. ст.): 

1. Боrо.аJІ.Іеввв: Госпщнє. • 
2. Стрітенна Господвє. • 
3. Б.1аrовіщевва ІІресв.в:тоІ Боrорщиці . • 
4. Квітва пе,аі.ва. Вхі,в; Г-,~;а lcJca ,в;о Єрусалиму. 
Б. Вознесеввв Госпо.w;вє 
6. Зошества Св. Духа. Трійца 
7. Преобраzевва Госищвє ·. • 
8. У співна Пресватоі Боrоро.І.иці 
9. Рів,1,во Пресввтоі" Боrоро,t.иці . 

10. Воздвижевва Чесвого Хреста . 
11. Введеква в храм Пресватоі" Діви М:а.ріr. 
12. Рівдво Христове. 

6 січпв:. Вівторок. 
2 ІDтоrо. Поведі.в:оL 
25 березва. Четвер. 
11 І:Ві'J'н.я. Не.п.іла. 
27 травня. Ч6твер. 
6 червва. НеАі.Іа:. 
6 ссрnва. Патвица." 
15 серnвв. Не;dи. 
8 вересвн. Сере~а. · 
14 в ересил .. Вів.торuІt- _ 

-21 .вистопаДа. Недіц. 
25 rруднв. Cyбun. 



б 

Инwі великі свята no ст. стилю. 

1. Новий Рік. Найиеиованн.к Госпо.в;а Ісуса Христа. 
2. Св. Мико.1а.а. Переаесенна :кощів . . . . 
3. День rв. Духа • • 
4. Різ,~;во Іоана Хрестите.1.11. 
о. Свв. aun. Петра й Пав.аа 
6. Свв. .муч:ч. братів Макввеrв . . • 
7. УсіІвовенв.и rо.аови Іоана Хреститела • 
8. По:и:ров Божої Матери . . 
9. Собор Архвстратіrа Михаї.Іа. 

10. Св. М.r.:.оJІая Чу,~~;отворц.и. 

nости. 

1 січв.и. Четвер. 
9 !'равв.в. Недів.и. 
7 червив. Пове,](Uо:к. 
24 чер.ваа:. Четвер. 
29 червв.в. Вівторок. 
1 серпн.в. Неді.Іа. 
29 серпвв. Неді.1.и. 
1 жовтв.в. Пвтииц.в. 
8 жистопа,~~;а Пове,~~;іжо:в: 
6 rрудн.в. Пuнедuох. 

1. В вавечеріє Боrо.ав.Іенн.в. ГолоJ(на кутя Б січва. ПоведіJІок. 
2. Ве.Івкий піст. Від 1 березна ,~;о 17 JUІЇ't'В'8 вuючво. 
З. Петрів:и:а. Вів; 1 3 червв.к до 28 червив вuючво. 
4:. Спасівка. Від 1 .~;о 14 серпив вr.:..rю'ІВо. 
б. В ,~;евь Усікновеввв rо.1овв Іоана Хрестите.Іа 29 серпв.в. Не,ці.І.в. 
б. В ,J.евь Воздввженв.в Чеrвоrо Хреста 14 вересв.в. Вів'!'орuк. 
7. Пн.аипівка. Від Іб Австопада ,~;о 24 rрудвв вк.аю1во. 
8. Піст :кожної середи й п.втниці, :и:рім всеїдвих. 
9. Сврвоrо твжн.в (вів: 2~ до 29 JІютоrо вв.лючво ). 

Всеі"дні. 

1. Від Різ.~:ва Христовоrо до вавечері.в Боrо.ав.rевв.к. (Ві.~~; 2б rру.в;в.в .в;о 4 ci':u 
BU.IO'IBO). 

2. Від веді.Іі Митар.в й Фарисе.в до ве.І(і.rі БJІу,~~;вого Сива. (Від; 8 .аютоrо ~ 
15 .аютоrо включно). 

З. Від .Не.tико.в;ва .в;о веді.Іі Фо:мввоі. (Ві.в; 18 J\O 24 кві'І'В.І вк.июч.в:о ). 
4:. Bi,J; 3еJІеввх Св•т до веJ(і.Іі всіх свит:в.х. (Bi.s; 6 ,11;0 12 'Іервв.в Blf.IІ>'IBO ). 

З а д у w н і д ні. 

1. Бать:и:івська СJбота пере,~; Ве.Іикв:м Постом. 21 .І.Ютоrо. 
2. Перша по:ивиаnвfІ. субота Ве.аІІкого Посту. 13 березв.в:. 
8. Друга пuІІИІІаJІьна субота Ве.иикоrо Посту. 20 березва. 
4. Третв: nокивuьва субота Ве.ІВкоrо Посту. 27 бР.реава. 
6. Провідвий поведі.ао~> Фом:ивоrо т:и•ва 26 квітв.в. 
6. Батьківська субота. перед 3е.Іев:ими свата11и. б черв:u:. 
7. ДІІвтрієвська поквва.І~>яа субота 23 жовтив. 

Дні поминання небіжчиків. 

Суботу Правос.Іавва Церква nрв3па•и.Іа ,І;J.ІІ поквпави• иебіачип:.ів, по
:керmвх в вірі. Де акі з субот спеціа.Іьоо визначеві д;ІJІ урочистоrо помввавu; 
'І'&J.Ї суботи вазвваютьса "батьхівсьu:uв", а то тоху, що у першу чергу аава. 
.а;и повинно поиинат11сь батьхів. У ті ,~:ві Свв:та Цер:и:ва за:uика.є вас ІІО.ІВ'І'Ис.& 
ве ті.аьки за рщичів, пр•.атеJІів і звайоиих, але й за всіх взаruі, що по:мер.п 
в ва.в;ії на воскресевв.в: та вічне житта. 

Найбі.кьш урочистими і всюди впаввив є Все.в:евсьхі Батьківсьхі Субоп. 
Називаютьс.и вови так току, що їх встановив цер:ковJІий устав Все.аевськоr 
Церкви. Таких субот є шість: 1) оставо• Сjбота перед Ве.1ики:и пос'І'ок, 2) су·-
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бота ва nершій педіІі Ве.пиrоrо nосту, 3) субота ва Аруrій недіАі, 4) С}"бота ва 
третій неділі. 5) субота перед і:!елевимп Сватами, 6) Дмитрівсь~t~ субота -
7 -ro .ІИСтопада. Крім субот ДJ.ІІ все.:rенськоrо помиванn.а небіж1И11іо призначено 
щ~ прові.~;вий понеді.ІОІ •І>омивого т!.Іжв.я. 

Кожний православний хри()ті.аввв nовивеи у ті дпі бути присутпів ва 
помива~ьвих боrослужеввах. 

Бі.нш подрібпі відомости про ті дві подасть а:а.ІЄВ,!;ар па 1 '- 33 pir. 

Дні, в яні не дають шлюбів. 

1. Протвrом цілого ро ку -напередодні серед і пвтниць. 
2. Ві!\ педіJі Мао.;опуснQї ,цо Провідвої (Фоминої), себ-то протвruм BeJ[И&oro 

посту і Везикодньоrо тажва. 
3. В піст Петрівсь~ий і Успенський ("Свасівь:у•). 
4 Наrrередодві сват і в суботи. 
Б. НN.пере,&;одві і .в самі дві Усікновенна глави Св. Іоана Прtцтнчі ~29 серп

ва) і ВозцвижР-нна Хреста Господвьоrо ( 14 вересна). 
6. Від 14: лис·rопа,&;а до 6 січн.н - в Різдвавий піст ("Пилиuівr;:а") і пі~ас 

Різдвавих Сввт 

Стоnні покревности, при котрих шлюби заборонені. 

Ировна. 

В покревности кровиш по .Іивіах простих вхоявч.11х або сходичих -
JІІ.Іюби заборовюютьс.а у всіх стопвах. В .ІІИвіах боь:ових ·· m.11r6и зв.боровю
ютьсв до 3·ro стопив вr.Іючво. В 4 стопні Ш.І.ІІбв ,~~;озволвє Сващ. Сино.~;, в б 
і в G-м}· стопні Е::парх. Архиєрей. 

Двохнровна. 

В покре:ааости двохкроввій m.Іюби забо:ронаrтьса в перших трьох 
стопнах В 4-:ку-mІюби дозаожвютьс.а: Єиарх. Архиєреєм, або за йоrо ааступ
и:кцтвом Сващ. СІtво.цом 

Трьохировна 

В трьохкроввій покревности m.1юби безумовно заборонвютьс.а тu1•ки 
в перmоМ} стопвеві. В 2 і 3-му стопиеві ШJІюбя дозвnJІаЮТЬ".ІІ Єrtа.рхі.яІLИИМ 
Архиєреєм. 

Духовна. 

В покревности духоввІн ве JІОЗвол:.ветьса вступати в став ма.аж.енськиі 
:восприе:мвИІюві, або хресному батм:о:аі з матіррІО воспрвв.втоru, або хреснпа; 
воспри€.мввпі або хресній :матери з овз:овівшии батьком восприн.атої або 
хресвицj. 

ІіlІюби хресиоrо батька з хресницею або хресної матери с хресвикои, 
а та&ож і чма з чмою, або восприє:м:ник:.а і восприємниці тоrо самого хре
с:виха або Х'(Іесвиці-дозвоJІаютьс8 Єпарх. Архиєреєм. 

Інші вив.атки мІJжуть бути зроб1еві тіл:ьІtИ Сващ. Синодом. 
Нзаrа.Іі у всіх випадках, лкі виuикають суинів, nарафів.Іьві свлщеник.и 

по:вввиі звертатись за порадою до своїх Єпархіанних Архиєреїв. 
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Дні, в котрі не відбувається урядування. 

У всі недіпі і слідуючі римо - католицькі та nольські народові 
свята по старому стилю: 

Січень. 
Березень. 
Квітень. 

" Травень. 

" Червень. 

Серпень. 
Жовтень. 
Листопад. 
Гру.а:евь 

20-го. Стрітенна Госnоднє. 
15 го. 2-й день Пасхи. 
20-ro. Конститу1~ія 3-ro иаа. 
22· го. Ноаиесевна Госnоднє. 
3-го. Другий день Зелених Сват. 
13·ro. ПразнИІt Божого ТіJІа. 
16-го. АпостоJІів Петра і Павла. 
2-ro. У спіня.а Божої Матери. 
І 9-го. Всіх Св.втвх 
25-го. Непорочне 3ачатта БожоУ Матери. 
12-го. Різдво Христове. 
13-ro. Друrий день Різдва Христового. 
19-го. Новий Рік. 
24 го. Трьох Королів. 

Астрономичні відомости. • 

Початок: весни - 8 березна о 3-ій годині попож.у.и;ві . 
.1іта - 9 ч:ервва о ll·iй годині дн.в:. 

Місаць. 

Січень. 

осttви- 11 вересва о 2-ій го,~~;иві попо.аудві. 
аими - 9 гру,в;иа о 9-ій годині вечера. 

Римо-натолицьний календар. 

ч и с JI о. Дні. 
от. ст. пов. ст. 

20 2 .ІЮ'І'. Вівторок. Стрітенна Господнє. 

Бер~зевь. 
28 10 

25 б;р, 
Середа. ІІопе.ІІець. Поча.тоІt ВеJІ. посту. 

12 Пнтнвця. БJІаговіщеняа Прес~. Богородиці. 
12 :l5 Патввца. Ве.І:ВІtа ШІТНІщя (Гроби). 
1~ 27 НедіJІ.а. Воскресеввв Христове Пасха.· 

Іtві;евь. 
]і) 28 Пове.І.і.Іок. Друг иіі: день Пасхи. 
22 5 трав. qетвер. Вознесенна Господнє. 

Травень. 2 1б Неді.11а. 3е.в:ені Свата. 

3 16 
" 

ПонедіІОІt. Другий день ~еJІених Сват. 

11 13 2€і Че·rвер. Свнто Божого Ті.Іа. 
Червень. 16 29 Сере,І,а. А.ІІо'"т. Петра і llaвJІa.. 
Серпень. 2 15 сер. Понеділок. У спінив Бож. Матери. . 26 8 Bt!p . Четвер. Різдво Пресв. Богородиці. 
Жовтень. 19 1 І ИСТ. Вівтор ох. Всіх Св.втих. 

~о 2 Сере па. 3а,~~;ушний день. 
JІистопа,~~;. 14 27 

" 
НедіІя. Перша веді.ІВ Аn;вевту. 

Гру;епь. 
25 8 rpy.Іt. qетвер. Непорочне 3ачаттл Пр. Боrоро,а;. 
12 25 fІедіІ.а .Різдво Хрис·rове. 
13 26 

" 
Понеді.Іо&. Друrий день Різдва Христового. 

19 1. СЇ'ІНа. Пнтвицв. Новий Рі~~:. 
24 6 Середа.. Трьох Коро.аів. 
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Жиt~івський калєндар на 1932 рік. 
І ЧВС>О І І Міс.аQь і число 

Місаць. 
ст~~т. 

НАЗВА СВЯТА. 
жидів. Jr.а.ІЄR.ІІ 

J[ютий 8 М:аJІий ІІ-ури.м. 14 адара. 
Березень 8 Піст Есфирі. 13 веа,~;ара. 

9 Пур им: 14 

" 
10 Шуmаr.-Пурим 16 

" Квітень 8 1-ий день Пасхи. 15 впсана 
9 2 ий день Пасхи. 16 

14 7·ИЙ день Паt:хи. 21 
15 R-ий день Пасхи. 22 

" Травень 11 Лаг Беомер. 18 їара. 
~8 1-ий день Шабуот (праввиr. Тори). 6 сввана. 

.JІвп~вь 
29 2-вй ,цеиь Шабуот (празиих Тори). 7 

" 8 ІІіст у nа:м.ать завойов. Єрусuиму. 17 та•уза.. 

" 
29 Tima Беаб. аруйновавва храму (піст). 9 аба. 

Вересень 18 Новий Рік (56!:13). І тиmрі. 
20 ТІіст Гед&JІіа. g 

" 
27 Су,цниD День 10 

Жовтень 2 1-ий день Кучо.:. 15 
з 2-пй день Кучоs.. 16 
8 День па1ьм:. 21 
9 Ківень кучо1. 22 

" 
10 Кінець хучоІt. 23 

Груu.еІІ' І t Ха.нуа:а. Осв.нч:енв.н храма. 25 ІtИС.Іева. 

Ст а р и й с т и n ь. . 
Свн.точнІ дні nідкреслені ІІІирнмми лінінмм. ПІсні ,Ані обведені чорною лмнією. 

Дві тиава ~ СІЧЕНЬ ЛЮТИЙ 11 БЕРЕlЕНЬ \І КВІТЕНЬ 
Не,.;і.Іа 

І 

4111118 2б 1 815\:!2 29 .J І 1 14121128 r18 2б 1 
Поведі.Іок І] 12,19 26 І 2 9 16\2З 1 8 15 22 29 б 12 19 26 
Вівторок. д!13120 27 8 10 17124: 2 9 1612Sj30 б\13 20 27 
Сере,ца. 7 14 21 28 4: 1118125 8 10 17124і8 11 714 2і 28 

Четвер 1 8 lб 22 29 б 1219 26 4 11 18 ~~ 1 815 22 29 -Патвица . 2 9 16;23 8~ 6 13 20 27 . б 12,19126' 219 16 23 80 
Субота SIIo 11!24 31 7 14 21\28\ І L 6 13 20 271 І 3 10 17 24 -Аві тижиа 11 ТРАВЕНЬ ЧЕРВЕНЬ ~ АИПЕНЬ СІ:<~РПЕНЬ 

Неді.аа 
219 

16 2зІзоі 61 ~201271 41 1118125Іr 152~~~ Пове,~;і.Іов: • 3 10 17 24131 7114 21 2S б 12 19 26 .! 9 16 23 80 
Вівторо~:.. 4 11 18 2Б 1 МІІь 22/j~ 613 2012713 !О 17 24 81 
Сере,~~;а • 5 1~ 19 26 2 9: 16 23. 3U 7 14 21 28 4,11 18 21) 

і І 
ч~твер . 3 101 17 24~ 1 8 15 22 29 5 12 19 26 6 13 20 ~7 

2 916128 зо _!11зІІ20127 Пвтвицв . 
17 14 2112'8 41111,Іа1~ 

Субо'І'а . І 8 15і22 291 б 12! l2126 3 10,17:24 31 ...!і!,! :21 28 

Дві твжвв 1\ ВЕРЕСЕНЬ J\ ЖОВТЕНЬ ~ ЛИСТОПАД ~ ГРУДЕНЬ 
недиа . • б 12~~-~9Т2-6"""'іj11ї31-Іот1

1
1-7 2-4,13-;1 ~-7~~-!.::.. .. 12=I;;;l28~~.1 ~: ~ьj;;;;;'2~~~!-.9і":'~':""6 Пове,ці.Іо& • 6 18 20 27 4 11 18126 1 8 15 221291 6 13 20 !.7 

Вівторок. . 7 і3121\28 5112 19126 2 9! 16 23\3о:\ 7 14 21 ~ 
Середа . 1,! lб 22

1

29 \ Б 13

1

20 27 3 10 17 24, '1

1

. 11 8

1

!10!22 29 
Че'l'вер . 2 9

1 

16 123

1

·30 7 14 21 28 4 ні 18 26 2 9 161
1 

23 30 

Патвицв. 310 171\24 J1118115,22 29 Б 12119 26; 13 10/17 24 31 
Субоrа . 4 11 18 25 ]2 9 16\23 30 1 6 ,1.і 20127[ І ~i~l 



І (ЗІ день). С І Ч Е Н Ь (ЗІ день).---~ 
----~~--------------
Ст.І . ...:І 

С.\Н ~І 
Православні свята по старому стилю. 

1114 Ч ~ fіОВИЙ РІ Н. Наімен. Г-да Ісуса Христа. Cn. Василів Нед.
Ут Єв. Ін. зач. 36 (10, 9-16). JІіт. ап. KoJI. вач. 254 (2, 8-12) 
і Євр. 318 (7, 26 28, 8, 1-2); Євр. дtt. 6 (20, 20·21, 40- :)2) і 

І 
Сонце. 

Сх.ІЗах. 

7.39 3.61 

4, 16-22. і І 
і Jlк. ~4 (6, 17 23) Новорічн. мо.п. ап. 1 Тим. 2, 1-6; Єв. Л~t. 

2 15 n Ilepeдnp. Просв. Свт. Сильвестра. Преп. Серафима СаровСЬІ.ОГО. 7.391 3 53 
~ 16 ~~ Oy6orna перед Просвїщ. llpop. МаJІ_а_х_і_ї_._М_ч. __ r_ор_д_ів_. _____ 

1
_7_.3_8/ 3.5-t 

4 17 Н Неділи 33 перед Просв/щ. Собор 70-Til ап. ilfП Феохтисrа. An. 7.37! 3.56 

І 
1'.1. 8. Ут. Єв. Ін. зач. 67 (21, 15-29). Літ Ап. 2 Тим. зач. 298 
(47 5-8) Єв. Мр. нач. І (1, 1-~)-

б 18 П Мчч:. Феопеипта і Феони. 
61

1

191 В ffi БОГОRВЛЕННR. Ут. Єв. Мр. зач. 2 (1, 9-11). Літ. Ап Тим. 
зач. 902 (2, 11·14 і 3, 4 7). Єв. Мт. зач. 6 ,з, 13-17). 

7 20· С + Оо6ор Іоана 1/редтечі. 
8J211 Ч Прп. Гeopris7 Єми.1іана і Домніr..и 
9:22 n Мч. По.аієвкта. + Св. Фи.ІИПВ. Св. Петра. 

10 23, С Св. Гриrорів, єп Нвськоrо. 

11 24і Н Неділи 34 по Просв. Прп Фео.цосів Ве1и:кого. Г.1. 1. (Ут. Єв. 
Мт. зач. 116 (28, 16·20). .lІіт. Ап. Ефес. зач. 224 (4, 7-13). 
Єв. Мт. вач. 116, (28, 16-2U). Літ Ан. Єф. зач. ~24 ( 4, 7-13). І 

12,26 п 
13126 в 
14127 о 
15 28 ч 
16 1 29 п 

Єв. Мт за-ч.8 (4, 12-17). 
Мч:. Таті.вви, св. Сави Сербсьхоrо, мч Петра.. 
Мчч:. Єр:ми.1а, Стратовика. 
Оддаи. Ь'оzоявле'Ниll. Ріввоап. Ніни, nрп. Стефана. 
Преп. Пав.па Фивейськоrо. 
llottл. вериrам ап. Петра. 
+ Преп. Ав.топіа Be.nи.toro. 

7 36 
7.35 

7.34 
7.33 
7.32 
7.31 

7.29 

7.28 
7.27 
7 25 
7.24 
7.22 
721 

3 58 
3 59 

4.01 
4.02 
4.04 
4.06 

4.08 

4.10 
4.12 
4.13 
4.15 
4.17 
4.18 t7Jso ~~ 

18!31 Нj-Н-ед_і_Л_R _3_5_n_o _П_я_т_и_д_е_с-ят_._С_в_т_А_ф_а_в_а_с ·-іа_і_ К-. и_р_И_J_а_А_.І_еІt_с_а_в_др-.- -7-.l-0 -4-.2-0 

1 

Г.1. 2. Ут Єв. Мр. зач. 70 ( J 6, 1·8). Літ. Ап. 1 Ти:и за.ч. (1, 

19 1 п 
20 2 в 
21 3 с 
22 4 ч 
23 5 п 
24 6 с 

25 71 н 
2є 81 п 
27 9 R 
2~ 10 с 
2911 ч 
30 12 П 
31 18 с 

15-17). Єв. Лк. зач. 93 (17, 35-48). 
Лютий. Пр. Макарів Єrвпетськ:.оrо. 
+ Прп. Євфимі.а Ве.nип:оrо. Мчч. Інни, Шнви і Римми. 
Прп. Максима Сповідпиха М•1, Неофита. 
Ап. Тииофін. Прп:мч Анас1асів. 
Свмч:. l{.ли:иента.. Мч:. Аrафавrе.Іа. 
Прп. Ксенії Ри:мJ. Мч:. Іоана.. 

Неділя 36 по Гитидес Св. Гpиrnpis Боrос.Іова. Гл. В. Ут. Єв. 
Мр. зач 71 (16, 9-20). Літ. Аи. 2 Кор. аач. 182 (6, 16-7, 1) 
Єв. Мт. вач. 62 (1!), 21-28). 

Прп. Ксенофонта і Марії. 
+ Перенес. иощей cu. Іоана 3онотоустоrо. 
Прп. Єфрема Сврива. 
Перев мощей св. Ігнатія Боrовосцв. 
,±; Овт. B'tC!t 1ія Вел., lpu20piя Бо~осл. і Іоана Золоrпоуст. 
Чудотв. і безсеребреп. Кира і Іоана 

Фа3ІІ або чв~рті місици 

Перша чверть І 2 о rод. J О хв. 20 рано. 
П о в н в (;~ 10 о rод. 3 хв. 40 два. 
Оставив чверть ~(і 17 о rод. О хв. 32 :вночі. 
Мо.&оди~t \;~ 24 о rод. 7 ХІІ. 34_раво. 

Віщуванни погоди по народньому налендарю. 

7.18 4.21 
7.17 4 23 
7 16 '25 
7.14 4-.27 
7.12 4.29 
7.10 4.30 

7.08 4.32 

7.061 4.34. 
7.04 4.38 
7Л3 1 4.88 
7.01 1

1 4.40 
7•01 4.42 
6.581 4.43 

3 і 4 морози, 8 - від.Івrа., 16- 22 пере:мівпа поrода :з :морозами, від 23 і ао І 
ківца-відлпrа. і сніr. 



Г (29 день). Л Ю Т И Й (29 день). 
С\т.І·; І ПравославнJ свита по старому стилю. 

с. н. І=:( 

І Сонце. 
Сх.!За.х. 

1 14 Н Неділя о Закхею. Передпр. Отріmе'Ння. Мчч. Трифона. і Петра. 
Г.1. 4, Ут. Ев. Лк. зач. 112 (24, 1·12) Лит . .Ап. Тии. зач. 28б 

215 ll 

316 в 
4 17 с 
б 18 q 

619 п 
7 20 с 

--
8 21 н 

(4, 9-Іб) Ев. Jк. зач. 9-4: (12, 1-10). 
® СТРІТЕННА r -НЕ· Ут. Ев. Лк. зач. 8 (2, 2 5-32). Літ. .Ап. 

Євр. зач. 316 (7, 7·17). Ев. Лк. зач. 7 (2, 22·40). 
Прав. Сииео:ка Бог. і Авви Прор. 
Прп. Ісидора Пе.ІусіоІ'а. 
М'І. Агафії, + Свт. Феодосів. 
МЧ". ЮJІі.Іиа, Христини. 
Прп. Парфенів і Луки 

Нед. о Митарі і Фарисею. Мч. Федора Страт:uата. Г.1. 5 Ут. Єв. 

1 6.56 4.45 

6.54 4.47 

6.52 4.49 
6.50 4 51 
6 48 4.БВ 
6.46 4.б5 
6.44 4.б7 

--
6.42 4.б3 

Лк. зач. 113 (24, 12-Вб), Літ. Аи. 2 Тии. sач. 296 (3, 10-15) 
Єв. ЛR. зач. 89 (18, 10 14): Оплошна сед.ttuця. 

9 22 П Мч. Никифора. Отд. Стрітен'Ня. 
10 231 В Свщ:ич. Хар.11аиnів. Мч. Вuевтиви. 
11 24 С Свщкч. В.1асів, Феодори 
12 25 Ч Св. Ме.1етів. + Св. О.11е~сів. Іверсьхоі Б. М. 
13 26 П Пр. Зої, Фотіиіr. Прп. Мартив.івиа. 

6.40 
6.38 
6.36 
6 34 

6.01 
5.02 
6.04 
6.06 

632 6.08 
14 27 О Прп. Авхсевтів. Ріввоап. КириJІа. 6.30 6.10 
--- - --------------------·----- ----
15 28 н 

16 29 п 
17 1 в 
18 2 с 
19 3 ч 
20 4 п 
21 б с 

22 6 н 

23 71 п 
24 8 в 
2б 9 с 
2610 ч 
2711 п 
2812 с 

Неділя о БлуднІм Сині. Ап. Онисима. Г.1. 6. Ут. Єв. Лк. sач. 
114 (24, 36-5$). Літ. Ап. l Кор sa11. 136 (6, 12-20). Єв. Лк. 
зач. 79 (15, 11-3~). 

6.28 5.11 

М'І. Вu~втива і ПавJІа. 6.26 6.13 
+ В.1:м..-. Федора Тнрова. 6.28 5.16 
С•. Льва, папи Римського, св. Ф.Іавіаиа, uатр. Rостаит•иоп. 6.21 б.17 
Ап. Архипа і Фпипа, прп. Євrеиі•. 6.19 6.19 
Прп. Льва, єп. Катавськоrо. 6.17 5.21 
Прп. Тииофів. Іlо.ttuка'Н'НЯ потер.ІtІх. 6.14 6.23 

------·---------------------І----1----
НеДЇJІЯ Мясопусна або о СтрашнІм Суді. Прп. Афавасі• Спові.в;- 6.121 б.26 

иии:а. Г.1. 7. Ут. Єв. Ів. ва.'І .. 63 (20, 1-10). Літ. А•. 1 Кор. 
зач. 140 (8, 8-9, 2). Єв. Мф. зач. 106 (25, 31-46). 

Свщкч. По.1і:в:арnа. 6.10 6.27 
+ Обрітевва Г.&ави Іоаиа Хрест:ите.1а. 6 08 6.29 
Св. Тарасіа, а.рх. К.оставтинопо.Іьсьи.оrо. 6.05 5.80 
Си. Порфирі.в Газсьжоrо. 6 03 б.32 
Прп. Про:.-:опір, Тита Пе•ерсьхого. 6.00 5.38 
Прп. Ва.с•.1і• Спові,І,вв:в:а, прп. МарІІІіІИ. б 58 6.36 

291' ї3 -п-

1 
,,_Н_е_д-іл_я_С_и_р_и_n_у_с_на_а_б_о_П_р_о_щ_а_л ь_н_а_. _П_р_п·-.-Rа--с-і.в_п_а_.-r-.. -.-8-._У_т ___ Є_в_1 __ Б_.б_Бj-б-.3-6 

Ів. вач. 64 (20, 11-18). JІіт Ап. Р.І!ІІІ. sач. 112 (13, 11·14, 4-) 
Єв. Мф. 17 (6, 14-31). Заzов. -на Велvкий піст. І 

Фази або чверті місяця. 

Перша чверть t 1 о 9 го .в;. 3 хв. раво. 
П о в в в: ·"·i"J 9 о б rо.ц. 41 хв. веч. 

Остапи• 'Іверть Сі 1 б о 1 rод.. 17 хв. ночі. 
Мо.1одвк:. 8 22 о 6 год. 19 :хв. рано. 

Віщування nогоди по народньому наленАарю. 

1-си.Іьнвй мороз, 4-вітр.вво; 7--во:хtе вовітр.а; 12-хкарво; 17-перемівиа 
поrо.~;а; 18=вітер; 23-хмарво і зим: но; 25-28- вітер з ,в;още.м 



г (ЗІ день). &ЕРЕЗЕНЬ (ЗІ день). 
Ст.І ..... І І Сонце. - = Православні свита по старому стилю. -~ · --

С.І Н. ~ Сх. 3ах. 

1 14 П Пр. Евдохії. Мч:. Антовини. 5.53

1

1 6.88 
2 15 В Свщич. Феодота. 5.51 5.40 
3 16 С Мчч. К.леоuика, ~втропі.я і Василисr.а. 5.49

1 

5.42 
4 17 Ч Прп. Герасиио., ич. Пав.1а, 5.461 IJ 43 
б 18 П Мч. Конона Грца.ра, пр. Ма~к8. 5.44: 5.45 

-

6 19 _с __ +_0_6_р_. _х_р_ес_т_а_l_, __ н_я_с_в_. _Jt._'.J_л_е_н_ою_. _4_2_м_у_ч_е_и_и_к:.і_в_А_и_м_ор_е_й_с_ь_к_и_х_. 1 _5_._42\і 5.4 7 Ченст. Ик. В. Мат. 

5-391 б.48 7 20 Н Неділя 1 Велиного Посту або Торжество ПравославІн. Свщм.ч. 
Васи.Іія, Єнrені.в, Єфрема. Г.1. 1 Ут. Єв. Ін. зач. t:i5 (20, 19-31). 
Літ. Ап. Євр. за.ч. 329 (11, ~4-26, 32-40, 12, 2). Єв. Іи. зач. 
ь, (1, 43-51 ). 

8 21 П Прп. Феофи.ІаІtта. 
9 22 В + 40 .Аtу14еників Ct~вacmttucь-x;ux. 

10:23 С Мч. Кодр8та, Діовисі.н, Віктора. 
11 24 Ч Свт. Софронів, патр. Єруса..ІиJІськоrо. 
12 2б П Прп. Феофавп + Св. Гриrорін Двоєслова. 
ІВ 26 С Свв. Никифора, Христи:В.и. По.м.инаннІІ nо.м.ерАих. 

І 
5.37 5.50 
5.35 5.52 
5.32 б.б3 
5.30 5.бб 
б.2~ 5.57 
5.26 5.59 

Неділя 2 Вел. Посту. Прп. Веиеди:r.та Св. Феоrвос'Іа.. Г.1. 2 Ут. б:23І' 6.00 
Єв. Іи. зач 66 (21, І ·14). Літ. Аи. Євр. 3ач. 504 (1, 10-2, R) 
і зач 31"< (7, 26·8, 2). Єв. Мр. зач. 7 t2, 1·12) і Ів. зач. 3Іj 

1 

14 27 н 

Іо 28 п 
16 29 в 
11 3о с 
18,3, ч 
19 І П 
20 2 с 

(10, 9-16). 1 

Мчч. Ніr;ан.Іра. мапіа, 0Jек:сандра. 5.211 6.02 
М'!. Савин<~.. Трофииа, Ю.а:інна. 5.18, 6.()і 
Прп. МСІ.ка.рів:. Прп. Оле~~:сів:, чо.1овіха Бохоrо. r.16 6.05 
Св. L'ирв:.11а, арх. Єрус:~.ІиксьІtоrо. б.l4j 6.07 
Мч. Хрисанфа, Дарії, КІав,І.ів:. б· 12. 6.09 
Пр. Іоана, Серrі.н, JЩ. КІ8вдії. J[оминаинІІ nO.Atep.aux. 5.10j 6.10 

------------------------------·--і--

21 31 Н Неділя 3 Вел. Посту- Хрестопоклонна. Прп . .НхоІ 8 Сповідпика б.О8І 6.12 
Г.1. 3 Ут. Єв. Ін. 38'1. 6ї (21, 15·25) Літ. Ап. Є в. :М.р аа.ч. 
311 (4, 14 б, 1-6) Єв. Мр. зач .87 (8, 34-9, 1). і 

22 41 П Свщк11. Васв.Іі•. 5.061 6.14: 
23 б В Прп. Никоиа, Мц. Jiи,rir. 6.03 6.1 б 
24 6 С Пєргдпр. Блаzовіщен-ия Прп. Захарів. б.Оl 6.17 
2б 71 Ч Ef) БЛАГОВІЩЕННЯ ПРЕСВ. БОГОРОДИЦІ. Утр. Єв. JІк. за.ч. 4. 4.69 6.19 

(1, 39-49. 56J . .іІіт. Ап. Євр. за.ч. 306 (2, 11-18). Єв. Лк. за.-.. 3 
(1' 24-38). р 

26 8 П Собор Архавr. ГавріІла. Отданнн празн. Б.tаzові~н.нR. 
27 9 С Мц. Матрони, а.п. Іоана. По.мин.в.ння померлиж. 
------11----------------------------------------------------
2810 н 

2911! п 
30112 в 
3113) с 

Недіпн 4 Вел. Посту. lla.лtяmь 1~pn. Іоана ЛістЄІич. Прп. Іла.
ріова, Стефана. Г.1. 4 Ут. Єв. Мтф. 3а'І. 116 (28, 16-20) . .Л:іт. 
Ап. Євр. зач:. і$\4, (6, 13-20) і Єф. за-.. 229 (5, 9-19). Єв. Мр. 
зач. 40 (9, 17-31) і М:тф. вач. 10 (4, 25-5, 1·12). 

Мч. Мар~а, ир. Іоана.. 
Прп. І оан а Ліствич. пр. 3освк•. 
Свщич. Іпа.ті.н. 

Фази а6о чверті місяця. 
Перша 'ІВерть ' 2 о 8 rо.ц. 33 хв. р. 
Повн.н C;j 9 о 6 rод. 8 хв. р. 
Останнв: 'іверть ifi J 6 о 2 ro,l(. 42 хв. в. 
Мо.1щик ф 24 о 4 ro,l(. 54 хв. р. 

4.57 6.21 
4:.54 6.22 

4А9 6.26 
І 

f 49 6.26 

1

4.46 6.27 
4.441 6.29 

Віщування nогоди по нароДньому напєндарю, 

І . 1-ср:о; 0-авиво; 10-теп•о; Іб-16-rиве свіr; 18·20 ~ощ; 21-приєива по-І 
rода.; 23-:мороз; 25 -зи:мно і вітри .и;о _хіицв:. 



(ЗО днів). НВІТЕН Ь (ЗО днів). 
------~-------------------------------------------------.--------
с~ І...;І І І~п~ 
-,· 1·= Православні св11та по старому СТІІАю. І 1 
С. H.j~ Сх. Зu. 

1141 Ч Прь. Марії Єrипетсь:коr. ! 4.42 6.31 
2 15

1 

П Прп. Тита, мч. llo.в.i~tupпa. 4..40 6.83 
8 161 С llnp. Нихити Сповідпика. Мц Оео,в;осії. 4.38 6.36 

- - -11----------------------------------------------:-:---- ---- --

4 і 71' Н Неділя 5 Вел- Посту. Ila.Atяm& пр. Моріі є~ипет. Прсr. Йосифа ..t.3Б 6.36 
Пісв. Гл. Б У~. Єв. Мр. за.ч. 70 (16, 1-8) Літ. Ап. Євр. зач. І 

32-411), Лк. зач. 33 (7, 36-50). 
.. І І ::121 (9, 11-14) і Гал. зач. 208 (3, 23·29) Єв. Мр. зач. 47 (10, І 

БІ1Еs! П Пр. П.в:атова. Мчц. Феодери. 4.33 6.R8 
6191 В Св. Євтихів, патр. Кос'1'.янтивопольсхоrо і Мефоді.и. 4.31 6.40 
7\20 С Св. Юрі.и. Mu. Ахилип.и. 4.29: 6.41 
8

1
211 Ч Апп. Іродіана, Ф.в:еrопта. 4.27; 6 43 

91221 П Пркч. БаJІима, мч. Єв'І'ихі.и. 14.26 6.45 
10 ~і С Мчч. Теренті.а, Маь:си:ма і Федора. Лазареда cy6nrtta. 4.23; 6.46 

11!24;
1 

Н ~ Неділя Ваііі. ВХІД ГОСПОДЕНЬ ДО ЄРУСАЛИМУ. Свщмч. А_н- 4.21: 6.48 
типи, _пр. Іоана. ~т. Єв. Мф. 5ач. 83 (21, 1·11, 15-17) ЛІт. І 

І 
j Ап. Фщп. зач. 24І (4, 4-9) Єв. Ін. 41 (12, 1-1~). 

12 25
1 

ll Страсна сед.Аtицн. Прп. Василі.и, Ісаr;,ів, Афавасі.и. 4.19 6.50 
13 26 В Свщмч. Артемова. 4.17 6.51 
14 271 О Св. Максима .... !~ Віленських :МJЧевиІІ.ів Іоаиа, Антонів: і Єв- 4.15 6.б3 

стафі.и. 
15 28

1 

Ч Велиний Четвер Ап. Трофвиа, :ич. Сави. 4.18 6.65 
16 29 ll Веnина Пятниця. Мч. Агафії. Хіо:віІ' і Ірини. 4. й 6.67 
17і3о! С Велмна Субота. Свщ:мч. Симеона, прп. 3оси:м:и. 4.09 6.Ь8 

18\l:l Н Травень. Ef) ВОСНРЕСЕННА ХРИСТОВЕ. ВЕЛИНДЕНЬ. Свт. Кос-
І 

:ми, :ич. Віктора. Літ. Ап. Діво. вач. 1 (1-18) Єв. Ів. вач. 1 
(1, 1-17). На вечер. Єв. Ів. зач 65 (20, 19-25). 

19 2 П ~ Світл. Понед. Мч. Христофора і Антонина. 
20 3: В (±) Світп. Вівтор. Пр. Феодора і Анастасів. 
~1 4 1 С ;.Е Світл. Середа. Мч. Фавста, Діовnсів, Апо.поса. 
22 БІ ч\ ffi Світп. Четвер. Ап. КІвмента. Пр. Ввтал:і.а. 
23 6\ П Cf) С~ітп. Пяти. ~ sлнм. Георгія Побід., :мц. О.rексавдри і Ана· 

TOJIJB. 

--
4.07 7.00 

4.05 7.01 
4.04 7.03 
4.02 7.06 
4.01 7.07 
3.69 7.08 

24 !_І\ С ffi Світл. Субота. М"!. СаJи,_п_р_._є_.J._•в_в_а_ве_т_и_. _____________ , __ 

25 8 Н Неділя 2 Фомина. Антипасха. Ап. і Єв. Map~ta. Ут. €в Мф. 

3.56 7.09 
--

3.64 7.11 

І 
вач 116 (28, 16-20). Літ. An. Діав. sач. 14 (б, 12-20). Єв. Ів. 
sач. 65 (2.0, 19·31). 

26 9 ll Свщач. Facuiз, свт. Стефана. 
27 101 В Свщ:мч. Симеона, пр. Стефаиа. 
28 11 С Овт. Кирин, :мч. Виталів. 
29112\ Ч Мч. Фео.в;ота, Фи.Івмова. 
30

1

1 S П. Ао . .Якова, кч. Максима. 

Фази або чверті ІІісяця. 

Перша чверть ~ 1 о 9 ro.~;. 39 хв. р. 
По в в .а: ·,·) 7 о 6 rод. 37 хв. веч. 
Оставн.и чверть { 14 о 1 roJ(. бО хв. •· 
Мо.1одюt 8 22 о 3 го.в;. 2б хв. р. 
Перша чверть ) 30 о 10 r. 11 хв. р 

Віщування погоди no народньому календарю. 

3 б2 7.13 
3.60 7.16 
3.48 7.Н 
3.46: 7.18 
3.45

1 

7.19 

·1 _ с.1ота і викно; 3· 6 - .нево і зики о; 7-1 О - перекінва поrо,в;а; 16 - поrі.цно; І 
27-хиарво 'і до :а:.івцл поrідио. 



І (ЗІ день). ТРАВЕНЬ (ЗІ день). 
Ст.І . ...: І І Сонце. -- = Православні свята по старому стилю. -

1

-

С./П. 1=:t Сх. Зах .. 

~~14~~ _ІІ_р_п_._Іе_р_е_м_ії_. _ц_а_р_. _т_а_м_а_ри __ · ________________ 
1
_3_._44 _7_.2_1 

2 15 Н Неділя З. Жен Мироносиць. Кн. Бориса і Г.1іба, :иц. 3оі. Ут. 3.4:3 7.23 

І Єв. Мр. зач. 71 (16, 9-20). _Ли'І'. Ап. Ді.пн. зач. 16 (6, 1-7). Єв. 
Мр. за'!. 69-70 (15, 43-!7, 16, 1-8). 

3 16: П Прп. Фео,к;осін Печерського, м.ч. Маври, Тииофеа. 
4 171 В Мц. Пе.шгії. 
б 18

1 
О Влиu. Ірини, пр. Михеа. 

6 191 Ч + Пр. Іова Почаївського. Прав. Іова Многостр. 
7 20j ІІ Мц. Ананії, пр. Іоана., Іосифа. + Зна.лt. Хреста Г-дпя в Іє

рус. 1-}4 Жировицькоі В. М. 
8 21 О A·n. і ев. Іоана Боzослова. Ут. Єв. Ін. зач. 67 (21, 15·25). 

Літ. An. Іи. зач. 68 (1, 1-7). Єв. Ін. зач. 61 (19, 25·27, 21,24·25). 

3.41 7.25 
3.40 7.26 
3.3811 7.27 
3.37 7.29 
3.3бі 7.30 

3.341 7.32 

-- _;,--------------- ------------j---- --
9 22

1 

Н Неділя 4, Ро3слабленого. І.'Ь Переи . .м,ощ. свт. НикоАая Чу
дотворця. Ут. Єв. ЛІt. зач. 112 (24, 1-12). Літ. An. Ді.пв. зач. 
23 (9, 3J-42) і Євр. зач. 33f) (13, 17 21). Єв. Ів. за.ч. 14 (о, 
1-lo). Л&. зач. 24' (6, 17-23). 

10 23j П Ап. Симона 3і.нота., б.1аж. Таїсії. 
11 24 В Ріввоап. Мефодів: і КириJІа, учиrr. с.11ов. 
12 25/ L: Свт. Германа, Єрмогена. Прt:пол. Пятидесятниці. 
131261 Ч М'І. ГJІихерії, :м:ч. Олександра. 
14.'271 П M-t. Ісидора, пр. Пюшти. 
1Б/28 С Пр. Пахомін Велихогс, с~. Ісаії Ростовського, Димитра Yr.nиq 

16 1 291 Н Неділя 5, Самарянни. Прп. Федора Освв:щ., м.ч. Модеста. Ут. Єв. 

І І Ін . .:~ач. 63 (20, l 1 0). Літ. Ап. Діяв. зач. 28 ( 11, 19-26; 29: 
30). Єв. Ів. зач. 12 (4, fl-42). 

17130 П Ап. Андроника., свт. Стефана. 
18,311 в_ Мц. Ю;~ії, Христини, Феоl.ОТа, КлавдІЇ. 
19 1 С Прn. Іtорвилів, 6.1. кн. Іоана У ГJІИч. 
20· 2 Ч Мч. Олександра;; 
21 і 8 П + Св. Рівноап. Константипа и Е.ІІ.ени. 
22

1 
4 С М'І. Василисха. Сnоиини 2-ro Всежен. Собору. 

23Ібі' Н Неділя 6 Сліпо_.~одженого. Прп. Михаї.иа Сnовід~., свт. -!Іеонтіа, 
пр. Єфросинtr. Ут. Єв. Ін. зач. 64 (20, 11-18) . .1І1т. Ап. Д1.вн. sач. 
38 (16, 16-34). Єв. Ів. зач. 34 (9, 1-38). 

24 6 ri/ Пр. Симеона Дwввогорцв, Никитв. 
2Б 7 В 3 Обріт. Глави Іо:1нnа Пред't'ечі. Ут. Єв., Л~: зач. 31 (7, 17-30). 

Літ. Ап. 2 Кор. зач. 176 (4, 6-15). Єв. Мтф. 88.'1. 40 (11, 2-15). 
26 8 С An. Rapna., вич. Георrі.п. Початок Петрівки. 
27 9 Ч tв ВознесеннА Господне. М:ц. Феодори,пр. Нша Сто.nб. Ут. Єв. 

Мр. зач. 71 (16, 9-20). Jliт. Ап. Діви. зач. 1 (1, 1-12). Єв. JI-.:. 
зач. 114 (24, 37-53). 

3.33 7.38 

3.31 7.34 
3.30 7.36 
3.~9 7.37 
=~.28 7.39 
3.27 7.40 
3.26 7.41 

3.251 7.42 

3.24 7 43 
3.23 7.4б 
3.22 7.46 
3.21 7.47 
3.20 7 48 
3.19~ 7.49 

3.19 7.50 

3.18 7.51 
3.171 7.52 

3.17! 7.б3 
3.161 7.бб 

28 10 П Свт. Никити, свт. Ігнатія. 3.16 7.55 
29/11 С Мц. Фео,к;осії, бо~аz. Іоаваr.. 3.15 7.55 
30/12, __ Н_ 1 _Н_е_д ___ 7_С __ в_в ___ о_т_ц_і в-1--г-о-Вс_е_л_. _С_о_б_о-ру ___ П_р_. -І-са_а_к-і.в_Д_а.І_и_а__,т ... с-ьк_о_r_о_. ·•-3-. t-5

1
~-7-.5-б 

І І 
Ут. Єв. Ін. зач 66 (2 І, 1-14). Літ. Ап ,Іі.вн. 3ач. 44 (20, 16-
18, 28-361 Єв. Ів sач. 56 (17, 1-13). 

3113 П Ап. Єрма мч. Фи.1ософа. 3.1б 7.56 

Фази або чверті місяцн. 

Повна о 7 о 8 rщ. 49 хв. веч. Молодин 8 22 о 22 год. 33 хв. в. 
Оставви чверть і[ 14. о О rод. 44 хв. в. Перша чверть ) 29 о 10 rо,к; 47 хв. р. 

Віщування погоди по народньому капєндарю. 

1-с.rота; 7-зимно і вітер; 13-14-дощ; 16-зимно і веnривина nогода; 28-І 
сnека і страшенвий rрім; 25-сухо; 29-бура з rромо.м . 

._----------------------------------------------------------~~ 



---(-30-д-ні-в)-. _Ч_Е_Р_В_Е_Н_Ь __ (З_О_д-ні-в)-. --........... ~ 

Ст.__І ;;; І Православні свята по старому стилю. І Сов/ц.!:_ 
c.j н. ~І Сх. З ах. 

1114 вІ Мч. Юстина, Rалерjлна. 3.1517 б7 
2 1 Б С Свт. Никифора, О.Іеrtса.ндра, мч. Іоана. 8.15 7.57 
3'16 Ч Свщм. Лукі.в:ва, :мч. ІСАавдІл, св. Пав.1и Діви. 3.15 7.58 
417 П Отдшнпя Вознесєннн Госпдп. Свт. Ми1рофана. патр. Костввти· 3 15! 7.58 

вопольського, м.ч. Северj.в:ва. І 
Б 18 С Мч. Леовива, бл. lropл. Батьr.:івсьr.:а субота. 

1

3.15 7.59 

--6 1

19 Н ;±) ЗЕЛЕНІ GBRTA Зошествіє Св. духа. Прп. Впсu.ріопа. мц. Фе- 3.15 7.59 

І !..ІИ. У!'. Єв. In. за.11. 65 (2''· 1!:1-23). ЛІт. An. Дівв. зач. 3 1 

(2, 1·16). Єв. llf. зач. 27(7,87-52 8, 12). І 
7І20 а ffi ДЕНЬ св. ДУХА. Мч. Фео.D;ота, СВЩІІЧ. Маркела. Літ. Ап. 3.10 7.59 

І Єфес. зач 22U (5, 9·16) Єв. Мф. зач. 75 (181 10-20). СплоІана 
се.Аtд.миця. І 

8 21 R ВАмч. Фео.11ора Страт. 3.1і 7.59 
!J;22 С Сат. ІСІІрилла, пр. Олександра. 3.1Б 8.00 

10 23 Ч Свщич. Тимофія, мц. Антопиви 3.16і 8 ОО 
11:.241 П + Апн. Варфо.nоиі.и і Варва'•И. 3.16 8.00 
12 25 С + Онуфрія BeAиr.:ozo. Отдання Пят~tдєсятииці. 3.16! 8.00 

І - --І-.--
j3126і Н Нед. 1 по Зел. Святах. Всіх Святих. Мчц. АхиJІипи, пр. Анни. 3.171' 8.00 

І І r ... 8 Ут. Єв. Мф. аач 116 (28, 16-20) Літ. Ап. Євр. чач. 330 
(1 ·, 53-12, 1 2J Єв. Мф. за.ч. 38 і 79 (І О, 32, 33, 37, 39, 191 

27-28). Зтов. ua /lempiвr.;y. 
14 27 П Прп. Єо~~исе.а, свт. МефоJJ;і.в:, патр. Цар. Поч,. Петрів-ки. 3.17: S.OO 
1Б 28 В llpu. Ієронииа. і:!.18: 8.00 
16 29 С Свт. Тихона, єп. Амафуптського. 3.18[ 8.00 
17130 Ч М'І.ч. Мануїла, Савела, Ісмаїла. 3.191 8.00 
18! 1 П М'І. Леонтів, Іrвагі.в: і Феодула. 3.19 7.69 
19

1 
2 С + Ап. Юди, Врата Г-двн. 3.201 7.69 

2о 1

13 Н Недіпн 2 по Зел. Святах. С:вщмч. Мефо,1фr. Г.r. 1 Ут. Єв. Мр. 3.21!1 7.58 
зач -70 (16, 1-8) Літ. Ап. l'им. зач. 81 (21 10-16) Єв. Мф. зач. І 

І 
9 (4, 18-23). 

21 4 П Мч .. Ю.ліава, Теренті.в:. 3.221 7.57 
22 5 В Свщмч. Євсеві.в:, м:ч. Ю.rівнії. 3.231 7.57 
2і:! 6 С Мц. Аrрипипв, прп. Артекі.и. 3.24 7.56 
241 7 Ч ffi ?іздво Іоана Хрестителя. Ут. Єв. Лк. зач. 3-4 (І, 24·25, 57-68, 3.25 7.&6 

76-80). Літ. Ап. Рим. зач. 112 (13, 12-14, 1·4). Єв. Лк. зач. 
І 1-4 (1 І 5-25, 57·6~, 71\-80). 

2Бі 8 П При•~- Февронії. 
2б~_!~·~п. Давида, сот. Діовисі.а. ___________ 

1 
27

1

'10 Н Неділя З по Зел. СвАТах Прп. Самсона.. Г.п 2 Ут. Єв. Мр. зач. 
71 (16, 9-20) Jli-t. Ап. Рим. зач. 88 (5, 1·10) Єв. Мф. зач. 18 
(6, 22-33). 

28 11 П qy.'t. і безсер І{ира. и Іоана, пр. Серrі.в:. 
29 12 В ffi СВ ПЕРВОВЕРХОВН. АП. ПЕТРА І ПАВЛА. Ут. Єв. Ів. аач. 

67(21, 15-25) JІіт. Ап. 2 l{.op. зач. 193 (11, 22·32, 12, 1-9). 
Єв. Мф. аач. 67 (16, 13-19). Кінець Петрівки. 

30113 С * Собор 12· ти Апостолів. 

Фази або чверті мІсяця. 

П о в в н (;:) б о 8 roJJ;. Б.t хв. веч. 
Оставив чверть 6 12 о 11 rод. 20 хв. н. 
МоАодиr. ® 20 о 2 год. - хв. в. 
Перша чвер'Іь ) 28 о 12 rод. 49 хв. див. 

3.26 7.55 
8.:.!7 7.54 

8.28 7.04 

3.29 7.53 
3.30 7 б2 

3.31 7.51 
І 

ь_ 
Віщування погоди по народньому напєндарю. І 

1-,І;ощ і хмарно; 6, 7 і 8-середвв погода.; 12- тепло і дDщ; 18-змінна по-
і дощ з зимвим вітро111; 20-с.пота і зІІмно; 22-23-дощ; при кінці гарна. погода. ---



1141 ч 
2 15 ll 
~ 161 с 

417 н 

~~~~~ ~ 
7 201 с 
8 21 ч 

9122 ll 

101231~ 
11 24 н 

12125 Il 
13 26 в 
14 '27 с 
lб28 ч 
16 29 ll 
17 30 с 

І 

(ЗІ день). ЛИПЕНЬ (ЗІ день). 

Православні свята по старому стилю. 

Безср. и Чудотв. І'осми і Даміава.. 
~ ІlоАож. ризи Jіресв. Воzородиці. Свт. Фотів. 
Свт. Фв.1ипа., пр. АватоJІіа. 

------------------------------
Неділя 4 по Зе11. Святах.. Свт. Андріа Критсь1юrо. 1'.1. 3 Ут. Єв. 

Лк. зач. 112 (24, 1-12) Літ. Ап. Рим. за'.l. 93 (6, IS-23) Єв. Мф. 
вач. 25 (8, б-13). 

+ Прп. Афана.сіа Афовськ., вр. Ceprin Радов. 
Прп. Сисов. Вел., мц. Лу~tії, св. ЮJІІ.ІІНіи. 
Пр. Фоми і Ахаків:. 
~ Явлення Обраву lіазан. Бож. Матері, в.1мч. Проиuпіа. 
Свт. Феодора, свщмч. Rпри.JІа. 
+ Пр. Антонів: ПeчepcLJtOro. 

---~--------------------------

Неділя 5 по Зел. Святах. + Б.1шж. Ол:ив, І.:в. Київсь.Іtої. Г.1. 4 
Ут. є •. .Ік. з&.ч. 113 (24, 12 35). Літ. Ап. Рв:м:. зач. 103, (10, 
1-10). Єа. Мф. 28 (8, 29 9, 1). 

Свв. Іlров:ла, Михаї.1а, ІАарів:. 
Собор Арх. Гавриї.tа, пр. LтефаRа. 
Ап. АхиJІи, пр. Стефань.. 
-І• Св. Рівноаn. Boлoдu.rrнtpa, ки. Киівськоzо. 
Мчц. А.Іевтини, Хіовії. 
.Вл:мчц. Марини, пр. Лазар.и. 

18

1

31 Hl Heдinfl 6 по Зел. СвІІтах. Палtмnь 6-mu св. Веелєн. Соборів. 
Мч:. Єкв.Іівва. Г.ж. 5. Ут. Єв. Лв:. ва11. 114 (24, 36-53). Літ. Ап. 
Рви. 3&'1. 110(12,6·14). Євр. вач:. 334: (13, 7-16). Єв. Мф ва.ч:. 

f_ Сонце._ 
/ Сх./3ах. 

8.32 7.50 
3.33 7.49 
3.35 7.48 

3.37 7.47 

3.38 7.46 
3.39 7.45 
3.40 7.44 
3.41 7.43 
3.42 7.41 
3.44 7.40 
-- --

3 45 7.39 

3.46 7.37 
3.48 7.36 
3.4917.34 
3.51 7 33 
3.52. 7.31 
8.541 7.30 

3.55 7.29 

І 29 (9, 1-8) і Іи. за.11. 56 (17, 1-13). 
19' 1 ll Пр. Макрини, :кв. Ро.иава, пр. Серафима. Саровсь:к. 3 б7 7.27 
20 2 В ~ Ilpop. І.Іії, ~ свщкч:. Афава:сіа Брестсь1t. 3.591 7.2б 
211 В С Пр. Симеона, Онуфріа, Іоава. 4.011 7.24 
22 4 Ч + Рівноап. Марії :М:аr.в,ІLІІиви. 4.02 7.22 
2З б ll + Ям. Почиів. Бож. Marntpi. Мч:ч. Трофпа и Феофи.&а.. 4.04 7.20 

, 24)~ _с_'; ~-~--М __ ч:~. ~Б-'о_р~в~с~а.~и __ Г_JІ_і_ба_, __ м~'Іц~·--Х_р_и~с_ти_в_в_. _______ ~---------ІІ-4_.0_6 7.18 

2бІ 7 н Неділя 7 ПQ Зел. Святах. С:в. 0.ІВ!ІП'.ІІдИ, CJI. пр. Авви. r ... 6 Ут. 4.07 7.16 
і Єв. fп. вач. 63 (20, 1·10). Літ. Ап. Р.им. 38.11. 116 (Іб, 1-7). 
І Єв. Мф. вач:. 33 (9, 2і-35 ). 

26! 8 П Пр:мц. Іlарасжевв, пр. Моіісе.в. 
27 9 В В.1:и11. Па.вте.Іеіімова, бо~аж. Мвио.І&І. 
28 10 С ~ип. Прохора, Ни:кавора. 
29 11 Ч Мч. Ruвнвжа, .мц. Серафи:м:и:. 
30 12 ll Свщмч. Іоана воїна, ап. Си.111. 
81 13 С Прп. Євдо:а:.в:иа. 3аzов. -на Cnaci~y. 

фази або чверті місяця. 

Повва d.J 4 о 8 ЩІ. ІЗ хв. :1е11. 
Оставив чверть с 12 о 9 год. 57 хв. веч. 
МоJІодик: ЕІ 20 о !l год. 28 хв. иочі. 
Перша чверть ) 27 о 1 го,;. 36 хв. два. 

Віщування погоди по народн~~оему налєндарю. 

4.09 
4.10 
4.12 
4.14 
4.15 

І 4.17 

7.14 
7.12 
7.11 
7.09 
7.07 
7.05 

1-rарна. uoroдa; !.1-,и;ощ і 3Икво; 15-сnеиа; 17-дощ; 20-асва nогода; 24-
вітер; ири :кінці х:мар.во . 

....._І _______ І 



--
(З1 день). СЕРПЕНЬ (31 день). 

І 
Со в це. 

Православні свята по старому стилю. 
Сх. Ізах. 

81 
7.03 114! Н Неділя 8 по Зел. Святах. Походж. Чесн. Древа Хреста Г-ня. 

І Мчч. Махавеїв. lloчamou Спасівки. г ... 7 Ут. Єв. Ів. зач. 64, 

: 
(20, 11-18) Літ. Ап. І l'op. зач 124 (1, 10-18) і зач. 125 (І. 
18·24) Єв. Мф. зu.ч. 58 (14, 14-22) і Ів. зач. 60 (19, 6-11. 13-

4.1 

20, 25·28, 30·35). 
2,1 5. n Б.Іаж. Ва.си.Ііа, СВЩJІЧ. Стефана. о 7.00 

6.б8 3116!• В Пр. Фавста, Ісаа:кіа. 
4і 17 С Прм:ц. Євдохії, мч. Е.:~~евфері.t. 

· ~1181 Ч Передnр. Пргображ. І -нл, св. Новви. 
6

1

19

1 

П ~ ПРЕОБРАЖІННЯ Г-Нє. Ут. Є:в. Ли:. зач. 45 (9, 18-37) Літ. Ап. 

4.2 
4.21 
4.2 
4.2 
4:.26 

~І 
6.66 
6.54 
6.52 

2 Петр. вач. 65 (1, 10- 19) Єв. Мф. зач. 70 (17, 1·9). 
7 20

1 

СІ Пр_. Пим:ева, прмч. До:м:етіа. · 

В,·21 Н Неділя 9 по Зел. СВитах. Свт. Єки.Ііsва, МироRа. Г.1. 8 Ут. Єв. 
Ів. зач. 6б, 20 (19-31). Літ. Ап. 1 !'ор. зач. 128 (3, 9·17) 
Єв. Мф. 8ач. 59 (14, 22-34). 

9і22 D ~ Ап .Матфі.в, 1111. Ю.Іінпа. 
10 23 В Мч. Арх. Лавревтіл. 
11J24 С М'ІJЦ. Сусанни, прм:ч. Васи.Ііл. 
12,~5 Ч Мчч. Фотів, Кащтона, .Авии:ити_ 
13 26 11 Пр. Максима ісповіцп. + Свт. Тихона 3адовськоrо. Оддання 

4.27 

4.29 

о 

~ 

4.8 
4.33 
4.8 
4.35 
4.37 

j Прео6ражінил. 
14!27 С Передпр. Успі-н-ня. Пр. Міхеа. _К_z_·н_ец_ь_Сh_t_а_єt_· в_к_и_. ______ 

1
_4_._89 

ІбІ28 Н ~ Неділя 10 по Зел: Святах. УСПІННR ПРЕ.СВRТ. БОГОРОДИЦJ. 4.40 
Гл. 1. Ут. Єв. Ль:. 8&11. 4 (1, 39-49, 56). Лtт. Au. Кор. З&'І. 181 

І 
(4, 9-16) і ФИJІИП. 8ач. 240 (2, 5-11) Єв. Мф. 8ач. 72 (17, 14-
23). Лх. зач: Б4(10, 38-42. 11, 27-28). 

16,29 П of<, Пергн. Нерух. 06р. Г--ня. Мч. Діом:ида. 4.42 
17.30 В Мч. Мирова. Юкі.авії, пр. Фи.u:па. 4.43 
18'31 і С Мчч. Флора, Лавра, свщи•. ЄпJіаи~. 4.4б 
I9j І/ Ч Мч. Андріа Стратво~ата, Тимофіа: мц. Феuи. 4 47 
20і 2 П Прр. СамуїJІа. 4.48 
21~._.!/ С Ап. Фа,11;ея, мц. Баси. ____ 4_.5_1 

22· 41 Н Нед!ЛЯ 11 по Зел. Святах. Мч. Агафоника, Северіана, Г.1. 2 4.52 

І
' Ут. Єв. Ів. зач. 67 (21, 15-25) . .JІіт. Ап. І Кор. зач. 141 (9, 

2-12). Єв. Мф. 8&Ч. 77 (18, 23·35). 
2З б П Свщмч. Ірииеs, свт. Кuлини1а. Одд. Успіния. 4.54 
24JІ 6 В Свщмч. Євтвхіа, пр. Арсенів. 4.56 
25 7 С Апп. Варфо.иом:еа і Тита, свт. Єв.1огіа. 4.57 

6.50 
--

6.48 

6.46 
6.4:4 
6.42 
6.40 
6.38 

6.36 
--

6.34 

6.32 
6.29 
6.27 
6.25 
6.23 
6.20 
--

6.17 

6.15 
6.13 
6.10 
6.08 

І 6.0б 
6.02 

261 8 Ч Мч. Аріана і НатаJії. 4 59 
27 9 П Пр Пи11ева ВеJІ., Савви. 5.00 
28]~ С Прп. Іова, i'ty.tte-нa Почаівсь'n:., пр. Моисев Мурина. ~ 01 

29 11 Н Неділя 12 по Зел. Святах. ffi УсІннов. Го.лоаи Іоана Предтечи. 
Гл. 3 Ут. Єв. Мф. зач. 116 (28, 16-:.Ю). Літ. Ап. 1 хор. 8ач. 
158 (15, 1·11) і Діви 8ач. 33 (13, 20-82). Єв. Мф. 8&'1. 79 

І 
(19, 16-26). Мр. зач. 24 (6, 14-30). День nicнuu. 

30;12 П, Свт. Іоанна і Павла, патр. Цu.prop ~ Кн. Оо~ексавJІ;ра Невсь-.:оrо. 
SІі13І В Свщмч. Кипріана, свт. Гевна,ціа. 

Фази або чверті місяця. 

б.О3 

б.Об 
5.0~ 

П о в в а ·-;J 3 о 7 год. ! 3 хк. веч. МоІодиІt ф 18 о 3 rод. Б4 хв. в очі 

І --

І 
6.01 

І 
! 

5.59 
І 5.57 

Оставва "ІJверть J 11 о 9 rо.~;.веч. і Перша чверть ]) 25 о 2 rод. 16 хв двн. 

Віщування погоди по народньому налєндарю. 

1-хловитьса ,w.o ·бурі і епохи; 6-сJІота; !О-змінна погода, 15 і 17- СJІота і rрім; І 
20-хм.арво, nicJia приємна noroдs; 24-зимво; 29-:- вітер і cJiofa. 

Україн. Ка.1. 2 



(ЗО днів). ВЕРЕСЕНЬ (ЗО днів). 
Ст. ! • ..; І І Сонце. 
--~ = Православні свята по старому стилю. 
C.jH 1=::{ Сх. і 3ах. 

1'141 сІ Почашо,; індих:та, себ-то нов. літа. Пр. Симеона Сто.швика. 5.081 5.55 
2j15 Ч Мч. Феодота, свт. Іоана, патр. Царгор. 6.10, 5.53 
8:16' П Сищмч. Феофи.Іа., ДоІІни діви. 5.11 5.і О 
4)171 С Свт. Іоа.сафа Бі.поро.D;., лрр. Моїсев. 5.13 6.48 

6118
1 Н Неділя 13 по Зел. Свитах. Прр. Захарії і прав. Єлизаветв, І 5.15 5.45 

І 
+ Oвщ.Atrt . .Аф~н,асія Берестсьх;оtо. Гл. 4 Ут. Єв. Мр. зач. 
70 (І о, 1-8). Л1т. Ап. 1 кор. з ач. 166 (16, 13-24). Єв. Мф. 
зач. 87 (21, 33-42). 

6 19
1 

П Пр. Архипа, Давида. Чудо .Арх. Михаіла. 
7 20

1 
В Свт. Іоана Новrор. Передnр. Ріадва Пресе. Богородиці. 

8
1

21

1 

С (f) РІЗдВО ПРЕСВ. БОГОРОДИЦІ. Празн. Хо.~.Аtсьх;оі і Почаів. 

1 Б. М. Ут. Єв. Л&. зач. 4 (1, 89·4~. 56). ЛІт. An. ФиJІ. зач. 

І 
, 1 UO (2, 5-11). Єв . .Jix. зач. 54 (10, 38-42 11, 27-28). 

9 22 Ч Пр. Ашма и Анни, свт. Феодосів Черв. 
1ОІ23, П Мчц. Міводори, Мітродорп, Ні:ифодори. 
11

1
24

1 
0

1 
Пр. Феодори, :мчч. Димитрів, Леонтів. 

12125; Н 1 Неділя 14 по _ЗеJІ. Свитах і перед Воз.двиtн. Мчч. Феодора, Юліа-

5.17 5.4:3 
5.19 6.41 
5.20 5.39 

І 
5.221 5.36 
5.241 5.34 
5.25. 5.31 
-І-

6.27 б.29 
І 

1 

І на.. Одд. Рtздва Прєсв. Вогородиц~ . . Г.1. б Ут. Єв. Мр. зач. 

І 
71 (16, 9 20). Літ. Ап. Гал. зач. 215 (6, 11-18) і 2 :Кор. зач. 

1 170 tl, 21-2, 1-4). Єв. Ів.вач.9(8,13-17).Мф.зач.89(221-14). 
13·26 П Саммч. Корншіа, Виері.ава. Первдпр. Воздвиження 5.28

1 

5.27 
14, 2711 в: ffi ВОЗДВИЖЕННА ЧЕСНОГО ХРЕСТА. Ут. Єв. Ін. зач. 42 {12, 5.30 5.24 

І 
28·36). Літ. Ап. 1 Rop. зач. 12!'1 (1, 18·24). Єи. Ів. зач. 60 
( 19, 6-11, 13·20. 26·28. 30-36 ). Деиь nісний. 

ІБ 28

1 

С, Влмч. Ниttити, Маr,сима. 6.32 5.21 
16 29 ЧІ Влмл;. Євфи:мії, м:ц. Людмпи. 5.34 б.19 
17 30 П Мчц. Софіі, Віри, Надії, .Ч:юбови. б 85 5.16 
18 1 Cj Свт Євиена. Мч. Аріадни, Ірини. 6.86 5.16 

19 21 н
1
. Неділя 15 і по Воздвиженню. Мч:ч:. Трофима, Савваті.в:, :.rн. Федіра.,5.38 1 5.12 

І 
Гл. 6 Ут. Ев . .!Е. за.ч. 112 (24, 1-12. Літ • .Ап. Га.1. sач. 203 1 
(2, 16-20) і 2 :rюр. sач. 176 ( !, 6 ·1 б). Єв. Мр. з ач. 37 (8, 34-

. 38, 9,. 1) и Мф. sач. 92 (22, 35-46). 
іО 3 Il В.11.ич. Євстафія, :r.в. OJІera.. · Б.39 5.19 
21 4 в: с .... Дииитріа Ростов. Одд. ВоздвиженнJІ. б 41 5.07 
22 5 СІ Ilpp. Іови nресв., мч:. Фоки. 6.43 6.05 
S13 6 Ч + Зачаття lоанна Предтечі. 5.44 5.02 
24 7 n Приц. Феuи, св. ВJІ&ДИО.rава. 5.4 6 5.00 
25 81 cj Пр Євфросиніі, пр. Cepri.il РадОНРЖСЬЕОrо. 5.48 4.58 

26 9 нІ Неділя 16 по Зел. Святах. Ф .~п. і євангел. Іоана Богослова. 5 49 4.56 

І 
Г.1. 7 Ут. ев. Лх. зач. 11.3 (24., 12-35). Літ. Аи. 2 Кор. зач. 181 
(6, 1-10) і 1 Ін. зач. 73 (4 12-19) єв. Мф. зач. 105 (25, 14-30) 
іlв. sач. 61 (19, 2б-27, 21, 24·25). 

27 10[ П Пр. Иrваті.в, Са.вваті.в, :ич. Кажістрата. 
28 11

1 

В,.Пр. Харитона, мч. Неона, В.вчес.Іава. 
29 12 С Прп. Феофана Мвлост. 
80 13 Ч Свт. Михаїла, иитр. Rиrвcь:r.oro. 

Фази або чверті міснцн. 

6.51 4 54 
5.f>3 4.52 
5.65 4.50 
5.56 4.48 

ІІ о в в а ® 1 о 5 rод. 42 хв. рано. / MoлoJJ;и:r. ~ І 7 о Б год. 4R хв. рано. 
Останна 'Чверть r!f 1 О о 9 rод 20 хв. в. Перша чверть "D 23 о 2 ro,D;. 12 хв. див. 

Віщування погоди по народньому налєндарю. 

1-B~'li ясні і зимні; 8- вітер; 14 - веприємна nогода, ·в нахи.ІОІІ ,и;п rро:иу 
б.Іискавиц1; 16-19-noroдa зимна;. 24 і 25-,Jr.oщ; 26-sимво; 29-в ночінево і вірно. 



І 141 D 

2 15: с 

816 н 

417 n 
5118 в 
619 с 
7 120 ч 
8 21 п 
9 22 с 

(31 день). ІНОВТЕНЬ (31 день). 

Православнj свята по старому стилю. 
І~ВЦ!:__ 
І Сх. І 3а.х. 

ffi ПОКРОВА ПРЕСВ. БОГОРОДИЦІ. Ап. Ававії, прп. Романа, І 5.58 4.46 
Ут. Єв. Лх. в ач. 4 (1, 89·49, 56). Літ. Ап. Євр. зач. 820 (9, 1-7). 
Єв. Лк.. зач. 54 (10, 38-4~, 11, 27-28). 

Свщич. Киnрі.вва, :иц. Юстипи, б.1аж. Авдрі.в. 6.00 4.44 

Ноділя 17 по Зел. Святах. Свщкч. Діонисі.в, св. Іоапа. Г.1. 8 Ут. 6 01 4.42 
Єв. Лк.. зач. 114 (24, 36-63). Літ. Ап. 2 .Jiop. зач. 182 (6, 16-7, І 
1). Єв. Мф. зач. 62 1б, 21·28). 

СвщІІ'І. Єрофеа, свт. Гурі.в і 13арсовофі.І. 6.031 4.40 
+ СвУ. Петра, О.Іехсіа, Іови і ФвJипа. 6.05 4-.37 
~ С:~. Ап. Фоки. 6.0714.3Ь 
М'!І'І, Серrін, кц. Пежа.rії. 6.08 4:.83 
Пр. Пе.1аrії і ТаУсії. 6 10 4.31 
+ Ап . .Якова, св. Афавасі.І. 6.12: 4.28 

---- -----.-·--------------------- --'--
НедІля" 18 по Зел. Святах. Пр. Феофи.І&. Г.1. 1 Ут. Єв. Ів. зач. 6 14' 4 26 

63 (20, 1-10). Літ. Ап. 2 Кор. з&'І. 188 (9, 6-11). Єв. Ли:. . І . 
зач. 17 (б, 1-11). 

11 24 П Свт. Феофана, ІЩ. Зинаїди. 6.15 4.24 

10 fl3 н 

12 26 В Мчч. Пров& Ав,JІ;ровиаа, свт. Кос.11и. 6.1714.22 
13 26 С Мч1(. Вевіаки•а, Карпа, пр Нвкити. 6.19 4.20 
14 27 Ч М'І. Назарі•, пр. Парасаеви і Шко.~:в. 6.21 4:.18 
15 2~ П Пр. ЄвфиІІі• Ho•oro. 6.23 4.16 
16 29 С Мч. Ловrива Сотника. 6.24- .(.14 
- -'-11--------------------------·1-- --
17 30 н Неділя 19 по Зел. Святах Св. Отців 7·ro Вселеиоьн. Собору. 

Прр. Ocir, пр:к'І. Ащрі8. Г.1. 2 Ут. Єв. Іи. за•. 64 (20, 11·18). 
Літ. Ап. 2 Кор. за11. 194 (11, 81-12, 9) і Євр. вач. 384 (18, 
7-16). Єв. Лк. вач. 26 (6, 31·86 і Ів. аа11. 56 (17, 1-18). 

18 31 П + Ап. і Єв. Луки, пр. І0.Іі8ва. 
19 1 В Прр. Іої.І.а, пр. Іоана. 
20 2 С В.~:ич. Артемів. 
21 ЗІ Ч Пр І.Іаріова Ве.Івкоrо. 
22 4 U Св. ГJІ.ии;ерії. ~ Казанськ. 06р. Б. М. 

8.26 4.1З 

6.28 4.11 
6.80 409 
6;32 4.07 
6.94 4.05 
6.85 4.08 
6.37 4.01 28 Б/ С Ап . .Якова, бра'І'а Г-в.в. Д.митр. nо..мин. субота. 

24 6!_н_, __ Н_ед_і_.ІІ_я_2_0_п_о_З_е_л_. __ С_в_я_т_а_х_. _С_в_т ___ А_ф_а_и_ас-і.І-.-~--О-6_р_а_з_а_в ___ ж ___ , __ _ 
І Всіж Окор6ячих Радосми. Г.r. 8 Ут. Єв. Ів. зач. 65 (20, 19· 

--
6.89 4.00 

2б 7 п 
26 8 в 
27/ 9 с 
2810 ч 
29,11 п 
3012 с 

31) Літ. Ап. Га1. зач 200 (1, 11·19). Єв. Ль:. вач. 80 (7, 11·16). 
Мчч. Анастасів. Мартиріа. 
~ B.Іtl.f'l. Димитрія Со.tунсь",;ом. 
Мч. Нестора, пр. Нестора Літоп. 
Мч. Теревоrів, Нt'ови..в:и. (~ Пр. Іова Почаівсь",;оzо. 
Прмц. Анастасії Риu.вв., :мч. Кжав~.в. 
СвщмЧ. Зииові.в і 3ввовіі. 

3J 19 н' Неділя 21 по Зел. Святах. Пр. Спирпдова, пр. Маври. Г.J. 4, Ут. 
Єв. Ів. за"І. 66 (21, 1-14). Літ. Ап. Ган. зач. 203 (2, 16-20). 
Єв Лк.. вач. ЗБ (8, б-15). 

Фази або ч1..ерті місяця. 

6.41 8.58 
6.43 3.56 
6.45 8,56 
6.47 8.53 
6.49 8.51 
6.51 з. бо 
-- --

6.52 8.48 

По в в • (;·) 1 о 4 rод. 20 хв. ,nи.ІІ. \ Мо.rодик. 8 16 о 8 год. 16 хв. рано. 
Оста.вв.в чверть ( 9 о 9 ro.a;. 84 хв. :в Перша. ч:в. ) 23 о 1 год. 36 хв. ди•. 

П о в в .в ~? 31 о 8 rод 12 хв. АВИ. 

Віщування погоди по народньому налендарю. 

1-дощ; 5-.о.сво; 8-теп.11о; 12-15-хмарво; 17 і 19-с.rота; 20-:вітер, 011ЇJtY· і 
вати сніrу; 26-хмарво; nри кіпці змінна поrода. 



г (ЗО днів). ЛИСТОПАД (ЗО днів). 

~~-~І c.jн.j~ 
Православні свята по старому стилю. І 

Сонце. 

Сх.!Зп. 

114 П Безср. n чдотв. Коски і Даміана. 6.54 3.46 
2 15 В Мч. Мар~;іана і Анемподиста. 6.66 3.45 
З 16 С М11. Йосифа, Аrапі.в:. 6.58 3.43 
4 17 Ч Пр. Іо3.11ікі.в: Вел., И'І. Никандра. 6.59 3.43 
І) 18 ll Мч'І. Галахтіоиа і Єпистими. 7 ОО 3.41 
6

7

11

20

9 не _с_в_т_._п_а_в_ .. _а_,_и_'~_· _є_в_Ф_р_ос_и_н_ї_і. ____________________ 7_:0_2 ~ 40 

НедІля 22 по Зел. Святах. Пр. Лавар.в:. Г.п. б Ут. ЄD. Ін. за11. 67 
(21, ІБ-25). Літ. Ап. Гu. зач. 215 (6, 11-18), Єв. Лк. за11. 83, 

7.04 3.39 

8 21 п 
(16, 19-31). . 

ф Си6ор Apxucmp. Mttxaiлa. Ут. Єв. Мтв. зач. 52 (13, 24 ЗО, 
36-43). Літ. Ап. Євр. за11. 805 (2, 2·10). Єв. Лк. зач. 51 
(10, 16 21). 

9 22 В Мч. Порфирів, пр. Матрони. 
1 О 23 С Аnп. Ераста, Родіона. 
11 24 Ч Мч11. Віктора, б.1. Маь:свиа. 
12 2б ІІ Свт. Іоана Мво~остивоrо. 

7.0~ 3.38 

7.07 3.37 
і.О9 З.S6 
7.10 3.36 
7.12 8.34 

18 26~~ _Ф __ с_в_. _.Іt_о_а_н_а_й_,-о_л_о_т_о_у_сt_по _2_о_. __________________ _ 

14 27 Н Неділя 2З по Зел. Святах. + An. Фв:.ІИПІ\. Г.1. 6. Ут. Ев. 7.15 3.82 

7.14 3 33 

1

1 Мтв. вач. 116. (28, 16-20). Літ. Ап. Єф. 8&'1. 2~0 (2, 4-10). 
Єв. · ЛL за11 38 (8, 26-39). Заzов. 'На Різдв. tticm. 

1б 2ві П Мн. Гурі.в:, Самона и Аввва. Початок Різдвяноео nосту. 7.17 3.91 
16 291 В ~ Ап. и Єв. Матві.в. · 7.18; 3.30 
17 30

1

1 С Свт. Грвrорі.к, пр. Никон&. 7.20, 3.29 
18 1 Ч Мчч Платона, Романа. 7.2li 8.28 
19 2, П Мч. Шо,~~;ора, пр. l.І.вріона. 7.22 3.27 
20 3J С Ilp. ГрИІ'орі.а. Іfвредпр. Ввсдеюtя. 7.23: 3.26 

21 4/: Н Неділи 24 по Зел. Святах. :±; ВВ_Е_д_Е_Н_Н_R_У_Х-РА_М_П_Р-ЕС-В-.-Б-О--11 _7_.-2б;ІЗ.26 
ГОРОДИЦІ. Г.1. 7. Ут. Єв. Ль:. з&ч. 4 (1, 39-49, 56). Літ. Ап. 

І 
Єфес. зач. 221 (2, 14-22). Євр. зач. 320 (9, J-7). Єв. Лк. зн;ч. І 
39 {8, 41-56) і зач. r М (10, 38-42, 11, 27-28). , 

22 5

1 

ІІ Au. Фи1икопа, Архипа. І 1.21! 3.26 
23 6 В Св. Григорів, св. б.1r. ь:н. О.Іеисав,w;ра Невсьиоrо. 7.28j 3.25 
24 7 С Вич. Катерини. 7.29

1

3.26 
2Б 8 q Свщич. КІИІІІевта. Оддан.. Вsеден'НІІ. 7.ЗО 8 24 
26 91 П Свт. Івоиентів, вли11. Георrі.в:. 7.31 8.24 
21110: С Свт. Якова Перс.ввина. ~32

1
:_ 3.24 

281111!

1 

Н _Н_е_д-іл-я-25_п_о_З_е_л_._С_в_я_т_а_х_. -П-р-п. Стефана, ич. ВасиІі.в. f.п. 8. 7.З4 3.24 
Ут. Єв. Мр. зач. 71 (16, 9-20). Літ. Ап. Єфес. за11. 224 І 
(4, 1-16). Єв. )IL зач. 53 (16, 25-37). І 

29
1

121 П Мч. Паракова, пр. Нехтарі.в:. 7.3Б; 3 24 
80118 В + .An. А'Ндрія Первозваноzо. 7.35

1
1 3.24 

! ,- І 

Фази або чверті місяцн. 

Оставив 11верть ([ 8 в 11 r. 21 хв. в. 
Мо.ІОАИЬ: ~ 1б в 8 г. 24 хв. р. 

Перша чверть ~ 21 в 12 1'. 8 хв. р. 
Повна ® 30 в 2 r. 59 хв. д. 

Віщування погоди по народньому календарю. 

1-сніжно і хмарно; 3-вітрево і зимно, :кіІьха •сн~х днів; 10-зи:мио і 
11орози; 17 -ві,~~;.Іиrа; 24-тихо, потік иороsи до хіньц.и. 

r 



Ст.\ І 
с.Іп.,~ 

(ЗІ день). ГРІІДЕНЬ (ЗІ день). 

Православні свята· по е;тарому ст11лю. І 
Сонце. 

fuТзах. 

1
1

14іІ С Прр. Наум:а, прав. Фи.Іsрета. 7.361
1

1.24: 
2 1б Ч Прр. Аваи.ра, п:р. Іоана. 7.37 3.24 
9 161 П Прр. Софовіr, пр. Сави. 7.381 9.2-! 
4 171 С Вкц. Варвари. 7.39

1 
3.24 

5 18~-Н-І--Н-е-д-іл_я_2_6_п_о_Зе_л_.-С-вя_т_а_х_. __ ф_Л1_р_n_. _С_а_в_и_О_с_віl_t_ц-ен-о-zо-.-r-.. -_-1-.-І--7--.3-913.24 
Ут. Єв. Лк. зач. 112 (24, 1-12). Літ. Ап. Єфес. зач:. 229 
(б, 9 19). Єв. Лк. sач:. 66 (12, 16-21). 

6119 П + Св. Минолан Чудотворця. Ут. Єв. Ів. зач:. 96 (10, 9-16). Літ. 7.40

1

· 3.2( 
Ап. Євр. зач. 33б (13, 17·21). Єв. Лк. аач:. 24 (6, 17-23 J. 

7 20

1 

В Свт. Аквросі.в, єп. Медіо.1. ' 7.41 3.2!> 
8

1

21 С Пр. Потапіа, мц. Авфиси. 7.4113 2б 
9

1

22 Ч ~ 3ачаттв св. Анною Прев. Боаородиці. 7.41 3.26 
10 23 П Мч. Геркоrева, Мини. 7.42 3.27 
11124 ~ Прп. Даиіr.rа Сто.rnв., Нихопа Печерс:ь:коrо. ____ 

1 
__ 7_.4 __ 21 3.27 

12 2б Н Неділя 27 св. Праотець. Прn. Спиридова. r.r. 2. Ут. Єв. Л:к. 7.4213.28 
зач. 113 (24, 12-3б). Літ. An. Koll. зач. 257 (3, 4-11). Єв. Лх. 
зач:. 76 (14, 16·24 ). 

13 26 П Mlf1l. Євrевіа, Ореста, :иц. Лув.іІ. 7.48,2.29 
14,27 В )h, Фи.r:икова, Аполовів. 7.4:4 3.30 
Ібі28 С Свщкч:. ЄJевфері.ІІ, св. Стефана.. 7.44

1 
3 51 

1& 29 Ч Прр. Аrе.в. б.1аа. Феофанії. 7.44 3.32 
17 30 П Прр. Давії.иа, Ананії, Азарії і Micar.aa.. 7.44 3.33 
18 31 С Мч. Севастіива, св. Модеста. 7.44) 3.34: 
------11---------------------------·------------І----

НеаІля 28 перед Різд. Хриотов. Св. Отf'ць. Мч. Бовифатіа. 7.4513.34 19 1 н 
r ... s_ Ут. Єв. ЛЕ. зач. 114 (24, S6-б3). Літ. Ап. Євр. вач. 328 
(11, 9-10; 17-23; 32-40). Єв. Мтв. зач. 1 (1, 1-25). 

20 2 ІІ Свщи'f. Иrна.тіа Боrон. Передпр. Різд. Xpucm. 7.4бІ 3.36 
2 t 3 В + Свт. Петра, :кнтр. Киї•с:ь:к., ІЩ. ІуJІіавії. 7.4б 2.86 
2214І' С ВlІІЩ. Ава.стасіr Узоріmит. 7.4б 3.88 
23 б Ч Прп. Пав.Іа., свт. Нифовта~ 10 мчч. Крит. 7.45 3.39 
24 6 П Навєч. Різд. Xpucm. Пркц Евrевії, Киав.ціr, прп. Мвв:о.1а.в:. 7.44 3.4.0 

, Кінець ~~осту. 
25і 71 С ffi РІЗДВО ХРИСТОВЕ. Ут. Єв. Мтв. за"І. 2 (1, 18-25). Літ. Ап. 7.44 3.4 

faJІ. зач. 209 ( 4, 4-7) Єв. Мтв. sач. 3 (2, 1-12). 
26 sІ-н-•--Н-ед_і_л_н _2_9_п о-Р--і з-.ФВ-і _Х_р __ и_с_т_. _ffі_С_о_б_о_р __ П_І:J_е_с_в_. -Б-о-го-р-од-и--ц-і.--r-.. -.-4-.-І--7·-.4-4 3.43 

І 
1 

Ут. Єв. Ін. ЗІL'Ч. 63 (20, 1-10). Літ. Ап. ru. 38"1. 206 (1, 11-19). 
Єв Мтв. зач. 4 (2, 13·23). Свт. Євфииі.в. 

27 9 П Ап. пермч. і архид. Стефана. Па..м. Прав. Йосифа 06ручиих:а. 
'28 1 1оІ В М"І. 8еофи.1а. Мцц. Домни, Аrафії і Феофі.Jи. 
29j11 С Прп. Марв:.е.JІЯ., Фаде.в Спов. 
80112 Ч Мц. Анисії, пр Зотика. 
91 13 П Прп. Ме.1авії Ри:м:.1. Одд. Різдва Хрнст. 

Фази або чверті місяця. 

7.4313.44: 
7.4:9 8.4:6 
7.42 3 47 
7.411

1 

3.48 
7.40 3.50 

Оста.вu чвер'tЬ :[ 7 в 11 r. 49 хв. в. І Перша чв~рть ~ 21 в 1 r. 09 хв. .в;. 
Мо.1од:ив. ~ 14 в 8 r. 42 хв. р. Поввв ® 28 в 2 r. 41 хв. д. 

Віщування погоди по народньому налендарю. 

1-певе.иикі коро3Иj 8--иороз неве.ІІ:ии.ій і хиарвuj 14- зІІівва noroдa; 
1б-тиха. погща; 21,-тихо, .всво, потік морози. 



ОСОБЛИВОСТИ ЦЕРНОВНОГО БОГОСЛУЖЕННЯ. 

СІЧЕНЬ. 

1 (14). Літурrіа св. Ва.си.иіа Ве.1., новорічний ио.1еб"в. о (18). Цар
ські часи. Навеч. Боrоав.І., nотім о&рем:о- вечірва з Лі'l. Васи1іа Ве.11.; ніс.Іа 
заа.ивовиої 110.1итви ве.ІІии.е водоосва'Іевва в церкві. По отвусті Літ. nосере
дині цери.ви стави'І"Ьс.В яідсвіч:ии:r. s запаІевою свічкою і співаєтьса тропар і 
Еондаи. пра.звика. 6 (19). Всенощва вочинаєтьса веІии.вм nовечір'аи. Літурrі.ІІ 
св. Іоана 3о.ІІотоустоrо з хреснии ходом: на річку, озеро чи криницю дл.а: ве.ІИ· 
кеrо осв.а:чевв.а: води. На .аічрrії ваність "Трисватоє" співаєтьс.а: "Є.иіци во 
Христа". 

Л ЮТИ Й. 

8 (21). Неді1s Миоrа.ра і Фарисеs. Пoчaorott ІІісвої Тріоді У цю ве~і.Ію, 
в s:еді1ю Масовусву і всі пастувві дві ве,І.і.І.ь закінчуючи о-ою вел;іJІеD Ве.пикоrо 
nосту, ва утрені, піс.Іа Єва.вrе.Іів і 50-ro пса.•на співа.ютьс.в тропарі покаввві: 
"Поttавпі.а: отверві ІІі двері•. 15 (28). Неділ.в Б.аудвоrо Сина. У цю веді.аю, а 
також і в ве,~;і.Іі Мв:соnусвr і Сироnусву па. утрені, uіс.&в: "Хва..пітє іма Господ· 
не" співаєтьса 136 nca..1. "На ріи.ах Вави.аовських". 21 (о). Батьttівсьв:а 
субота, служба за.упокойва. 2о (9) і 27 (11) cepe.w;a. і n.а:твица. сиропусту. 
Літургії ве буває, відбуваnтьса чаеи, ізобразі'lе.Іьві і вечірва з nокІонами і ІІО· 
житвою Єфрема Сирива. 29 (13). fірощевна ве.w;ілs. Вечірн.а: зі входом і ве
.ІИІИІІ орокиивом: "Не отврати .аиuа. Твоего"; пісІ.а: ве11ірві nравос.Іавві хри
стіа.ве просsть один у onвoro проба.чеввs rріхів з зеивим nоюювои. 

БЕРЕ З Е НЬ. 

І (14). ПочатоІt Ве.а:u:Іюrо Посту. · У nоведі.ІІов:, вівторох і четвер ва 
uротазі всьоrо Ве.Іик.оrо Посту (&рік nразвикі11) .аітурrії ве буває, а. відбу
ваютьса часи в вечірвею. У сере.~~;у і патвицю, а також і в четвер 5-ої сед
миці - Літурrі.н Раиіm'осв.ичевіх Дарів; в усі суботв Літурrі.а: Св. Іоана 3о
тоус'\'оrо, а у неділі (крін ве.в;і.11і Ваrй) - Літурrів Св. Василів Вел. і вечірв.в 
зі входом і ве.1икии nрuкимвои. У nове,~;і.ІІоЕ, вівтор ох, середу і четвер 1· or 
веді1і ва великому nовечерії читаєтьса Покuввий ханов Св. Андреа Крит
ськоrо. 5 ( 18). У и.і1щі .1ітурrії мо.1ебве пєвіє Св. Фео~ору Тирону і б.Іа.rо· 
с.аов.ІІевв.а: "колива." (куті). 7 (20). Споминавва вявовлевва обра.зопо11итаввs 
(842). У кафедра.1ьвих соборах в цю неділю ироrожоmуєтьсs .,анафема" воро
rам Пра.вос.ааві.в, усін єретиь:аи, вічна. ~па:ивть і мвоrолітта його за.хістиихак. 
13 (26), 20 (2) 1 27 (9) - суботи поииванв.в: виер.Івх. 14 (27). Паи.нть 
Св. Гриrоріs Па.Іа.vи, вчившоrо, зrідво з Пра.воо.Іаввою вірою, що за nіст і 
}(О.Іитви Госnодь осі.а:Е віруючих Своїм бІ&rо,~;атви:и Світо:и. 21 (3). На J"l'P8Ri 
пісІ.а: Ве.аикоrо со~авосжовіа вивоситьеа Св Хрест J.l.В: nох.повенs Йому. На 
Літургії замість Трисв.sтurо сnіваєтtск "Хресту Твоєму поКІавsєм:с.а: В.1адико"'. 
26 (8). Шела отпусту часів буває пок.Іовевя Хресту і Хрест відвоситьс.и у 
вівтар 25 (7). Всевочиа nочиваєтьсв вежики:и повечір'.ии і ,.3 пани Боr" зі 
евівон ва 8·й r.1. На. утрені nрокимев і Єва.вrе.аіє празвика. Чеспійmую ве 
співає•о. Вео~ике С.1авос.аовіє читаєтьс.в, утреи.а: за.ttівчуєтьсв молитвою
Св. Єфрема Сирива. з трьома nокжоиани без ооrпуста ва. утрені. На 1-иу часі 
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3 покІовв; ва 6-ку і 9·иу без поuонів; читаються ізобразіте..пьні; закінчуєтьса 
по"конаки. дітургіа Іоана 3o.ao-roycтoro починається вечірвею. 28 (10). У цю 
ве.D;ЇІЮ св.вткуєтьса па:мать Св. Іоана Ліствічника. 

КВІТЕНЬ. 

1 (14). На утрені читаєтьса увесь капов Св. Андреа Критського. Літур· 
гін Раніш'освачен. Дарів. 3 (6). На утрені читаввв по частам а~tафиста Пре
св.втіі Богородиці. 4 (17). У цей тиждень в"га.цуєтьсв памать прп. Марії Єrип. 
дла до каву :ttающиис.а христі.анам, що ні 1:о.~:и не с.Іід тратити надії в ии.1осержа 
Боже. 10 (23). ЛазареІІа субота. 11 (24). Неді.ІІ.Я Ваій. На утрені піс.1.11 про· 
читанна ЄвангеJІії освнченв.а і роздача верби. Літургіл Св. Іоанна Зо.аотоуст. 
12 (25). Початок страстної седмиці. У понеділок, вівтороs і середу на часах 
читавв.а Св Євавге.Іії до 31 ст. ІН г~. Св. Іоанна. У понеді.ао.к, вівторок і ее
ду Jiтypri.a Равіш'освач. Дарів. У сереАу 14- (27) ва часах, захість отпуста, 
сващевви& читає иоJІитву: "В.Іа)І;ИІtо Мвоrомилостиве"., причому варі.ц прех.Іо· 
ІJаєтьса де зек.1і; на Літургії пісж.а "Вуді іи.а Госио.цвє" читаєтьса ІІОІИтва 
Св. Єфрема СіІрина з покJоиамв. lo (28). Ве.1. Четвер. Літурrіа Св. ВасиJІі.а 
Ве.аик. з вечервею. Замість Херувимськ. пісьні, причастного і пісьві "Да іспо.І· 
ватс.а уста ваша" співаетьс.в пісна "Вечері ТвоЄа та І ви .а". Піс.Іа Літургії • 
кафедраJІьвих соборах буває "Чин омовеивя ніг". 16 (29). На утрені читаєть
са 12 Страстних Єванге.1іІ. Літургії не буває, а служатьса Царсьхі Часи. 
На вечірні винос П.rащавиці ва сере.~~;. храма. 17 (90). Ве.rика субота. 
Наприкінці утрені обнесеввв П.аащавпці дов~tо..па храма. Літурrіа Св. Васижів 
Ве.а. почиваєтьса вечернею (читанка 15 парамій) Зміна чорних рив оа світлі. 

· 3аиість • Трисватоrо" співаєтьса "Є.ици во Христа", а замість "Херувимсь~~:ої"
"Да мовчить всlІІtа п1оть чоловіча". Піс.аа заамвониої :моJІит:ви-бнаrосо~овеввв 
х.:~іба і вина. 18 (1). Пасха. За ПО.І[увощввцею ПJІащавица перевоситьса 
у вівтар, де жвшаєтьс.а до о.цано.а Пасхи. О 12 rdд. вночі утренв с хресним 
ходом довко.rа церІtви. Літурrіа Св. Іоана аолоустого; Євавге.rі.а читаетьса на 
ріzпих мовах. Ці.Іодеввий звіп і відчинені Царські врата 'ІІІесь тиждень Шс.І.а 
заамвооної мо.rитви осващеннJІ Артоса. На вечірні Єванrелів читаєтьсв ева· 

· щеввикои, звервевим лицем до народу. Пои::лови не nо.ножеві. 26 (8). Пісжа 
Літургії розАроб.ІІевнл і роздача Артоса. 26 (9). Поиивавоа усопших с хрес
ним хщом ва. цвинтар. (Радоница). 

ТР .А. В Е НЬ. 

12 (2о). Преполовівна (по.rовив&) Пвтидесатвиці. Шс.ІІв Літургії хрес
ний хід ва во.цу і маже водосввтт.а. 26 (8). Оддавва Пасхи Вечірн.а. утрена і 
Літургіа почвоаютьсв по пасха.1ьному. Прокімев двн. Ва стиховві стихира ие
ді.ІІьва і ствхира Пасхи з првпівами. "Нині отпущаєmі"', тропарь недіJІ. r.1. б, 
ектеніа • Помилуй нас Боже" і обичний отпуст без хреста. На утрені "Сжава. 
Святій• с кади..пом и со ствхаки. Після кафізми .Воскресевв.в Хрис'І'ове". 
Канон ПІ\схи; Чествійшую не співаємо. Світилін Пасхи • Плотію уснув". 
На Хважв'l'Ех стихари Сліпого і Пасхи. С.rава і ви ві "Воскресівнл .~;екь •. 
Сжавос..повіє веJ[ИІtе і отпуст без хреста. Літурrіа закінучєтьс.а Пасхuь
ви:и ЧИНОМ. 

ЧЕРВЕНЬ. 

4 (17). Оддання Возвесеввв. б ( 18). За упов: с.аужба. Ба.тьх. субота 
(Трійцв). 6 (19). ДеНІ. Св. Трійці і СшествіJІ Св. Духа ва апостолів. Шсжа 
·Літургії вечір ва, ва хотрій 11итаютьса три :иожвтви с и:о•івоприuов. В 1· й 
Церхва. мо.Іить Бога Отца про вибачевна: rріхів наших, в 2-іі - Бога Сика про 
,~~;арувавна вам Духа Премудрости в просимих щедротах од Бога, в 8-й- Бога 
Сина D)JO дарранив б.rаrодаті живущим і про упохоєнв.а отців і братій во вірі. 
Храми і .~~:оми прихрашуютьс.а зех~ввю і 11:вітами в t~нar> ,11;уховвого рбиовжів:в:.в: 
жюдей си.1ою сшедшоrо Св. Духа. 7 (20). День Св. Духа. ОиреІІИЙ празвиG в 
честь Св. Духа. Напередодні свата всекочвої не nо.rожено. Утревв бе3 по.Іи-. 
ежеа, во з Ве.1ихим С.аавос.rовієм. Се,JІ;мпцв ца присвнчева у чес'Іь Сватоrо 
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Духа, .яи. па.схuьва - у честь Сина Божого і розріmевв.вм посту ва протs:г 
її. Церква визнає, що Дух Св.втий єдиночестек Отцю і Сину. СпJІоmва седмnц.в. 
12 (52). Uддапв.в Пнтидес.втпвці. 13 (26). Заговівв.в па Петрів піст. 14 (27). По· 
ІІаток Петрівки. 29 (12). День Сввтих АпостоJІів Петра і ПавJІа. С.1ужба 
празвиа:а. 

лиnЕнь. 

81 (13). 3аговівв.в ва Успевсьttвй піст. 

СЕРПЕНЬ. 

1 (14). На утрені, піс.ІІJ UВеJІиь:ого С.Іавос.ІІові.в, виноситься Хрест ва 
середиву храма дл.в покховевв.в Иоиу. ІІіс.І.в Літургії ма.ке водосвлчевн.н па 
крипицвх. Початок Успівськоrо посту. 2 (15). Шс.r.н отпуста вечірні 
авоситьс.н св.вщевникои Св.нтий Хрест у вівтар і ttладетьс.в ва престо.иі. 
5 (18). Передпразв. Преображівва. 6 (19). Піс.І.н Літургії освачевв.н шюдів. 
Розрішевн.н на рибу. 13 (26). Оддаин.н Преображінв.н. 14 (27). Rівець Успін
ського посту. 15 (28). Сж_ужба ве)ї.іJьва попере,JІ;аева сJІужбою празпиха. На 
утрені ва "Бог Госпо,~~;ь" тропар воси.ресев 2 рази. U.1аво. і ниві празниttа. По· 
.Іієлей і тропарі: "Ангtшьси.вй собор". Прокикев, Євавrеліл правника. "Воси.ре
сінв.н Христове" і цічвавва Євавге.иії. На 9 й пісні привівів не співаемо1 но 
"Чеснійшу". Па ЛітургН проки•ен, АпостоJІ і Єванrе.1ів ,~~;в.в і празника. 
29 (11 в ер.). У цей .цев• помииаютьс.н православиі воїни на браві убиті. 
Піс.І.в Літургії сJужитьса павихида. Піст. 

ВЕРЕСЕНЬ. 

14 (27). На утрені піс.ил ВеJІИІс. СJІ~восJІоnі.в виноситьсв з вівтара ва 
серед"иву церкви с~. Хрест ДЛІІ ПО~.ІОВенв.я Иому. 21 (4). Оцавв Воздвижевн.н. 
ПісJІа lІ.ітургіі Св. хрест відноситlс.в у .вівтар. 

листоn R д. 
21 (4). Служба педі.rьва попереджує с.аужбу правника. На утрені ва 

"Бог Господь" тронарь неділі 2 рази. С.пава і нині правнюt&. По.віє.ІІей і тропарі: 
"Авrе.Іьській собор". ПроІtи:иеп і Єванrе.Іі.н празвиха. "Воскресінн.н Христове" 
і цілуванна Євангелії. На 9-й пісні припі~tів ие С[Ііваємо. але "Чеснійmу". 
На Літургії прокииен, Апосто.в: і Єванге.Іі.н дн.н і пра.ввнsа. Від цьоrо чв<·ла. ,11;0 

31 грудна у пра.зники на утрепі сnіваєтьс11 хатавасіа: "Христос рождаєтьса". 
25 (8). Оддана Введінна у храи Пресв. Богородиці. З 15 (28) до 24 (6) Пи
.ииnівttа. 

ГР УДЕНЬ. 

24 (б). Рано (о 8·ій год.) Царські часи НавеІІірр.н Р1здва Христового 
в чи~анн.вм Євангелії посередині церкви. Литурrі.в: Св. Басилін Вел. у цей ,~~;евь 
відпра.влаєтьса п!сJа полудна у 1 (7) год. разом з вечірвею. Ап. Євр зач. 303 
і Єv. ЛІ. зач. 5. Замість "Достойно· співаємо "0 Тебе ра,11;уєтьсн". Шела от· 
пуста Літургії посередині церкви ставитьса підсвічпии: з запа.веною свічкою і 
співаєтьс.н тропа.рь і в:овда.к Різдва Христового. 2б (7). Веево:J:На почиваєтьсв: 
Вел. Повечерієм:. Літургі.н Св. Іоанна ;іоJІотоустого. Замість "Трисвнтиrо" спі~ 
ва.єтьса "Єліци во Христа хреститеса*. 



ІМЕНА СВЯТИХ, 
яні найчастіще вживаються nравесnавними 

уираінцнми. 

Увага 1. 3а браrюм llficцa назви місвців подаємо у сttороченню: С озпа
-чає-.січ:ень, Л-лютий, Бр- березень, Нв-квітевь, Тр-'І'равень, Ч- червень, 
пn-.Іипеаь, Ср-серпень, Вр-вересень, ж-жовтень, ЛСТ'---JlИСТОПад, Гр-rрудеиь. 

Увага 2. Числа при сttорочен.в:х означають дві, в акі св.атttуєтьс.в па.м.в:n. 
-сватоrо, напр.: Ава.кум:-липна 6, rрудна 2. 

ИМЕНА ЧОЛОВІЧІ: Ва.1еріин. С. 21. Бр. 4. Ч. 1. Вр. 13. 

Ава.чм . .JІп. 6. Гр. 2 і в нед. праотців. Ва~~~~02:~й. ч. 11, во. Ср. 25 . 
Аверttій. Бр. 26. Ж. 22. В .• С 1 30 Л 4 10 28 Б 4 
А •о С 25 Л 14 и 18 Ч 12 Г 13 8.СИ.ІІИ, • 1 • ' ' ' . • р. 1 
вхсентш. · · · · n.в. · · р. · 7 22 26 и 12 36 29 30 Ч 17 
А . л 3 18 R 17 т 21 ч 1 ' ' . J.\IB, ' ' ' • • • rашт · ' · в. · Р· • · · Л 3 6 10 1б С 2 11 Л 28 
с 1 п. ' ' ' . р. ' . ст. • р. о. В Б 4 

А ф л 20 Б а.силько. р. • 
ra он. · · Р· 2. Венедикт. Бр. 14. 

Адам. С. 14. В нед. св. отців і праотц. Викентій. Лет. 11. 
Аиеttсандр. С. 25_. Л. 23. Вр. 9, 13, 15, в· с 31 Б 1о г 18 

16 и 10 2 Т 3 26 29 lltTOp. . ' р. . р. ' 
• J.\18, ' О. Р· 1 ' 20, ' · Ви'І'а.Іій. Нь суботу сврну. 

Ч. 2, 9, 10. .JІп. 3, 9, 10 Ср. 1, 11, В.1асій. л. 3, 11. 
12, 30. Вр 28. Ж. 22. Лет. 9, 23. В Бр 22 л 1 1б Ж 4 r 12 о.nодиаrир. . . п. ' . . . 
р. · Всево.1uд. Л. 1.1. Кв. 22. Лет. 27. 

А.1е.~tсій. Л. 12. Бр. 17. Тр. 20. Ср. 9. В Б 4 в 27 
в 28 ж 5 л 2 

ячеслав. р. . р. . 
р. 2, . . ст. 3. 

Аивросій. Гр. 7. Гавриї.І. С. 1б, 22 . .[, :?. 10, 11. Бр. 22. 
Амос'Ь. Ч. 15. Кв 2,22. Тр.7. Лп.12,13. Лст.27. Гр.І3.· 
Анастасій. С. 8, 21, 22, 24. Кв. 20. Ср. 2, Ге,~~;еон. В нед. праотців. 

9. Ж. 25. Геннадій. С. 23. Ср. 31. Гр. 4. 
Анатолій. Rв. 23. Лп. 2. Ж. 30. Лет. 20. Георrій (Юрій). С. 8, 22. Л. 4, 11, 14, 
Андрій. Бр. 18, 29. Ч. 12, 29, 30. Лп. 7. • 21. Бр. 11. Кв. 4, 7, 19, 23. Тр. 13, 

Ср. 19. Вр. 21, 23. Ж. 2, 10, 1 і, 24, 16, 26. Ч. Б, 14, 27. Ср. 18, 24. Ж. 2. 
Лет. 30. Гр. 2. Лет. 2, 10, 26 Гр. 29. 

Антипа, J,в. 11. Герасим. С. 29. Бр. 4. Тр. 1. Ж. 22. 
Антоній. С. 8, 17, 19 . .іІ. 5, 10, 12. Г.1іб. Тр. 2 Ч. 20. Лп. 24. Вр. 5. 

Бр. 1. Кв. 14, 18. Тр. 4, 7. Ч. 23, Григорій. С. 5, 8, 10, 15, 30. Л. 19, 26. 
Лп. 6, 10. Ср. 3, 9, 10. Ж. 10, 17. Бр. 4, 12. Кв. 5, 6, 11, 20. Ч. 15. 
Лет. 9. Гр. 7. Ср. 8. Вр. 30. Ж. 1, б. Лет. 5, 14, 

Аполіварій. Лп. 23. 17, 20, 23. 28. Гр. 7, 19. 
Apttaдjй, С. 26. Бр. 6. Чр. 21. Вр. 18. 

Гр. 13. Дави.~;. -с. 26. Бр. 2. Кв. 12. Тр. 2, 7, 
Арсеній С. 1~. Бр. 2. Тр. 8. Ч. 12. 8, 18. Ч. 25, 26. Лn. 24. Вр. Ь, 6, Н~, 

.!п. 12. Ср. 24. Ж. 28. Гр. 13. 24. Ж. 2, 18. Гр. 23, 31. 
Артемій. С. 4. Бр. 24. Кв 29. Ч. 23. Даниї.І. Л. 16. Бр. 4. l{в. 7. Ч 7 Лп. 10. 
Ж. 20, 30. Ср. 28, 30. Вр. 21. Гр. 11, 17, 20. 

Архип. С. 4. К. 19. Бр. 6 Лет. 22. Димитрій. С. 27, 28. Л 11. Бр. 19. 
Афанасій. С. 4, 18. Л. 22. Бр. 8, 9. Rв. 13. Тр. 1б, 28. Ч. 23 Ср. 9. 

Тр. 2, 4. Ч. 20 Лп. б, 8, 12. Ж. 2. Вр. 12, 21. Ж. 26, 28. Лет 15. 
24 . .lст. 7. Гр. 2. Діомид. Лп. 3. Ср. 16. Вр. 11. 

т 2 л 24 Діонисій. Бр. 10, 15. Кв. 21. Тр. 6, 12, 
Борис. Р· · п. · 18 Ч 1 3 26 С 4 18 Ж 3 б . • ' ' . р ' • ' . 
Вавша. С. 24. JI. 22. Вр. 4. 22. Гр. 17. 
ВаJентин. Кв. 24. Лп. 6, 30. Дометій Бр. 8. Ср. 7. 



Євrев:ій. С. 21. Л. 12, 19. Бр. 7. Лет. 7. 
Гр. 13. 

Єв,в;оІtИм:. Лп. 31. Ж. 4. 
Євмевій. Ср. б. Вр. 18. 
Євсевій. С. 14, 20 Л. 15. Ав. 24, 28. 

Ч. 22. Вр. 21. Ж. 4. 
ЄвстафІй. С. 4-. Л. 21. Бр. 29. Кв. 14. 

Тр. 31. Ср. 28 29. Вр. 10, 23. Лет. 20. 
Гр. 13. 

Євтихій. С. 20. Бр. 9. Кв. 6, 21. Тр. 28. 
Ср. 23, 24. Лет. 7. 

Євфииіі:. С. 20 Бр. 11. І~в. 1. Тр. 13. 
Ч. 4. Вр. 3 . .Ж. 10, 15. дст. 9. Гр. 26, 
28. 

Єаисей. Ч. 14. 
ЄииJrіав. С. 8· Бр. 7. Лп. 18. Ср. 81 19. 
Єпифаній. Тр. \2. Ср. 25. Лет. 7. 
Ераст. С. 4. Лет. 10. 
Єрмій (Єремій). С. 4. Кв. 8. Тр. 31. 

Лп. 6. дст. 4 
ЄриІJ.ІаЙ Лп. 26. 
Єфрем. С. 28. Бр. 7. Тр. 16. Ч. 8, 11. 
Єреків. С. 14. Л. 16. Кв. 6. Тр. 1. 
Ж 5 і в суб. сириу. 

Закхей. Лет. 18. 
Захарів. Л. 8. Бр. 24. Тр. 2, 28. Rp. 5. 

Гр. Б. 
Зиновій. Ж. 30 
3ивов. С. 30. Л. 10. Бр. 3. Кв. 10, 12, 

18, 28. Тр. 7. Ч. 19, 22. Вр. 3, 6, 17. 
Гр. 28 і в суб. сЬІряу. 

Іrватій. С. 29. Тр. 1, 10, 28. Ч 26. 
Вр. 27. Ж. 8, 23. Гр. 20, 28. 

. Ігор. Тр. 25. Ч. б. 
lІаріои. Бр. 28 Ч. 6. Ср. 18. Вр. 20. 
Ж. 10, 21 Лет. 7, 19. 

ІJІіа. С. 8, 14 Л. 16. Бр. 9. Лп. 20. 
В. 13, 17. Гр. 19. 

Іио~tевтій. Бр. 19. Ла. 6. Лет. 26. 
Іnо.Іит. С. 30 Ср. 13. 
Іродіов. С. 4. Кв. 8. Вр. 29. Лет. 10. 
Ісидор. Л. 4 Тр. 7, 14. Лп. 6. Ср. 28. 
Іоан (Іван). С. 4, 7, 15, 22, 24, 26, 27, 

30, 31. Л. 4, 23, 24, 26, 29. Бр 51 9, 
20, 27, 29, 30. Ср. 8, 11, 12, 14, 18, 
19, 27. Тр. 7, 8, 12, 13, 19, 22, 24, 
25, 26, 29. ч. 2, 4, 10, 12, 13, 19, 24, 
26, 28, ЗО Лп. 3, 12, 18, 21, 30. Ср. 
3, 4, 9, 18, 25, 29, 30. 31. Вр. 2, 3, 
7, 14, 15, 20, 23, 26. ж 1, 3, 12, 15, 
19, 22, 28. Лет. 1, 9, 12, 13, 20, 28. 
Гр. 2, 3, 4, 7, 10, 20, 29. 

Іа:ків (Яків). С. 4, 13, 29. Бр. 4:, 21, 24, 
Кв. 10, 11, 2·2, 30. ч·. 24, 30. Ср. 9, 
30. Ж. 9, 10 21, 24. Лет. 1, 26, 27 
і в веJ(. праотц. 

Qоакии. Л. 10. Ср. 11). Вр. 9. 
Иосиф. С. 4, 14, 26. Л. 4. Бр. 201 81. 

Кв. 4. Тр. 7, 20. Ч. 17, 28. Бр. 9, 
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15, 16, 21. Лет. 3, 20. В пед. nраотц. 
і в повед. стр. сед.м., в и~д. Мирttв. 
і в суб. сирву. 

Налввв:в:. Тр. 24. Ла. 29. Ср. 23. Лет. 7. 
Гр. 14. 

Каліотрат. Бр. 27 
Knpn. LJ. 4. Тр. 26 Ж. 13. 
Касіав. Л. 29. Тр. 21. Ч. 15. Ср. 28. 
Ж. 2. 

:кипрілв. Бр. 10. Тр. 10, 27. Лп. 5. Ср. 
17, 31. Вр. 16. Ж. 2, 10. 

Кири.1. С. 18. Л. 4, 14. Бр. 9, 18, 21, 
29. Кв. 28. Тр. 4, 11. Ч. 9, 17. Лп. 5, 
6, 7. Ж. 10, 29. Лет. 7. Гр. 2, 8 

КJІикевт. С. 4, 23. Кв. 22 Тр. 4. Ч. 17. 
Лп. 27. Вр. 10. Лет 22, 25. 

Кодрат. С. 4. Бр. 10. І~в. 21. Вр. 21. 
Косr.квтив. Бр. ~, 6. Тр. 11, 21. SO. 

Ч. 5. Лп. 3. 29. Ср. 4. Вр. 19. Ж. 2, 
22. Лет. 10, 13 Гр. 26. 

Корви.Іій. Л. 20 Тр. 19. Ч. 22. Ср. 21. 
Вр. 13. 

Кос.ма. Л. 18 Кв. 18. Ла. 1, 29. Ср. 3, 
4. :Ж. 10, Н, 14, 17 . .Jlcт. 1. 

Ксенофонт. с. 26. Ч. 28. 

Лавревтій С. 29. Ср. 10 і в оуб. сирву. 
Лаза.р. Бр. 8, 17, 18. Кв. 23. Ч. Ні. 

Ла. 17. Ж. 17. Лет 7, 17. 
Лев~tій. Кв. 7. Ч 20. Ср. 17. Гр. 14. 
Лев, Л. 1 ~. 20. Лп. 1. 
ЛеовтіІr. С. 29. Л. 4 Бр. 9. Кв. 2~. Тр. 

4, 23. Ч. 8 Лп. 10, 17. Ср і, 9. Вр. 
11, 13. Ж. 17. Гр. 11 і в суб. сврву . 

Ловrив. Л. 10. lі:в. 24. Лп. 3. :Ж. 19. 
Лет. 7 і в суб сuриу. 

Лу&а. С. 4, 29 Л. 7, 10 Бр. 23. Кв. 22, 
24. Лп. 30. Вр. 17. Ж. 18. Лет. 6, 24. 
Гр. 11. 

Лукіаи. Ч 3. Ла. 6 7. Ср. 48. Вр. 8, 
13. Ж. 15. 

Ма:в:арііі, С. 14, 19, 22. Л. б, 19. Бр. 17. 
Кв. 1. Тр. 1, 13, 25, 26. Лп. 15. Ср. 
9, 14, 18, 30. Вр. 6, 7, 14. :Ж. 6, 12. 
Лет. 23. 

МаJtсимиJІіан. Ср. 4. Ж. 22. 
Мав:сям. С. 16, :Н. Л. 6, 19. Кв. 10, 28, 

30 Тр. J 4. Лп. 30. Ср. 11, 13. Ж. 28. 
Лет. 11, 22. Гр. 6. 

Мар~tе.І. Л. 9. Бр. 1. Ч. 7. Ср. 1, 14. 
іІет. 15. Гр. 6 

Мари:. С. 4, 14. Бр. Б, 29. Кв. 5, 25. 
Тр. 14. Лп. З. Вр. ~7, 28. Ж. 7, 27, 
зо. Гр. 18. 29. 

Мартин. Кв. 14 Ч. 27. Ж. 12. 
Матфеі!. Л. 4. Л. 30 Ж 5. Лет. 16. 
МеJlетій. Л. 2. Тр. 24. Вр. 21. 
Мефодій. Rв. 6. Тр. 11. Ч. 4, 14, 20. 
Мирон. Ч. 8 Ср. 8, 17. 
Митрофан. Ч. 4. Ср. 6. Лет. 21 
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Миха).![. С. 11. Л. 14. Тр. 7, 21, 23. Лп. 
12, 29. Вр. 6, 20, ЗО . .Ж. 1. Лет. 8, 
22. Гр. 18. 

Мо.&;ест. Тр. 16. Ч. 15. Гр. 18. 
Мстисо~ав. К:в. 15. Ч. 14. 

Назарій. Ч. 4. Ж. 14. 
Нестор. Л. 28. Бр. 1. Ж. 27, 28. 
Никита. С. З1. Бр. 20. Кв. З, 4, 30. Тр. 

4, 14. 20, 21, 28. Ч. 17, 24. Вр. 9, 15. 
ж. 18. 

Никифор. С. Зl. Л. 9. Бр. 10, 13. Кв. 9. 
Тр. 4. Ч. 2, 17. Лет. 13. 

Нико.Іай (Мико.Іа), Л. 4, 28. Бр. 9. Кв. 
24. Тр. 9. Лп 27. Ж. 14. Гр. 6, 24. 

01er. Вр. 20. 
Овиси..м:. С. 4. Л. 1б. Тр. 10. Лп. 14, 21. 
Овуфрій. С. 4. Ч. 12. Лп. 21. 
Орест. Лет. 10. Гр. 13. 

Паве.І. С. 10, 14, 1 б. Л. 16. Бр. 4, 7, 10, 
17. Кв. 3. Тр. 18. Ч. 3, 28, 29. Лп. 
16, 28. Ср 17, ЗО. Вр. 10, 23. Ж. 4, 
22. Ле!'. 6. Гр. 6, 1б, 28. 

llaВJtpaтii. Л. 9. Лп. і. 
Павте.Іейкои. Лп. 27. 
Пара:м:ов. С. 4. Лп. 28. 
Парфеній. Л. 7. Ж. 10. 
Пахомій. Бр. 23. Тр. 4, 15, 21. Гр. 29. 
Петр. С. 8, 12, 13, 16, 22, 26, 30. Л. 1, 

3, 22. Бр. 24. Тр. 8, 18. Ч. 5, 12, 24, 
2б, 29, 30. Лп. 1. Ср. 9, 2~. Вр. 3, 5, 
10, 13, 22, 23. Ж. 4, Б, 9. Лет. 22, 
2Б. Гр. 21, 28. 

ІІикев. Ср. 7, 27. 
По.1ікарп. Л. 2З. Кв. 2. Лп. 24. 
ПорфирІй. Л. 10, lf~, 26. Нр. 15. Лет. 

9, 24. 
Прокопій. Л. 27. Ч. 25. Лп. 8. Вр. 16. 

дст. 22. Гр. 21. 
Прохор. С. 4, 14. Л. 10. Лп. 28. 

Рокв.и. С. 6. 29. JI. 3, 17, 24. Тр. 2. 
Лп. 19, 24, 29. Ср. 10. Ж. 1. Лет. 18, 
19, 27. 

Ростие.1ав Бр. 14. 

Сава. С. 12, 14. Л. 8, 13. Бр. 2, 28. 
Кв. 1б, 24. Ч. 13 . .ІІп. 27. Ср. 27, 28, 
30. Ж. 1, 10. Лет. 1. Гр. З, б. 

Cuepil. Лет. 20. 
Св.муї.1. Л. 16. Ср. 20. Гр. 9. 
Сttввстіав. ll'· 26. Тр. 18. 
Северип. Ч. 4. 
Серrій. С. 14. Бр. 20. Тр. 19. Ч. 28. 

Лп. 5. rp. 27. Вр. 11, 25. Ж. 7. 10. 
Лет. 16. 

Си.1ьвеетр. С. 2. Кв. 25. 
Сикеои. С. 4, 26. Л. 3, 10, 19. Бр. '12, 

21. Ср. 14. Вр. 1, 12. Леоr. 8. В пов. 
врв.ооr. і суб. сирву. 

Свков. Тр. 10. Ч. 30. Ж. 10. Лет. 4. 
24. Гр. 28. · 

Софровій. Бр. 11. Тр. 28. Ср. 18. Гр 9~ 
Свиридов. Ср. ЗО. Ж. 31. Гр. 12. 
Стефан. С. 4. 14. Л. 13. Бр. 24, 28. Кв. 

26, 27. Тр. 7, 17, 24, 2б. Ч. 12 . .Пп. 
13, 14, 19. Ср. 2. Вр. 1~,· 24. Ж. 4, 
9, 28, ЗО. Лет. 11, 28. Гр. 2, 9, 10, 
1б, 17, 27. 

Тв.раеій. Л. 25. Вр. 8. 
Терентій. Бр. 13. Kn. 10. Ч. 21. Ж. 22. 
Тикофей. С. 4, 22, 24. Л. 21. Бр. 3, 30. 

Ч. IU. Ср. 19, 28. Гр. 19. 
Тит. С 4, 27. Л 27. Кв. 2. Ср. 2о 

Вр. 27. 
Тихон. Ч. 16, 26, 30. Ср. 13. 
Трофнк. С. 4. Бр. 16, 18. Кв. 15. Лп. 28. 

Вр. 19. 

Фа.АеЙ. С. 4. Тр. 7, 30 .. Ср. 21. Гр. 29. 
Феоrвост. Бр 14. 
Фво.~tор. С. 26. Л. 4, 8, 11, 17, 23. Бр~ 

5, 6. Тр. 16, 21, 24. ч. б, 8, 15. Лп. 
4, 9, 12. Ср. 11. Вр. 4, 5, 12, 19, 20,. 
22. Ж. 22. Лет. 7, 11, 24, 28. Гр. 3, 
27 і n пед. сирву. 

ФеоАоеій. С. 11, 28. Л. б, 17. Бр. 27 ~ 
Тр. 3. Ч. 9. Ср. 14. Вр. 9. Ж. 12. 

Феодот. Л. J 9. Бр. 2. Кв. 29. Тр. 18. 
Ч. 7. Лп. 4. Вр. 2, 15. Лет. 7. 

Феоктист. С. 4, 28. Ср. 6. Вр. 3 Ж. 1. 
Гр 23. 

Феофан. Бр. 12, Тр. 17. Ч. В, 10. Вр~ 
9, 22, 29. ж 11. 

Феофи.1. С. 8, 30. Л. 6. Бр. 6, 9. ~· 12 .. 
Ля. 8, 23, 24. Вр. 3. Ж. 10. 21, 26. 
Лет. 7. Гр. 2, 28, 29. 

Ферапонт. Тр. 25, 27. Гр. 12. 
Фи.1в.рет. Гр. 1. 
Фв.Іинон. С. 4, Л. 19. Кв. 29. Лет. 14. 

Гр. 22. 
Филип. С. 4, 9, 26. Ч. 30. Лп. 3. Ср. 17. 
Ж. 5, 11. Лет. ·н, 15. 

Ф.п.авіав. Л. 16, 18. 
Ф.аорввтій. С. 23. Ж. 13. 
Фо•а. Бр. 21. Кв. 24. Ч. 30. Лп. 7 .. 
Ж 6, 10. Гр. 10. 

Фортунат. С. 4. 

Ха.р.Іа!ІПЇЙ. л. 10. 
Харктов. Кв. 11. Ч. 1. Вр. 9, 28. 
Хрисанф. Бр. 19. 
Христофор. Кв. 19. Тр. 9. Лп. 25. Ср~ 

18, 30. . 

Юда. Ч. 19, 30. В вед. праооrц. і отпів. 
Ю.аі.tв. С. В, 12. Л. 6, 16. Бр. 16. Ч. З, 

21. Лп. 13, 28. Ср. 9. Вр. 4, 12, 13. 
ж. 7, 18. 

Ю.І[ій, Ч. 21. 

Аропо.Ік. Тр. 25. Лет. 21, 22. 



ІМЕН А ЖІНОЧІ. 

Дrафі.н. Л. 5. Кв. 3. Гр. 28. 
Аrрипина. Ч. 23. 
Аки.11ина. Кв. 7. Ч. 13. Бр. 27. 
А.1ексавдра. Бр. 18, 20. Кв. 23. Тр. 18. 

Лет. 6 
Авастасіа:. Бр. 10. Кв. 1Б. Ж. 29, ЗО. 

Гр. 22. 
Ависі.в: Гр. 30. 
Авва. Л. 3, 10. Вр. 26. Л. 12, 13. Лп. 5. 

12, 25. Ср. 28. Вр. 9. Ж. 4, 22, 29. 
Лет. 3, 20. Гр. 9. 

Автовива.. Бр. 1. Ч. 10, 1 S. 
Аnожінарі.в:. С. 5. 
Афавасів. Кв. 12. Ж. 9. Лет. 6. 

·в~евтива. л: 10. Лп. 16. Ж. 27. 
Ва.~ері.в:. Див. Кuєрі.в:. 
Варвара. Гр. 4. 
Васшиса. С. 8. Бр. 10, 22. Кв. 15, 16. 

Бр. 3. 
Віра. Вр. 17. 

fа.пна. Бр. 10. Кв. 16. 
Г.1афира. Кв. 27. 

Дарів. Бр. 19. 
До:мника. С. 8. Л. 28. Ж. 4, 12. Гр. 28. 

Ева. в пед. праотц. 
Евrенів. Гр. 24. 
Евдокі.t:. Бр. 1. Лп. 7. Ср. 4. Вр. 11. 
Евдои:сів. С. 31. 
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Евф:uмі.в:. Бр. 20. Лп. 11. Бр. 16. 
Ефросинів. Л. 15. Кв. 17, 23. Ч. 25. 

Лп. 7. Вр. 2б. Лет. 6. 
Екатерина. Лет. 24. 
Ежизавета. Кв. 24. Вр. б. Ж. 22. 

Зинаїда. Ж. 11. 
Зивовіа. Ж. ЗО. 

Ірина. Кв. 16. Тр. б. Вр. 18. 
Ісидора Тр. 10. 
Іоанна. Б пед. мироносиць. 

Huepia (ВалєріJІ). Ч. 7. 
Rа.ІІиника. Бр. 22 
Капито.Іина. Ж. 27. 
Катерина. Лет. 24. 
К..авді.в:. Бр. 20. Тр. 18. Лет. 6. Гр. 24. 
Ксені.в:. С. 24. 

Леонида. С. 16. 
.Jfiдia. Бр. 23. 

Луи:і.я. Лп. 6. Гр. 13. 
Любов. Вр. 17. 
Людмила. Бр. 16. 

Марія. С. 6. Л. 6, 12. Бр. 12. Кв. 1. 
Тр. 4, 23. Ч. 7, 9, ІЗ. Лп. 12, 22. Ср. 
9. Ж. 29 і в неjІ;. ІІировосиць. 

:Марфа. Л. 6 Ч. 9. Лп. 4. Вр. І. Лет. 8. 
і в неІ. :мироносиць. 

Марке.11ина. · Лп. 7. 
Ме.1авів:. Гр. 31. 

Надежда (НаJlіІІ). Вр. 17. 
Ната.J[ЇІІ Ср. 26. 
Неови.па. Ж. 28. 
Німфодора. Вр. 10. 
Ніна. С. 14. 
Нонпа. Ср. б. 

ОJІева. Тр. 21, 2G. Лп. 11. Ж. 30. 
О.пимпівда. Лп. 25. 
О.пьrа. Лп. 11. 

Параскева. Лп. 26. Ж. 14. 28. 
ІІе.в:аrі.в:. Вр. 2б. Лп. 4. Ж. 7, 8. 
Петровила. Бр. 31. 

РаУса. Вр. б. 

Са.ломі.в:. Б вед. миронuсиць. 
Серафи111а. Лп. 29. 
Софі.в:. Вр. 17, 18. Гр. 16. 
Стефанида. Лет. 11. 

Тамара. Кв. 9. Ч. 6. Ср. 11. В ве,ІІ;іJю 
праотців і в пед. мирон. 

Татзна. С. 12. 

Февроні.в:. Ч. 25. 
Фе.ІtJІа. Ч. 6, 9. Ср. 19. Вр. 24. Лет. 20. 
Феодора. Л. 11. Бр. 10. Кв. б, 16. Тр. 

27. Бр. 11. Лет. 14. Гр. 30. 
Феодосіа. Бр. 20. І{.в. 3. Тр. 29. 
Феодотія. С. 2, 31. Лп. 4, 29. Вр. 17, 
Ж. 29 . .Іст. 4. Гр. 30 

Феефаві.а. Гр. 16. 
Феофи1а. Гр. 28. 

Харитина. Ж. б. 
Христина. Л. 6. Бр. 13. Ср. 18. Лп. 24. 

ЮІі.В:. Тр. 16, 18. 
Юлі.вні.н. С. 2. Бр. 4, 20. Тр. 25. Ч. 2, 

22. Лп. 6. Ср. Ії. Лет. 1. Гр. 4., .21. 
Юстина. Ж. 2 і в суб. сир ну . 



СВЯТА ПРАВОСЛАВИІ ЦЕРКВА У ПОЛЬЩІ. 

Після світової війни у Польщі опинилося бага'fJО пра· 
вославних. Урядовий п~репис населення з дня ЗО вересня 
1921 р. нарахував православних у Польші 2.846.507 чоло
вік. В дійсности вже й тоді їх було далеко більше. бо на
віть польські вчені твердять, що nерепис зменши• число 
правослввних (багато з них подавІ!ІЛО себе за католиків). 
Більшість біженців ще тоді не повернули до дому. Крім 
цього від 1921 року минуло 10 років, за який то час на
селення зросло майже на 18 відсотків. 

Опираючись лише на урJІдов .. х цифрах перепису, по
вороту біженців І природньому зрості населеннSJ.,-можемо 
приблизно рахувати пJ::>авославних на три мі л і о ни пять· 
с о т ш і сть де с я т т и ся ч (3.560. ООО). 

Вища Церковна Влада. 

На чолі Православної Uеркви в Польщі стоїть Його 
Блаженство Блаженнійшій Митрсnолит Ді он н сі й. 

Церквою править Священний Син од, який скла
даєrься з голови Синоду Митрополита Діоннсія та членІв: 
ФеодосІя, F\рхієпископа Виленського і Лідського, Олексан· 
дра. f\рхієпискоnІ!І ПолІського 1 Пинського, Олексія, flрхі
єпнскопа Гродненського і Новогрудського. 

Секретврем канцелярії Св. Синоду n. Ю. Рощицьний. 
Юрисконсультом-п. М. Ніколаєв. 
Митрополія І Канцелярія Св. Синоду містяться у Вар .. 

шаві при вул. Зигмунтоsській NQ 13. 
В Митрополії є 1433 парефій та фі11ій. 
Вон~ поділена на 5 єпархім: 1) Вар~равсько·Холмську, 

2) Волинську, 3) Поліську, 4) Гродненську 1 5) Виленську. 

І. Варwавсько-Холмська Єпархія. 

На чолі єпархії стоїть Блаженні~шtй Митроnолит 
діонисій. 

Духовна Консисторія складається з чотир .. ох чценів: 
прот. f\нтоній Рудлевський, прот. Стефан Грушко, прот. 
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tоан Коваленко і прот. Олександ~р Суботін. Сенретар-Во
лодимир Пантелевич. 

Міститься Духовна Консисторія у Варш~ві, вул. Зиr-
·мунтовська 1 З. . 

ПраІ!Іославних в єпархії-265.550 чоп. (в тому числі на 
Холмщ11ні і Піцляшу 217.200 і в Гал~чині-24.045). 

Парафій І філій - 85. (На Холмщині і Підляшу-69, в 
ценl'ральнаt Пельщі-9 і в Галичині-?). 

2. Вопинсьиа Єпархія . 
• На чолІ єпархії стоїть Блаженнійший Митрополит 

діонисій. 
Винарним єпископом є Преосвященний Симон, Єnи

·скоп Кремінецький. 
Православних в єпархІї-1.257.110. 
Парафій і філій-319. 

З. Попіська Єпархія. 

На чолі єпархії стоїть Високопреосвященний f\рхІєпи
скоп Оnександер (замешкує в Пинську). 

ВІкарним єпископом є Преосвящ~нний Ji\ н тон і й, 
єnископ Камінь-КоширськиІі. 

Правосnавних в єпархії-867.520. 
Парафій і філій- 319. 

4. Гродненська Єпархін. 

На чолі єnархії стоїть Високопреосвяшенний f\рхієпи
скоп О JІ екс І. й (замешкує у Гродні). 

Православних в єпархії-511.560. 
Парафій і філій-179. 

5. Віленська Єпархія. 

На чолі єпархії стоїть Високопреосвященннй f\рхІєnи
скоп Феодосі й (замешкує у Вильнt). 

Православних ·• єпархїі-511.560. 
Парафій і філій-170. 

Манастир і. 

ЧОЛОВІЧІ: 1) Почаєsо-У сп енська Лавра, І<ремянецько
rо повіту, Волинського всєвідства (Почаїв); 2) Свято-Ду
хівський скіт коло-Почаївсьної Лаври (Почаїв); З) Свwто
Юріївськнй сніт на Козацьних Могилах, Горохівсьноrо пов. 
Волинського воєв. (Берестечно); 4) Яблочинсьний СвSІто-
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Онуфрієвс:::ький, Більського пов., Люблинського воєв. (ст. 
Дуби ця. залізн. дороги Бер есть- Холм; 5) Загаєцькиі:t Св. 
Іоана Милостивого, Кремянец .. кого пов., Велинського воєв. 
(Дедеркали, с. Загайці); б) Кремянецькнй Богоявленський 
(Кремянець); 7) Дерманський Св. Троїцький, Здолбунів· 
ського поs., Волинського воєв. (Мизоч, с. Дермань); 8) Ду
б!!нський Хрестовоздвиженський (Дубно); 9) Виленський 
Св. ДухіІJІський (Вильно, Остробр21мська 9); 11) Гродненський 
БорисоГлібс .. кий (Гродно); 12) Жироаицький, Слонимсько
rо пов., Новоrрудського воєв. (Жировиці); 12) Мелецький 
Св.· Миколаївський, Ковельського пов., Волинського воє
вtдства. 

ЖІНОЧІ: 1) Корецький Воскресенськнй, Ровенського 
пов. Волинського воєв. (Корець); 2) Зимненський Свято
Горський Успінський, Володимирського пов. Волинськеrо 
воєв. (Володимир-Вал., с. Зимне); З) Обичський Св. Мико
ловський, Кремянецькоrо пов., Волинського воєв. (Шумськ, 
с. Обиче); 4) Внленсьиий С.-Маріїнський. міститься в стінах 
Виленськ. Свято-Троїцького мана стир• (Вильно); 5) Берез· 
вечаький, міститься тама-же; б) Гродненський (Гродно). 

Духовні wкопи. 

1) Правосnавний Богословський Відділ при Варшав
ському Університеті, 2) Православна 9-ти клJІсова .ІІ.уховна 
Семінарія у Бильні, 3) Православна 9-ти клясова Духовна 
Семінарія у Кремянці. 

Вііськове духовенство. 

Протопресвитер о. Василь Мартиш (Площа Пілсуд· 
ського 5). Шrатних військових священиків 13, нештатних 
помішників військових св•щеииків 8. 



ДЕРЖАВИА ВЛАДА І УСТАИОВИ У ПОЛЬЩІ . . 
Президент Польської Республики, проф. Ігнатій МОСЬ· 

ЦІЦКІ. Варшава, Замок. · 
Сойм і Сенат-Вейська, 4, б, 8. 
Президіи Ради Міністрів- Краківське Предмістя 4б-48. 

Міністерства. 

Внутрішніх Справ - Нови Свят 69. 
Закордонних Справ - Вєжбова 1. 
Військове - Ноаовєйс~вка 1-5. 
Скарбу - Римарська 3-5. 
Справедливости -- Длуга Ч. 
Освіти і Визнань - f\лєи Шуха 38. 
Праці і Суспільної Опіки - Площа Домбровського-·1. 
Суспільних Робіт - Кредитова 9. 
Хліборобсьтва і Державних Маєтків-Сенаторська 15. 
Реформ Рільних - Площа Домбровського 5. 
Комунікації - Нови Свят 14. 
Пошти і Телєгрвфу - Площа Наполеона 8. 

Воєвідства. 

1) Ввршввське - В8ршава. 2) І<е:лєцьне - І<ельци. З) 
Краківське-Кранів. 4) Лодзінс•ке-Лодзь. 5) Люблинсьне
Люблин. б) Львівсь~:<е-Львів. 7) Познансьне - Познr:~нь. 8) 
Поморсьне-Торунь. 9) Станиславівське- Станиславів. 10) 
Тарнопільське-Тар:1оnіль. 11) Шльонське - Катовиці. J2) 
Білос:тоцьке-Білостои. 13) Вилецське-Вильно. 14) Ново
грудське-Новогрудек. 15) Волинське- Луцьк. 16) Полісь
ке--Бересть. 

Шкільні округи. 

1) Варшавська- Варшава. 2) Лодзінська- Лодзь. 3) 
Познанська- Псзнань. 4) Поморська- Торунь. 5) Кренів
ська-Краків. б) Львівс:ькв--Львів. 7) Виленсьиа - Вильно. 
В) Полісьна-Бересть. 9) Волинсьна - Рівне. 10) Люблин
ська -Люблин. 
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Головні Банки. 

1) Банк Польський - Варшаве, Бєлянська 10- 12. 
2) Банк Господарсrва Крайового, Крулевська 5. З) Держав· 
ний Банк Рільний-Варшава, Траугунs 11.'~ 

Судова влада. 

1) Вищий Суд-Площа К;::>асінськІ--х 5. 2)21\пеляційний 
Суд-П11оща Красінських З. 

Нонсупяти у Варwаві. 

f\встрійський: Кошчкова 11б. f\мериканоький: Ясна 11. 
f\ргенти~:~ський: Жабя 4. Бельгійськмй: Св. Хреста 25. Бра
зилійськиііі: f\лєя Руж 4. Болгарський: Уяздовська З9. f\н· 
глійсьtсий (Великобританія) f\лєя Руж 10. Венгерський: Мо
котовська 48. Німецький: Журавя 42. Грецький: Маршал
коаська 48. Італійський: пл. Домбровського б. Мексикан
ський: Гортензії б. Румунський: Вєйсьна 10. СовІтськии 
(Росія): Познанська 15. Турецьки~: пл. Наполеона 6. Фран
цузський: f\лєw Руж 2. Чехословацький: Кошикова18. Швей
царський: Смольна 25. Югослов'янський: Сенаторська З6 
Японський: Фоксаль 10. 

Україн. Ku. 



ПОХОДЖЕИИЯ ХРИСТІЯИСЬКИХ СВЯТ. 
У калєндарі на 19З1 р .. ми подали корот~:<у історію по

ходження дванадесятих христіянських свят, а тепер подаємо 
історію менших. 

1. Свято Трьох Святител ів: ВасилІя Великого, Гри
горі·я Богослова і Іоана Золотоустого (ЗО січня по ст. ст.). 
Ті три Сантителі в Церкві хрис:тіянськlй 1ішились великою 
пошаною. f\л~ христіSІне часто вели су.1еречки поміж со
б'Jю, хто з них е:, так би сказати, старший. Щоб припини
ти ці суперечки, Косуянтинопольський Патріярх f\тік у V 
століттю встановив згадувати в молитвах усіх трьох Святи
телів разом. Але це не дуже помогло, бо ото в кінці ХІ-го 
століття суперечки дійшли до того, що христtяне nсділи
лнсь на василіsrн, григоріян і. йоанитів в залежности від 
того, якого зі святих хто вважІ!Ів за старшого. Це дуже 
шкодило христіянству, бо розбивало його. Нарешті самі 
Святителі вмішвлись у сnраву. Вони разом явились І о ану 
єnископові Євхаї~ському, і сказали йому: .Ми у Бога рівні, 
а тому оголоси, щоб христіяне приnинили даремні супереч
ки. Ми підчас свого життя дбали про єдність і по смерти 
бажаємо згоди поміж віруючими. Встанови для нас одне 
сs~то•. Єnископ оголосив Церкві волю Святи телів, І тоді то 
постановлено було святнувати їх память ЗО·го січня. 

2. Святоrо Великомученика і Побідоиосця Георгія 
(Юрія) (ЗО квітня). Св. Юрій перетерпів страшенні мукм за 
Христа, 11 в ЗОЗ році йому відрубали голову; тіло його по
ховали в ПалЕ'стині у місті Ліді. 

Народне: повірр.я говорить, що в околицях тмх жив 
страшливий гед, який нвnедав на людей та зїдав їх. Люди 
тієї страни були поганами і рахували гада за грізного бо
ГZІ, якиі:f вимагає людських жертв, а тому то для його уми
лостивлення пос"Fановили з кожного дому по черзІ давати 

йому людину. Дійшла черга і до царя. Він вислав свою 
доньку. Нещасна жертва, очікуючи страшної смерти. зали
валsсь гіркими сльозами. Несподівано s'явився на білому 
коне ви молодий їздець- це був св. Юрій. Він порази в га
да списом (копіємJ, а кlнь зщ)атуfУ.2в його коnитами. Бачу
чи такє чудо, погане разом зі своїм царем пр1-1йняли хри
стіянство. 
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Великомученик Юрій рахується патроном черед і па· 
стухів. У день 23 кві ТІНІ (nамять св. Юрія) виган1ють у-пер
ше худобу ка пасовиско. 

З. Св. Апостола і Євангелиста Іоана (8 травня і 
26 вересня). НезабlІром по смерти CrJ. І оа rta счезло в чу
десний спосіб його тіло, а кожного 8 травня з гробу текло 
пахуче міро, яке творило безлич чудес. На сnомин тих чу~ 
дес з прастарих часів встановлено св·ято. 

4. · Перенесення мощей св. Миколая Чудотворця 
(9 травня). Після смерти св. Миколая, великого чудотворця, 
мощі його сnочивали в місті Мірах на прот•зі 744 літ. f\ле 
незадовго перед напацом на це місто магометан св. мощі 
були перенесенІ до міста Бар; сталося це 9 травня. Меш
канці міста Бар булн православнІ; вони побудовали чудо
ву муровану церкву, зробили у ній срібну nозолочену трум
ну і у ній умістили св. мощі. 

5. Св. Первоверховних Апостолів Петра і Павла 
(29 червня). Святі ~шостоли Петро і Павел були замордо
вані в Римі; там їх і поховано. Грецький імnератор Костян
тин Великий збудував на їх гробах церкву. День св. апо
столІв урочисто святкувався ще 3а часів апостольських. 

6. Усікновення Голови св. Іоана Предтечі (29 серп
ня). Це свято встановлено в память відрубаннJ1 гол.Jви св. 
І оа на ще за життя його учени ків. В Зб2 роцl погане з на
казу відомого відстуnника і гонителя хрисrіян Юліяна від· 
коnали тіло Іоанна Хрестителк, глузували над ним І спапи
Л..f. Хоr~сrіяне зібрали дорогоцінні кости і поховали в Оле· 
ксандрії. У це свtпо св. Церква встановила піст. 

7. Покрова Пресвятої Богородиці (1 жовтня). в 
910 р. на Грецію напали Сарацини. Св. f\ндрій юродивий 
та у -tеник його Єпифаній були 1 жовтня в Костянтинопаль
ськІй церкаі, де хоронилвс'І риза Божої Матери. Підчас 
всенічної служби св. f\ндрій побачив у поаітрю Божу Ма
тір в оточенf:Ію св. f\нгелів і Святих: вона покривала хри
стіян своїм чесним омофором (поясом). Сарацини після то
го були розбиті, і на цю пвм"ять встановлено свято. 

8. Собор Архистратига Михаїла (8 листопада). Вста
новлення святе на славу небес:ного собору св,.тих F\нгелів 
відІіоситься до прастар их часів, але урочис'е святкування 
памяти ее. арх. Михаїпв починається вІд lV століття. 

9. Святого Миколая Чудотворця (б грудня). Св. Ми
колай народивс;r у місті Патарі в Лікії коло 280 року, а по· 
м !!р б грудня 343 року. Св. Церква ста&ить Святителя на 
ріІ!Іні з f\постолами зв його оборону св. віри і безлич чудес. 

1 О. Свят. Апостола, Первомучеwика і Архидіакона 
Стефана (27 грудня, на З день Різдва). Св. Стефан був од· 
ннм з 70 f\ГJостолів. Він п~ршнй приняв мученицьку смерть. 



ПРО ХРАМ БОЖІЙ. 
Немає ні одного православного христіянина, як~й би 

не бачив церкви храму Божого і священих предметів, що. 
знаходяться у ньому. flлe дуже мало є людей, як1 розумі
ють, чому храм має nевний зовнішній вигляд, як назива
ються окремі частини його, яке їх значіння, як називають
ся річі в храмі, дnя чого вони служат.ь. 

Зібрання віруючих на3ивається Церквою. Збіратись 
під голим небом дnя спільної молитви і богослужень зи
мою або навІть літом в непогоду трудно, 1!1 часом навіть 
неможливо. Одже віруючі будують окремі доми Божі, чи 
храми або церкви. Щоб відріжнити церквн від інших буді
вель, православні христіяне придають їм певні форми: 
форму хреста (на знак, що через хрест церква одержала 
життя і силу), форму колеса (що означує вічність, бо в ко
nесі немає початку і кінця), форму звізди (церква сяє так, 
як звізда світом Хрис=товим), форму корабля (церква так, 
як корабель приводить нас через життєве море до вічного 
відпочинку). 

У горі над церквою звичайно є одна або кілька бань, 
які на:Jиввються куполами; одна купола означує найвищого 
зверхника (голову) церкви Господа Ісуса Христе; три купо
ли- Святу Трійцю; пять -Ісу св ХриGта і чотирах євангели
стів; сім- сім дарів Святого Духа, сім Вселенських Собо
рів; десять- десять внгельських чинів; тринадц,.ть-Госпо· 
да Ісуса Христа з 12 апо<:толами. 

На куполі ставиться хрест, знак побjди над сатаною~ 
Церква розділ•ється на три чвстини: вівтар, храм і при

твор (бабинець). 
Найголовнійшин місцем в церкві є вівтар; в нього вхо

дять священики для відправи богослужень, а з людей свІт
ських лише тІ, які помагають священикові (пселомщик, nа
ламар, церковний староста). Вівтер міститься у східній ча
отині церкви на знак того, що на сході знаходився pвjlf, на 
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-сході родився, жи~, був розпятий за нас і воскрес Ісус 
Христос. 

Головну приналежність вівтаря становить nрестол; він 
оз1-1ачує небесний престол Божій і на ньому невидима воз
сідає Сам Госпо.'lь Бог. Одночасно престол означує гроб 
kycs Христа, бо на ньому кладетьси підча: літургіЇ Тіло 

ЗовніLUній вид Цернви. 

Хрнстоsе. Престол є чотирехкутний; чотире- сторони його 
nоказуют~t чотире сторони свІта (схІд, захід, півден~:~ і пів
ніч), на які то сторони розповсюджується наука Христова. 
Престол одягається спочатку у білу одіІИ (НИНІНЮ), яка зна
менує плащаницю, у котру було обвите тіло Спасите11я, а 
н21 білу од я гається світла, блиснуча о.-іНІ (верхни), яка знаме
нує~славу Госпеда. Підчас освячення престола нижня одіж, 
обв•зуsться шнурком, що пригадує звиааного Гоrоодв 
коли Иого вели на суд f\нни і Кsйафи. На престолІ кла-
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деться так званий ілітон-квадратова хустка з добро1 льн91-
ної або шовкової матерії: ілітон знаменує пелюшки, у яких 
павивали маленького Ісуса, а заразом плащаницю, у яку 
було завинено тіло Господа у гробі. 

На ілітон кладеться і в нього складається антимінс -
шовкова хустка з ізображенням Господа у гробі. У кожний 
антимінс вкл!!Ідаються частини мощеІ святих. На антимінеї 
доконуєrься безкровна жертва, себ-то таїнствм перетворен
ня хліба і вина в Тіло і Кров Спасителя. Без антимінсу не 
можна відправляти Літургі1: вечірню,- утреню l и нші цер
ковні Богослуження можна відnравляти у кожному домі, а 
навіть на дворі без антимінсу, а Лjтургію обовязково з ан
тимінсом. Тому то, коли требв служити Лtrургію в таких 
місцях, де немає церков з антимlнсом, священик бере з со
бою запасовий антимінс і не ньому править Службу Божу. 

f\нтимінс розкривається лише на Літургії. 

Нв знак того, що нв nрестолі возсідає Сам Бог, посе
редині престолу кладеться Свята ЄІангелія, слсво Божt. 

Через те, що престол є мtсцем, на якому приноситься 
безкровна жертва, яку приніс Христос Спаситель на xpe
cri, на пре~толі знаходиться хрест; рівно ж і за престолом 
стоіть виносний чи запрестольний хрест. 

На престолі ставиться ще новчег (гробниця, дарохрани
тельниця), у котрому ховаються Святі Дари - Тіло і Кров 
Ісуса Христв, які призначені для хворих, а у Велик·ому по
сті- для На передосвяченої ЛітургП. Ко в чєг MfLЄ форму 
гроба Господня, чи печери, у якій поховано Иого, чи 
церкви. 

На престоnі знаходиться також Святе Миро для миро
помазання. 

У північній стороні вівтаря і: стіл, котрий називається 
НІертвенином тому, що нв ньому приrотовnяється хлІб і вино 
для доконання безкровноУ жертви. На початку Літургії, а 
саме на про::комідії, священик коло жертвеника споминає 
народження і страждання Спасителя. 

На жертвенику стоять і лежеть: 

Дменое - це тарілочка з підставкою; на цю тарілочку 
нладеться та частина просфори, яка пІдчас: Літургії пере
творюється у правдиве тіло Христов~. 

Чаша (кєnих)-якв нагадує чашу, що тримав в-ь рукех 
Ісус Христос на тайній вечері; до тієї чвши підчас nросио
мідії саSІщеник вливає вино з водою, яке пізніще перетво
рюєтt.ся у правдиву кров Христову. 

Звіздиця - це зложені хрест на хрест дуги; вони охо
роняють положену на дискос частицю просфори. 

Ланиця - nнжочка, ,.кою nричащеють віруючих. 
Покрови; їх є три: два менших і один більший; менши

мИ nокриваютьсJІ чаша 1 дискс с, а більшим, JІКИЙ на!н.ва-
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ється воздухом (повітрям), покривається чаша і дискос разом. 
Губна ~ для атирання дискоса нац чашою no вложен

ню до неї усіх частиць з дискоса; губка ця напоминає ту 
а оцтом і желчю губку, що підносили до ус r Господа, коли 
Він висів на хресті. 

Нопіє - це ніж, гострий з обох сторін, яким вийма
ються з проефори частиці; він знаменує копіє, котрим про

биті бу ли ребра Ісуса Христа. 
Рипіди - це метальовий кружок на довгІй ручці; вони 

служать дпя відганян~я мух та инших комах від чаши. 
До святого Престола і вище перечислених священних 

предметів і сосудів ніхто крім священика та діІіксна .в,отор
катися не може. 

Вівтар відділяється від влвстивогс хрвму стіною з 
образами, яка називається іионостасом. В Іконостасі є три 
двері. в~ликі двері посередині напроти престолу назива
ються царськими, бо через них підчас Літургії виходить 
Цар Слави, Господь наш Ісус Христос, для напитання вір
них Своїм божестненим тІлом і Своєю кровю. Малі двери 
nроти жертвеника назн!Jаються пі!3нічними, а другі малі -
nівденними. 

Перед царськими nверима зі сторони аівтаря є цер
ковна завіса. 

Вівтар знаменує небо, на котрім перебував Бог, Пре
святв Діва, f\нгепн і Святі. Одже і на іконостасі ізображе .. 
ються усі тІ, хто є нв небі. По праву руку царських дверей 
ставитьсs. образ Спасителя, а за ним, рядом з пояудневими 
дверима- храмовий образ. Лі ао руч царських дверей
образ Божої Матери, а на самих царських дверях - обр21з 
БіІаговіщею-ІSІ 1 святих евангелистів: МатвІя, Марка, Луки 
та. Іоана. Над царськими вратамн - образ тайної вечерІ, 
який нагадує, що за іконостасом у вівтарі є Тіло і Кров 
Господа, і що тих Тіла l Крови можуть віруючі сподоби
тись причаститись у царських вратах. 

У вругому ряді на іконостасІ-образи головніших свят, 
у третьому-образи старозавітних угодникЇв Божих і т. д. 

На самІм верху іконостnса ставиться хрест - символ 
спасіння усіх. 

Підвищене місце пер~д іконостасом називаєтьс111 еолівю, 
а частина солєї проти царських врат - амвоном; на лівому 
та правому кpastx солєї є міаця цл111 чтеців і ;півчих; ті місцst 
називаються нлмросом. 

Go11єw має огорожу, на якій етоять хо~~rви, себ·то 
знамена побідні Церкви Христової, яке пост1ино воює з 
ворог21ми спасіння. За хоругвями стоять віруючі- війс~ако 
Христове. 

За віруючими у з21хідній частині храма є двері, якІ 
провадять до третьої частини храма- притвору (бабинця), 
де стоять к21ющїіся люде і ті, що готовляться до хрещеннw. 



Віра Православна-Христова. 
Віра Христова є безмежне море д'обра. Вона від

новлює, очищає, святить, перетворює нашу душу і тіло при 
доnомозі надії, любови, сповіди, молитви, в особливо через 
животверчу таємницю Святого Причвстя. Скільки у ній де
рів Божих! Яке Божественне життя! Які чудові впливи Духа 
Жиаотворя<.~ого! Немо<.~ні- ми ві<.~уємся, мертві- оживаєм, 
ходячії у темряві гріхів та nристрастей- ос.вічуємось. звя
зані шнурками .гріхів- розвязуємся, в тузі- розважвємся, 
у скорбях- тішимо::я, у лихій годині тв небезnеці- визво
ляємосьІ О С!иІльки у тобі, Віро Свsпа Православна, добра! 
Яка ти багата скарбниця Божественна! Яка криниця живої 
води Духа Свwтоrо! Яка ти чудова сіль землі для нас зем
них людей, заражених гнилиною грі~ів до костей і мозrуІ 

Дякуємо Тобі, Госnnди, за таке н~бесне, святе, живе 
багатство! Навчи нас всіх, Владико, жити до(jтойно текої 
віри, такої надії! Вложи, Госnоди, рощину Твоєї ласки у 
серця людей! 

Православна віра, Правасnевна Церква, як сонце, сія
юче nід небесами, можуть сnасти кожного чоловіка. Пре
вославя є небесна правда на землі, неушкоджена тодсьни
ми мудрованнями. 

Вірю цю nриніс нам з неба Ісус Христос, Син Божій. 
Він родився від Пречистої Діви Мі!!рії у nечері недалеко 
міста ~ифлієма. До ЗО літ Христос жив в невідомости, а 
коли Ио"'у сповнилось ЗО літ, прийшов на Іордан до Іоана 
Предтечі і заолив прнйняти хрещення. Опісля почав навча
ти нарід, підтверджуючи Свою науку великими чудесами, 
яких світ нікоnи не бачив до Нього, не бачив і nісля НьоГо. 
f\ne ~арід жидівський, з якого Вtн Сам походив, не ІірИЙ.;; 
няв Иого, крім кільканайц11ти учеників- аnостолів. Святий 
Євангеnис!.. про це пише: .. Прийшов до Своїх, і Свої не 
прийняли Иаго ... Сsіт прийшов на землю, але люде більше 
полюбили темряву, нІж світ". 

..... І в рештІ·решт авмі ж жиди з заздрости оклеве_+~їН1 
Иого перед судом людським. Суд вислухав свідків і н~ 
підставІ їх зізнень Христа осудили на кару смерти через 
по вtшення на хресті •.. 
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Понтій Пилат видав вирок, тенет которого знайдено в 
місті f\квилеї у 1280 р.; він голосить таке: 

.. Вирок оголошений Понтієм Пилатом, Правителем 
Дальньої Галилеї, о карі смерти над Ісусом з Назере:ту че
рез розпяття. В сімнайцятий рік царствовання Тирерія і в 
двайцятr. пятий день березн'І місяця у святому місті Єруза• 
лимl nри священослужителях F\нні і Кайафі. Ми, Понтій Пи· 
лат, nравитель Дальньої Галилеї, головуючий на претор
ському сидінню, засуджуєм Ісус а з Назарету на кару смер
ти на хресті nомі)!( двома розбійниками,-позаяк прилюдне 
і загальне свідоцтво народ?А стверджує, що: 

1) Ісус- спокусник, 
2) - батsмута, 
З) - ворог закону, 
4) несправедливо нвзи ва є себе Сином Еожіїм, 
5) також- царем Ізраїля, 
б) увійwов до храму, оточений товпою народа з 

з галузками в руках. 

Наказуємо першому сотнинови Квирілію вивести його 
на Лобне Місце. Суворо забороняєм, як бідним: так и бага
тим громадянам перешнаджати у виконанню керн н~д Ісу
сомІ Свідки, які скріпили вирок, виголошений нами, суть:· 
1) Данила Роба ні- фарисей, 2) Іоан Церобатель, З) Ра
фаїл Робані і 4) Калим Левит. Ісус має бути виведений 
з міста Єрузали му через ворота Струензе". 

Так дослівно :sвучить при(уд. 

У наші часи доокола особи Ісуса Христа ~азбірал21сSІ 
велика сила кр~восвІ,цоцтв, сумнівів і заперечень: береться 
під сумнів уся Євангельська їсторія, чиняться слробн удо
воднити, що Христа ніколи не було ... 

Нехай же тих нещасливих, нерозумних людей переко
нає вищезазначений документ. Ісус Христос пр~йшов у 
світ не прнзнаним. Просто Його не поміт111ли у свій час,
звІдсиля бjдність позахристіанских прастарих свЇдоuтв про 
Христа. Иого Образ зберегли лише ті, коrо просвітила 
Його Божественна Особа, Його наука і діла. І т~ 1 що вони 
бачили, закріпили в слові, D після записали у Св.иту Єван
rепію. Проти цього свідоцтва, srкe походить вjд с:амовид
ців Ісуса Христа, є б~зпідстввним усяній сумнів безбож
никІs. 
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в е n и к і 9 ч е н і в І р я т ь в Б о r а. 
Часто приходит~ася чути від невjруючих, що всі учені 

люде не вірїли в Бога. Одже це чистесенька неnравда! 
Наймудрійші yчetti залишили у своїх творах та заповітах 
не3аперечнІ дока3и СВQЄЇ глибоної віри в Бога. Навед~м 
тут кілька прикладів. 

Неn ле р- свою працю про лад світа закінчив так: 
.Дякую Тобі, Творче і Володарю, що Ти сподобив мене ра
дости захоплюватись, діл"ами рук Твоїх. Я голосив людям 
славу чинів Твоїх, оскІльнн мій сбмеженмм дух міг збагну
ти Твою безмежність. Де я сказав що небудь недостойно 
Тебе, або таке, що виявлІє бажання власного еслевлення, 
ласково вибач мені!•. 

Ню тон- славний астроном, якиІі відкрив закон тяrо
тіння, вимовш1ючи ЇМІ Бага, аавсігди здиймав шапну. 

Н о nер нм н- другий всесвітної слави астроном, склав 
для уміщення на свому надгробникові тене: "Не тої благо
дати, 1ку одержав Павло, я бвжаю, не тої ласки, з •кою Ти 
відносився до Петра,-вле милости, якої Ти сподобив роз
бІйwика,-такої лиmе милости я благаю!•. 

6 о І ль- батько хемії, сказав: • правдивий природозна
вець ніде не може прониинути в nізнання таємниць творен

ня, без того, щоб не відчути руки Божої-. 
Л в іі б ні ц- наЙСJ!.авнІйший фільозоф, напмс21в: .Ісус, 

смерть і страждання Иоге є нZІшою радістью і життям·. 
Л ін ле і- математин, сказав: .Я бачив стопи Божі •. 
А r асс і ц- дослІдник риб, висловився про свою науку, 

що вона є .перекладок думок Твірцw на ЛЮД(~tку мову•. 
фоН- Б авр- nриродознавець, говорить: "Лад природ

нІх сил веде нас до загальної первооснови, і цю перво
основу не можно відріжнити від того найвищого Єства, на 
Яке нам вказує релІгійна потреба людкости''. 

Гір т ль- tказав: .Згасіть це небесне світло вІри,-то 
самовольство нашої душІ зробить вас з найвищого пана 
світу нІчім иr~шим, як гноєм полів•. 

Фе з нер- психо-физик, у своїх піснях спІває: .В Бозі 
засnокоюєтьс" душа моя. Через те, що Бог живе, й я живу. 
Бо тІльки Він має життя... Я не можу їснуввти, SІК що Він 
не даст~а мені•. 

ХуфеJІАНд-медик. сказав своїм дітям: "Живіть у Бо
гові і все робіть в їмя Його. Невпинно майте f:іого в своїх 
думках І серцях. Моліт~ася і працюйте, а все решта ві,пдвйте 
Провtдінню, wке опікуєт~асw вами". 

Ге вр- геолог, писав: "Чим глибше пренинвємо в nі
знання природи, тим ширше ста( наше перекомання, шо 

тільки віра у Всемогутнього і Всемудрого Творця може 
розвиsати загадку, JІКОЮ длJІ нас ( зовнІшнІ nрирода І люд
ськ@ життя •. · 



ЦерковнІ Братства молодІ. 
Відомо, що в старі часи (триста- чотиреста літ тому) 

на Укр~їні-Русі крім Братств дорослих людей, які будували 
церкви, шпіталі, боронили свою віру і національність (про 
такі Братства була уміщена статя в нашому калєндарі на 
1931 рік),- виникали Братства, до яних належале винлюч .. 
но моладь, так звані "Братства молодші•. До тих братств 
входила нежоната молодь. Засновувались вони з благо
словенства патріар»ів тв митрополитів. У той спос: б гра
мотою naтplapxf.l Єрусалимського Феофана були засновані 
Братства молоді у Київі та Минсьну, а з благословен
ства митрополита Київського Ісаїї Копинського- у Луцьку. 
Такі Братства істнували: у Львові, Вильні, Замостj, Любли
ні, Рогатині. Станиславові, Тарноnолі. 

Цілком зрозуміло, що Братства молоді не брали на 
себе тай не могли брати тих: високих і тяжких ЗІ!!вдань, які 
мали Братства ста рш11х: для їх ще молодих членів недо
сяжна бу ла та тяжка ріжнорідна боротьба в обороні вірн 
і народности, яку провадили старші. Про завдання Братств 
молоді патріарх Феофан так говорить:- "Накезуємо, щоб 
вс1 упаючі в сіє братство твердо стояли в вірі та щоб брат
ства улаштовувались згідно з порядком старшого братства 
і особливо з nорwдком давніх братств, обавляючись впасти 
у сіти ворожі і над усе мати любов до всіх і покірнисть, 
не сторонились би від набожности, оздоблюючи своє мо
лоде життя добриии ділами так, щоб могли бути для всіх 
прикладом". 

Перш за все те прямування до кращого христіянсько .. 
ro життя відбивалося у частому та щирому відві.ауванню 
Церкви Божої і стераннях про її прикрасу. Ч11ени Київ
ського Братства молодІ сповідалися і причащаnися чотире 
рази на рік. Лввіаське Братство у кожне свято і неділю 
посиnала двох своїх членіе прислуговувати в церкві підчас 
боге.служень. Могиленське Братство на свій кошт виріза
ло та позолотило іконостас, намальавала для него обра3и, 
а ІІатире образи обложило срібними ризами. У ста
тутІ Могилевеького Братетва молоді докладно вказуються 
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обовязки молодих братчині~:~: .Ми, брати бажеємо: 1) щоб 
перед образом Святителя Христового Миколая рік- річно 
ставюtас21 від нас свічка, янв кожного року відновлюється 
два рази; 2) кожного місяця Служба Божа повинна від
правлятись в присутности усІх братчиків, які належать до 
нашого Б_!Jатства у день місячний- четвер; усі братчики 
повинні завсігди бути присутніми на Службі Божій з вили
ними свічками) а єсли хто- небудь з братчинів непри,утній 
по небажанню або не слухн,.ности,- то за те є він обовя
заний дати на свічки пів фунта воску; З) три загальних 
молебні за усіх братчикІв відправляються у дні: Святителя 
Христового Миколая, Усікновення глави Іоана Лредтечи і 
у день СтрастотерпцS"І Христового Димитра; 4) рівнож у 
свято4ні дні Свsпителя Миколая) Іоана Предтечи 1 Димитра 
повинні відправлятися за усе Братство ранні ЛітургІЇ, на 
котрих братчики обовязані стояти з засвіченими свічиеми 
перед вівтарем: 5) братські свічки що рону перед святом 
Воскресення Господн" nовинні бути відновленні; б) усі 
вклади та доходи віддаються на украшення наШQЇ церІ( ви•. 

Братство Могиленське мвло свою окрему вІд старшого 
Братства скарбницю, вибірало собі окремих старост) під
старост, шафарів. Але у бІльшооти ВЬІпадків Братства мо
лоді знаходились під безпосереднім t постійним керовну,ц
твом старших братів; часом старші братства вибірели з-по~ 
між себе двох членів для догляду t керовництвв справами 
молодого Бра-rс:тва (так було, наприклед, у Замоськім 
Братстві, де вибрані старші братчики доглядали за молод
шими). У склад Братств молоді входили і дІвчата. 

Треба ствердити, що Бретства молоді корнетуваписк 
великим співчутткм та пІддержкою не тільки членjв стар
ших Братств, але й усього громадянства. Мн вже бачили 
вище, що самі патріархі та митрополіти приіімали близько 
до серця їх потреби, благословляли, подавали їм свої ради. 
БагатІ люде час::тен .. ко приходили з допомогою їм. 

Як же не часі потрібно б було нині у нас воскресити 
Братства молоді! 



волинь - прастаре українське місто і І Фортеця. 
~~~~~.i--~~-;/J~~:.::·_·~'!' ... r."~. 

(Коротеньний історичний нарис). 

Волинь одержала свою назву від міста Волині. Коли й 
ким nобудовано це місто і від чого одержало воно а вою 
назву, - невіцом.J. Де-які історики тверцять, що прастарі 
f\рабськt і Перські геогоафи вже в 11 і lV ст. писали про 
нарід Булян або Вулян {Волинян), які з давен-дІ!Івна посе
лилися мІж рікани Вислою та Вепром. ЛІ!Ітинські історики 
називають цю країну Олtум або Скнфо-Оліум. Населення 
цього краю назвало свою столицю Волинню. 

Стає питання, деж знаходилося це місто? Майже всі 
славянські історики одноголосно ствІ!рджують, що місто 
Волинь знаходилося при гирлі р. Гучви, яка вливається до 
р. Буг21, в кутку, який утворює р. Буг з Гучвою, де тепер 
знаходиться село Городон-Надбужннй. Ця місцевІсть, nри
знве:rься знов-таки істориками оцною з гаповніших праста

рих осель Волинян. 
На місці прастарої В.Jлинl і донині залишився вели

чезний вал, з окремим городком сnовинським з багатьома 
могилами в середині. 

Село знаходиться в 20 кіл"'ометрах від м. Володими
ра· Волинського на лівому березі р. Буга. 

Що м. Волинь знаходилось над Бугом, а не в иншому 
місці, свідчить такий і~торичний факт. Підчас добування 
княЖеського Київського стола Ярославом Мудрим, була 
боротьба поміж ним та його братом Святополком, якому 
помагав його тесть, король польський Болеслав. Князь 
Ярослав еиііішов Болеславові на зустріч до м. Волиня на 
берегах р. Буга і став на обох берегах ріки. 

Місто Волинь перший раз епоминвєrься · в пітописях 
nід 1018 р., себ-то 914 літ тому нвзад. 



ПОЧ-АЇВСЬКА ЛАВРА. 

В 24 кільометрах від повітового міе1а Кремінця і міста 
Р•дзнвиnо!!Іа, а також в 50 кільом. від м. Дубн21, на високій 
горі стоїть головна святчия Волинсьиої землі і усієї Право
славної Церкви в Польщі -Почаївська Лавра. 

Заложення Почаївського манастиря губиться в темря
вІ віків. Вже під 1240 р. є відомости про перебування чен
ців на горі Почаївській. До цієї доби відноситься і з'явлен
ня Божої Матери, яка залишила слід своєї стопи на скалі 
гори, з sкого !абило джерело чис:тої, як кришталь води. 
ЧенцІ, щ~ оселились на горі іІочаївській, були утікачамІ-І 
з Київg ·Печерс .. кої Лаври; вони втікали від татар. Почаїв
сь.кин манастир тішився великою nошаною серед україн
ського населення. До нього спІшили всі. Йоrо всі яюбилн. 
До нього несли усІ свої посильні жертви. Українс.ькІ князі 
та ШJ;Іяхта офірували манастиревІ великі аемельнІ маєтки 
та гpos.ui; особливою офірністю відзначилась flнна Гойськв. 
ПІзнІше, коли Волинь підпала під владу nольщІ, ці маєтки 
І nрава манастиря були закріплені за ним по11ьськими ко
ролями. У своїІf грамоті польський король f\sгуст 11 нази
ває Почаївський манастир .давнім і чудовим грецького 
обряду•. 

Головні святині Почаївської Лаври. 

1) Чудотворний Образ Божої Матери. Від Великодня 
до першого жовтня він знаходИться в Успенському Соборі, 
а від першого жовтня .цо Великоцня-в теплій церкві "По
хвали Божої Матерм•. 

2) .,Стопа Божої Матери" з джерелом; знаходиться во
на в Успенському Соборі. 

З) Мощі св. Іова, ігумена Почаївоького. 
~;::; 

Головні церкви в Лаврі. 

1) У ~пенёька соборна-у ній правит~tся служба Божа 
від Великодня до 1 жовтня включно. 
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2) Троїцький собор-в ньому правиться служба Божа 
тоді, коли не правиться у Великій Соборній Церкві, у не
ділі і свята. 

З) Тепла зимова церква "Похвала Божої Матери". 
4) Печерна, з мощами Преподобного Іова, ігумене По

чаї вського. 

Лаврські свята, в які збірається велика кількість 
прочан. 

1) Світла ВеликоднSі Пятниця. 
2) 6(19) травн•-день Преподобного Іова, ігумена По-

чаївського. 

3) Вознесення Госnоднє. 
4) Зелені свята. 
5) Успіння Божої Матери, храмове свято - сдпуст у 

великій У спенській Церкві. 
б) 28 серпня {10 вересня) - памятка відкриття мощей 

Г:Jреподобного Іова; у цей день· Св. Мощі обноситься нав
круги церкви. 

7) 8 (21) вересня-Народження Пресвятої Діви Марії. 
8) 14 (27) вересня-Чесного Хреста. 
9) 1 (14) жовтня-Покрова Божої Матери. 
10) 28 жовтня (10 падолиста)- Успіння Преподобного 

Іова. 
Священно-f\рхімандритом Лаври є БлаженніЙ..УJИЙ Діо

нисій, Митрополит Варшавський і усієї Польщі. Иого на
місни!<оМ у Лаврі є архімандрит Дамаскин, який керує Лав
рою сnільно з духовним Собором Лаври. 

Нійблища до Лаври залізнична станція - Рудня-По
чаївська .. 

Свята цілюча Стопа Божої Матери в Почаївській Лаврі. 

Кожний, хто був у Почаївському У спенськему соборі, 
бачив у ньому біля першого, з правої сторони від входу, 
стовпа, по3олочений ковчег, зі шклами, а довкола нього 
залізну огорожу. На цьому ковчезі міститься на шовку 
образ святої Цілючої Стопи Божої Матери. У середині 
ковчега через окремі двері можна бачити під шклом і са
му натуральну Стопу, яка міститься під підлогою Собора. 
Прочане, які приходять до Почаїва, цілують на ковчезі 
образ Цілючої Стопи, пють з неї цілючу воду, набожно 
мочать нею свої очі, лице і голову, купують цю воду в 

маленьких пляшочках і резвозять ТZІ розносять по своїх 
х21тах. f\ле мало хто знає про те, коли і як з',.вилася в По
чаїві ця Стопаt скільки і як вона помагала людям, даючи 
їм сцілення; втіху і надію. F\ це треба нам знати і памятати, 
щоб могли ми уявити милости Божі, явлені нам вjд Цілю· 
чої Стопи Богоматерн. 
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Почаївська гора знаходиться в Кремянецькому повІТІ 
на Волині. Колись вона відріжнялеся від инших гір своєю 
безлюдноwа самітністю, подібно гор~ам Київським і flфон
ським. Здавна вана вабила до себе ченців, що шукали 
безлюдних місць. 

Вже в ХІІ ст .. (800 літ тому) Волинь, Галичина, Холм
щина та Иf'Іші українські землі складали одне могутне са
мостійне, незалежне князівство. Тут нняжили велині і сла
ветні православнІ унраїнські кн"зі Роман, Даниле, Лев та 
инші. flлe наступили тRжкl часи для Унраїни-Русі. 

Свята цілюча Стопа Божої Матери. 

700 літ тому на ню напали незличні товпи татар·пога
нів, які побили JІсік князів, зруйнуsали Київ та йшли дальше 
на захід. Українв-Русь молилась, щоб Бог змилосердився 
над нею. Молились за це рівнож і ченці Почаївських пе
чер. Вони благели Божу Матір, щоб Вона вступилася за 
нещасний нарід. Молитви ченців І народа дійшли до Пре-

Уи:.р. Ra..r. 
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чистої. Одного разу в ночl ченці разом з пастухами, яні 
пасли вІвці, побачили на верху гори в стовпі во rнянім Бо
жу МІ!Ітір, яка мопилася. Старший з пастухів, Іsан Босий 
звернувся до ченців з запитанням, що це було за явище. 
Божі r.тврці сказали йому, що це в стовnі -вогнянім явилася 
Божа Матір; на скелі, де Вона стояла, залишився слІд її 
правої ноги, наповнений водою; що це надзвичайне явище 
Богаматери є ознак•ю того~ що Україна-Русь буде терпіти 
мовби в огні, але завдяки молитвам і опІці Богаматери во
на не погибне, а залишиться цілою, як І Божа Матір не 
згорІла в •огні. Ченці і пастухи упапи на коліна і дякували 
Пречистій, що Вона зволила Ііівитись їм, залишиnа слІд 
Своєї Стоnи, з котрого пgстійно пл-1не цілюча вода. 

Незабаром про все це довІделися віц ченців і пасту
хlв околичні мешканці і всі приходили до Почаїва помоли
тися на місці з'явлення Богоматери, дивуючись цьому чу· 
дові. І дійсно це було .дивне чудо. Сама Пречиста Божа 
Матір зво~лІ!І з'явитися грішним людям, а щоб не було 
сумніву в Ії зяаnенню залишила на птмя~ку слІд Своєї сто
пи. Н21 твердому камиеві сто,.ла, і слІд Ії вІдбився на ньо
му, як на мягкій .rлинl. Один тІльки меttт простояла Вона 
на скалі, а знак Ії ноги залиши~ся на віки! Серед вогtІю 
з'явилася Вонв t на зовсім сухlм каменю стояла,-одньк ка
мінь цей пусти в воду 1 досі її подає! ДивнІ діп8 Г оспод21 
І безмІрна Його милость до Аас грішних! 

Це чудесне з'явлення ЕожоУ Матери на горі Почаїв
ськlй було, як думають в 1240 р. (через 8 літ мине р1вно 
700 лlт). Незабаром пІсля ц1єї подlї почаївські ченці збуду
вали у подошви гори, на якІй явилася Божа Матір, неве
личку церкву у честь Успіння Боrоматери. Сама ж скала і 
на нlй Стопа дуже довго, ціnик чотириста лlт, 3алишаласи 
під голим небом. f\ж за часІв ігумена Почаївського, бла
женного Іова, набожнІ почаївськl поміщики Федір І Єва 
ДомашевськІ в 1649 р. збудували на цІй скалІ церкву у 
честь Пресвятої ТрійцІ. ВІдтодІ Стопа Божої Матери ра· 
зом з цілючим джерелом опинилася, як і повинно було бу
ти, в СІамій церквІ. 

В 1720 р. Почаївським манастирем 3аволоділи унІяти і 
умІс:тили там своїх монахlв·базиліян. f\ле й унІяти відноси
лися до Святої ЦІлючої Стоnи Пречистої з повагою І .. на
божнlстю та дбали про оздоблення і уnорядковвнн11 Ії. а 
заразо"м і усІєї Почаївської обителІ. Особливо дбав про це 
один з багатих польських панІв граф Микола Потоцький. 
В 1771 р. він задумав збудувати нову велику муровану 
церкву. Старе Троїцьке церква, збудована над Стопою До
машевськими, була зруйнована. На її мі~:ці була побудова
на Потоцьким нова в.еликв і чу дов а церква у честь У спін
ня Божої Матери і в той сгюсlб Стопа знову опинилася в 
церкві. Ця чу дов а церква коштувала великІ грошІ і буду-
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·валас:я 12 літ. До 1831 р. вона разом з цілим Почаївсьним 
-монастирем була в руквх уніятІв, а після знов перейшла 
до православни" і стоїть доаи над Цілючою Стопею. 

Сактнування ЦІпючоУ Стопи ПречистоІ урочисто обхо
диться 1!!1 Почаїв1 у пя тни цю Великоднього тижня, в день 
Джерела Божої Матери. 

Від часу nо•влення ЦІлючої Стопи та води в ній баІа
то-багато було рІжних чудес. Не всІ ті чудеса записані, але 
про бвгатьох з них напнеали свмі ті, що чуд~сно сцl
лились. 

Чудеса при Цілючій Стопі Божої Матери в Почаїві. 

1. 

Одно з першик записаних чудес від Почаївської 
Стопи БожоJ" Матери мвло місце в 1664 р. _Наймит помІщи
ці Хойнацької, Давид Гайдук, довго страждав на жорстоку 
біль у цІлому тілІ. Одночасно у ньоrо страшенно боліла 
голова, у· наслідок чого йому висадило очІ на верх, і він 
нІчого не бачив. Шкодуючи наймита, побожна панІ післала 
до сучасного Почаїаського ігумена з просьбою помолит11ся 
за хворого перед Почаївським чудотворним образом Бого· 
матери та приСІ1І!ІТИ води від Святої Стопи для намазання 
його очей. Як тільки вое це було зроблено, і слабий пома
зав себе святою водою,-хороба його вІдразу минула. 

2. 

В 1750 р. спаветна пані f\нна з Сущевичів Ілинська 
з міста Ніжина, Чернигівської губернії, окремим записом 
засвІдчила в Почвїві, що страждала понад чотири рокІ 
страшенною слабістю горла, вІд якої у неї в горлІ 1 в ро
ті поробилиси страшні болячки; вона ні в яких лІкарів нео 
могла знайти рятунку, вле коли прибула до Почаїва і з 
твердою вІрою напилас._ цІлючої во,пи, болячки її в роті і 
в горлІ ~овби почали гоїтися. І дІйсно, незабаром вона по
вернула до м. Ніжина зовсім здоровою. 

з. 

Недалеко вlд мlстечкв БІлгородки на Волині у селі 
Двірці в 1763 р. був священик Григорій БІлецький. У нього 
на животі під самими грудями появила·сь якась болячка, 
яку ніяк не можна було загоїти. Не маючи надії вилІкува
тися, отець ГригорІй, не вважаючи НІ!! страшенний бІль, 
поїхав до Почаївв. Приїхавши туди, він з молитвою і вІрою 
почав мазати свою болячку водою вІд Св,.тої Стопи: боляч-
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кв почала помаленt.ку м"гчити І, накІнець, зовсІм пропала. 
Дякуючи боrу, виздаровІвший священик поїхав до дому. 
flлe через якІйсь час вІн знов занедужав, - й ще тяжче і 
небезnечнІйше: в серединІ у нього почалась якась nухляти
на. Лікар з міста Заславл51 зовсІм вІдмовився лІкувати його. 
Хворому робилось все гІрше І rlpшe. ДІйшло до того, що 
з рук і ніг у нього стала злазити шкІра. Він не мІг анІ 
стояти, ані сидіти, анІ лежати, а цІлий час мусІв стояти на 
вколішках І держатися за що небудь руками, щоб не вnа
сти від болю і ослаблення. Йому здавалося, що його реб
ра віддіnюються вtд хребта, а в правому боці він вІдчував 
такий бlль, що не мІг навіть опустити рук. Тоді хворий, 
не зважаючи Ні!: страшенний біль, казав везти себе до По
чаїва, на свято Успіння Божої Матери. Не проїхав вІн t nів 
дороги, як вІдчув полегкість а коли приїхав до Почаїве, 
то міг вже сам з палкою йти до церкви і поклонитися чу
дотворному образу І ЦілючІй СтопІ. Подякувавши Пречи
стій за сцlлення, взяв він з Святої Стопи води і, повернув
ши на квартиру; казав цІєю водою натерти усе своє тіло. 
Після цього пухлятина почала ~падати, а через якІйсь час 
зовсІм зійшла, І він повернув до дому зовсІм здоровим. 

4. 

В 1770 р., коли граф Микола Потоцький по ріши в ко
ронувати Почаївсьний чудотворний образ золотими коро
нами, ОстрІжський і Луцький уніятсьний єпископ Сильвестр 
Рудницький робив досліди про чудеса, вІд святого образу 
і Стопи Бо.жої Матери. ПІдчас допиту Ігумен Мелецьного 
манастиря ієромонах Єраним Озінкевич зізнвв слідуюче: 
"На моїх очах,- говорив він,- одна вельможна мані Заrур
ськв, будучи ще панначкою і живуч~ у батькІвському домі, 
одного разу захворіла смертельно і вже почала тратити 
прнтомність. Усі відступились вІд неї, крім священика. Рап
том хвора, начеб по якомусь натхненню попросила веди :3 

Uілючої Стопи Божої Матери. Священик скІ!Ізав про це 
батькам, а вони негайно послали за святою водою до По
чаїва. Яі( тІльки посланець привіз воду з Почаїва_, і хвора 
напилася її, то негайно виздоровіла. НезвІаром пІсля цьо
го вона сама поїхала до Почаї!!а, щоб подякувити Пречи
сту Божу МатІр за сцілення. Увійшовши у Почаєвський 
собор, підІйшла до св. Стопи 1 оголосила, що одержала 
сцілення від води, взятої зі .Стопи. 

5. 

В 1780 р. син ніякої flнни Пашкевичевої, трьохлІтни 
дитина, пр>охорувавши кілька тижнІв, почав вже зовсім тра.; 
тити притомність і зовсім омертвІв. Мати вже приготовила 
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для нього сорочку на смерть. Але її НР. хотІлось навіть 
вірнтн що син помре. І отож вона почала :J гІрким плачем 
молитися Божій Матери: "Пресвятвя Діво, Чудотворная в 
образІ Почаївському, поможи мойому синові!• Зі словами 
тієї молитви звемучена мати заснулв. У сні вона побачила 
якогось старця монаха, який штовхнув її і ска!вв: "Чого 
ти плачешь і кричишь7 У тебе лік вдома•. Прокинувшись 
від сну, Пашкевичева почала зі свічкою шукати старш• і 
все дивувалася, про які ліки говорив він. Раптом вона згА
дала, що у неї 3берегаєтt.ся трохи води від святої Стопи 
Почаївської. Вона негайно знвІішла цю воду і вляла кіла.ка 
краnель до рота слабому. Після цього вона знов !аснула· і 
знов побачила у сні стврця, який тепер Гі сказав: "Вставай, 
син твій здоровий!" І коли вою!І прокинулась, то дійсно 
побачила, що синові полегшало: він сидів на постелі і про 4 

сив їс:ти. Скоро й зовсім виздоровlв. 

б. 

Дочка f\кимчука f\нна f\фанасевв, з мІста І<аменця-По
дільського, ще на першому році свого життs. аід віспи 
стратила зір. Одним оком вона зовсІм не бачила, друге ж 
око, хоч і бачнло трохи, але для цього його треба було з 
великим болем розкривати руками, тому що воно зовсім за
кривалося вікою, яка вросла в око. В такому стані Анна 
знаходилвся до 9 літ. Вона була сиротою і ціли~ цей час 
жила у своєї бабуні, міщанки f\гафії Каминської в Каменці
Подільському. В 1832 р. бабуня її зібралася їхати до По
чаїsа на поклін його святиням. в .. учка почала просити, щоб 
бабуня взяла її з собою. За б днів вони прийшли до Поча
їва і негайно сквапливо nішли на службу Божу до Успен
ського собору. Коп~ після ЛітурІ'ії почався акафіст до Бо .. 
жої Матери перед Ії чудотворним образом, І<аминська · J 

внучкою підійшла до Цілючої Стопи і хвор.s облиле Сf!ОЇ 
очі святою водою. Коли вони після цього відійшли від Сто· 
пи на середину церкви, хвора раrtтом обернулесь до ба· 
буні, І плачучи від втіхи, сttазала: "Ох, бабуню!. Я бачу Бо
жу Матір обома очима!" Від цього часу вона дійсно одер· 
жала повне сціnення. 

7. 

В 1833 р. у Святої Стопи Почаївської одержала сцІ
лення від слабости подібної до біснування ніяка дівчина 
Матрона Шлігова з с. МакарІвни, Оренбургської губ. Біс 
найбІльше мучив її в церкві пІдчас кацження при читанні 
f\пос:тола і Євангеnії, а також підчас Херувимської пісні. 
У неї тодІ почимався страшенний білt. голови, її кидало в 
гарячку І ,nріготу. Шукаючи сцІлення, ШлІгова ходила по 
ріжних св1тих мІсцях, але ніщо не помагала. Врешті, копи 
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вона прийшла одного разу до Київо-Печерської Лаври, то 
тут побачила у сні якогось чудового старця 1 з ним жІнку 
у світлій білій одежі. Вони порадили ій піти до Почаїва. 
"Там, - говорили вони: - ти поживеш у ігумена, там 
будуть тебе поїти і обливати водою від Стопи БожоТ 
Матери, і зробишся здоровою''. Ці слова до трьох разів 
були поаторені слабій. Зберегаючи їх у свойому серцj, во
на негайно поїхала до Почаїва. Тут пІдчас служби з нею, 
як і завжди, nочалися припадки. Почали її водити у Печер
ну церкву і при мощах Преподобного Іова кілька разів 
відnравляли над нею водосвяття з вилитт'Ім святої води 
вІд Стопи Божої Метери. ПІсля трьох Днів, слаба, проки
нувшись одного разу від сну, nочула подегшу і надзви
чайну втіху серрешну. У цей же день, коли Шлtгова була 
на вечірні в Успенському Соборі і· напиле.ся свя1ої води 
від СтоFІи, вона вперше почуnе, що може вже спокІйно .. 
без усяких припаnків бути на Богослуженні. На цругик 
день вона спокійно причастилася Свитих Тайн і від того. 
часу назавжди залишилася зовсім здоровою. 

8. 

В 1858 р. від Почаївської Стопи Божої Матери одер
жала сцілення Татяна Мещерська з міста Кмїва. Після по
лагу у неї почався страшний біль у шлуниу. Ії здавелося, 
що шлунок приріс у неї цо спини і що в ньому знаходить
ся якіїісь тягар, наче камінь. Шість лІт мучилася Ме
щерська і ніде не могла знайти допомоги. Врешті решт,. 
в 1858 р. її приснився якийсь старець, котрий скезав, що 
в пятистах верствах від Київа є бабуня, яна безплатно і 
без усSІких ліків лікує усік, хто щиро просить її. Мещерська 
почала думати, щоб міГ значити цей сон, і 1~ прийш.яо на 
думку поїхати до Почаїва і тут перед Чудотворним Образом 
Божої Матери помолитися. До Почаїва вона прибула на 
передоднІ Успіння Божої Матери. Стоячи в церкві підчас 
всеначної воне раптом побачила двох світовидних flнголів, 
які піддержували Чудотворний Образ Пречистої 1 покірно 
кланялися Богоматері. На другий день, відстоявши пі3ню 
літургію, Мещерське пішла поцілувати Стопу. І як тільки 
вона напилася святої води від ЦІлючої Стопи, відразу по
чула себе зовсім здоровою. 

9. 

Знамените чудо вІд Святої Стопи Почеїв(ької трапи· 
лося в 1871 р. в м. ЖитомирІ на Волині над майором ри
мо-католиком, Станиелавам Мирославсьним. Одного разу, 
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вмиваючись. і втираючись рушнином, Мирославський зепрн· 
мітив на ньому иров, і коли ПОЧ!ІВ шукат~, звідю.,ля вона 
взялась, то nереконався, що на носі у нього був значок, 
мовби вколено голкою. За янійсь час на цьому місцю по· 
казався у нього прищик, який все збільшувався і збільшу· 
вався. Мирославський звернувся до лікерів, але 11іянj ліни 
не помагали. Болячкs хоч і перестала ~бjльшуввтись, але 
за те почала страшенно свербіти, в все лице аж nосиніло. 
Так промучився нещасний понад десять літ. Не бвчучи до
помоги від лікарів, він звернувся до знахарів і шептунїв; 
всіх благав і nросив, всім давев гроші, -ніхто нічого не 
міг зробити. Тільки через двадцять літ він збавився від 
страшної болячки. Це трапилось ось як. Одного разу ~ін
ка його пр~tнесла йому книжку, в якій описувалися чудеса 
у Почаївс .. кої Божої Матери і пляшочку Зі святою водою 
від Цілючої Стопи. Прочитавши цю книжку, Мироспавський 
став на вколішки перед образом Почаївсьної Божої Мвте
ри і почав з сльозами молитися за своє сцілення. Одно
часно він відкинув плястир від носа, і омочивши пелець 
у святу воду Почаївську, трічи хрестообраз~о nомвзав нею 
свою рану. Неrайно в болячцІ почув він якесь лоскотання, 
а коли подивився на ню, то побачив, що з мокро]' і чер
воної вона раптом зробипася сухою і чорною. До вечера 
болячкв зменшилася і на ній з'явиласR шкарлупа. Бвчучи 
нац собою таке чудо, Миро~лавський знов впав на вколlш
ки і дякував Пречис rій зв Ії ласку до нього. На другий 
день болtчка зменшилась вже до половини, а на третій і 
четвертий- від неї не залишилося і слІдів.-" Ue чудо,
пише МиросnевсІ8кий: - можуть підтвердити тисячі людей, 
які бачили і знали мене у Жито мірі•. 

* * * 
ПодІбних чудес можна навести тисSІ чі, але для того 

треба було би написати величезhу книжку. Для віруючих 
досить і тих девяти. Треба пвмятати, що усі, хто тільки з 
віроЮ, надією і щирою молитвою приходить до СвSІтої Сто
пи Божої Матери Почаївської, одержує від Неї ласку, втіху 
і щастя. 

Підемаж усі до Неї, хто тільчи може, І там заспіваємо: 
"Владичице, не вІдвертайся вІд Твоїх слуг дарма: в Тебе 
тільки одну надІю маєІWІо!• 

Пресвятая Богородице, спаси нас! 
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ПРО ЛЮБОМЛЬСЬКІ ЦЕРКВИ. 
(Коротенький історИЧ}ІІfЙ нарис). 

Місто Любомль знаходиться на Волині. Воно розкину
лося на початках р. Вижви. Любомль належить до праста
рих мicrr: він був улюбленим містом князя Володимира Ва
сильковнча. В Іпатієвсь.кій літописі пjд 1287 р. читаємо: 
,.Князь Володимир пробувши мало днів у м. Володимирі, 
почав говорити: "хочу поїхати до Любомля". Володимир 
поїхав з Раю до Любомля і став посилати своїх слуг на 
полювання. Тут він .лежвше всю зиму в балесті своїй• І 
.предстввпеніє єго би сть в Любомлі городі 10 грудня 1289 р.•. 
Володимир Василькович, як говорить JІітописець, побуду
вав бвгвто цер~ов, а між иншим постввив в Любомлі му
роІ!!Іану церкву Св. Юрія, яку він надзвичайно уфундуввв. 
Для неї він сам написав усі богослужбові книжки, крjм од
ного молитовника, купленого ним за 8 гривен кун, і сам 
намалював на золоті два намістні образи: ·Св. Юрія, по
клавши на нього .гривну злату з женчюгом•, і Св. Бого
родиці, положивши на неї "монимто золото з каменієм до
рогим• .• И двери соліа медяние; начал же бJІІше писати ю 
исписа все три олтере и тія вся списана биfі:ть, но не екон
чан, зайде бо и болесть, полія же и колоколи дивни слиша
ніем, таких же не бисть no всей земли• ... 

В XVII в. церква ця володіла дуже значними земель
ними маєтками, що видно з оnису земель, внесеного • Холм
ські гродські акти парохом її Григорієм Корачевсьним з. 
вназівкою НІ!І їх границj. В актІ між иншим споминеється про 
візитІ!Іцію Любомля ЄГІископом Холмським Методієм Терпець
ким та про оглядини ним і nриведення до відомости нале

жачих до Св. Юровської церкви земель. (Ас. grod. Chelm, 
кн. 162, стор.· 726). В Фенінеі (Рhоеnіх-рукопис) Яків Суша 
оповідає, що в одній з хартій цієї церкви він знайшов до
квзи збудовання ~олмськоrо собора Володимиром Святим. 

В цьому ж описі при зазначенню границь 3емель церк
ви Св. Юрія, сnоминают~~асSІ дві мнші церкви в Любомлі, а 
с:аме: Св. МихайлІ!І і РІздва Пр. Богородиці. Відносно пер
шої не має ні~кіх відомостей. Що до другої, то про нюю 
говориться в "при ви лею короля Михайла вІд 14 липнJІ1670 р. •, 
з SІкого видно, що їй видІІна була уставна гр21мотв Зиrмун· 
дом f\вгустом і фундуш князем Дмитром Корибутом Вишне
вецьким і Збаражсью~м (23 мая 1669 р.). Підтвержуюча гра
мота надана була нарахові Івану Лунашевичу на просьбу 
місцевої шляхти. Вона містить в собі опис границь церков
них земель, розтягнутих, по словам грамоти "від Вретища 
або ПасІки до с. Підгородного І полів Юновс~аного і Лосиви". 

В недавніх часах на Юроасьній церкеі ЗгорІв дах і в оне була 
ушкоджена пожежою. Тепер вона одремонтована і осв!Ічена. 

~--q~ 



Про рідню пісню. 
Наша мова, наша пісня 
Не вмре, не загине! 
Од де, люде, наша слава, 
Слава Украіни! 

(Т. Шевченко). 

Наша пісня завоювала собі славу у стврому і новому 
сап1. Ії люблsпь, поважають, їі очікують усі, як дорогого 
гост•, бо вона чарує, приваблює своєю мельодІєю, своїм 
змістом. Професор Чеської конеерваторЇІ (школи співів) 
Неєдлі Зденка пис•в: • Українські співаки співеют .. з вели
ким мистецтвом. f\ні на хв~лю не відчувається вражіння 
чогось штучного. Ціла ця артистичнІсть здається чимсь 
зовс'м натуральним, випливаючим безFІоtередньо з душі". 
Німці про наші пісні пишуть: "Українська нацІональна 
піснJІ дивує своєю характеріетичною винятновІстю мельодії 
і ріжноріднІстю ритму•, або: "Пуб11яке прийшла вислухати 
українських пісень народніх, яко виразу почуття того на
роду, з душі якого вони виляли ся. Пісні тІ робили вра
жіння •ідб.nиску повноти народнього життя. Мельодії плили 
з дивовижною проототою і силою, повнею краси•. 

Пісня наша, то є душа цілого українського нароАу: 
вона то сміється, то плаче, то кидz.є велетенс .. кий виклик 
життю поетичної, співучої української натури. Встеє пи
тання, чому наша пісня є царицею nісень усього світа? 
Відповісти на це питання дуже легко і просто, треба лише 
знати "історію творіння її та її творців. Першим творцем 
нашої пісні був сам нарід. а відтак продовжували і про
довжують творити п· поети, які вийшли з народніх мвс. 
Пісні наші творилися в ріжні доби паnітичного життя на· 
шого народу, а тому в них відбилося ціле його життя. У ее 
житт" нашого народу є спів: спів щастя, веселости, радо
щІв, або- нарікання, нещастя, сліз. Наш нарІд творив .і 
І співав, співав t творив! 

Ще не так давно у наших cenax і містах nуналІі рідни 
пісня від сходу до заходу, а теnер?.. Коли наші дівчата і 
хлопці одягнули панську одіж, вони або зовсім перес1али 
співаrи, або співають чужі, частенько безсоромні, без-
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глузді Бач, стали встидатися сао(Ї пісні: вона, мовляв, за
надто проста! fl чому то цілий світ очІ!Іроввний нею7 
Маємо неоцінимий скарб, але не уміємо його берегти і 
шанувати! Шануймо ж і не забуваймо нашої чудової на
роднь.ої nісні: самі сnІваймо і дітей неших учімо! 

Заnамят~ймо наших найкращих ксмпозиторів, які поло
жили на ноти наші пісні. Ось вони: Лисенко, Стеценко, 
Леонтович, Вахнянин, Колесса, Студницький, Демуцький, 
Ясиновмч, Верніківськнй, Витушинський (він упожив на 
ноти наш Богогласник), Коши ць та инші. 

Багато, багато має і Холмщина, і Волинь, і Полісся 
своїх чудових пісень, але, на жаль, не всі вони зібрані та 
надрукованj. 

Великий KDD311P Україин. 
Наш найбільший поет- страдник Тарас Григорович 

Шевченко народився 25 го лютого 1814 рuку в с. Морин· 
цях, Звенигородського повІту, Київська ї губfрнїі. Батько 
його був простий хлібареб та щей кріпвк пана Енrельr1рда. 
Багато лиха зазнав маленький Tapzsc, особливо Т5ІЖКО стало 
жити хлоnцеві, коли позбавився він на 12 році батька, а 
мати ранійш померла. Вчився він спочатку у дяків, але 
наукn була дуже гірка. Маючи дуже иелину охоту до ма
лювання, Тарас ст21рався навчитись йо~у у одного діякона
маляра та дяка, але вони не признали в ньсму здатности 

до малювання і він мусів вертатись до свойого села та ста
вати за пастуха, потім у панському дворі помагав кухареві, 
nоки пан не забрав його козечком · прислужником до ВІль
на і Варшави. 

Нудьгуючи за своїм рідним селом, Тарас у вільний час 
віддавався малюванню; це запрУ<мітив пан і сддав х11оnця 
до м·аляра спочатку в Варшавj, а потім в nетрограді. Тут 
йому пощастило познайомитись з українським малярем 
І. Сошенко,· який допоміг. ШевченковІ ви!волитись з крі
пацької неволі і поступи"Іи до flкадемії мистецв. ТодІ йому 
було 25 років. 

Від того часу він щиро взяася не тільки за малю
вання, але за неуку і освЇту, не забуваючи про свій рідній 
край, про своїк братів- селян, і не. цур21ючись ріднJ.оЇ 
мови, на якій він почав складати гарні вірші. У тих віршах 
він співав про згоду, братерство, про давке минуле, гірку 
долю селян. У 1840 році вийшла перша книжечка віршІа 
Шевченка під назвою .Кобзар•. 

Докінчивши науку в f\кадемії, Шевченко зараз же по
дався на Україну, до Київа, де став за вчителя м21лювання 
в уніsерснтеті, складаючи далі нові вірші. Тут у Київі він 
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пристав до гуртка людей розумних, з великою осttітою. 
Uей гурток боровся проти панщини, неправди, стремів, щоб 
усі славяне зnучилис.я в одну сnілку, щоб дl"Іи училися по 
школах на рідній мові, щоб наша мова бу ла вжива(ма в 
урядах, судах і т. ин. 

Коли начальство провідало про цей гурток, зараз же 
заарештувало усіх і покврало, а Шеиченка було віддано у 
москалі 1 зіслано у Оренбурські стеnи з заборанею писати 
вірші й малювати, хоч він кр~ад~кома j на засланнІ продов
жував nисати вірші. Дуже т.яжка це булЕt невол.я і вона 
тягнулася цілих десять літ. За часи царя Олександра 11 
Шевченка ::~аільнили від кари, але заборонили їхати нв 
Україну. і він Оселиася в Петрограді, де пильно беретьси 
до роботи: складає вірші, пише книжки для народу. Через 
рік йому позаопили відвідати Україну, звідніля вІн знов 
вертає до Петрограду, де доля не судила йому довго про
жити: 26 лютого 1861 року наш добрий і незабутній 
Кобзар віддав Богові душу. · 

Зrі.цно з заповітом похоаали Тараса НІ!І Україні на 
берегу Дніпра недалеко міста Канева на КиївщинІ. Вічна 
йому память хай буде! 

З віршів Т. Шевченка про Бога . 

• То воля Господа!.. Годіть, 

Смирітес•, молітесь Богу 

І 3Гадуйте один другого; 

Свою Україну. любіть, 

Любіт~~t їі во время люте. 

В останню пtжкую минуту 

За неї Господа молітьІ 11 

* * * 

• Як би не Бог поміг мені~ 

То душа б живая 

Во тьмі ада потонула, 

Проклялас.. нв світі! 

Ти, Господи. помогаєш 

По землі ходити. 

Ти радуєш мою душу 

І серце врятуєш ... • 

* * * 
Молітесь Богові одному, 

Мопітесь правді на землі, 

fl оІльше на землі нікому 

Не rіоклонітесь ... " 



Де що з астрономїt·. 

Повітря і його значіння. 

Нас 30 всіх сторін оточує повітря. Ми ним дихаємо; 
іез нього не проживе НІ одна таІ!!Ірина, ні одна рослина. 
Дихаємо ми постійно. і свіже повітря нам необхідне.. Коли 
де-неtіудь збереться багато народу- чи то в хаті, чи в 
церкві,- свіжого повітря там не стає і люди начинають 
мліти. Посадіть у пляшку робака та закоркуйте її. Через 
деякий чвс він пропаде. бо нема чим дихати. Рослини вбі
рають nовітря листями, а через те люде глядять, щоб листя 
хатних рослин були завше добре вмиті. 

Без повітря не буде горіти вогонь; коли на вогонь на
кинути що-небудь- він майже відразу вгасає. Для чого? 
Для того, що ми припинили доступ повітря. 

Повітря огортає 3емлю з усіх боків. flлe ми його 
3близька не бачимо, бо воно занадто рі,цке, прозоре, і тіль
кк тоді виявляє свій колір блакітний, коли дивитись крізІD 
товсту йоrо гущу: ось наприклад, коли гл.янемо у ясни~ 
день вгору, то бачимо його високо понад землею і квжемо 
на його-. блакjтне небо". Хоч ми й не бачимо повітря, 
І!!ІЛе чуємо, як воно легеньким подихом праходить біля нас. 
грається нашим волосям, !ІК від нього коликаються росли
ин, як вітряки махеють своїми крилами; ми чуємо як воно 
в комині плаче і виє, ми кажемо: .то вітер!" Вітер це є 
порушене повітря. Рідко повітря буває зовсім спокійне, а 
3авсіди тече струмочками, або звільна, тихими рухами, або 
бурхливо, раnтом, з великою силою, ламає все на свойому 
шляхові і руйнує, женеться no дорогах страшенною куря
вою, або завирюхею. 

Нам здаєтьс,., що повітря дуже легке, ми не відчу

ваємо його ваги на собі, але як добре дослtдити, то пере
конаємося, що вомо тисне зверху на все що є на землі. 
Вагу його можна обчислити особим струментом, який 
зветьс,. барометром. Том струмент виглядає ось як: беруть 
довгу шклянну колінчату дудочку:- Jгорн . вона Jакрита 
або чим заліnлена, а другий кінець відкритий. В дудку 
льють живе срібло, так щоб у довгому коліні не було зо .. 
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•сІм повітря. Як поставимо дудку сторча, то побачимо, що 
жиае срібло не стоїть в обох колінах нарівні, а держиться 
в довгому коліні далеко вище, ніж у короткому. Одже ви
ходить, що у відкриту дудку тисне повітря- давить на 
живе срібло, і воно підіймаєть.с• вгору, бо має вільний 
хід,- там нема зовсім повітря. То нас переконує, що по
вітрJІ, як і усяка річ на землі, має свою вагу, бо і його 
тягне униз сила притягання земн(_ ї куnі. Чим більше по

вітря давить на живе срібло, тим вище воно підіймаєтьсs 
у закритому кінці дудки. Коли повітря важне, воно сильній
ше давить, коли легке-легче й давить, в тоді живе срібло 
опускається. По долинвх повІтря давить сильнійше, бо над 
долиною стоїть вищи~ стовп повітря, а на висоиих горах 
стовп по.віrрSІ менший,- і вага його менша. Чим вище пі· 
дІйматися до гори, повітря ста~ все рідшим; у такому по
вітрі трудно дихати, а віп рідкого повітря можна навІть 
вмерти. 

на· більшій височині повітря не тільки рідке, а ще й 
дуже холодне, бо проміння сонця свобідно проходить крізь 
нього і не гріє його, а земля, від якої беруть нищі верстви 
повітря~- далеко. Через те на високих горах зимно, • ча
сом лежить на їх верхах сніг та лід. Щоб виявити, на .. 
скільки повітря навкруги нас тепле, вчені видумали такий 
струмент- тепломір, або термометр. Він робитьс• зі шкля
ної тоненької дудки: знизу вона кінчається кругпеньною 
банькою; туди наливається живе срібло, а тоді зверху ду
,цочку закривають. В таній, дудочці живе срібло дуже шв_ид
ко нагріваєrься від теnла і стигне від зимна. Коли живе 
срібло нагріється. воно розширюється і nідходить у дудці 
вгору; коли ж охолоджується, то зменшуі:ться і опускеється 
у дудці вниз. Оджеж бувають термометри на 80 градусів 
(то термометр Реомюра) j на 100 (термометр Цельзія). 
Назви ці пригадують вчених людей, які вигадали тер
мометри. 

ПовІтр• буває не тіnьки тепле і зимне, воно може 
бути вохким або сухим. Коли повітря тепле, то пара у 
ньому також нагрівається та підіймвєтьс• у гору. Доки вона 
держиться у теплому повітрю. П зовсім не видко; але коли 
пара попаде у зимну течІю повітря, вона rустіє і стає хма
рою: часом маленькою, білою та прозорою, мов пірячкв, 
розсипані на блакмтному небі, а часом трошки густійшою, 
наче 6авовна. Хм21ри купчаться одна до одної, стають 
чим раз темнійшими, непроглядними, зимою сивими- сні
говими, а літом темно-синіми-грозовими. З хмар йде дощ, 
падає сніг. Коли літом пара зразу попадає у горі в дуже 
холодну течію і замерзає круглими нраплями, то падає град. 
Коли ж пара захолоне не у горі, а у тому повітрю, що є 
навкруги нас, то вона стеє тум•ном. Літом, r<оли після спе
ки настає у ночі прохолода, пара, що за день повипарюва-
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лась з рІчок та ставків, осідає на роелинах, і тодІ маємо 

росу, котра щезІ!SЕ:, яt< тільки пригріє тепле сонечко. Дощ, 
роса, сніг, град, туман- усе це ~веться "атмосферними oiJa· 
дами ••, це через те, що всі ці опади беруться з повітря, а 

ловітри навкруги землі звичайно звуть атмосферою. Там, 
де багато атмосферних опадів,- повітря вохке, росnини 
·буяють, земля вкриваf:ть~я травами та гаями. Де рідко 
йдуть дощі і снігу не nерепадає, там повітря сухе, країна 
·висихаІ!:, ста( пустинею без рослин, без води, а через те 
там трудно жити і людям, і звірим. 

Місяць. 

ЯІ< вийдемо у місячну ніч з хати, побачимо небо, все 
·осяяне зlрнами, а між ними світить місяць. Перед ясним 
промінням аонц" бліднуть і мtсяцt., і зорі, а через те вдень 
не бачимо зірок на небі, 8 в ясну ніч миготять вони, 
•скраві й блискучі. Місяць світить вночі дуже приємно, 
але світить він не своїм світлом: то соняшне світло освіт· 
люе йоrо, відбиваєrься від місяця та доходить до нешої 
землі. Сам місяць- темна куля: це подорожний товериш 
земної кулі, бо він обх()дить 12 разів на рік навкруги землі 
та разом з землею на протязі року один рез обходить на
·около сонця. Через те з землі ми не завжди бачимо мі
-сяця 3 того боку, що освічений сонцем. Коли місяць стоит.J
·на такому місці, що ми бачимо його наче вузенький світ
пи~ серп, рІжками звернений не лІво, то тоді ЛІсде кажуть., 
що це "моnодик народився•, або почався новий місяць. 
Цей ясний серпочо}о( що-в~чора стеє більшим та JІснійшим, 
а за тиждень робит1.ся sttt пів-круrа (перше кведра). Далі і 
цей кружок усе росте та робитьс• світлійшим, вж поки 
дійде до цілого світлого круга (друга квадра, повня вбо 
повний місяць). Пісшr цього місяць помалу темніє вже 
з другого боку, робиться, SІК кв жуть "щербатим•- і світла 
на землю дає все менше; на третій чи останній квадрі він 
знов такий, як пів паляницt, тільки в другий бік горбом; а 
далі місяць зовсім згасає, тоді починаютьск темні ночі, аж 
nоки знов не народитьс~ молодик. 

Кожна квадра держип.ся трохи більш 7 день, і за чо· 
тире квадри- 29 днів, 12 годин. 44 минути і З секунди, 
або кругла 291/2 днів, так званий синодичний місяць ~-ми""" 
нає nовний оборот місяця навкруги землі. Щодня місиць 
пересовується по небі так, що за 27 днів знов стає на тому 
місці неба, де він був спочетку. 

Місяць- темна і холодна куля. У порівнанню- він ми
лесенький, бо й го поперечник- ледви 1/4 по-Ле речника 
3емлі, а зміст- 1/so змІсту землі (із земної кулі можнаб 
зробити 50 місяців). 
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Його віддаль від землі= 384,500 км. Паспішний потяг 
(60 км. у годину) їхавби від землі до місяця понад 8 мІся
ців. Крик з місяця почулиб ми за 320 годин, себ то за 
13 днів і 8 годин. 

Затміння місяця. 

Щоб зрозуміти повстання затмlнь, пригадаймо собі, 
що ~:<ожне непрозоре тіло засnаняє свІтло і нидає вjд себе 

тінь. Неnрозора куш;r, завішена на нитці 1 освітлювана з 
одної сторони, кндеє по протяжній стороні тінь у виді 
стіжка. Земля освітлена з одної сторони сонцем також ки
дає вІд себе тінь у виді стіжна довжиною на 1і75,000 миль. 
f\ що аідделеня місяця від землі виносить 468 миль, 
тому місяць окружаючи землю, мусить попадати в тІнь 
землі і ни якийсь час тратить світло, яке має від сонц,.. 
Це зветься затмінням місяця. Коли увесь мІсяць входить у 
тlнь, тоді настає повне затміння, а єсли тільки частина 
його гогружується у тінь земnі, тоді настає частинне за· 
тміння місяця. Н21 основі цього мусілиб кожної повні пов
стати за"І'міння місяця. Одю1к так не є, бо дорога місяця є 
наклонена до опо8идної дороги сонця, • затмlнн" місяця 
повстає тІльки тоді, коли місяць в круженню довкола землі 
.перетнНІ!ІІЄ дорогу сонця в часі повії. 

Землетрус. 

Час від часу нашу землю навиджу10ть землетруси, "кі 
ві.-чуваються у ріжних закутках земної кулі. Землетруси 
найчастІше бувають у горах, біля вулканів і білля морей. 

Земnетрус є праця лідземних чинників, а саме: вогню 
води і пари. Відомо що ядро землі ще і даси не застигло 
і має вигляд вогневого плину- лави. Вогонh землІ проду
кує І!!Іеличезну кількість пари. яка зв асі ди поривається або 
вийти наверх землі, або зайняти пустопорожні печери. 
І вогі-fевий плин, І лара ніколи не можуть бути в спокІйно
му стані: воми завсіrди у рухавц~ ось той рух J викликає 
землетруси. Печер в землі нанбагатше в горах, бо вони 
(гори), як відомо дуже мало відпірні. Є рtч•ю відомою, іцо 
найвищі гори НІ!І землі ще й доси 11 ростуть.•, перетво
рюються, змінюються, позаяк прац~ застигання земної 

шкарлупи ще не закJнчиласн. 
БілІ.шість гір в Європі належить до одного 1 того са

мого геольогичного походження. Велика щелина землі 
тягнеться вІд гір Пирине~ських через f\льпи 1 Карпати, 
розrалужується на f\11енини і Балквни, далtsше йде через 
Крим, Кавказ, Гіндукуш, Гималай, гори Сибнру-аж до 
Камчатки і до островіs Курильських ·~ерез Корею і Яnонію, 
дальше на острови Зондські (ту є чинний вулнан Квракатв.у). 
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Вист•рчнть щоб в одному якому· небудь місцю тої страшен
ної щелнни було щонебудь не в порядку, щоб негайно за
реагували на це і усі инші її частини. Не петрібно навіть 
великого землетрусу. Відомо, що кожні дві години нв кулі 
земській є землетрус. БІльших землетрусів що року буває 
100- 150. Наую!! стверджує, що число землетрусІв, які руй
нують міста і причиниють смерть тисячам людей, пості'Йно 
збільшується. 

Землетрус в Неаполі (Італіі), який мав місце 29 липня 
1930 р., не вяжеться зовсім з чинністю вулнана Везувія. 
Центр того землетрусу лежить напевно в f\пенинах. Ката
строфа в Неаполі можливо є грізним початком: за нею 
мають наспіти ще грізнійші 1 страшнtйші своїми наслідквми. 

Підчас землетрусу в Неаполі і взагелі в його онели
цях згідно з офІційними даними загинуло 2142 особи і ра
нено 4551. 

До землетрусу • Італії було кілька подібних, з яких 
найстрашнійшин був землетрус у Японії в 1923 р. 

Взагалі трудно окр•слити огнисна тих зеІУrлетрусів, яні 
розходятьсJІ в окреслених наnрямках на поверхнj землі. На 
цей раз, здаєтьси, нвша планета розпочала ноау працю і то 
прІSцю жваву. 

Може бути, що nідтвердиться теорія нількох знамени
тих фрІSнцуських вчених- гесльогів, які кілька літ тому 
писали що Європі грозить страшенна катастрофа від земле
трусів, в то для того, що будова дна морського в океані 
f\тлянтицькім в останніх літах так змінилася, що треба очі
кувати великих і грІзних 3емлетрусів. 

Катастрофа ця повинна розпочатись у найблищих ро
ках. Змете вона з поверхні землі цілу f\нглlю і затоnить 
вел1-1кі простори на північному заході Європи, а саме: бере
ги Німеччини, Бельгії і ФрІSнцїі. 

Нині бачимо, що ця теорія не є безпідставна, бо чи
таємо в газетах що земл-етруси почалися в таких місце
востях, у яких їх. майже ніколи не бувzшо: 

У минулому році землетруси були між иншим у Чехії, 
в навіть, в Польщі. 

Взагалі землетрус є страшне 1 грізне явище натури,. 

з котрим чоловік не в силі боротись. 



Г осподарсьні поради. 

г о р о д н и ц т в о. 

Ніяка господарка не може обійтись без города, в че
рез те треба вміти де й як город звложити, щоб він да.в 
усе те, що потрІбно ГО(:Подинl для приготовлення СМ8ЧНОЇ 
І здорової їжі. 

Місце пІд городом повинно бути рівним, або з неве
личким нахілом на пІвдень. Для города потрібний захист, 
тоб-то треба садити живс~шліт з безу, глоду, жовтої акації, 
грабини і т. д. 

Необхідно, недалечко від города мати воду: часте і 
багате поливання города,- то половина успіху. 

Грунт вибраний для горада, повинен бути пожнвни~. 
трохи пухкий, з парегноєм 1 не піскуватий. Велике зна
чіння цля rорода має і підгрунтона верства: вона nовинна 

бути проникли ва для води. 
Городна ку ль тура страшенно виснажує грунт, а тому 

необхІдно часто і багато угноювати його. Город вимагає 
багато доброго перелрівшого виключно кінського гною. 
Скільки б почва города не була сама по собі багате, вона 
всежтаки вимагає доброго угноєння. Крім того в город
ництві необхідно кор11стуввтися компостом (штучний гній), 
який потрібний для ріжних городних ку11ьтур. 

Більшість городних рослин садJІть Н8 грядк·ах, але нар
топлю, помідори, буряки, а ІІ&сом і капусту на грядках не са
дять, а садять просто в грунт, добре звичайно оброблений. 

Призначення грядок- дати рослинам грунт багатий 
тепnом; чим вищі гряди, тим краще вони огрігаваються. 
Звідси ясно, що в зимних місцевостях для кращого огрі
вання грунту грядки роблять високі, а в теплих сторонах 
грядок зовсім непотрібно, бо тим земля доволі натрівається 
самим сонцем. І які4tть грунту впливає на височінь і роз· 
мір гр•док. Легкий, · огріваємий грунт дозволяє робити 
·грядки· невисокі, на1омІсць зимний 1 тяжкий, кеnсько огрі
ваємий, змушує робити грядки більш високі. Деякі рослини, 
а саме: огірки, квасоля любпять багато тепла; грядки для 

У~tра.ін. Ка..1. Б 
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них' треба робити високі. Пересічна височінь грядок 
б вершків. Ширина грядки не повинна перевищати 11/2-
18/4: метра. Нормальна височінь грядок З- 5 вершків. Грядки 
треба робити в напрямі північ-південь, або північний за
хід-піsде:нний схід. При такому стані грядки рівномірно 
огріваються і освічуються сонцем. 

Плрдозмін в городництві відіграє велику ралю. Від 
регулярного плодазміну можна завсіди очJкувати кращих 
врожаїв і кращих овоqів, більш здорових і великих. Садити 
на одному і тому місці одні і тіж овочі не можна. · 

Пnодозмін укладається в залежности від того, які 
рослини розводяться н21 городі, а тому трудно дати зразки 
nлодозміну. flлe можна всежтаки вказати послідовність 
садженя рослин в плодозміні. 

Перший рік: на свіжому гноєви садиться напуста, 
брюква, саnата, шпинак, петрушка. 

Другий рік (після гною): картоплю, огірt<и,_ гарбузи, 
дині, цебулю, петрушку, моркву, буряки, редьку, ріпу, по-
мідори, nерець. . 

Третій рік (гній з домішкою nопілу): горох, квасолю. 
біб, мак, соняшник, цебулю; 

Господині! садІть rороци, вони дадуть вам гарні овочі 
для приготовлення смачної їжи. 

n а с і ч н и ц т в о. 
Сучасна господарча нриза навч1-1ла нас, що не можна 

на сільський госnодарці продукувати ,-ільки збіжжа, а треба 
обовязиаво розвивати всі галу зі господарства, щоб вони 
одна другу доповчювали, щоб !!!ІОНИ всі разом давали і до
хІд і продукт потрібний для нашого здоровля, яке як відо
мо, в оетанні часи страшенно оказалося зруйнованим. До 
такиХ! галузей господарки належить nасічництво, яке треба 
нам закладати і nровадИти по сучасним зразкам. На преве
ликий жаль, пасічницьl\ОЇ літератури на мові українській 
небагато та вона і зацорога. Щоби nрийти на поміч чита
чам нашого_ календаря, ми і порішили дати відомости о nа
січництві. Звичайно, що nомістити в кален.парі за один 
рік все про пасічництво не можливо, задлячого в цьому 
році дамо ось що: де можна nасічникува1и, хто може па· 
січникуватн, як закласти nасіну і які є єистеми пвсічної 
господарки. 

І. 

Закладати пасіку можна в кожн1и місцевості. В місце
востях мало пожиточних для бджоли, треба занладат~ па-
сіку невеличку, тільни для себе. ДлЯ велиних nасік треба 
nfдшукувати місця, забезпечені пожитком на nротязі весни 
і літа. 
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До такнх місцевостей належать ось яні: де є гаї, луки 
(сіножати), це сіют бвгато гречки, ріпаку, гірчиці, спарцету, 
серадалі, бirto"i конюшини, де є багато садів, лип і акацій. 
ВС!і ці медадайні рослини не повинні лежати дапій, як три 
кільометри від пасіки ,цлятего, що бджола далі трьох кільо· 
метрів не летить за поживою. 

11. 

Пасічникувати можуть і чоловіки і жінки, люди стар
шого віку і підростки. навіть діти можуть помаrати в праці 
дорослим на пасіці. 

Щоби добре пасічникувати, треба любити бджолу,· ці .. 
кавитися нею та її життям, знати її життя та вимоги так 
добре, ніби сам був в уликовt, тоді можна сподіватися ба
rато меду з пня і сильних роїв. 

Тільки той, хто знає життя бджоли, буде добре пасіч
никувати, бо не буде дарма "ії перешкоджати в ї'і невтомн:й 
праці, а буде її доnомагати її працею керувати. 

Тому, хто бажає добре пасічникувати, треба уважно 
перечитати пасічницькі підручники та полрантикувати на 
сусідній пасіці. 

ІІІ. 

Спочатку треба за кл вдати пасіку невеличку,- кІлька 
пнів й nоволі, набіраючи досвІду, збільшувати число пнів. 
Заводити пасіку треба біля хати,- там завсіди знайдеться 
місце затишне на кілька пнів. На пасікуtК промислову тре .. 
ба шукати відповідне місце. 

Пасіку не можна закладати ближче до дороги, як 
о ЗО кроків, а коли пасіку треба постввити обовязково над 
дорогою, тоді треба поставити паркан в два метри зав
вишкий. 

На пасіці повинна завсіди бути зразкова чистота і 
трава скошена, щоб бджола в ній не плутвлвсь та не гу~ 
бклась. 

Найкраще набувати бджоли з вуликамн на весні, 
а й ще краще заготовити вулики, а в літі дістати роїв, 
оселити "іх в добрі р•мкові вулики. 

Пнів свмому не купувати, а попросити до себе пасіч
ника- фахівця. Підчас: куплІ треба звертати увагу піль но на 
збудовання пня, на черву, чи не хора на гнилець, чи добра 
матка, чи вона не трутова. 

Купувати пні в одпеглости меньшій, як трм кіл111.ометри 
не можна, бо бджола може повернути на старе мІсце. Коли 
nриходитьс• перевозити nні на ближчу далечінь від старо
місця, то треба вжити всіх заходів, щоби звернути увагу 
бджоли на зміну місця. 
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Пні на пасіці треба установити ось як; рослинність по
винна захіщати їх від сонця; пні не Повинні стояти густо; 
вічка не повинні припадати близько одно проти другого; 
вулики одного кольору і форми не повинні стояти один 
поруч другого. 

lV. 
Пасічництво поділюється на такі системи: ройову, ме

дову, та медово ройову. Вибір системи !алежить від тої 
мети, яку намітнв собі пасічник. . 

Господарю! ройова провадитьс.и до того часу, доки 
збільшують. пасіку, а після тоrо рійку спинюють. Ройова 
.господарка провадиться і там, де корисно збувати рої. 

Медова господарка провадиться тоді, коли завданням 
пас.ічника тільки одержувати мед. 

Господарка медово·ройова дає мед і рої. 
Можна також провадити господарку і на віск. 
Госnодар сам, залежно від обставин, вибірає собі си-

стему пасічннчої господарки та відповідно организує песіку. 

кос о ви ця. 

Косити траву треб• тоді, коnи вона в повному цвіті. 
Коли весна була рання, тепла і перепадали дощі, трави 
тоді росли швндче, тому скорше треба їх косити. Зле ро· 
бить той господар, який відкладає косовицю: трава ста
ріється, деревенІє, а отава або проnаде, або буде марна. 

Яt< тільки трави відцвітут, стебло їх стає соломою, 
воно тверде і не має в собі nоживних складників. Треву 
найкраще сушити на п0косах, якІ розбиваємо, нсл~-1 вона 
добре привегне. Тоді розбиваємо покоси, гробеємо до 
валу, перед вечером складаємо в коnички невеличкі, ран
ком знов роскидаємо, а ввечері складаємо вже в копиці 

великі. Сіно треба сушити доти, доки воно не висохне 
добре. 

Звозиться сіно до клуні, або до оборогів і стогів тІль
ки тоді, коли воно зовсім ви сохне, бо вохке, або спліснівіє, 
або загріється. Буває і так, що звезене вохке сіно запа
люється само від себе та нищить увесь господарчій дорі
бок. У стайні чи оборі на горlщі можна лише тоді скла
дати сіно, коли стеля згори добре вибита глиною, ебо па
пою так, щоб стаєнні випари ,цо сіна не доходили. Сімо, 
яке звезене і зложене під стріхою. треба за кілька днів пе
реглянути~ чи воно не зігрілося. Коли лише трохи зігрі
лося, треба одну частину викинути на двір, а р~шту роз
трясти і перек.nадвти верствами житньої соломи щоб вітер 
мав ліпший продув. 

Замулене сіно для худоби і коней шкідливе, тому тре
ба з нього nеред задаванням витрясти, або вмбити ціпом 



69 -

намул. Так само шкідлива худобі і (ПЛіснявіла паша. Коли 
сіно пліснявіє, то поживні складники безазотові тв білкові 
розкл.адаються та стають нестравні. Таке сіно щонеймень
ше шкідливе волам, але і то належить його змІшати з ін
шою пашою і добавити трохи сюлі для худоби. 

Як обчиспити вагу сіна в стогах и _стиртах. 

Шоби зважити стіг сіна або соломи, треба обтяти 
певну мількість свжнів згори до долу, зважити і після того 
обqислити скільки важить ціла стнртв чи стіг. Злегла паша 
в долішній частині стога чи стирти важить в 11/2 рази 
більше, як у горішній. Вага ця залежнт1. также від роду 
трав і чвсу збору, бо страшенно внсушене сіно та звезене 
в спеку побільшує свою вагу в стазі, колиж сІно звезене 
вночі~ елоту, рано з росою, тратить звичайно 10 -12°/о вох
костн, яка випаровує. Рівнож треба уважати, чи сіно не 
зігрілося в стогові, бо в такому разі убуло 20- 25°/о його 
первісної ваги і сажень такQго сіна ваИtить більше ніж ее
жень перехованого сухо. Що вохке сіно стратипо на об
·сяrу, це бачимо наглядно, ·бо стіг обнизився. Пересічна 
можна ·ваrу одного метра означити ~ кільограмах так: 
доброго сі І-Іа буде 55-60 кл., гіршого 40-45 кл., отави-
50 КЛ., ОЗИМОЇ СОЛОМИ- 90-101 КЛ., ЯрОЇ -74-81 КЛ., СОЛО
МИ з рослин стручкавих 54-62 кл. (.Економіст• Р. ІІІ. J'.i! 12 
з 906, ст. 12). 

Як господарювати на піскуватих грунтах. 

І. 

Є в нас: піскуватих земель баг.ато. Одна частина їх 
вкрита гаєм,- друга управляється. Господарка нв тих 
землях провадиться так, як за наших прапрадІдів а пра
старі чвси. Завдяки тому, врожаї бідні, часами ледве нв
CltfH)) вертається, як кажуть в нас: • брат брата вродив •: 
хуцоба зле годується і ціла господарка виглядає дуже і 
дуже бідно. 

Инші ж нІ!Іроди на таких же землях, а то й ще гірших 
господарюють цілком інакше, мають гарні врожаї, мають 
чим годувати худобу і вже давно вийшли з !лиднів, які 
нас впрост добивають. 

Треба і нам на пісках господарювати інакше. 
Перш чим говорити о способах управи піскуватих 

земеnь, подивимося як діляться ці землі. Вони діляться на 
цілком сухі, середне сухі і вохкі. Кожна з ціх rpyn має 
властиві П плодазміни і управу. 
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11. 

Наші господарі, що господарюють на піскуватих грун
тах, тримают .. багато худоби для того. .F\ле та худоба не
доїдає і зводитьсJІ на ніщо, бо завсіди брекує паші. Колиби 
господар вJв обрахунки утримання худоби, то побачивби, 
які він нес:е аеликі страти від зцого утримання П. 

Німці на тих землях господарюють зовсім інакше. 
Вони тримають стільки в господарстві худоби, скільки 
можна добре прогодувати, а гній вони замінюють зеленими 
угноєннями,- лубі ном, сераделею і т. и. 

Лубін сіють. на зеленне угноєння. заорюють його та 
сіють на ньому чи озимину, чи ярину. Лубін замінює гній. 

З цього бачимо, що зникла потреба тримати в госпо
дарстві багато худоби. крім того на допомогу прийшли йще 
і штучні гної. Перші два посіва лубіну, не вимагZІють 
штучного гною, а далі вже треба обовязково штучних 
гноїв: З цетнари метр. кайнlту j З цетнари томасівин 
на гектар. 

І І І. 

Пподозмін на піскуватих землях залежить від їх яности. 

Сухі піски звичайно бідні перегноєм. На них можна 
сіяти пише жовтий лубін, жито та бараболю та соняшник 
бульвистий (земляна груша). Овес, ·ячміне та гречка, по· 
сіяні на тих землях, часто не повертають навіть насіння. 

Пnодозмін ту простенький двулітній: 1) лубін на зе
лене угноєнн,. і 2) жито не ньому. 

Часом практикується чотирохпілля: 1) лубін на зелене 
угноєння, 2) жито, З) лубін на з~лено і 4) овес або 
бараболя. 

На трохи ліпших пісках може бути пподозмін .трьох
літній: 1) лубін на зелене угноєння, 2) жито і З) овес. 

Сухі піски зовсім бояться меканичної управи ріллі і 
длятого її треба звести до мінімума. Тутичка треба управ
ляти ріллю тільки так, щоб зберігт,и вохкість 1 відповідно 
приготовити грунr до посіву. На таких грунтах замість бв• 
раболі, треба садити соняшник бульвистий. Він деє багатий 
врожай. Худобе ·добре їсть не тільки самі бульви, в й 
стеблі з соняшника. Вона збільшує кількість паші в гос
подарстві та дає змогу краще утримувати робочу. і молоч
ну худобу. 

lV. 

Середні сухі піски мають трохи більше вохкости,. 
мають у свойому складі і більше перегною. Вони багат
ші і надаються до управи бІльшої кількости рослин. 
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Нв тій землі вже можна уживати J гній, бо ту він не 
розкладається так швидко, як на сухих пісках. Ту треба 

давати його не багато, але 3ато частійше. 

Ту може бути такий плодозмін: 1} лубін на зерно, 
або на зелений гній, 2) жито з підеівом сераделІ, З) лу
бін на зелений гній, а дaJti жито з сераделею що рану. 
Той пподозмін гарно поліпшує грунт і дає рівні добрі 
в.рожаї жита. 

f\ може бути 1 більш складний плодозмін: 1) лубінна 
зелений гній, 2) жито з підеівом лубіttа, З) бараболя з 
підеівом вубіна і 4) овес. 

На ліnшнх піскуватих землях можна уnравляти і коню
шину, тоді пподозмін виглядааби так: 1) лубjн на зелений 
гній або на насіння, 2) жито з підеівом конюшини, З) ко· 
нюшина, 4) жИто з nідеівом лубіну, 5) бараболя з підеі
вом лубіну і б) овес. 

На пtскуватих землях плодазміни мо.тна виробляти 
рі*ні,- треба тІльки памятати, що підвалиною їх мусить 
бути як найширше вживання nубіну на зелений гній і се
радєлt. 

Вохкі піскуваті землі з користю мбжнд управляти лJ-Іше 
тоді, коли їх дасться осушити. Тоді згідно їх якости, досто
совуютьсJІ плодозмtни. 

Господарям на піскуватих грунтах треба знатИ 1 памя
тати, що постар"Jму господарювати на нил вже не можна, 

бо старі прадідівські способи управи ріллі цілком зруй
нують населення. 

Я и в и n о ю в ат и т е n. я т а. 

Як теля народиться, то через 2- З години корову 
3доюють і теляті зразу дають свІжого, тепіІоrо молозива, 
приблизно зо дві чайних шклянки. Звичайно, привчаючисt. 
пити, воно всього може і не вип'є, ПІ це байдуже, важне 
тільки, щоб не давати зразу багато пити (не більше як 
2 шклянки). 

Крім того, дуже важне, щоби зпочатку теля звикало 
питн молоко не похапцем, ян кажуть .за одним духом", а 
щtоб пило повільно, спокійно, рівномірно. Коли тел" п'є 
З8Н8дто пожадливо, великими ковтнами, один по одному, 

то буває, що молоко завчасно попадає до кишок, а це шко
допь. Тому треба дбати, щоб теля пило невеликими пай
ками потрошки, з перервою, переводячи дух. 

Далі, після першого напування, теля напувають через 

кожні З- З.1/2 години зноау свіжим, теплим, щойно здоєним 
молоком. За кожним разом дають 1, 11/2, 2 шклянки 
(не більше)._ 
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Взагалі правило таке: на 1-й, 2-й З-й день його 
життя теля бажано поїти 5 разів на день; на 4-й, 5-й тв 
6-й день--: 4 рази .. 

Починаючи 3 7-го дня, виnоювання телкти провl'JдИп:ся 
трічі на день. 

В звязку з цим ·rреба корову доїtи стільки разів, 
скІльки разів дається теляті молоко від його мате рі. 

Зазначеного розпорJІдку не завсіди додержують,- це 
залежить від молочностИ корови. Якщо корова дуже мо
лочна, така, що дає на день не менш як 60-70 фунтів мо· 
л ока (1ЗО- 140 шкпянок), то в такому разі безумовно треба 
здоювати корову не менш, як б разів нв день. 

Іноді пот·рібно здоювати корову навіть через кожні 
2-21/2 години. Це турботна і для господині, і, може, для 
корови, але це конче треба робити: в противному разі вими 
так набрякне, що може повстати й заnаленнst внмя, таку 
корову доводит.ься здоювати навить уночі; іноді аби уник
нути ускладнень, доводиться здоювати навіть перед телен
ням, якщо занадто наллється й набрякне вимя. 

Отже, щоб там не було з коровою, а теляти не слід 
на пу вати більше як 5 разів у перші три днІ tіого віку 
й 4 рази на 4, 5 і б;й день. 

Іноді треба напувати теля у nерші три дні по 4 рази, 
а да лі ввесь час:- тричі ю:t день. 

Нарешті, в богатьох господарствах поять телят з св
мого почІ!Ітку лише тричі на день. Менш, як три рази на 
день поіти не можна. 

Звичайно, як є час і бажанна, то найкраще по1ти у 
перші три дні 5 разів, потім до тижня 4 рази, а далі тричі. 
Для теляти так краще. 
· До речі, крім того випадку, коли теля народиться про
ти ночІ й коли його (через 2- З rодинj) треба напоїти мо
лозивом, ніколн потім не можнІ!! поїти в ночі. З вечера 
й до ранку шлунок телstти повинен відпочивати. 

Ось коли (приблизно) бажано поїти телята: 

Якщо 5 разів на день: 1) о б год. раІЧку, 

2) . 9 
З) • 12 дня, 

4) . ЗІ/2 " " 5) . 7 вечера . 

Якщо 4 рази на день: 1) о б год. ранку, 

2) . 9 
З) " 12 ДНЯ, 

4) . 7 вечерв . 

Якщо З рази на день: 1) о б год. ранку, 

2) 
" 

12 " 
дня, 

З) . 7 вечера • 
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Якщо теля няродитhСЯ досвlта, то йому за ввесь пер· 
ший день можна дати молозива до 8 шклянок (за кожним 
разом, коли 5 разів, поїти, пересічна білля 11/2 шклянки). 
У перший день теля. дістає молока то більше, то менше, 
в залежності від того обходження, треба теля не перегоду
вати, бо це йому може цуже пошкодити. 

СІ:\ілько протягом дальших днів треба давати молока 
теляті, як довго поїти теля молоком, коли саме починати 
підгадовувати теля иншими иормами- це все залежить 3де· 

більша віц ріжних госzподарсьних умов. Тут наводимо тl 
норми викохування теля, що придатніші для умов селян

ського господарства. 

Звичай11а шклянка (стакан), наnовнена молоком, ва
Жrїть щось 1/2 фунта. Шклянкою досить зру"Іно виміряти 
молоко. Годиться вивірtти шклянку, ебо підібрати таку 
шклянку, чашку чи невелику нружку, щоб у н.-.х містилося 
саме 1/2 фунта 3вичайного (незбираного) молока. 

Як Бачимо, протягом одного місяця дають лише саме 
молоко. 

Як мине теляті три тижні, то корисно прмвязувати 
там де воно стоїть, nучечок доброго сіна, щоб привчалосн 
істи грубий корм. Теля, ще uього разу гаразд не їсть, а 
ніби забавляється, та краще хв й на сіні збуває охоту • жу
вати•, аніж почне знічевя жувати пjдстілку те кізяки. Бо 
від цього т.еля може загинути. 

Сіно треба давати тонкостеблисте, гарне, якістне, луч
flе або дрібненький пері~. 

Яка nовинна бути птиця на розплід. 

На розплід вибірається птиця в осени. Ось яка вона 
повинна бути: найбільша ростом і виглядом найкраще, най
здоровша і найтяжча. У кого є птиця породиста, той звер· 
та є у вагу чи його птиця відnовідає зверхнім виглядом зраз
кові тої породи, до якої вона належить. 

Гребень у nІвня і коралІ повинні бути живо- червені. 
Гребень иншої барви св~дчнть, що півень нездоров. У опівн" 
повинні бути: око SІсне, часте підношення крил, здровиі:f 
голос, певність рухів і відвага, гладеньке і лискуче nірря,
це відзнаки здорового півня. У курки крім всього того 
повинні бути добре розвинені тильні частини тІла. 

Несуща курка рухлива, часто сокоче, тв має великий 
червоний гребень. 

Треба перегпянутн розплодсву птицю чи вона _не _ _иа_є_ 
вошей і чи її ноги чистj. Коли має воші, посиn_аєтьСІ:_с-с1:1~ 
перським порошком, коли має вапнянІ ноги,- мити х тр~~а_ 
нафтою {часом). 
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Як годувати дорослу птицю. 

Домова птиця !Їдає насіння ріжних трав і збіжжа: 
пшеницю, ячмінь, овес, гречну, кукурузу, ріжні мііnвнки 
з карrоплів, буряків, моркви, висівок, макуха, мясної муки, 
муки з хрущів і риб, дрібно мелених костей, ріжну зеле~ 
нину: листя буряків, свлати, напусти, брюкви, шпtнату і зви~ 
чайну траву. Птиця поликає зернята піску, вапна, товчену 
крейду та вугілля. На волі птиця зідає велику кількість 
ріжних комах, хрущів, хрущинів, гробаків слиманів ПІ інш. 
дрібних тварин. Чим більше поживи знаходить птиця Б 
природі, тим меньше треба її годувати з рук і тим вона 
більше оплачується. Годувати nтицю треба розумно. Го
дівля залttжить від ряси, пс)ри рону, віку та породи .. Не 
можна птиці давати занадто багато їжі, але не можна П1И
ці давати і зrsмало, бо тоді вона дає мало прибутків. 

На 20 курей денно треба: 1 кл. вареної товченої кар .. 
топлі, 1 кл. вврених товчених буряків, 1/2 кл. висівСJк, 
1 літр молока. З цього робиться мішанку. Крім цього 
треба ще дати курам 1/2 кл. кукуру3и, ЗВ декаграмів ячменю 
та стількиж віаса. 

f\бо на 15 курей, яt<і в літі ходять свобідно треба ран
ком: З ложки мясної муки, 1 літр висівок, 4 веш·ІКі юар
топлі, З ложки мелених костей. Все це В~оt!Ивається як мі
шанка. Вечером: 1 літр ячменю. 

Зімою, або коли кури ходять по тісному nодвіррю: 
ранком: б ложок мясної мучки, 2 літри пшеничних висівои, 
8 вепиких картоплин, 5 ложок мелених костей; вечером-
1 лі:rр ячменю. 

Для 10 курей радять давати ценно: 40 д~каграмів ва
рених буряків, 20 дек. nшеничної полови, 20 дек. кукуру
з,.ної муки, 10 дек. мучки. з риб. З цього робиться мішан
ку і дається рано. Вечером- 40 деквгр. ячменю та вівсв. 

Мясну мучн.у та м"чку з риб можна замінити вареним 
горохом, бобом, бобиком, кровю та ріжними мясними под
робами. 

Більшв птиця потребує їжі в два рази більше. 
Вімою зеленину заступає: полова, січена конючина 

або сіно. 
Піску, вугілля, тинку та крейди не повинно nри їжї 

ніколи бракувати. 
Для пиття йде вода, молоко, сироватка. 
Начиння з якого птиця їсть і льє, повинно бути внчи· 

щене горячаю водою з содою та висушене на сонці. 



ПОМіЧ ХВОРИМ ДОМПШИіМ ТВПРИИDМ. 
Тіло диких звірят збудовано Н21дзвич21й міцно: коли їм 

доведеться захоріти, то вони, здебільшого легко виздс-
ровлюють сами собою~ .. 

Зовсім инакше бувzє з тваринами домашніми. Вони 
хворіють цу же часто і на ріжноманітні слабостІі. Коли сла
бим тваринам не дати у час доnомоги, то вони можуть 
стати каліками, вбо і зовсім nропадуть. 

Тому кожний господарь мусить пильно доглядати.. 
свою худобу, самому лікувати слабу, коли може та вміє, а 
коли ні, то у вtіх в•жлинійших випаднах конче треба звер
татися за порадою і поміччю до людей знаючих, тоб-то до 
ветеринарійних nінврJв. 

Докиж прийде лікар, треба зробити все те, що може 
припинити дальнійший розвиток слабости, І не допускати 
до погіршення. Це й буде перша поміч, яку мусить дати 
хворим сам господар до прибу,.тя лінаря. Ось 1у і скаже
мо про де які слабости, на які найчастійше хворj19ть нвші 
господарські тварини. 

1. Рани, виразки, садна-починаються або від не
обережности, або від гаалту; рідко нали вони є наслідком 
яких- небудь в~;~утрішніх слабостей. Вгадати ui хвороби са
мому господарю трудно, а через те треба звернути:я до 
лікаря. При виразках від набоїн, поранень, перізів і т. д· 
нейперше треба спинити кровотечу, коnи вона велика. 
У таких випаnках найкраще робити nеревязку так: чистий 
білий шматбк, намочений в креолінсвій воді (одну чайну 
ложку креоліну на uляшку мягкої найліnшої річної води). 
поверх жмут чистої вати- все це накладають на крово

теч і павивають повивачем. Повивач намотуют"Ь тісно, а 
коли кров спиниться, його відпускають. Меленькі виразки 
можна мастити креоліновою масттю (1 малу ложку креtJліну 
на 9 лижочак топленого, несолоного сала); мастити зимнею 
мас.тею. КОJІи під руками нем• креоліну, беретьсJІ 1/а ЧJ1CTo
ro березового дьохтю, а 1 /а топленого сала і мастити цією 
ма.сттю. В літі мастити кілька разів на день, шоб не сідала 
му~а. Коли рана чиста, то буває досить мастити її раз на 
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день содавою насто~кою (береться у аптеці) й повязується 
чистим повивалом. 

2. Попарення, опалення окропом, розпеченними річамн 
на пожежі і т. n., звиqайно, вимагають негайної допомиги. 
При легких полеченнях- примочувати зимним розчином 
coдJot (ложечка на пляшку води), зверху присипати чистим 
картопляним крохмаль ом. Коли є пухирі- розрізати ножи
цями, котрі перше треба обеззаразити, обеззаражування 
робиться так: шматок вати мочиться у спирті, запалюється 
і кіnька разів nроводиться ножицями над вогнем; пІк вза· 
галі треба очищати кожний струмент, яким треба торкатися 
рани, а то робитяся за для того, щоб не забруднити рани, 
та не викликати нагноєння. 

Добре, на nопарене місце клаdти вапнякоае моІtско з 
льняного олію та анестезином (бра1и готові в аптеці). 
Коли папечене місце підгоїться, але без нагноїння,-струпа 
здирати не можна. Колиж гній є,-лічиться як виразку. 

З. Відморожування буває у великі морози 1 переваж
но у голодних тварин. Обморожене місце не можна віди
грlвати теплом,- треба викликати тепло тертям (наАкраще 
смігом), після - холодні примочки з цинової води (береться 
в аптеці). Отелліли частини тіла мастити вазелиною, в якій 
розпущРно на вогні трохи чистого вuQку. Остерегатися 
нового охолодження. Коли деякі обморожені частини від
nадуть, -лічити, як рану чи виразку. 

4. УНуС ОТруЙНОЇ ГаДЮКИ МОЖНІ!І зробити маЙже Не· 
шкідливим, якщо негайно витиснути пальц1-1мИ кров з уку
шеного місця і вимити чим-небудь (навіть власн.ою мочею). 
В місцевостях, де багато гадюк, гослодарі nовиннІ мати на 
поготові марчанцево-кислий калій, який негайно розпу
скають у в.., ці цо. червоної барви і тим промивають рану, 
е також- блідорожевої тої розчини вливАють скотині в 
рота (коровам, коням- nівшклянки перших що три годині, 
в молоцим тварин21м відповідно меньше). Добре та
кож свіжовкушене місце припекти розпеченим до червона 
ц~авахом. 

5. Укус скаженої, або підоарілої на біwенство собаки, 
кішки і т. д.- вимагає тихже неtайних заходів: промивання. 
витискування та приnікання. Крім того скалічену тварину 
обовязково треба відвести да ветеринарійного чи навіть до 
людського лікаря. Треба завжди запамятати: 1) сказ (бішен
ство) повстає лише від зарази nри локусах хворими, алеж 
ніколи з "жиру•, знмна, спеки, спраги і т. т., як дехто твер
дить; 2) сказ це неміч, що прищtплюєтьсw усім· без винят~ 
ку тваринам і конечне приводить до смерти у тяжких му

ках. Тому- то найменша байдужнІсть nри локуси скаже
ними- є справжнім злочином. 
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6. Груда або мокрець - слабість скіри під мичками 
у коней і скотини. Прич..,нь,: бруд. вохкtсть неохвиюсть, 
мокра лідстілка, а у скотини- гніючі рештю1 цукрової 
браги, що не nрибрана вчасно. ЛікуваннІ': суха підстілка, 
намащування ліками, що негайно висихrноть: спочатку 
сnірт, nотім йодова настійна. Через годину присІ-Іпати· 
товчен"'м гапуном з перетертою дубовою корою, nоверх 
завязатн, щоЬи не забруднювалося; так треба робити що
дня, доки не загоїться, або не qуде иншої лікарської 
поради. 

7. Воші;/ блохи, кліщакм і т. ин. паразити. Здо
рове, сита, добре доГJнідг:J.іа худоба, звичайно не вшива. 
Хворим треба давати доtру їжу і в віддостаток, тримети 
у чистоті па сухому місці. Хворі місuя мастити або просто 
конопляним олієм, або з ,nодатkом газ}-Нlфн• (на 2-3 ча
стини олію- одну честину rазу). В лІті добре змивати 
тютюновим відвером, кr:·еолlновою водою, карбольовою 
водою (на пляшку мягкої води 2 ча~ні ложки креоліну, або 
карболки). 

8. Коли твар.ина задавиться, а трапляється це най
частійwе у товару з огляду на те. що товар годують не
січенеми корнеплодами (качанвми, картоnлею, буряками 
і т. д.), то у неї nочинаєтьс" здуття. Треба подати негайну 
поміч. Лікування: хворій наляти у рота оливи чи олію, 
потім намагатися застряглу. городину розімІОІТИ рукою. 
(а не ро3бивати чим- небудь). розтирати їжник (горло) 
так, шоб, по змозі, прогнати застрягле в напрямі до 
рота. У тяжких випадках - швидче треба вдатися до 
лікаря. І<оли рятунну ю:має, тварину за життя дорізати 
на мяса. 

9. Здуття черева у рогатини буває з таких при
чин: від переїдання водяної, .росної, молодої травм, зівялсї 
ке>нюшини, діsойнику. гречки, несвіже/і каnусти, шумової 
браги. або коли скотину пасуть на росі проти вітру. 
Рятунон: .поставити хвору так, щоб зад був ниж11•, як ne
pen. Потім витигається хворій язик то на один, то на дру
гий бік, розтирати черево соломою, обливsти зимною во
дою. Очистити рукою заnній прохід (руку змазати перед 
тим опієм). Селяне вкладають до рота хворій кільнв кусни
ків цибулі і старого солоного свннсьного сал~. Колу усе 
це не помагає, треба струментом троакаром пробити лівий 
бік, але це треба робити вміло і знати, де бока проби
вати. Позаяк, того в селі майжІ! ніхто зробити ц~.ого не 
уміє, то найкраще треба негайно звернутися до лікаря, 
вбо треба мати в селі обовязково зонду для випускання 
газів з шлунка худоби. Зонда коштує не доррго, але 
вона наnевно спасе кожну здуту ТІ!іарину і на один тільки 
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випадок спасення корови, вона себе заплатить. Господарі! 
не шкодуйте грошей на зонду! 

1 О. Кольки (чемер, мишій) бувають у коней і повста
ють від подібtіИХ причин, ·як і здуття у скотини (невідповід
ним корм та инші причини). Пізнається слабість твк: хво
рий кінь раптом починає турбоватися, усе оглядається на 
живіт, тужить, а після починає тартися, стогнати, нема 
мочі і калу. Помjч: не давати тартися без перестанну, 
помалу водити і прогонити,, розтирати черево соломою 
і обовязково звер -tуrнся до лікаря. 

11. Пронос у скотини і коней ·був!! є від поганого 
корму та перебільшеного напування. ЛікуваннSІ: зменшити 
пійла, давати підсмаженій на сковородІ овес, побризганий 
ропою, заливати відваром дубової кори. При затягненій 
слабости-вдатися до лікаря. 

12. Золозування переважно бу•ає у .... олодих ло
шат. Під щелепами набрякає, болить; напух гарячий. 
З носа тече їржава або біла, мов сметанв, теча. Ліки: три
мати у сухому, теплому без протягІв помешквню. Під ще
леn ребити припарку (з сінної потерухи); добра їжа, 
чиста не зимна (хатн•) вода. Хворих відлучати від здо
рових.· 

1 З. Язикування-переважно слабість то•аряч21. Дуже 
заразлива. Переходить на овець, кіз, свиней і людей. 
Люди заражаються часто через ненарене молоко (особливе 
діти). Ознаки такі: спочатку з рота тече багато слини, 
тварина перестає їсти, увесь час "язикує• - хлозить язи· 
ком; на губах і у роті - червоні виразки. У дал·ьшому 
від отруйнеї слини, що падає на ратиці, моwе неміч пе
рейти на ноги, що часом веде до спадання рогу з ратиць. 
Порада: конче оп.овlстити лікаря чи владу, бо за незаявку 
буде кара. Хворих лишити на тім місці, де захворіли, в 
здорових перевести до иншоrо хліва. Девати мягкий і 
водяний корм. Постввити воду з оцтом (ложка оцту на 
відро води), щоб пили, коли схотять. Рота промива'JИ 
ро::sчином галуну, чи креоліновою водою, або відваром ду
бової кори. Ноги, лаки ще здорові, раsів зо- трн на 
день обливати креоліною, раз у рез змінювати підстІлну. 
В разі, коли вже почнуть хворіти на ратицІ- креолі· 
новІ ванни. 

14. Осовище -слабість дійних корів. Корові тяжко 
доїтись. Вимя набрякає, гаряче, болить, а молоко, особли
во на початку доїння- водяне, часом з гноєм. ЛіJ<ування: 
конче видоювати 5 · б- 7 І 8 разів на день. Ро3тирати 
вимя салІцt-tловою мастею (взяти в аптеці): двічі денне 



класти· приnарку, та пиn~нувати у xniвl як найбільшу 
чи споту. 

15. Крівава моча у худоби. Коли ви помічаєте в 
череді, що якась худобина почин8є кріваво мочнтис"!, тре
ба негадно. залишити її в дома і, відокремивши від здоро
вої худоби, Давати суху їжу, а що б годин (4 рази НІ'.І 
добу) давати по одній пляшці свІже надоїного ще теnлого 
молока від корови, яка не хвора на цю слабість. Після 
2- З, а часом і 4 пляшок такого молока, моча у худо
бини стає цілком нормальною. Після того треба потри
мати хвору на сухій їжі ще одну добу в дома, а потім мож
на знову вигоюrти на пасовисько. Це лікування просте, 
дешеве і певне. 

Господарі! nил .. но догляДайте худобу: це у вашім 
власюм інтересі, бо нездорова 1варинв грозить вzшому 
здоровлю, вашим д1тям і вашій господарці. 



rосподарські nоради иа кожний місяць. 
Січ еjн ь. 

До нового року дня прибуває на курячий на куря
чий крок. Возити гній. Продов>--"<УВати молотьбу. Напрвв
ляти господарчі знарядця. Пробувати в горшках, чи добре 
сходить закуплене для засіву насіння. На випадок зміц

нення морозІв збільшити порцію для дійних кор}в. Делі· 
катнійшу їжу залишити на весну, а теперь давати біJІьш 
грубу: "рову солому, житню січку, nосипану· висівками. 
Девати рогатій худобі сіль. Коли родяться телята, не за-
стужувати їх. У саду підрізувати корІ.fі і зрізувати сухІ ги;,; 
лячt<и, коли не перешкоджає сніг. Набивати парнини; слід
кувати, щоб не завелися в них щур1 і миші. Можна 
полювати на зайців та козлів. Спідкувати за кількісттю 
норму в стебниках, де зімують бджоли, та щоб не заве· 
лися миші. На сажавках рубати ополонки. Набивати 
льодовні. 

Люти й. 

Зустріч зими з весною. Закінчити· молотьбу, вивіз 
гною \ направу господарчого знаряддя. Поїти телята; да
вати рогатині сіль кусниками, або посипати нею їжу; моло

дій скотині .цавати сіль до теплої води; проsітрювати хліви 
і сrвйню. Кури та Інша птиця починають к~стись. Скла· 
дати на літо масло і сир. Колоти свиней. У СІ!! ду стру
шувати сніг з гилячок, бо він тепер мокрий й тяжкий. 
Навкруги дерев процоптувати сніг, щоб вода краще дохо
дила до коріннw. Доглядати зв парникамн і коли завелися 

миші і щурі, то діри звливати купоросом. В гаю кінчати 
рубку і чистку. Кінчається полювання .. козлів і зайців. 
В стебниt<ах не допускати вогкости l збільшення темпера
тури до 4°. В сажавках збільшити оnолонки, щоб не 
задихнулася риба. Закінчити набивку льодовні. Відки
дати сніг від хат, господарчих будинків і копців- з кар· 
топлею. 

&ереаень. 

Від 40 мучеників (22 березня по нов. ст.) буде ще 
40 приморозків. Доглядати парники, rороди і лісові куль;;;-~ 
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тури. Повертає птиця з теплих країв. Орати не ярину. 
По озимині сіяти кормові рослини. На сІножатих нищити 
кротовини, викорчовувати корчі, боронувати сіножати, 
щоб їх ~івняти; розсівати по сіножати насіння трави. або 
потеруху зІ сіна. Скотину кормити економно, бо не відомо, 
яка буде весна. Злучати скотину; кайструsати самців. Обрі
зати сухі гилля на сещовІй деревині і занінчити чистку nло
дових корчів; nІдвІзати молоді дерева до колків; навноло 
окотни дерева. Коп~ти городи, сіяти ранні росn~-tни; за
сіяти парники. Тілько слідкувати 3а стебнинами, щоб не 
бу.nо вохкости І не збільшувелась температуре. Слідкувати; 
щоб з веснякою водою не втікла риба з сажавок. Направ
ляrи огорожу і, де треба, ставити новІ плоти. Чистити пе· 
ре,ц Великоднем комtни і біпити ха"fи. 

Н в і тень. 

У квітні земля мати сира пріє, підснкає і сили набіреє. 
Кінt.Jити орку на ярину, бо .весна одним днем пізна". 
Сіяти ярмну, особливо треба нвапитися з вівсом Ячмінь 
сій niзнt~we, щоб заморовки не зашкодили: .Сій ячмінь 
в пору, підем вгору". Пе ярині сіяти кормові рослини: 
сераделю 1 конюшину. Закінчити чищення і бороновання 
сіножати і заборонити їзду по ній. При кінці мІсяця виги
нкти скотину на пасовиско, в ночі треба її добре норм..-.ти, 
бо перехід на зелене пас:овиско відбивнється І-ІВ здоровлі її. 
Пильно доrлядапt зв молодими телятами. Починають цві(]ТИ 
дерева. Як sесна суха, требе їх підпиввти. Краще коли 
деревина до Юрія (23 квітня по ст. ст.) не цвіте, бо ще бу· 
аають заморозки, які вбивають цвіт. Почин21ється щІпленн" 
формуванн• дерев. Пересадна молодих щІnон з саДових 
шкІлок у сад. Парники підчас соняшної теплої погоди 
аідкривати. Пересаджувати з перникІв городину на грунт. 
На городах починаєтьсSІ сійба і садять ся картоплІ. ВистІ!'Jв · 
ляються бдж~ли з стабнинів і годується їх; бджоли мляві, 
пильнуватИ щоб нв них не нападала птиця. Пильно 
слідкувати за справністю греблі і доріг взагалі, заборо
нити лапsння риби. Пр'JвІтрюввтн хліви t обори, SІН рів
нож хати. 

Травень. 

Май- остаток худобі дей, сам на nіч втікай. Кінчай 
сівб}( ярового збіжжв, сади картоплю на полі, сій rречну і 
просо. На толоку возити гній і приrорети його. Угноїти 
сіножати гноївкою, або штучними гноями, вІдновити рови. 
Косити конюшину wa полІ. Убезпечити засіви від градо* 
битт,.. Скотину пасти раненько і по полудні так, щоб вона 
у сему спеку була а об.:>рі. Телят і лошат річняків підго
товувати в обІд зеленою пашею; свиней перевести на зеле
ну різану їжу, пасипану осипкою. В саду очистити дерева 

Украіи. Ru. 6 
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від диких наростів, збірати гусениць, остаточно обкоnати 
деревину в садах і дати гною. З парників висадити помі
цори. Закладати цвітники. Садити капусту. Полювання 
зовсім забороняється. Бджоли починають брати мед з ме
додайних рослин; не турбувати їх зайвим перебуванням на 
пасіці. Риба мече їкру; nолов риби заборонSІється. Най
краща пора для будівлі. Господині білять полопів. 

Червень. 

Сонце повертає на зіму,-літо ма спеку. Пт~-іцJІ пере
стає співати. Всі роботи сходятьс". Понад силу не працюй, 
бережи 3доровля: воно дораще від хліба. ЗакІнчити вивіз 
гною і переорку толоки. Полати JІрову пшеницю, просе, 
буряки, обсипати картоплю. Звкінчити су .. ення конюшини 
на полі. Початок косовиці на сlножатях. Лубін, ріпак при
значені на зелене уrноїння пригорати підчас повного цві .. 
тіння. Купати скотину; у ночі і в півд'ень підготовлювати 
рогатину зеленою пашою, особливо гарно треба годувати 
коней і дійні корови; звернути пильну увагу на жеребних 
кобил. Повялої зеленої їжи не давати, а кормити свіжо
скошеною травою. В саду плодовІ дерева "околь.цевати• 
кnейом, щоб гусениці не лІ3ли. Городи і цаітники nоливати 
водою. На nлодових корчах дозрівають Rгодн. Городи і 
цвітники лопоти. Бджола бере мед з липи і раньої греч
ки. В сажавкех провірити заставки, щоб не втікале риба. 
Від Петра і Павла почиІіається полювання на дину птицю 
(качки, бекаси і т. ин.). Продовжувати будівлю. 

n ltJ nень. 

До святого Іллі і під корчом сохне, а пісnи на сонцю 
мокро. Кінець косовиці, Початок жнив. Толону заборо
нувати. Коли треба, то нартоплю на nолі обсипати вдру 
ге, а буряки- обовязково. СкІнчити полоти. Не пускати 
скотини не скошену сіножвть. Продовжуиати купвти ско
тину; на день заганяти їі до обори; не nоїти З баюр, а з 
рік і нри"иць. Телят відлучати від маток і відповідно під
годовлювати. У саду nідперти гилля, особливо молодих 
дерев. Падалицю з дерев старанно треба збірати, землю 
біля дерев заорошувати (копати), щоб аогкkть входила в 
землю тв, щоб закопати шкідливі гусениці. На гороцех 
усе дозріває. Взяток для бджіл зменшується, бо пере
стають цвісти рослини; відбірають мед. Риба в сажавнах 
набірає т11ущу; вилапують С'fарих щупаків. Будівля про
довжується. 

Серnень. 

"Спас- для всіх хліба при пас". Ярові жнива і кінець 
озимих. Оркв стерні. Толону під озимину ще раз зорати 
і заборонувати. Молотити насіння озимини і для нового 
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хліба. На сіно*втях не пасти - нехай росте отава. Добре 
провітрюввти хліви і стелнти у них. В садах починається 
збірка плодів. На Спаса їх святять. Сушити плоди на 
зиму і варити конфітури. Біля пnодо&их дерев угноїти 21 

я,·одні корчі підрізати. Щtпити очком яблуні і грушии. 
Зачинати збірку варнІ!Іа. Доглядати дині, гарбузи і 

тикви щоб не загнивалися. В гаю збІрати насіння з дерев 
І оріхн. Кінt!ць бджолиного взитку. Бджола стае: млявою; 
глядіть щоб не перебрати меду з пнів. Тепер бджола 
більше працює на віск. В сажавквх лапати шупакtв 1 кар
пІв. КІнець будівnяного сезону. Коноплю мочити. 

Вересень. 

Сівба жита t пшениці. Косити конюшину на полях; 
частину її залишити на насІння. Косити отаву. Випусtсаrи 
скотину на сіножаті до морозів. Рогатині на ніч давати 
яру солому, а коюrм конюшину; птицю виганяти на незго

рану стерню. У садку закінчити угноїння дерев і корчІа. 
Кінець цаіrникам. Птиця віnлІтве: у теплі краr. Збірати 
гриби; в сажавках лапати щупекІв і карпів. Мочити пло
сиінь. Цвіте верес- останній взятон бд.жіл. Хто не nocie 
до боrослова, той не варт доброго слова. 

НІовтень • 
• ПокрозонькоІ накрий мені головоньку•,- починають

ся весі11ля. Розібрати. почистити, змазати 1 зложити госпо
дарче знаряддя до шопм. Молотити збіжжа. Закінчити з 
отавою. Скосити всю отаву під плотами, зібрати капустяне 
листя, бурячиня, недаспіли плоди, нарізати ярої селеми та 
з усього того приготовити їжу для ск .-тини на змму. 
В зимні дні скотини не виганяти на пасовисько, а посту
пово переходи1·и з їжою до зимо во :-о стану. В садкеві 
садити деревища, а коли посадка переноситься на весну, 

то викопати ями. В цвітниках рожі підрізати і прикрити 
землею; клубневі цвіти ІНІкопати, і клубні ховати зимою 
в сухому піску. Молоді плодові дерева обеязати со11омою. 
З городів зібрати капусту, буряки, брукву, меркву та rдо. 
Зкопа rи городи. Можна полювати на зайців. Бджоли 
перенести до стебникв 1 доглядати пильно за ним. ЗбІл~s~· 
шити лапання в сажавнах щупаків і кврnів. Сучити 
мотузки, шити мішки, пр,.с,ти; ткачІ починають свою 

працю. 

Лиотоn•А· 

"Листопад мостч стеле". Молотиться !біжжа, збіль
шити їжу скотині, додвючи соли. Днем дввети сjнр, хара
мушку 3 сІллю; воду носити до обори і стайні. На нtч 
давати грубу. їжу, позаяк скоти на, будучи в ТЕ'мнотІ і спо
кою, продуктивнійше переварюе: їжу. Заготовл,.ти будtвnя· 
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ний матеріял. Полювати н21 усі звірі. Пильно доrлядвти 
за спадником. Господині nрsІДуть і доглядають птицю. 

Грудень. 

Сонце n0вертає на літо. "Листоп21д мости стеле, а 
rрудень кує·. Молотити збіжжа. Іжу скотині збільшити, 
доглядати, щоб її не застудити. Доrлядати дерев, щоб 
солома на них не розкр,тилася. Переглянути nарникові 
рами. За стебником доглядати. Лапати неводом рибу, 
малу назад пуск21ти у воду. Поnравляти господарчі прм
ладця. Перед святами рІздва почистити комін. 

• • • • • •• • • • • • • • • • 
в Варшавськомv синодаnьномv складі 

продається 

ВЛf\СНОГО ВИДf\ННЯ 

ОБІХОД 

H~JH.~f~ lf~K~~H~f~ ~[ПІВ 
дnя чотирьохrопосноrо мішаноrо 

хора. 

ЧАСТЬ І. 

ВОСКРЕСИОЕ ВСЕИОЩИОЕ БДЕИІЕ. 
В чотирьох книгах: 

д і с к а и т, А n ь т, т е и о Р і 6 а с. 
' 

Ціна 12 зn. 50 rp. 

W а r 8 z а w а - Р r а g а, Z у g m u n t о w 8 k а 1 З. 
SKt.AD SVNODALNY . 

• • • • • • • • • • • • • • • 
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В ВАРШАВСЬИОМJf СИНОДАЛЬНе MJI С НЛА Д 11 
ПРОДАЕТЬСЯ НОВЕ ВИДАННЯ: І 

50 НАРТИН 50 
ДЛЯ ИАГЛЯДИОГО ИАВЧАИИЯ 

закоnv вожоrо. 
І\11.ртини вьдруковаві ва доброму папері в дві фарби, BaJtJeєвi 
ва ~tартов і в.пожепі в nапсу 0 Розмір ка.ртив 30 х 40 саJІт. 

Написи під картИВІіМИ видруковані па чотирьох 1r1овах: 
церІtОВНО•СЛОВ8ПСЬ!{ЇЙ1 ПО.ІЬСLКЇЙ 1 УJ.РRЇНСЬІtЇЙ і UЇ.IOpJCLІtiii. 

ЦІНІ\ КІ\РТИН 12 ЗЛ. 50 ГР. 31\МОВЛЕННЯ НІ\ДСИЛІ\ТИ: 

8 8 Warszawa (4), Zygmuntowska 13. Skfad Synodalny. 8 8 

в Варшав[ькому [иноnальиому І , , ! ! !! YBAr А !! ! ! , , [клаnі nponafTb[H 

І ВЛАСНОГО ВИДАННЯ 

о.о. Иастоятепі 

о.& 1 ход n.n. церковні старости 
нотноrо u Е Р к о в н о r о ПЕНІИ Найдешевші і найліпші цер-

ДJІИ ЧОТИРЬОХfОЛО[ИОfО Мі Ш а И О f О хор а. ковні воскові свічки пр ода-

ються в Варшавському Сино-
Чf\СТЬ І. дальному Складі. 

ВОСКРЕСИDЕ ВОСКОВІ СВІЧКИ 

ВСЕПDЩИОЕ 
І сорту 300, 250, 150, 125, 1 ОО, 
75, 50, ЗО, 25, 15 і 1 О штук на 

Б Д Е И І Е. 
1 кіл. Ціна за 1 кіл. 5 зл. 95 гр. 

ВОСКОВІ СВІЧКИ 
11 сорту в тій же кількости на ВЧОТИРЬОХ КНИГІ\Х: 

• • ДІ[КАНТ, АЛЬТ, ТЕНОР, 6А[. • • 
1 кіл. Ціна за 1 кіл. З зл. 90 гр. 

Ціна 12 зп 50 гр. Замовлення надсилати: 

Warszawa (4), Zygmuntowska 13. Warszawa (4). Zygmuntowska 13. 
Skfad Synodalny. Sktad Synodalny. 
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Druk. S ynodal na. Warszawa, Zygmuntowska 13. 
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