
Теми Конкурсу Творчості 2021 року 

Категорія A/дитячий садок: Прокімен на Глас 3-ій говорить: «Співайте Богові 

нашому, співайте! Співайте Цареві нашому, співайте!» Намалюйте зображення Вашого 

церковного хору, який співає хвалу Господеві і Богу нашому. 

Категорія B/1-й і 2-й класи: Наприкінці Літургії священник промовляє молитву, в 

якій говориться: «Бо всяке добре даяння і всякий звершений дар з висоти є сходячи від 

Тебе, Отче Світла ...» Намалюйте малюнок і напишіть від 2-х до 5-ти речень, зображуючи 

і описуючи нам добрі дари, які Ви отримали від Бога. 

 Категорія C/3-й і 4-й класи: У Господній Молитві ми говоримо: «... і прости нам 

провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим...» Напишіть від 50 до 100 слів про те, 

чому є так важливо, щоб ми пробачали тим, хто ображає нас.  

Категорія D/5-й і 6-й класи: Перший Антифон, який співається у дні Великих Свят 

нашої Церкви, має приспів: «Молитвами Богородиці, Спасе, спаси нас». Чому, на Вашу 

думку, для нас є важливо молитися до Богородиці і просити Її молитися за нас? Напишіть 

125 або більше слів, пояснюючи Вашу відповідь.  

Категорія E/7-й і 8-й класи: Під час Великої Ектенії священик або диякон 

виголошує: «За Боголюбиву і Богом бережену країну нашу Сполучені Штати Америки, за 

уряд, військо та всю людність її і за Богом бережену Україну нашу...». Напишіть 150 або 

більше слів, пояснюючи, чому є важливо робити це і молитися за країну.  

Категорія F/9-й та 10-й класи: Під час Великої Ектенії священик або диякон 

виголошує: «Щоб визволитися нам від усякої журби, гніву, небезпеки та недолі, Господеві 

помолімось». Напишіть 200 або більше слів про те, що це означає для Вас.  

Категорія G/11-й і 12-й класи: У неділю Митаря та Фарисея у Кондаку написано: 

«Утікаймо від фарисейської хвальби та учімось покори митаря».  Напишіть 250 або 

більше слів, пояснивши, чому людям, що живуть сьогодні, є так важко наслідувати ці 

слова Ісуса Христа. 

 Категорія H/Дорослі: Під час Благальної Ектенії священик або диакон виголошує: 

«Християнського кінця життя нашого, безболісного, бездоганного, спокійного і доброї 

відповіді на Страшному Суді Христовім...» Чи Ви коли-небудь задумувались над цим;  

якщо так, тоді що це означає для Вас? Що ця фраза означає для Вас, і чи замислювались 

Ви коли-небудь над тим, якою є Ваша власна підготовка до Християнського кінця і 

Страшного Суду Христового? Напишіть 500 або більше слів та свою думку.  

 

 



ВКАЗІВКИ ТА ПРАВИЛА КОНКУРСУ 

1. Роботи повинні бути вислані поштою не пізніше 8 травня 2021 р.  

2. НЕ ПІДПИСУЙТЕ СВОЇХ РОБІТ. 

3. Усі роботи повинні містити наступну інформацію: (ДЛЯ ЦЬОГО, БУДЬ-ЛАСКА, 

ВЖИВАЙТЕ ПОДАНУ ТИТУЛЬНУ СТОРІНКУ)  

a. Ім'я та прізвище учасника. 

b. Вік та клас у школі.  

с. Назва та адреса парафії учасника, включаючи місто та штат. 

4. Малюнки повинні бути розміром не більше, ніж 12x18 інчів, та НЕ ПІДПИСАНІ на 

передній частині. Будь-ласка, прикріпіть ТИТУЛЬНУ СТОРІНКУ або використайте 

ЗВОРОТНЮ СТОРОНУ малюнка для інформації, поданої вище. Усі малюнки 

ПОВИННІ бути надіслані звичайною поштою.  

5. Письмові роботи мають бути на аркуші паперу розміром 8.5x11 інчів. Додайте титульну 

сторінку із зазначеною вище особистою інформацією. Роботи для 9-го та вищих класів 

повинні бути надруковані.  

6. Роботи, надіслані електронною поштою, повинні бути відскановані та надіслані по 

електронній пошті. НЕ РОБІТЬ ФОТОГРАФІЇ І НЕ НАДСИЛАЙТЕ ЇХ ЧЕРЕЗ 

ЕЛЕКТРОННУ ПОШТУ, ОСКІЛЬКИ, ЧАСТО ВОНИ Є НЕРОЗБІРЛИВІ І ЇХ 

ВАЖКО ЧИТАТИ.  ТАКІ РОБОТИ НЕ БУДУТЬ ОЦІНЮВАТИСЯ. Роботи надіслані 

електронною поштою, повинні бути надіслані, не пізніше 7:00 вечора останнього дня 

конкурсу. 

Роботи можуть бути подані англійською або українською мовою. 

ВСІ РОБОТИ БУДУТЬ ОЦІНЮВАТИСЯ ЗА ЗМІСТ, ТВОРЧІСТЬ ТА 

ЧІТКІСТЬ 

 Роботи, подані після вище вказаної дати - 8 травня 2021 р. не будуть прийняті. 

Будь-ласка, надсилайте свої роботи на адресу: 

Teresa Linck: 413 Juniper Lane, Cheshire, CT 06410 

або Teresa Linck: tlinck.essays@gmail.com 

mailto:tlinck.essays@gmail.com

