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«А ти є справжнім 
другом?»



СВЯТІ РІВНОАПОСТОЛЬНІ ПРОСВІТИТЕЛІ КИРИЛО І МЕФОДІЙ

Кирило і Мефодій були рідними братами. Кирил в ди-
тинстві навчався разом з малолітнім імператором Ми-
хайлом в найкращих вчителів Константинополя, в тому 
числі і в Фотія, майбутнього патріарха. Молодий Кирил 
осягнув всі науки свого часу, вивчив мови, читав твори 
Отців Церкви. Особливо полюбив писання св. Григорія 
Богослова. 

Мефодій, після домашнього виховання, поступив у 
військову службу і декілька років був правителем в од-

ній слов’яно-грецькій області, а потім залишив світ, і, віддалившись з братом 
своїм на Олімп, проводив там час в пості і молитвах. У 858 році імператор Ми-
хайло ІІІ відправив обох братів для проповіді слова Божого хазарам, вони від-
плили на кораблі до Херсонесу, суміжного з областю хазарів, і залишалися там 
на деякий час, для вивчення мови; тут же Кирило вивчав і жидівські книги для 
дебатів у вірі. Самарянин, що жив по сусідству зі святими братами, приніс свої 
книги Кирилу, бажаючи випробувати його мудрість; блаженний, хоча і не міг 
розуміти їх, але, сподіваючись на Бога, зачинився у своїй келії, і, ставши на мо-
литву, виклопотав в Господа дух розуміння мов, даний колись апостолам, після 
чого вільно почав читати самарянські книги; подивувався самарянин, бачивши 
це диво, і вигукнув: «Во істину, віруючі в Христа приймають і благодать Святого 
Духа!» після чого, незабаром хрестився. 

Святий Кирило чув про мощі священномученика Климента, папи Римського, 
приховані відвіку на дні морському: по молитві св. Кирила і єпископа Георгія 
Херсонеського, мощі св. Климента були знайдені і з честю покладені в церкви 
12 апостолів в Херсонесі; частину мощів св. брати отримали собі в благосло-
вення для вшановування поза Тавридою.

Після повернення до Константинополя з цієї місії, святі брати були послані 
до слов’ян у Моравії, де склали слов’янську азбуку, переклали книги св. Пи-
сання і навчали народ Христовій вірі на слов’янській мові, на якій здійснювали 
і богослужіння, що не було приємне німецьким єпископам. За запроваджен-
ня слов’янської мови в богослужінні були звинувачені в єресі. В 866 на виклик 
Папи Римського Адріана II їздили до Риму. Отримали від папи спеціальне по-
слання, в якому їм дозволялося розповсюджувати слов’янські церковні книги і 
проводити богослужіння слов’янською мовою.

Св. Кирило помер монахом в Римі, на 42 році життя 14 лютого 869 року, по-
хований в храмі св. Климента. Мефодій повернувся з колишніми правами до 
Моравії, де помер серед апостольських праць 6 квітня 885 року. 

У 1980 році Папа Іван-Павло II оголосив святих Кирила та Мефодія «покрови-
телями» Європи.



ДРУЖБА, ЯК МОРАЛЬНА ЦІННІСТЬ
Справжня дружба базується на особистій симпатії, 

безкорисливості, довірі, відвертості, взаєморозумінні, 
духовній близькості, передбачає взаємодопомогу 

і навіть жертовність, можлива між вільними, 
незалежними індивідами, які визнають власну 

рівність. Дружні стосунки потенційно цінні, 
оскільки дають упевненість у своїй значимості для 

іншого й надію на взаємопорозуміння, 
співпереживання, взаємодопомогу, 

співчуття, милосердя, внутрішню 
емоційну прихильність, співзвучність інтересів. 

Моральний сенс дружби полягає в її самоцінності, Дружба 
сама собою благо, оскільки пов’язана з глибоким та 

інтимним  ставленням друзів, взаємоввічливістю і надає 
психологічний комфорт та задоволення життям. 

Дружба з товариськістю є одним із механізмів 
соціальної інтеграції.

КРИТЕРІЇ ДРУЖБИ
«Правдивий друг любить за всякого часу, в недолі ж  він робиться 

братом» (Приповідки 17, 17). «Ніхто нехай не шукає для себе користи, 
лише для другого» (1 Кор. 10, 24). «Хто  ходить з мудрими, сам стає 

мудрим, а хто приятелює з дурним, - той зледачіє»  (Приповідки 13, 20).
 

ПІЗНАЙ СВОГО СПРАВЖНЬОГО ДРУГА
– Запиши імена людей, які допомогли тобі в скрутній ситуації.
- Запиши імена людей, які робили добро для твоєї, а не їхньої 

користи
– Дай відповідь на питання «Чи дають тобі друзі ставати кращим, 

чи хочуть, щоб ти занижував свої норми, стаючи на рівень з ними?» 
Постарайся назвати імена 2 -3 людей, які допомагають тобі стати 

кращим.
Тепер  поглянь на імена, які написав в трьох випадках. Якщо 
якесь ім’я згадується тричі – це справжній друг. Якщо хтось 

не відповідає цим критеріям не засмучуйся, адже мати багато 
знайомих також не погано – «... зробіть теж широким ваше серце»  

(ІІ Кор. 6, 13б) 
__________________________________________________

Насолода спілкуванням - головна ознака дружби.  (Аристотель)
Справжня дружба полягає не в тому, щоб розповідати, а в тому, 

щоб вислуховувати. (Дон-Амінадо)



Багато хто хоче мати таких друзів, 
якими самі бути не можуть. 

(Невідомий автор)

парафіяльна акція
Улюблені брати і сестри! 

14 лютого багато хто святкуватиме день закоханих, але для нас 
християн більш важливішими є Кирило і Мефодій, яких Церква 
вшановує саме цього дня. Вдивляючись в приклад святих, запитаймо 
себе чи ми є справжніми друзями? Святі  Кирило і Мефодій – брати 
по крові і по духу були справжніми друзями, це допомагало їм іти до 
спільної мети, ревно виконувати святу Божу волю, залишити велику 
духовну спадщину наступним поколінням, тобто нам з вами.
Справжнім є саме той друг, який і в радощах і в печалях залишився 
поруч.
ПРАГНЕМО допомогти усвідомити цінність справжньої дружби та 

покращити  відносини зі своїми друзями.
ЗАОХОЧУЄМО написати на листочку імена людей, яких вважаю 

друзями і подякувати Богові за них. Перед літургією скласти у 
приготований кошик листочки з іменами своїх друзів. 

ПРОПОНУЄМО молитися за друзів.

Перебіг Події:

8 лютого під час Служб Божих буде інформація про перебіг даної події.

14 лютого відбудеться парафіяльна акція під гаслом «А ти є справжнім 
другом?»


