КОНЦЕРТ-РЕКВІЄМ «ВОНИ ТРИМАЮТЬ НЕБО»

Герої не вмирають!Хтось прорік,хто ці слова не чув і хто не знає?
Десь можна загубити часу лік, та ми своїх
героїв не забудемо.
Слухайте всі! Світлій пам’яті героїв Небесної сотні присвячується
концерт реквієм «Вони тримають небо»
- Дивіться! - Шануйте! - І пам’ятайте завжди!
Відео. Початок Майдану.
Небесна сотня- безневинна жертва..
Бандитам не сховатись за хрестом
Отим хрестом, де їхня совість мертва
Зрікається і серцем і чолом
У прощену неділю впала долу,
Простіть нас браття, миленькі, простіть…
За Україну – зранену і голу…
За Вас не впала і за Вас стоїть!
Українцю, поглянь, там побили жінок!
Глянь, вже люди ховаються в храмі!
Де таке ще траплялось, коли це було
Аж в такому нестерпному стані?..
Так чинили лиш варвари, злісні хани,
Лиш від них люди в церкві ховались.
А сьогодні – це власні привладні пани
Вже над нами так само знущались!”
ВІДЕО Розгін Майдану.
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Вірш «Майдан»
У центрі великого міста,
Яке названо Київ,
На головній вулиці велично,
За Європу став Майдан надії.
І ніхто не купив людей,
Щоб вони там стояли.
Ні на хвилину, годину чи день —
До кінця усі страждали.
Вони прийшли не воювати,
Вони хотіли поєднати
ЄС і Україну,
Яка перетворилась у руїну.
Та влада так не вважала,
Вона на них «Беркут» послала.
Боялась народного гніву
І Київ підняла на війну.
Та люди усе проходили
Із гордо піднятою головою,
І гідність свою не загубили,
І сміливо ішли до бою.
Тепер усе скінчилось.
І «Беркут» з Майдану втік,
Та, можливо, усе змінилось,
Схід і Захід разом — навік!
Є на світі надія одна
В серці моєму лишилась вона,
Хоробрі померли за наше життя,
Київ стояв, і тремтів від біди,
Як врятуватись від страшної війни,
Зона АТО нас рятує щосили,
Щоб батьки і діти були щасливі.
Беркут стріляв у невинних людей.
Сьогодні ж на світі надія одна,
Нехай закінчиться страшна ця війна.
Відео Імена Небесної Сотні
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Ведуча.
Низький уклін матерям і батькам, що виховали таких синів і дочок!
Хай палають свічки пам’яті загиблих героїв «Небесної Сотні» у наших
серцях…
Вшануємо хвилиною мовчання всіх , хто поклав життя за волю, за
незалежність і свободу нашої з Вами єдиної України.
Вірш «Небесна сотня»
Небесна сотня – то в серцях вогонь
Він гаряче палав за Україну.
Від нині тихим співом заспокой
Ти, земле рідная, свою дитину.
Пташиним співом, шелестом трави
Блакитним небом, золотим колоссям
Останній раз, як мати пригорне
Чоло високе в обранку волосся.
Небесній сотні шана й молитви
За чисті душі, що злетіли в небо.
Їм шлях високий Боже освяти,
І в мирі, Господи,
Прийми до себе.
Вірш
СТО життів – нанівець,
Швидше б тату – кінець,
І початок новій Україні
Без вагань і прикрас
Хтось вмирає за нас
А точніше – за наше прозріння
Там де мир і тепло,
Їм би краще було,
Але доля героїв така є:
Вмить усе шкереберть,
Перемога чи смерть
Бо ж до Раю рабів не пускають.

3

Флеш моб
Мамо, не плач. Я повернуся весною,
У шибку пташинкою вдарюсь твою.
Прийду на світання в садок із росою,
А, може, дощем на поріг упаду.
Голубко, не плач. Так судилося, ненько,
Вже слово, матусю, не буде моїм.
Прийду і попрошуся в сон твій тихенько
Розкажу, як мається в домі новім.
Мені колискову ангел співає
І рана смертельна уже не болить.
Ти знаєш, матусю, й тут сумно буває
Душа за тобою, рідненька, щемить.
Мамочка, вибач за чорну хустину
За те, що віднині будеш сама.
Тебе я люблю. І я люблю Україну
Вона, як і ти, була в мене одна.
Вони боролися за нас,
Не тільки ветерани,
Щоб був в країні нашій лад
Стояли на майдані.
Їх всіх і били й катували,
Й погрозами лякали.
Та цього владі було мало –
Найкращих повбивали.
Їх пам’ятники квітами покриті,
Про них всі завжди будуть пам’ятати.
Вони для нас добро зробили,
За що їм довелося помирати.
Ці люди всі були найсміливіші –
Вони стояли за своє аж до кінця.
Їх родичі були найщасливіші,
Поки до них не прислано було гінця
З жахливою новиною страшною.
Тож пам’ятаємо цих людей ми,
Бо за нас з тобою
Вони безстрашно полягли грудьми.
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Стояли ж твердо до кінця
Боролись за свободу
Віддали молоді життя,за честь свого народу,
І мати плаче не одна
Вже не побачить сина,і батько плаче і дитя,
Кохана та дружина,та пам'ять житиме в віках,
Не вмре і не загине . Слава Героям,Слава їм,і Слава Україні.
Пісня «Герої не вмирають»
Вірш «Українська революція»
Блакитне небо посіріло,
і дощ ударив у ту ж мить.
У грудях серце заболіло,
по світу новина летить....
У центрі міста, на майдані,
в серці країни, мов в пітьмі
навіки душі відлетіли,
там сто героїв полягли.
Грудьми повстали, захищали
нам мирне небо, спів птахів.
І до останнього стояли,
аж поки янгол прилетів.....
Небесна сотня вас навічно
до себе в рай Господь забрав.
Але назавжди залишились
в серцях народу, що повстав.
Борись, Вкраїно, за свободу,
бо кров і сльози пролились.
І пам’ятай своїх героїв,
Їх шанувати поклянись.
Залишиться кривавий лютий
в серцях вкраїнських громадян.
Не панувати злу в країні!
Хоч стогне вся земля від ран....
.
Минатимуть дні й роки
Забудеться руїна
Але в історію ввійдуть
Герої України.
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ПІСНЯ: « Дай ,Боже, сили нашим солдатам!»
Вірш «Звернення сина до матері»
Вибач, мамо, за те, що не зміг вберегтись
Від підступної снайпера кулі
Не почую повік, як у нашім саду
На весні закує зозуля.
Вибач рідна за те, що пішов на Майдан
Навіть супроти твоєї волі
Я хотів, усім серцем юначим бажав
Для Вкраїни щасливої долі.
Я наблизить зумів світлий завтрашній день,
Коли буде земля розцвітати.
Ти у мене одна, як одна для усіх
Україна – страждальная мати
Вибач, мамо, за те, що терпіти не зміг
Я холодне і дике свавілля
Збунтувавсь гордий дух, нескоренна душа
І глибоке козацьке коріння.
Нам тут добре в раю, побратимам усім,
Що в бою з Вкраїну упали
Ненависний режим злих і лютих катів.
Ми ціною життя подолали.

Вірш НЕБЕСНА СОТНЯ
Небесна сотня, наче Ангели небесні,
Стоїть коло Всевишнього воріт.
Таких героїв ще не бачив світ,
І їх усіх так хочеться воскреснуть.
Стоять. Чекають прощення гріхів,
Бо за гріхи чистилище чекає.
О, Боже, відчини ворота раю,
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Бо кожен з них тут пекло відтерпів.
Всевишній вийшов , Сотню привітав:
Проходьте, діти, і підняв правицю.
Зготовив я найкращу вам світлицю.
Їм хор Ангельський пісню заспівав.
Зійшло до них все воїнство небесне,
До лав своїх зачислили дітей.
… А на землі знов тисячі очей
Молися за щасливі весни.
Відео Ангели Майдану.
Вірш «Небесна сотня»
Моя Україно, ти бажана і сильна.
Як рання я зіронька в небі зориш,
У моєму серці навіки єдина.
Незабутня, любима і рідна цвітеш.
Живеш і не згаснеш,
моя вічна країно.
Весна надійде і ти знов розцвітеш,
В гаю соловейко защебече так дзвінко,
Бо ти — невмируща й ніколи.
Не можу дивитись на Майдан в телевізор
Не можу я стримати сльози в очах.
Страшна та подія, що сталась в країні:
Загинули люди від вражих ватаг.
Герої не вмруть,
Їм одвічная слава,
А Сотня Небесна хай з Богом спочива,
Живі на цім світі нехай не забудуть,
Нехай пам'ятають усі їх імена
Не плач і не ридай родино
Хоч біль ніколи не пройде
Пишайся ненько Україно, найкраща Сотня в небо йде.

ПІСНЯ «Подай руку Україні»
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МОЛИТВА
Отче наш! Молимося до тебе за мир і спокій для нашої великої
єдиної родини.
Дай нам Боже жити в любові до ближнього, у повазі прав і свобод
кожного, не розпалюючи непримиренності.
Царю Небесний! Вірю в нашу єдність, бо це велика Сила Твоя!
Вірю в силу духу нашого, бо це є Чудо Творіння Твого!
Вірю, що ці слова зупинять темні сили.
Нехай ця битва на небі буде на перемогу Світла!
Слава Тобі, Боже! Хай животворна роса впаде на наші землі. Нехай
вгамуються розбрат.
Нехай зникнуть заздрощі й розпалення пристрастей.
Щоб полюбили ми один одного. І як одне ціле перебували в Тобі.
Дай нам, Боже, жити вільним життям. Дай кращу долю нашому
народу.
Дай нам єдність, мир і спокій, Господи!
Збережи Україну Боже, прийми цю молитву За Україну! За Мир! І
Спокій!
.,
Гімн «Боже Великий Єдиний, нам Україну храни»
СЛАВА УКРАЇНІ!
ГЕРОЇМ СЛАВА!
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