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1. Перегляд відеоролика про свято Введення в храм Пресвятої
Богородиці.
2. Молебень до Святої Богородиці з духовним наставником
о.Романом Сливкою.
3. Виступ учнів 5-их класів.
Батьки Діви Марії, праведні Іоаким і Анна, будучи бездітними, сумували й
не раз, гірко плачучи, молили Бога, щоб Він дав їм дитину, і при тому склали
обіцянку, що віддадуть те дитя до храму Єрусалимського для служіння Богові.
Тож зглянувся Господь над горем праведників, дарував їм доньку і назвали її
Марією. Не встигли батьки натішитися своєю дитиною, як минуло дівчинці три
роки і треба було виконати дану Богові обіцянку — відвести її до храму
Єрусалимського.
Урочистим і гарним був той похід. Іоаким і Анна скликали в Назарет своїх
родичів, запросили багато дівчат. Одягнені у найкраще вбрання, із свічками в
руках, дорослі дівчата поволі йшли попереду та співали побожних пісень. З
ними йшла трирічна дівчинка Марія, а за Нею вже батьки, родичі та багато
людей. Первосвященикові Захарію було дано знати від Духа Святого, що до
храму має прийти майбутня Матір Божа, і він разом з священиками в пишному
вбранні вже чекав Діву на паперті, до якої вели п’ятнадцять сходинок. На
кожній із цих сходинок співали один псалом.
На першу сходинку батьки поставили маленьку Марію, а далі Вона пішла
вже сама прямо до первосвященика Захарія. Архієрей взяв Богом обрану
Отроковицю за руку і, натхненний від Духа Святого, провів її до найголовнішої
частини храму, в так зване Святеє Святих, куди в стародавні часи вносили з
духовною радістю кивот Божий. Туди за законом дозволялося входити тільки
одному архієрею один раз на рік, при тому з жертовною кров’ю, яку він
приносив за себе і за людські провини (Євр. IX, 7). Дивувалися всі, хто там був,
а в церковних піснях сказано, що навіть ангели дивувалися, як Діва увійшла в
Святеє Святих.
Діва Марія залишилась при храмі, де згодом під опікою первосвященика й
священиків одержала досить високу освіту й гарне побожне виховання і
навчилась різним ручним роботам. Пресвята Діва Марія прожила при храмі
Єрусалимському
майже
дванадцять
років.
Настав час, коли Марія мала залишити храм і, як інші дівчата, вийти заміж.
Вона пояснила первосвященику і священикам, що від зачаття Свого посвячена

батьками єдиному Богу і Сама дала обітницю зберегти Себе непорочною, а тому
не може вийти заміж.
Отже, для нетлінного збереження непорочності Свята Діва в 15 років за
порадою і згодою священного Собору була заручена зі своїм родичем
праведним старцем Йосифом, який дав обітницю оберігати дівочу честь Марії,
вважаючи себе тільки мнимим її чоловіком. Марія переселилась із храму в
Назарет, у будинок праведного Йосифа.
На згадку про Введення Пресвятої Богородиці у храм Єрусалимський 21
листопада(4грудня) Церквою започаткований цей празник. Перші згадки про
нього можна знайти у переказах палестинських християн IV ст., де
оповідається, що царицею Єленою був побудований храм Введення Богородиці.
Введення у храм Богородиці — це велике, вселенське двунадесяте свято.
Тропар свята: Сьогодні початок Божого змилування і провіщення про спасіння
людей. В храмі Божому Діва велично з’являється і про Христа всім сповіщає. їй
же і ми голосно заспіваємо: радуйся, здійснення Божого піклування.
1.Введення Пречистої у Храм.
Розступились люди і століття.
Йде Вона – взірець і приклад нам –
Палестинська Дівчинка трилітня.
2.Вже окреслена в цій юній чистоті
Місія жертовності і болю,
Що стражданням на Голгофському Хресті
Випаде на Материнську Її долю.
3.Вона йде – маленька і Свята,
Щоб знайти велику ласку в Бога:
Стати Богоматір’ю Христа
І Заступницею скривджених і вбогих.
4.Нині, як і в той далекий час,
Божий Храм осанною* світліє:
В ореолі святості до нас
Йде маленька Дівчинка Марія.
5.Білокрилі ангели мовчать,
І собор душі благоговіє,
На обличчях – радості печать:
Йде Пречиста, йде Свята Марія

6.До Тебе, Діво, щиро прибігаєм,
У Тобі радість світові сія.
Тебе заступницею в Бозі щиру маєм,
Тобою хвалиться і Небо, і Земля.
7.Розрада Ти і втіха всім убогим,
Опіка сиротам, наставнице свята.
Ти не покинеш нас ні у біді, ні в горі,
Ти не покинеш нас, о Мати Дорога.
8.Покров Твій завжди ми всі відчуваєм,
Над Україною він нам з небес сія.
Усі незгоди від нас відвертаєш,
Щоб ми були єдиная сім‘я.
9.Хай квітнуть квіти
Тут - біля святої.
Ідіть до неї кожен, хто із чим,
Молитвою і своїм добрим вчинком
Ми серденько Марії звеселім.
10. Молитва
О Матінко Божа, Пречиста Марія!
Навчи мене жити у світі важкім!
Навчи мене ворога свого любити,
Уміти прощати й молитись за всіх.
Зроби, будь ласкава, щоб я була чиста
У помислі кожнім, у радості мрій,
Всім серцем дитячим, всією душею
Покути просити за кожен свій гріх.
Навчи мене серце Ісусу відкрити,
Щоб він міг навічно поселитися в нім.
Навчи мене свою землю не зганьбити,
Любити сусіда і рідний свій дім.
Навчи як у горі рани зцілити
І змити з душі гординю і бруд.
Дозволь свою голову похилити,
Припавши до твоїх священних рук.

4. Пісня «Як гарно у храмі твоїм Богородице»
5. Заключне слово директора школи О.В.Рудник.

