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В ПДС пройшла екзаменаційна сесія

Як і в кожному навчальному закладі, 
чи то в університеті, чи то в інституті, чи 
то в академії чи семінарії по закінченню 
учбового року проводяться підсумки 
всього вивченого матеріалу за цілий 
рік, а саме – іспити, для студентів це 
не радість, але … затвердити вивчений 
матеріал доводиться кожному. Ось так і 
в Почаївській духовній семінарії в період 
з 17 травня по 20 червня проходили екза-
мени. Кожен вихованець духовної школи 
здавав екзамени з декількох дисциплін. 
Зокрема, вихованці 1 класу здавали екза-
мени з 3 предметів, а вихованці з 2, 3 і 4 
класів здавали іспити з 6 дисциплін. 

Кожен екзамен розпочинався зі спільної молитви, а також з побажанням викладачем Божої опо-
моги в успішній здачі. 

В Почаївській Духовній Семінарії пройшов черговий випуск

Традиційно на третій день святкування Святої Трійці, який випав цьогоріч на 14 червня, в Почаївській 
Духовній семінарії пройшов 18 випуск. Центром всіх подій стала Свято-Успенська  Почаївська Лавра. 
Саме в цей день у Свято-Успенському соборі 
обителі Високопреосвященніший Сергій, 
архієпископ Тернопільський і Кременець-
кий очолив святкову Божественну Літургію. 
Його Високопреосвященству співслужив 
намісник Почаївської Лаври архієпископ 
Володимир, а також  викладачі та випуск-
ники у священному сані. По закінченню 
Божественної Літургії було звершено подяч-
ний молебень, після якого до всіх присутніх 
з вітальним словом звернувся архієпископ 
Сергій. За богослужінням мелодійно і до-
сить гарно співав хор вихованців семінарії 
під керівництвом регента Олександра Мо-
сквича.
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Після того як випускники вклонилися святиням обителі в Троїцькому Соборі Лаврі відбулася ак-
това частина приурочена черговому випуску семінарії. Відкриваючи урочистий захід до всіх присутніх 
звернувся секретар ради Почаївської духовної семінарії протоієрей Борис, який в своїй доповіді 
висвітлив діяльність духовної школи за 2010-2011роки. До випускників зі словами настанови звернув-
ся ректор семінарії архімандрит Нафанаїл. Також зі словом подяки від випускників звернувся староста 
класу Морозов Кирило.

Цього року дипломи про закінчення духовного закладу отримали 34 вихованця стаціонарного і 
45 студентів заочного сектору навчання. Після закінчення урочистого акту відбувся святковий концерт 
підготовлений вихованцями семінарії та святкова трапеза в гостинному комплексі Лаври. 

В Почаївській Духовній Семінарії розпочався новий 2011-2012 навчальний рік

8 вересня, в день вшанування перене-
сення Володимирської ікони Божої Матері, 
в Почаївській Духовній Семінарії розпочав-
ся новий навчальний рік. Також в цей день 
семінарський храм святкує 5-тирічний ювілей 
з дня його освячення. 

Протягом цих п’яти років вихованці разом 
з прочанами кожного дня зранку та ввечері зби-
ралися і, з Божої волі, будуть збиратися під ку-
полом цього божественного храму, щоб разом 
прославляти Спасителя світу, Його Пречисту 
Матір, дивних угодників Божих преподобних 
Іова і Амфілохія, які є небесними покровите-
лями цього храму. 

Розділити радість ювілею цього дня 
до семінарії прибув правлячий архієрей 

Тернопільсько-Кременецької єпархії митрополит Сергій, який і очолив святкову Божественну Літургію. 
За богослужінням Його Високопреосвященству співслужили ректор семінарії архімандрит Нафанаїл, а 
також викладачі семінарії у священному сані. 

Своїм співом святкове богослужіння прикрашали два семінарських хори під керівництвом регентів 
Москвича Олександра і Кучми Миколи. 

Після закінчення богослужіння відбувся молебень на початок нового навчального року. По його 
завершенні до всіх «учащих і учащихся» з вітальним словом звернувся митрополит Сергій. В своєму 
зверненні владика побажав студентам і викладачам Божої допомоги у новому навчальному році, після 
чого окропив всіх святою водою, а також вручив кожному іконочку. 

В другій половині дня у семінарському храмі преподобних Іова і Амфілохія відбувся урочистий 
акт присвячений початку нового навчального року. Відкриваючи урочисту частину викладач семінарії 
протоієрей Віктор зачитав вітальні листи, які надійшли на адресу духовного закладу. Потім перед всіма 
присутніми з доповіддю виступив секретар ради ПДС протоієрей Борис, який повідомив проте що ПДС 
по благословенню Предстоятеля УПЦ митрополита Володимира переходить на новий процес навчан-
ня по напрямкам богословському і пастирському. На завершення урочистої частини до викладацької 
корпорації і студентів звернувся ректор архімандрит Нафанаїл, який побажав всім Божої допомоги у 
трудах богословського вчення. 
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Прояв милосердя…

Почаївська Духовна Семінарія є для вихованців не 
лише тим місцем, де вони здобувають знання, необхідні для 
плідної праці на духовній ниві, але й місцем, де є можливість 
допомогти іншим. «Пока жив, можешь употребить жизнь на 
помощь ближнему. Жизнь- прекрасное дело»(императрица 
Александра Федоровна).

Кожен день семінаристів насичений. Уроки, послу-
шання, а також Божественна літургія, вечірня служба, хрес-
ний хід навколо семінарського храму. Церква преподобних 

Іова і Амфілохія, що знаходиться в приміщенні семінарії, ніколи не буває пустою, завжди наповнена 
постійними прихожанами, серед яких багато дітей і людей похилого віку. До храму приходять і па-
ломники, які приїжджають до Почаївської Лаври. Семінаристи сумлінно трудяться в храмі: хтось на 
кліросі, хтось продає свічі і приймає записки, хтось допомагає священикам. У семінарській церкві ча-
сто є старенькі прихожани, які пересуваються на колясках. Їм завжди допомагають вихованці.

Семінаристи переконані в тому, що потрібно думати не про свої особисті зручності, а про ко-
ристь ближнім, яку вони можуть принести. З благословення отця ректора, архімандрита Нафанаїла, 
вихованці піклуються про одиноких стареньких жителів Почаєва.

Андрєєв Павло, 2-й клас:
- Я обслуговую матушку Меланію. Щодня приношу їй їжу. Вона сирота, їй 86 років. Сама ма-

тушка з Росії, 30 років працювала регентом. Життя так склалося, що зараз вона в Почаєві, поблизу 
Лаври. Матушка часто повторює слова: «Ради нищих и воздыхания уброгих ныне воскресну, глаголет 
Господь…»

Різун Денис. 2-й клас:
- Я допомагаю матушці Наталії. Приношу їй обід і вечерю, коли потрібно, прибираю, ходжу на 

пошту, в магазин. Матушці 88 років, 10 років тому помер чоловік.
Василинець Валерій, 2-ий клас:
- Щодня я приношу обід дідусю Георгію. Йому потрібен особливий догляд, син живе далеко.
Ці старенькі люди дуже вдячні за те, що їх не забувають, що їм допомагають. Адже, як сказав 

М.Сухомлинський, «старість може бути спокоєм, а може бути і горем. Спокоєм вона є тоді, коли її не 
забувають, горем - тоді, коли одинока». Семінаристи охоче допомагають самотнім бабусям і дідусям, 
втішають їх добрим словом, віддають свою частинку серця.

Щонеділі під час літургії вихованці 4-го класу говорять проповідь у храмі. І словом і ділом вони 
намагаються приносити один одному та іншим людям користь. «Почти безпредельны возможности 
помогать людям, просто беседуя с ними. Тот кто умеет говорить языком любви может вдохновлять 
других на добрые и прекрасные дела, утешить их горе, подбодрить упавших духом, просветить тех, кто 
неопытен, тысячею способов может помочь ближним».

Семінаристи живуть єдиною сім`єю під мудрим керівництвом отця ректора та наставників 
викладачів. Семінарія є для них училищем благочестя і тим місцем, де вони загартовують свою душу 
і серце для здійснення подвигу християнина. Адже християнство вчить нас не тільки тому, щоб вряту-
вати свою душу, але й що кожен має зробити для ближнього все, що в його силах.

У єдиному жіночому монастир єпархії вшанували пам’ять місцево шанованої
ікони Божої Матері

З давніх давен і до наших днів чи в Лаврах, чи монастирях, чи в соборі , чи в приходському 
храмі де знаходяться місцево шановані святині: чудотворна ікона або ж мощі угодників Божих  - в 
день коли випадає їх пам’ять, звершується особливе торжество. Так, 6 листопада Православна Церква 
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прославляє  Пресвяту Богородицю в її чудотворному образі «Всіх скорботних радість». І цього дня в 
Свято-Богоявленському жіночому монастирі, що у невеличкому місті Кременець, звершується особли-
ве торжество. Бо ж в обителі знаходиться  місцево шановано чудотворна ікона Пресвятої Богородиці 
«Всіх скорботних радість». Зі сходом сонця прихожани та паломники, почали сходитися і з’їжджатися 
до обителі, щоб разом єдиним серцем і устами з сестрами монастиря прославити Царицю Неба і 
землі. У цей святковий день Божественну Літургію очолив митрополит Луцький і Волинський Ни-
фонт. Його Високопреосвященству співслужили митрополит Тернопільський і Кременецький Сергій, 
архієпископи: Львівський і Галицький Августин, Почаївський Володимир, Уманський і Звенигородсь-
кий Пантелеймон , а також духовенство єпархії. Своїм співом Богослужіння прикрашав хор вихованців 
Почаївської Духовної Семінарії під керівництвом регента Москвича Олександра.

 З повчальним словом до всіх присутніх, після запричасного стиха звернувся митрополит Нифонт. 
Одразу ж після закінчення богослужіння під святкових передзвін, по території обителі було звершено 
Хресний Хід. По завершенню Хресного Ходу до всіх віруючих звернувся митрополит Сергій, який под-
якував всім зате, що прибули на свято. Також митрополит привітав настоятельницю обителі ігуменю 
Маріоніллу з 15-ти річним ювілеєм з дня возведення її в сан ігумені і призначенням настоятельницею. 
На згадку владика Сергій подарував матушці-ігумені ікону Божої Матері.

Участь в конференції:
«Зародження та розвиток українського цивілізаційного 

простору: проблеми національного державотворення, 
духовної та культурної самобутності українського наро-
ду»

11 - 12 листопада в Ужгородській українській 
богословській академії імені святих Кирила і Мефодія та 
Карпатському університеті  була проведена   Міжнародна 
науково-практична конференція «Зародження та розви-
ток українського цивілізаційного простору: проблеми 
національного державотворення, духовної та культурної 
самобутності українського народу», яка приурочена  до 
1500-річчя виникнення української державності та 20-ї 
річниці незалежності України.

Участь в конференції з благословення Блаженнійшого 
Митрополита Київського і всієї України Володимира взяв  голова Синодального відділу УПЦ з про-
блем біоетики та етичних питань єпископ Макарівський Іларій. 

Пленарне засідання розпочалося із вітального слова  Предстоятеля Української Православної 
Церкви до організаторів та учасників конференції, яке виголосив єпископ Макарівський Іларій. Також 
владика Іларій виступив з доповіддю: «Релігійно-естетичний фактор вибору Православ’я Київською 
Руссю як основи державотворення».

Також в конференції взяли участь науковці з України, Російської Федерації, Греції, Словаччини, 
Угорщини, Польщі, Грузії та Сполучених Штатів Америки,  представники Помісних Православних 
Церков й  інших вищих богословських закладів. 

За результатами роботи науково-практичної конференції ухвалено резолюцію. Від Почаївської 
Духовної Семінарії у конференції прийняв участь викладач історії Мірецький Михайло Павлович, 
який зачитав доповідь на тему: «Православна віра - основа розвитку і консолідації українського 
суспільства»
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20-летие со дня основания духовного заведения

Сегодня исполняется 20 лет со дня основания нового духовно-
го заведения, которое сейчас носит название Почаевская Духовная 
Семинария. Из истории нам известно, что еще в довоенный период 
на территории Лавры в 1925 году была основана иноческая богос-
ловская школа, в которой сначала обучались послушники и иноки 
Почаевской Лавры. В 1939 году иноческая школа выпустила пер-
вых выпускников, а потом она была закрыта польскими властями. 
Во время Великой Отечественной войны школа возобновила свою 
деятельность. В Лавре были организованы пастырские курсы, кото-
рые, несмотря на военное время, успешно действовали и готовили 

священнослужителей. После войны школа прекратила свое существование на длительное время.
Снова пастырские курсы здесь открылись только в январе 1991 года. Для этой цели освободили 

помещение бывшего музея атеизма, а пастырские курсы преобразовали в Духовное училище с регент-
ским классом.

В 1992 году регентский класс перевели в г. Кременец, в здание, где раньше находилось Волынское 
епархиальное женское училище. А духовное училище в Почаеве постановлением Священного Синода 
Украинской Православной Церкви от 1994 года получило статус Семинарии. Первым ректором семи-
нарии был назначен епископ Федор (Гаюн). В том же 1994 году семинария выпустила первых выпуск-
ников в количестве 18 человек.

В 1997 году епископ Федор был переведен в качестве правящего архиерея в Каменец-Подольскую 
епархию, а ректором Почаевской Духовной Семинарии назначили преподавателя Одесской Духовной 
Семинарии архимандрита Нафанаила (Крикота), который и по сегодняшний день самоотверженно не-
сет это послушание.

До 1997 года в Семинарии насчитывалось всего около 80 студентов и 18 преподавателей. На сегод-
няшний день преподавательский штат расширился: здесь несут послушание свыше 30 преподавателей, 
среди которых братия монастыря, белое духовенство, которые имеют как богословское, так и светское 
образование. Кроме этого в семинарии обучается стационарно 170 воспитанников и 100 священнослу-
жителей – на заочном секторе.

До 2004 года Семинария не имела своего храма, и студенты посещали богослужения в Почаевской 
Лавре. На сегодняшний день Семинария имеет свой храм в честь преподобных Иова и Амфилохия 
Почаевских. Строительство храма началось в 2004 году, а 8 сентября 2007 года храм был освящен и с 
этого момента в нем постоянно совершаются богослужения.

Кроме торжественного богослужения, которое совершается всегда 10 ноября в семинарском хра-
ме, стало приятной традицией постриг выпускников 4-го класса в первую степень священства – чте-
цов. Такая традиция появилась не сразу. Еще в мае 1999 года випускники Сторчевой Сергей и Юрша 
Игорь подали прошение ректору на рассмотрение о постриге всех воспитанников 4-го класса в первую 
степень священства – чтецы. Прошение было удовлетворено, и в 1999 году в Семинарии состоялся 
первый выпуск воспитанников-чтецов. Традиция, как видим, продолжается и по сей день. Церков-
ное служение чтецов одно из самых древних. В древнейшие времена чтецы являлись даже в качестве 
представителей епископов на соборах, правда, совместно с пресвитерами и диаконами. На чтецов воз-
лагается обязанность участвовать в богослужениях, а также ежедневно читать Евангелие, Псалтирь и 
Апостол.

Торжественную литургию в храме преп. Иова и Амфилохия Почаевских в Духовной Семинарии, 
возглавил Высокопреосвященнейший Сергий, митрополит Тернопольский и Кременецкий. Уже вече-
ром, в стенах семинарии состоялась торжественная часть в день памяти преп. Иова Почаевского, кото-
рую открыл ректор семинарии архимандрит Нафанаил. Торжественный акт, как и литургию возглавил 
митрополит Сергий. В своем приветственном слове к воспитанникам семинарии Владыка особенно 
подчеркивал значение молитвы в деле духовного совершенствования каждого христианина и особенно 
воспитанников Семинарии, будущих пастырей. «Пример для каждого из нас, - отмечал митрополит 
Сергий, - является сам преподобный Иов Почаевский». Также с приветственным словом к воспитанни-
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кам семинарии от лица наместника Почаевской Лавры, архиепископа Владимира, обратился благочин-
ный Лавры архимандрит Герман. Торжественная часть в день памяти преп. Иова закончилась пением 
семинарского хора под руководством протодиакона Александра (Пушкарева), а также памятными по-
дарками студентам и преподавателям Почаевской Духовной Семинарии.

Урочисте святкування памʼяті преподобного Іова Почаївського

10 листопада Православна Церква урочисто відзначає памʼять преподобного Іова Почаївського. 
Почаївська Духовна Семінарії особливо святкує цей день. Преподобний Іов Почаївський являється Не-
бесним Покровителем та Заступником Духовної школи. Ось уже 20 років поспіль Духовна Семінарія 
являється форпостом Православ’я на західних теренах України і уже сотні випускників поповнили 
ряди достойних архіпастирів, пастирів та церковних тружеників.

Кожен рік перед випуском із семінарії урочисто відбувається приєднання вихованців до кліру 
Святої Православної Церкви через постриження їх в чтеців. Чтець – це перша ступінь священства. 
Напередодні, на Всенічному бдінні, вихованцям митрополит Тернопільський та Кременецький Сергій 
та архієпископ Почаївський Володимир благословили носіння підрясників, а вже на урочистій Літургії, 
на читанні часів митрополитом Сергієм урочисто була звершена хіротесія. Над кожним була прочитана 
молитва, яка возводила вихованців на першу ступінь священства. Під час Літургії чтеці причастилися 
Святих Христових Тайн. По закінченні Літургії владика Сергій дуже теплими та лагідними словами 
привітав випускників з прийняттям першої ступені Священного сану та побажав бути гідними служи-
телями Христової Церкви.

Впервые с семинарского амвона прозвучала проповедь незрячего
воспитанника семинарии

Во время обучения на 3 курсе семинарии, все вос-
питанники изучают предмет гомилетика, или же как он 
еще называется наука о проповеди. Изучив главные азы о 
проповеди, воспитанники начинают воплощать в жизнь 
все свои знания произнося поучения. Во время вечернего 
правила в семинарском храме преподобных Иова и Ам-
филохия ежедневно в порядке очереди студенты с глубо-
ким переживаним выходят на амвон, чтобы, произнести 
первую проповедь. И вот на днях своею проповедью всех 
учащихся поразил и коснулся глубины сердца незрячий 
воспитанник духовной школы Павлов Павел. Тему, кото-
рою раскрыл в своїм поучении Павел, очень актуальна, 
вед он говорил о сквернословии, которое пагубно для 
каждой души человеческой. Казалось бы, как такие люди, 
не видящие света Божьего, могут приготовить какое-то 

поучение или же проповедь. Ведь у них в глазах темнота. Но оказывается, что и этих людей Господь 
никогда не оставляет. Хоть в телесных глазах они темны, но в душевных они светлы, потому что они 
не видят зрелищ ведущих народ в погибель. И вот они могут своим, словом, поучением превзойти 
людей видящих этот мир. Кроме того, хотелось бы заметить, что Павел сам подготовил эту проповедь 
с помощью ноутбука, электронной библиотеки и программы, которая воспроизводит голос. Вознесем 
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свои молитвы ко Господу, Его Пречистой Матери, чтобы укрепили нашего собрата, в несении тяжелого 
креста, и в трудах для прославления нашего Господа.

Мощи св. великомученика Димитрия Солунского в Тернополе

30 ноября во второй половине дня с благословения митрополита 
Киевского и всея Украины Владимира в кафедральный Собор Свя-
тых мучениц Веры, Надежды, Любви и матери их Софии города Тер-
нополя были доставлены ковчег с десницей святого великомученика 
Димитрия Солунского.

Сразу после того как были доставлены мощи в соборе было со-
вершено всенощное бдение. Во время вечернего богослужения, кото-
рое возглавил митрополит Сергий было совершено чтение акафиста, 
после которого всех верующих помазывали святым елеем. Воспитанники Почаевской Духовной Семи-
нарии, зная об этом великом угоднике Божием, поспешили также поклониться деснице святого велико-
мученика. Действительно, побывав возле такой величественной святыни, каждый верующий духовной 
укрепляется и обретает духовную радость.

 Воскресная школа при Почаевской Духовной Семинарии

Еще с семинарской скамьи воспитанников го-
товят к этому нелегкому труду донесения духовных 
истин до человеческих душ и сердец. При духовных 
семинариях все чаще устраиваются миссионерские 
поездки, уроки Закона Божия для взрослых и дет-
ские воскресные школы.

Не исключением является и Почаевская Ду-
ховная Семинария, при которой уже более 10 лет 
существует воскресная школа для детей школьного 
. Учителями в школе являются сами воспитанники 
семинарии. Существует специально разработанный 
план занятий на учебный год. В течении учебного 
года несколько раз совершаются паломнические по-
ездки по святым местам Украины. В этом учебном 
году воспитанниками воскресной школы при Поча-

евской Духовной Семинарии стали 90 детей.
Воспитателям выпал нелегкий труд, так как для того, чтобы донести к воспитанникам какие-то 

духовные истины, необходимо материалы преподавать в форме игр, практических занятий, наглядных 
пособий, видеофильмов и другого.

Но самое трудное, с чем приходится сталкиваться преподавателям, это влияние модернизации и 
современных информационных технологий на воспитание детей в миру. Часто детям приходится объ-
яснять, какое опасное влияние оказывает на их здоровье современные мультфильмы, компьютерные 
игры, музыка, мобильные телефоны и др.

Но семинаристы, назначенные воспитатели воскресной школы, несмотря не на что, вооружив-
шись «мечем духовным» и исполненные ревности в вере, не щадя своих сил, вкладывают душу и серд-
це, чтобы донести до сердец юных воспитанников учение и веру, которую принес в мир Христос.
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Як проводять різдвяний піст вихованці Почаївської Семінарії

Різдвяний піст готує кожного православного християнина до зустрічі великого празника, коли 
радіє небо і земля – Різдва Христового. Для вихованців ПДС – це особливий час роботи над собою, 
своїм внутрішнім світом. Вони частіше приступають до Таїнства покаяння і Св. Причастя, пильнують 
за кожним словом, за чистотою душі, адже це низводить Благодать Божу. 4-го грудня (двунадесятий 
празник Введення у храм Пресвятої Богородиці) після святкового богослужіння на вечірній трапезі 
семінаристи починають співати колядки. Продовжується і така традиція як читання житій святих. На 
співанках вивчають Різдвяні піснеспіви, готують Різдвязні концерти, з якими виступають  в Будинках 
культури та інших містах.

З 31-го грудня по 1-ше січня (День кончини преп. Амфілохія) у семінарському храмі служиться 
нічна святкова Божественна літургія, під час якої всі вихованці причащаються.

Кожного року впродовж Різдвяного посту семінаристи з ігуменом Євменієм і братією монастиря 
відвідують інтернати, будинки престарілих, дитячі притулки. Вони розносять Різдвяну звістку Різдва 
Христового, виступають з концертами, дарують людям краплинку радості серед нелегких сірих буднів. 
Вихованці приїжджають з такою повсткою в м.Ковель (інтернат), м. Червоноград (дитячий будинок), 
м. Бережан (дитяча виправна колонія), с. Доброводи, Збаразький р-н (жіноча колона строго режиму), 
с. Копиченці, Лосятинський р-н (виправна чоловіча колонія). Святковий концерт включає пастирське 
слово, привітання о. Євменія. Дітям та ув’язненим роздають подарунки: духовну літературу, іконки, 
продукти, одяг тощо.

Різдвяний піст – це час молитви, покаяння, очищення душі, час для добрих справ і словом і ділом, 
час примирення з Богом, з отоючими і з самим собою.

Экскурсоводы Почаевской Лавры

Нести послушание экскурсовода – 
является одним из лучших послушаний 
воспитанников Почаевской Духовной Се-
минарии.

Наверное, каждый из нас после тя-
желой рабочей недели, учебы,  на выход-
ные спешит куда-то поехать в поселок к 
родственникам или друзьям, или же по-
бывать в каком-то монастыре, чтобы хоть 
на два дня но отдохнуть после тяжелых 
будней. Ведь душа каждого православно-
го, по учению святые Отцы Церкви, по  
своей природе христианка и она жаждет 
и стремится помолиться, дабы ощутить 
Божью благодать, которой ей не хватает.  
И вот большинство на выходные пред-
почитают  посещать монастыри. Многие 

свой выбор останавливают на паломничестве в древний оплот православие на западной Украине - 
Свято-Успенская Почаевская Лавра. С какой бы вы стороны не ехали, Лавра, стоя на высоком холме, за 
несколько километров, как бы встречает каждого из нас.

Проехав, не малое расстояние, каждый, хоть и немного уставший, со всех сил начинает поднимать-
ся к золотоверхому монастырю. Переступив святые врата обители, впервые посещающий это святое 
место, начинает задаваться вопросом, есть ли в монастыре экскурсоводы, которые могли бы показать, 



9

и, рассказать о святынях и величественных соборах, украшающих эту древнею обитель.
Спросив у дежурных казаков на входе, есть ли  здесь экскурсоводы, они вам ответят, что есть и 

здесь экскурсии проводят воспитанники Почаевской Духовной Семинарии. Также, по вашей просьбе 
они вам укажут, где находится экскурсионный офис. Именно там вы сможете за небольшое пожертво-
вание на монастырь испросить себе экскурсовода. Нести послушание экскурсовода - одно из лучших 
послушаний воспитанников духовной школы. Именно здесь мы воплощаем в жизнь все те знания, 
которые нам преподают в семинарском обучении.

После окончаний первого курса все учащиеся начинают проводить первые экскурсии по терри-
тории монастыря. Быть хорошим экскурсоводом - прежде всего, нужно читать много разной литера-
туры, так как паломники приезжают  с разных социальных групп.  Чаще всего во время экскурсий, 
спрашивают о жизни насельников Лавры, как они живут, чем они пытаются, ну также  интересуются 
распорядком дня братии монастыря, также какие они несут послушания. Кроме того задают вопросы с 
Основ веры, истории Церкви, и другие.

Ну, и в завершении, кто захочет побывать на экскурсии в Почаевской Лавре, вам ее с радость про-
ведут воспитанники Почаевской Семинарии.

Піснеспівами та колядками семінаристи прикрасили дитячий виступ

День пам’яті святителя Миколая є особливим святом для дітей. В цей день по всіх містах 
відбуваються дитячі концерти, присвячені пам’яті  цього великого угодника Божого, які супроводжується 
піснеспівами, колядками, віршами та багатьма подарунками.

16 грудня в дитячому садку м. Почаєва відбувся дитячий концерт, посвячений святителю Мико-
лаю, пам’ять якого звершується 19 грудня. На святкування були запрошені в ролі посланців від святи-
теля Миколая вихованці Почаївської Духовної Семінарії.

Піснеспівами та колядками семінаристи прикрасили дитячий виступ, звернулися до дітей з свят-
ковим привітанням та повчальним словам. Також вихованці семінарії вручили дітям святкові подарун-
ки від чудотворця Миколая.

20 грудня святкування продовжилося в Почаївській школі в молодших класах. Учні школи підготовили 
прекрасний концерт для своїх батьків та вчителів, який супроводжувався музичнимипіснеспівами та 
віршами, посвяченими святителю Миколаю. На концерті були присутні представники Почаївської 
Духовної Семінарії, вихованці 4 класу Пріц Василь та Шиманський Андрій. Вони ознайомили дітей 
і життям святителя Миколая, розповіли їм цікаві випадки про чудеса, які він творив, а також вказали 
на корисні приклади з його життя і вручили подарунки та ікони із зображення святителя. Закінчилось 
свято роздачею солодощів і подарунків від батьків.

Вихованці Духовної Школи були вражені високим духовним вихованням школярів, гарною 
підготовкою концерту і були вдячні, що їх запросили зробити внесок в духовне зростання молодого 
покоління.

Семінаристи зробили для себе висновок, що дуже велику роль у вихованні підростаючого 
покоління мають організація та проведення таких духовних вистав у навчальних закладах. Лише на та-
ких зібраннях діти можуть пізнати високі духовні істини та навчитися моральності із прикладів життій 
святих, тому що оточуючий світ несе в собі лише погані наслідки, виховує в дітях розпущеність, 
безрелігійність, ворожнечу в суспільстві та інше.

Ще болісно спостерігати, що останнім часом розвивається тенденція перетворення святого Ми-
колая Чудотворця на Діда Мороза чи Санта Клауса з Кока-колою в руках та торбою подарунків за пле-
чами. Таке поганське розуміння свята пропагується з екранів телебачення, в школах, сім’ях.  В азарті 
інтересу до торби з подарунками важливо не розгубити духовну цінність та значення свята: подвиг 
віри святого, його милосердя та любов до ближніх. До речі, «подарунки на Миколая» виникли як спро-
ба хоча б у ці дні обдарувати бідних та знедолених так, як це робив святий Миколай – таємно та щедро. 
Однак пізніше ця чудова традиція виродилася. Хотілося, щоб проведені вистави послужили для дітей 
повчальними уроками на майбутнє життя.


