Звіт
Свято-Успенського
духовно-просвітницького центру
за 2014 р.
1 січня 2014 року, по благословенню Високопреосвященнійшого Іоасафа,
архієпископа Кіровоградського та Новомиргородського, був утворений
Свято-Успенський духовно-просвітницький центр Кіровограда. Духовнопросвітницький центр створений на базі Свято-Успенського храму
Кіровоградської єпархії УПЦ м. Кіровограда як експериментальний проект з
метою формування правильного общинного клімату на церковній парафії,
особливістю чого є відсутність утилітарної, споживацької моделі у церковну
житті прихожан. Тобто, адміністрація та працівники центру – це прихожани
зазначеного храму, котрі окрім участі у недільному богослужінні, мають
можливість проявити та реалізувати свої таланти та вміння на користь
Церкви та суспільства.
Основними напрямками діяльності Центру є поширення православної
віри, піклування про фізичний розвиток та духовно-естетичне виховання
дітей і молоді на засадах християнських норм та віровчення Православної
Церкви, підтримка інституту сім’ї, допомога людям старшого віку,
волонтерська діяльність.
Структура Свято-Успенського духовно-просвітницького центру:
1. Дитячий православний садок «Сонечко»;
2. Недільна школа;
3. Православно-юнацький клуб «Лови момент»;
4. Волонтерський рух «Покров»;
5. Молодіжний хор;
6. Товариство «Асоціація православних сімей»;
7. Православний табір «Стежина Добра».
Також центр проводить діяльність на площині місіонерства, співпраці з
медичними закладами та культурно-просвітницьку роботу.
Дитячий православний садок «Сонечко».
Даний проект спрямований на духовне виховання дітей вже з двохрічного
віку. Батьки, котрі приходять на Літургію в недільний день з дітками від 3 до
5 років, приводять їх у спеціально підготовлений клас, де дітей зустрічає
педагог-вихователь. Впродовж перших двох годин дітки розмальовують,
виготовляють різні декоративні вироби, ліплять з пластиліну. Обов’язково те,
що потрапляє до дитячих рук, пов’язується зі Священним Писанням. Так,
виготовлюючи з пластиліну звірів, вихователь «переносить» дітвору у
Старий Завіт та розповідає про потоп, ковчег Ноя та тварин, які спаслися від
потопу. Таким чином вже у досить ранньому віці вихованці дитячого садочка
ознайомлюються з основами Православної віри.

Найголовнішим у садочку є молитва. Після своєрідного вивчення Закону
Божого педагог піднімається з дітьми до храму, де вони приступають до
Святої Чаші. Після Причастя дітвора вертається в клас, де на них вже чекає
солодкий стіл. Впродовж останньої години перебування в садочку дітки
займаються співом, вивчають напам’ять молитви, псалми, переглядають
мультфільми на церковну тематику та просто бавляться.
Недільна школа.
В недільній школі існує дві групи: молодша (вік 7-9 років) та старша (вік
10-13 років). Кожна дитина на початку навчального року отримує папку, яка
в період навчального процесу наповнюється тематичним матеріалом. Перед
початком літніх канікул обов’язково існує зріз знань, на якому присутні
батьки малечі. Дітвора, яка відвідує недільну школу, беруть участь не лише в
теоретичному вивченню Закону Божого, хорі, майстер-класах, а й
долучається до організації святкових концертів. Декілька раз на рік всі
учасники школи приступають до таїнств Сповіді та Причастя та звершують
паломництва-поїздки до Святинь та неординарних місць нашої Батьківщини.
Православно-юнацький клуб «Лови момент».
В товариство входять діти віком 14-17 років. Клуб орієнтований більш на
практичну діяльність, хоча періодично для учасників читаються лекції на
духовно-життєву тематику. Учасники клубу практикують паломницькі
поїздки та популізацію здорового способу життя.
Волонтерський рух «Покров».
Основну частину волонтерів становлять студенти, котрі навчаються у
навчальних закладах м. Кіровограда. Молодіжний рух «Покров» співпрацює
з чималою кількістю закладів, установ, організацій. Зокрема, це − «Центр
соціально-психологічної реабілітації дітей», дитячий будинок «Барвінок»,
Кіровоградська обласна дитяча лікарня, «Кіровоградське обласне об’єднання
батьків дітей з особливими потребами», Обласна громадська організація
«Серце матері», дитячий будинок «Малютка» та Кіровоградське обласне
відділення ВБО «ВМ ЛЖВ».
Оскільки діяльність нашої молодіжки різноманітна, кожен може проявити
тут свої унікальні таланти і вміння, спробувати себе у різних ролях −
помічника, вчителя, уважного і доброго друга. Крім того, учасники нашої
організації можуть долучатися до загальної справи, обираючи діяльність за
своїм фахом.
Додаткові напрямки нашої роботи:
1. Молодіжні зібрання, бесіди зі священиком;
2. Участь у богослужіннях;
3. Звершення екскурсії, паломництв;
4. Проведення свят, акцій та різноманітних заходів;
5. Знайомства та зустрічі з іншими молодіжками;

6. Допомога волонтера за його професією, спеціальністю.
Молодіжний хор
Учасниками хору є студенти та випускники навчальних закладів з
музичним профілем. Спів хору є не лише окрасою богослужіння, але і
музичним фоном ряду театралізованих дійств, які відбуваються у СвятоУспенському храмі. Хористи періодично звершують паломництва по
монастирях України, де співають Божественні літургії.
«Асоціація православних сімей».
Практична діяльність товариства носить сімейний характер. Тобто, у
заходах організації намагаються брати участь і діти, і дорослі. Малеча стає
свідками добрих справ, які звершують їх батьки, а останні мають можливість
навчати своїх дітей не лише словом, а, головне, прикладом. Асоціація
опікується будинком для літніх «Милосердний самарянин», підтримує
патріотичні акції та різноманітні форуми.
Православний табір «Стежина Добра».
З 9 по 20 червня 2014 р. на території Свято-Успенського храму відбувся
перший православний табір для дітей в Кіровоградській єпархії «Стежина
добра», у якому взяли участь понад 50 дітей. До організації табору були
залучені не лише священики центру, але і педагоги-організатори, лікарі та
студенти.
Червоною ниткою через всю зміну проходив туризм, який для
організаторів табору був важливим інструментом. За допомогою туризму, до
дітей на їхній мові можливо цікаво донести одвічні християнські цінності.
Так, дітвора займаючись практичним туризмом ще і ще раз переконувалася у
необхідності в нашому житті жертовності, взаємодопомоги та прояву поваги
один до одного. Учасники “Стежини Добра” не тільки займалися
туристичною справою, але і ознайомлювалися з культурними традиціями та
історією Кіровоградщини, які тісно пов’язані з християнством. Так, діти
відвідали краєзнавчий та художній музеї нашого міста, а також музей братів
Ельворті та музей при пожежній частині.
Яскравими моментами зміни також стали відвідування театру ляльок та
катання на качелях в дендропарку. Майстер-класи, які проводяться в таборі
дають можливість діткам розкритися як творчим особистостям. Феєричними
заходами стали:відкриття зміни, святковій концерт, де діти для своїх батьків
ставили театралізовані дійства та відбувався показ талантів, закриття зміни.
В воскресний день всі – як і організатори, так і учасники табору приступили
до таїнств Сповіді та Причастя.
Неординарним днем зміни стало 18 червня – день великих туристичних
змагань, адже в цей день табір наповнився ще і дорослим сміхом. Батьки не
просто прийшли підтримати своїх дітей, але і створили свій власний загін
“Предки”, який взяв участь в змаганнях.

Особливістю нашого денного табору стала ночівля в палатках з 18 на 19
червня, коли дітвора самостійно розводила вогнище, ставила палатки, варила
кашу, чай, робила салат, та пригощала такою вечерею своїх батьків.
Місіонерська робота.
Священики центру відвідують з лекціями наступні навчальні заклади
(більшість ВУЗів та шкіл, які знаходяться на мікрорайоні, де розташований
центр):
1. Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного
університету;
2. Кіровоградський інститут державного та муніципального управління;
3. Кіровоградський державний педагогічний університет імені
Володимира Винниченка;
4. Кіровоградське музичне училище;
5. Відкритий міжнародний університет розвитку людина «Україна»
6. Комунальний заклад «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області імені Олени
Журливої»;
7. Комунальний заклад «Навчально-виховне об'єднання №25
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ст., природничо-математичний ліцей, Центр
позашкільного
виховання
«Ліра»
Кіровоградської
міської
ради
Кіровоградської області»;
8. «Навчально-виховне об’єднання «Загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ
ступенів, ліцей «Сокіл»;
9. Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 29 Кіровоградської міської
ради Кіровоградської області;
10. Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6 Кіровоградської міської
ради Кіровоградської області;
11. «Вища народна школа».
Співпраця з медичними закладами.
Священики центру облаштували молитовну кімнату в честь ікони Божої
Матері «Утоли моя печали» у відділені патології вагітності міського
пологового будинку номер №1, де щосереди звершують молебні.
На теперішній день проходить процедура передачі земельної ділянки на
території комунального закладу «Кіровоградська міська лікарня швидкої
медичної допомоги» для будування храму свт. Миколая Чудотворця.
Культурно-просвітницька діяльність.
Центр брав активну участь у організації та проведенні наступних
культмасових заходів: «Архієрейська ялинка 2014 р.», «Архієрейська ялинка
2015 р.», «Духовне небо Кіровоградщини 2014 р.», Всеукраїнські змагання зі
Street Workout.

Також колектив центру підтримує ветеранів та малозабезпечених жителів
району, співпрацює з територіальними центрами Кіровограду та підтримує
поранених бійців АТО.
За один рік свого існування Свято-Успенський духовно-просвітницький
центр став тим важелем, який досить дієво допомагає формувати приходське
життя у правильному руслі.
Діяльність Центру позитивно впливає на вірян даної парафії, оскільки
вона є тим фактором, який єднає людей та дає можливість практично
реалізувати те, про що говорить Христос та Його Церква.
Сайт центру - http://prosvitcentr.church.ua
Архів подій:
11.01.2014р. Участь в організації благодійного Різдвяного концерту
“Архієрейська ялинка” для дітей з Кіровоградського обласного
загальноосвітнього навчально-виховного комплексу гуманітарно-естетичного
профілю, ЗОШ I-III ступенів №3, Кіровоградської міської ради,
Кіровоградської області ім. Олени Журливої, вокальної групи «Атіка»,
будинку дитячої і юнацької творчості, Недільних шкіл Кіровограда і молодь
Молодіжного відділу Кіровоградської єпархії.
13.01.2014р. Участь в проведенні чергового етапу загальноєпархіальних
духовно-просвітницької акції під назвою «День Православ'я», котрий на цей
раз пройшов в с. Тишковка Добровеличковского района.
05.02.2014р. Підготовка приміщення для молільної кімнати в
Кіровоградському пологовому будинку №1 та участь в освячені, яке здійснив
Високопреосвященніший
Іоасаф
архієпископ
Кіровоградський
і
Новомиргородський.
10.02.2014р. Зустріч зі школярами 8-9 класів школи-інтернату м.
Кіровограда. Тема зустрічі: «Шануй свого батька та матір свою, щоб довгі
були твої дні на землі, яку Господь, Бог твій, дає тобі».
20.03.2014р. Лекція студентам Кіровоградського інституту державного та
муніципального управління на тему: “Батьки і діти. Конфлікт поколінь чи
взаєморозуміння?”
10.04.2014р. В Кіровоградській школі-інтернат прочитано лекцію на тему:
«Сімейні цінності».
14.04.2014р. Лекція для учнів 8 класу школи № 29 м. Кіровоград на тему:
«Підлітковий вік. Я і соціум».
15.04.2014р. У Свято-Успенському храмі Кіровограда створено жіночий
хоровий колектив.
18.04.2014р. Духовно-тематична бесіда на тему: ”Страждання Господні –
шлях до Воскресіння” з учнями 5-6 класів школи №29 м. Кіровоград.
21.04.2014г. стартувала акція «Пасхальний ангел». Учасники центру
роздавали продуктові набори малозабезпеченим та багатодітним сім’ям
мікрорайону.

23.04.2014р. В Свято-Успенському храмі відбулася "Пасхальна зустріч
дітвори".
04.05.2014р. Організовано та проведено святковий концерт у СвятоУспенському храмі.
09.05.2014р. Свято-Успенський духовно-просвітницький центр привітав
ветеранів з Днем Перемоги. Кожен ветеран отримав в знак вдячності
продуктовий набір.
12.05.2014 - 16.05.2014р.р. Участь у Всеукраїнській конференції глав і
співробітників єпархіальних молодіжних відділів Української Православної
Церкви.
25.05.2014р. Організація концерту "Останній дзвоник" в недільній школі
при Свято-Успенському храмі.
04.06.2014р. Вихованці дитячого садочку та недільної школи, що діють
при Свято-Успенському храмі м. Кіровограда звершили паломництво до м.
Києва.
10.06.2014р. Участь в проведенні у м. Кіровограді загальнообласної
Хресної ходи за мир в Україні.
11.06.2014р. З 11 червня, по благословенню Високопреосвященнішого
Іоасафа архієпископа Кіровоградського і Новомиргородського, у парку ім.
Крючкова розпочав роботу дитячий православний табір “Стежина Добра”,
котрий організовує Свято-Успенський духовно-просвітницький центр
Кіровоградської єпархії.
13.06.2014р. Протоієрей Сергій Новак прийняв участь в засіданні
круглого столу «Українська Православна Церква і суспільно-політична криза
в Україні».
14.06.2014р. Архіпастирський візит до дитячого православного табору
"Стежина добра".
23.06.2014р. Закриття першої зміни православного табору "Стежина
добра".
19.07.2014р. Паломництво прихожан Свято-Успенського храму м.
Кіровоград по святиням Черкаської єпархії.
30.07.2014р. Молебень у відділенні патології вагітності міського
пологового будинку №1.
23.08.2014р. З благословення Високопреосвященнішого архієпископа
Іоасафа, в приміщені 9 гімназії відбулася духовно-практична конференція на
тему “Здорова сім’я – здорова нація”. По закінченні якої учасниками
конференції було вирішено утворити організацію, яка б відповідала
обговорюваним тенденціям. Його Високопреосвященство благословив
утворити “Асоціацію православних сімей”, яка буде діяти на базі СвятоУспенського духовно-просвітницького центру.
24.08.2014р. «Асоціація православних сімей» привітала з Днем
Незалежності жителів будинку для людей похилого віку “Милосердний
самарянин”.

28.08.2014р. Свято-Успенської громадою і єпархіальним відділом у
справах молоді на честь Престольне свята храму був влаштований святковий
концерт, майстер-класи для дітлахів, ярмарок та фотовиставка.
30.08.2014р. “Асоціація православних сімей” взяла участь у благодійній
ярмарці “ЄДИНА КРАЇНА”.
01.09.2014р. Участь у складі Духовенства Кіровоградської єпархії у
привітали вчителів та учнів навчальних закладів міста та області зі святом
Знань.
21.09.2014р. Блаженніший Митрополит Онуфрій відвідав СвятоУспенський храм м. Кіровограда.
21.09.2014р. В день святкування Церквою Різдва Божої Матері, на базі
Свято-Успенського храму Кіровограда пройшло перше заняття для діток
«Кіровоградського обласного об’єднання батьків дітей з особливими
потребами та інвалідів».
26.09.2014р. На базі Свято-Успенського духовно-просвітницького центру
був утворений православно-юнацький клуб “Carpe diem” (Лови момент).
28.09.2014р. Волонтери спільно з кліриком Свято-Успенського храму
ієреєм Іоанном Шемедюком та членами «Кіровоградського обласного
об’єднання батьків дітей з особливими потребами та інвалідів» відвідали, на
благодійній основі, виставку мавпочок.
29.09.2014р. Лекція для студентів в Інституті муніципального права
Кіровограда. Спочатку, у молитовній кімнаті святих рівноапостольних
Кирила та Мефодія, котра знаходиться в самому Інституті, був відслужений
молебень перед початком навчального тижня, після чого була проведена
бесіда на тему: «Що таке волонтерство ? Чи потрібно воно сучасній
молоді?».
01.10.2014р. Представники Кіровоградської єпархії взяли участь у VIII
Всеукраїнської Конференції керівників і співробітників єпархіальних
молодіжних відділів та організацій.
03.10.2014р. Лекція для студентів Кіровоградського державного
педагогічного університету ім. Володимира Винниченка. Тема бесіди −
«Волонтерство. Що воно може дати сучасній молоді?».
06.10.2014р. Лекція на тему “Соціум. Важелі впливу на людину” в
Інституті муніципального права м. Кіровограда.
08.10.2014р. Лекція для студентів Кіровоградського музичного училища
на тему “Щаслива молода сім’я ”.
08.10.2014р. Бесіда зі студентами “Кіровоградського інституту
державного та муніципального управління Класичного приватного
університету”.
11.10.2014р. Свято-Успенський духовно-просвітницький центр спільно з
громадською молодіжною організацією КОМО «Пробудження» провів захід
за здоровий спосіб життя «Тверезі ігрища», приурочений до свята Покрови
Божої Матері. На святі були присутні учні загальноосвітніх шкіл
Новомиколаївського мікрорайону та молодь м. Кіровограду.

12.10.2014р. Організація та проведення свята «Перший дзвоник в
Недільній школі».
15.10.2014р. Участь священства Центру у Божественній літургії для
молоді, котру очолив Високопреосвященніший архієпископ Іоасаф.
16.10.2014р. Зустріч з учнями 8-го класу ЗОШ № 25. Темою спілкування
стала проблема відносин між поколіннями людей.
18.10.2014р. Учасники «Асоціації православних сімей» Кіровограду
традиційно відвідали жителів будинку для престарілих «Милосердний
Самарянин».
20.10.2014р. Лекція в «КІДМУ КПУ» на тему: «Що пропонує сучасний
світ для молоді?»
24.10.2014р. З благословення Високопреосвященнішого архієпископа
Кіровоградського і Новомиргородського Іоасафа у м. Кіровограді, на базі
Свято-Успенського духовно-просвітницького центру,
почав діяти
православний молодіжний волонтерський рух «Покров».
28.10.2014р. Участь у Круглому столі на тему «Соціальна робота у житті
Церкви», що проводився у приміщенні Кіровоградського єпархіального
управління.
01.11.2014р. На базі ЗОШ № 29 відбулося свято «Золотиста осінь». Захід
організував та провів православний молодіжний волонтерський рух
«Покров» Cвято-Успенського духовно-просвітницького центру для діток з
«Кіровоградського обласного об’єднання батьків дітей з особливими
потребами та інвалідів».
03.11.2014р. Учасники Свято-Успенського духовно-просвітницького
центру звершили паломництво до Києво-Печерської Лаври.
04.11.2014р. Лекція для студентів Міжнародного університету розвитку
людини «Україна» на тему: «Що таке волонтерство? Чи потрібно воно
сучасній молоді?».
05.11.2014р. Православний молодіжний волонтерський рух «Покров»
розпочинає реалізовувати свій новий проект «Допомога дитячому будинку
Барвінок».
09.11.2014р. Православно-юнацький клуб «Лови момент» організував
акцію «Обміняй цигарку на цукерку». Дітвора у центрі нашого міста
розділилися на дві команди та шляхом пошуку людей що палять,
пропонували їм обміняти цигарку на шоколадну цукерку.
10.11.2014р. Участь у святі в Кіровоградському інституті державного та
муніципального управління з нагоди Дня ветерана.
11.11.2014р. Православний молодіжний волонтерський рух «Покров»,
розпочинає реалізовувати свій черговий проект «Веселка радощів»,
спрямований для підняття духу, настрою та покращення самопочуття
підопічних неврологічного відділення Обласної дитячої лікарні.
16.11.2014р. Керуючий справами Української Правосланої Церкви
Високопреосвященніший митрополит Бориспільський і Броварський Антоній
звершив освячення Свято-Успенського храму в м. Кіровограді.

19.11.2014р. Лекція для студентів Кіровоградського державного
педагогічного університету ім. Володимира Винниченка на тему: «Що таке
волонтерство? Чи потрібно воно сучасній молоді?». Зустріч була
організована з молоддю фізико-математичного факультету.
19.11.2014р. Стартував черговий цікавий проект православного
молодіжного волонтерського руху «Покров» − «Доктор клоун». Молодь
завітала до діток, котрі проходять лікування в педіатричному відділенні
Кіровоградської дитячої обласної лікарні. Православна молодь перевдягнена
у клоунів підготувала для діток захоплюючу, розважальну програму.
19.11.2014р. Лекція студентам 1-го курсу факультету «Обслуговування
повітряного руху» у Кіровоградській льотній академії Національного
авіаційного університету на тему «Сімейні цінності».
20.11.2014р. Участь в організації конкурсу дитячої творчості «Духовне
небо Кіровоградщини», який був організований Кіровоградським обласним
центром дитячої та юнацької творчості, за ініціативи управління
Кіровоградської єпархії Української Православної Церкви при підтримці
Кіровоградської дитячої філармонії та управління освіти Кіровоградської
міської ради.
21.11.2014р. У м. Кіровоград пройшли Всеукраїнські змагання зі Street
Workout. Захід був ініційований та організований молодіжним рухом м.
Кіровоград Street Workout та Свято-Успенським духовно-просвітницьким
центром.
24.11.2014р. Урок для учнів 8-го класу НВК «ЗОШ №25 – природничоматематичний ліцей» м. Кіровограда на тему «Бог в нашому житті».
01.12.2014р. Молебень та бесіда з викладачами та працівниками
Інституту муніципального права на тему: «Різдвяний піст».
03.12.2014р. Міжнародний день інвалідів. Участь в урочистих заходах, що
проходили у приміщеннях Вищого професійного училища №9 та
Кiровоградської обласної унiверсальної бiблiотеки iм. Д.I.Чижевського.
04.12.2014р. Учасники православного молодіжного волонтерського руху
«Покров» завітали до діток з«Центру соціально-психологічної реабілітації
дітей». В черговий раз молодь прийшла аби потішити малюків різними
забавами, іграми, конкурсами і, найголовніше, своєю любов’ю та теплом.
09.12.2014р. Учасники «Асоціації православних сімей» вітали з Днем
народження бабцю Марію, насельницю будинку для пристарілих
«Милосердний самарянин».
13.12.2014р. В день пам'яті святого апостола Андрія Первозванного,
архієпископ Кіровоградський і Новомиргородський Іоасаф звершив
Божественну літургію у Свято-Успенському храмі міста Кіровограда.
14.12.2014р. Форум на тему «Милосердя – старе слово для нового часу».
Учасниками форуму стали члени організацій «Асоціація православних
сімей» та «Серце матері» та прихожани Свято-Успенського храму
Кіровограда.
16.12.2014р. Учасники молодіжного волонтерського руху «Покров»
долучилися до благодійної акції «Зігрій своїм теплом» присвяченої до дня

святого Миколая і організованої Свято-Успенським духовно-просвітницьким
центром та Кіровоградською обласною громадською організацією матерів
дітей-інвалідів та інвалідів “Серце матері”.
17.12.2014р. Відбувся урочистий захід присвячений до дня святого
Миколая. Свято було організоване Свято-Успенським духовнопросвітницьким центром і «Центром дитячої та юнацької творчості»
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області для дітей
Кіровоградської обласної громадської організації матерів дітей-інвалідів та
інвалідів ” Серце матері”.
17.12.2014р. Урочистий захід присвячений до дня святого Миколая для
дітей «Центру соціально-психологічної реабілітації дітей». Свято було
організоване
Свято-Успенським
духовно-просвітницьким
центром,
студентами та викладачами Інституту муніципального управління і
«Центром дитячої та юнацької творчості» Кіровоградської міської ради
Кіровоградської області.
19.12.2014р. В рамках проведення благодійної акції «Зігрій своїм теплом»
з благословення Високопреосвященнішого архієпископа Кіровоградського і
Новомиргородського Іоасафа заступник голови Свято-Успенського духовнопросвітницького центру ієрей Іоанн Шемедюк спільно з волонтерами
привітали діток-сиріт дитячого будинку «Малютка» м. Кіровоград з днем
Святого Миколая.
19.12.2014р. В рамках проведення благодійної акції «Зігрій своїм теплом»
з благословення високопреосвященнішого архієпископа Кіровоградського і
Новомиргородського Іоасафа заступник голови Свято-Успенського духовнопросвітницького центру ієрей Іоанн Шемедюк спільно з волонтерами,
студентами Кіровоградського інституту розвитку людини «Україна» та
Кіровоградською обласною громадською організацією матерів дітейінвалідів та інвалідів “Серце матері” привітали діток з особливими
потребами з днем Святого Миколая.
19.12.2014р. в рамках проведення благодійної акції «Зігрій своїм теплом»
з благословення високопреосвященнішого архієпископа Кіровоградського і
Новомиргородського Іоасафа заступник голови Свято-Успенського духовнопросвітницького центру ієрей Іоанн Шемедюк спільно з волонтерами та
студентами Кіровоградського інституту розвитку людини «Україна» завітали
до Кіровоградської обласної дитячої лікарні!
21.12.2014р. В день пам'яті святого апостола Андрія Первозванного,
архієпископ Кіровоградський і Новомиргородський Іоасаф звершив
Божественну літургію у Свято-Успенському храмі міста Кіровограда.
23.12.2014р. Прихожани Свято-Успенського храму подарували
продуктові набори нужденним дідусям та бабусям.
23.12.2014р. «Асоціація православних сімей» відвідала будинок для літніх
«Милосердний самарянин». На цей раз, провідавши всіх насельників
притулку, учасники асоціації сугубо приділили час бабці Катерині, яка в цей
день відзначала своє 80-ти річчя.

25.12.2014р. Представники Свято-Успенського духовно-просвітницького
центру привітали діток з особливими потребами з Новорічними та
Різдвяними святами.
25.12.2014р. Ознайомча зустріч з молоддю «Центру соціальнопсихологічної реабілітації дітей», котрий знаходиться в р-ні Новомиколаївка
м. Кіровоград.
25.12.2014р. Зустріч з учнями 5-6 класів комунального закладу
«Навчально-виховне об’єднання «Загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ
ступенів, ліцей «Сокіл»». Священик та діти спілкувалися на тему
«Милосердя в школі».
26.12.2014р. Представники Свято-Успенського духовно-просвітницького
центру привітали діток «Центру ранньої соціальної реабілітації дітей
інвалідів Кіровоградської обласної лікарні «Добруджа».
29.12.2014р. Вихованці недільної школи, що діє при Свято-Успенському
духовну-просвітницькому центрі Кіровограда звершили паломництво до м.
Києва.
30.12.2014р. Зустріч з дітками «Центру соціально-психологічної
реабілітації дітей».
01.01.2015р. Привітання з Новим роком молоді «Центру соціальнопсихологічної реабілітації дітей».
07.01.2015р. «Асоціація православних сімей», котра діє при СвятоУспенському храмі м. Кіровоград разом зі священиками прот. Сергієм
Новаком та ієреєм Іоанном Шемедюком привітали зі святом Різдва
Христового та приготували святковий обід для своїх друзів з будинку
«Милосердний самарянин».
08.01.2015р.Керуючий Кіровоградською єпархію архієпископ Іоасаф
відвідав храм Успіння Божої Матері, що в Кіровограді, де звершив
Божественну літургію. Співслужили Владиці секретар єпархії прот. Роман
Кондратюк, клірики Кафедрального собору та Успенського храму. Після
закінчення Літургії відбувся концерт, який приготували дітки на чолі з
ключарем Успенського храму прот. Сергієм Новаком.
11.01.2015р.
Заступник
голови
Свято-Успенського
духовнопросвітницького центру ієрей Іоанн Шемедюк завітав до будинку
«Барвінок», аби поділитися Різдвяною радістю з дітьми сиротами.
15.01.2015р. Священики єпархії привітали з Різдвом Христовим самотніх
та людей похилого віку, ветеранів Територіального центру соціального
обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних людей м.
Кіровоград.
16.01.2015р. Лекція на тему «Що принесло у світ народження Христа?
Традиції святкування Різдва Христового» для представників громадської
організації «Вища школа».
18.01.2015р. Учасники молодіжного волонтерського руху «Покров»,
спільно з своїм очільником ієреєм Іоанном Шемедюком, провели «Веселі
старти» для дітей-сиріт дитячого будинку «Барвінок».

18.01.2015р. Недільна школа Свято-Успенського храму відвідала
виставку екзотичних тварин, птахів та комах.
21.01.2015р. Учасники молодіжного волонтерського руху «Покров»
відвідали неврологічне відділення Кіровоградської обласної дитячої лікарні.
23.01.2015р. Лекція на тему «Різдво Христове, як сповнення Едемської
обітниці» для учасників Вищої народної школи м. Кіровограда.
24.01.2015р. Учасники «Асоціації православних сімей» м. Кіровограда
традиційно відвідали жителів будинку для престарілих «Милосердний
Самарянин».
24.01.2015р. З ініціативи заступника голови Свято-Успенського духовнопросвітницького центру ієрея Іоанна Шемедюка та при співпраці
Кіровоградського академічного обласного театру ляльок і міського центру
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді м. Кіровоград близько 40 дітей з
багатодітних та малозабезпечених сімей мали змогу на благодійній основі
переглянути виставу «Гусеня».
29.01.2015р. Свято-Успенський духовно-просвітницький центр спільно з
викладачами фізичної культури «Спеціалізованої школи №1 м. Кіровоград»
провели «Козацькі забави» для дітей з особливими потребами.
01.02.2015р. Ієрей Іоанн Шемедюк та учасники молодіжного
волонтерського руху «Покров» завітали до дітей сиріт з «Центру соціальної
реабілітації дітей».
01.02.2015р. Лекція для молоді «Центру соціальної реабілітації
дітей»лекцію на тему «Сквернослів’я».
03.02.2015р. Урок для учнів НВК «ЗОШ №25 – природничоматематичний ліцей» на тему «Заздрість – матір гріха».
05.02.2015р. Прихожани каплички в честь ікони Божої Матері «Утоли моя
печали» відсвяткували свій перший маленький ювілей – 1 рік
богослужбового життя.
05.02.2015р. у Свято-Успенський храм Кіровограда завітали учасники
Вищої народної школи. На початку керівник духовно-просвітницького
центру, прот. Сергій Новак, звершив для гостей молебень за мир в Україні.
Після богослужіння священик Сергій провів бесіду з паломниками на тему
«Православний храм та богослужіння древньої Церкви».
05.02.2015р. Лекція для студентів Кіровоградської льотної академії
Національного авіаційного університету на тему «Шлюб – відповідальність
чи насолода?».
05.02.2015р. Лекція в Комунальному закладі «Навчально – виховне
об’єднання № 6 «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, центр
естетичного виховання «Натхнення» Кіровоградської міської ради
Кіровоградської області» для учнів 8 класу на тему «Сквернослів’я».
05.02.2015р. Лекція для учнів 8 класу НВК «ЗОШ №25 – природничоматематичний ліцей» на актуальну тему сьогодення «Сквернослів’я або
матерні слова».
08.02.215р.
Заступник
голови
Свято-Успенського
духовнопросвітницького центру ієрей Іоанн Шемедюк та учасники молодіжного

волонтерського руху «Покров» завітали до дітей сиріт «Центру соціальнопсихологічної реабілітації дітей».
09.02.215р. Лекція в Комунальному закладі «Навчально – виховне
об’єднання № 6 «Спеціалізована загально освітня школа І-ІІІ ступенів, центр
естетичного виховання «Натхнення» Кіровоградської міської ради
Кіровоградської області» для учнів 7 класу на тему «Сквернослів’я ─ зло».
09.02.215р .Початок другого навчального півріччя в “КІДМУ
КПУ”розпочато з молитви. Керівник Свято-Успенського духовнопросвітницького центру, прот. Сергій Новак, відвідав Інститут
муніципального права Кіровограда. Священик звершив молебень «Перед
початком доброї справи».
Голова Свято-Успенського
духовно-просвітницького центру
прот. С.Новак

