
  

Християнська церква «ФАВОР» запрошує Вас на Богослужіння 

 

Адреса: 
м. Київ, вул. Серафимовича, 15-А, 
(к-р «Старт»); 
 
Часи Богослужінь: 
Щонеділі о 14.00, щосереди о 19.00 
 

Контакти: 
тел.: +38 (099) 1622557; 
тел.: +38 (097) 7519738;  
сайт: www.favor3.kiev.ua; 
VK: www.vk.com/favor3; 
FB: www.facebook.com/groups/favor3 
 

 

Християнський спортивно-туристичний табір «Фавор» 
розпочинає літній сезон 2015 року в Карпатах! 

 

Заїзди 
Дата виїзду з 

Києва в Карпати 
Дати перебування в Карпатах 

Дата повернення  

в Київ з Карпат 

1-й 07.06.2015 08.06.2015 17.06.2015 ранок 18.06.2015 

2-й 19.06.2015 20.06.2015 29.06.2015 ранок 30.06.2015 

3-й 01.07.2015 02.07.2015 11.07.2015 ранок 12.07.2015 

4-й 13.07.2015 14.07.2015 23.07.2015 ранок 24.07.2015 

5-й 25.07.2015 26.07.2015 04.08.2015 ранок 05.08.2015 

6-й 06.08.2015 07.08.2015 13.08.2015 ранок 14.08.2015 
  

Планується 6-й сімейний заїзд (з 07.08 по 13.08) за участю Ростислава Мураха. 
Під час даного заїзду розглядатимуться наступні питання: 

– біблійні принципи сімейного щастя; 
– конфліктологія сімейного життя; 
– взаємовідносини батьків і дітей. 

 
Додаткову інформацію Ви зможете завантажити  

на сайті ц. «Фавор» www.favor3.kiev.ua або за наступними телефонами: 
(050) 1720772   (067) 32 33 177   (093) 3433908    Любов Григорівна 
(099) 4005152   (097) 555 59 89   (093) 7335383    Світлана Дмитрівна 

 
 

07.06 (нд) – Спомин смерті і страждань Господа Ісуса Христа о 14:00. 

14.06 (нд) – Загальне Богослужіння о 14:00. 
Служіння для братів о 17:00 в офісі церкви. 

25.06 (чт) – Домашні групи. 

21, 28 (нд) – Загальні служіння. 
3, 10, 17, 24 (ср) – Загальні служіння. Дослідження Писання. Молитви. 

План заходів на червень 2015 р. 
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3 травня відбулася ос-

тання в цьому навчал-

ьному році поїздка до шко-

ли-інтернату. Зустріч була 

по-особливому благослов-

енною. Кожного разу, коли 

ми приїжджаємо в інтер-

нат, бачимо 

великі резуль-

тати, які ро-

бить Господь 

в серцях міс-

цевих дітей. 

Цього разу ми 

були приємно 

вражені, коли діти підготу-

вали для нас виставу. 

Наша команда  провела 

спортивні заходи, де всі 

діти мали можливість при-

йняти активну участь у 

різних змаганнях, конкур-

сах. Учні були нагороджені 

призами. Діти отримали 

масу задоволення та безліч 

позитивних емоцій. 

Зустріч пройшла в радіс-

ному спілкуванні. Ми нага-

дуємо дітям, 

що вони доро-

гоцiннi в очах 

Icуса Христа! 

Під відкритим 

небом прово-

дився цікавий  

бiблiйний урок, 

а на завершення – пiкнiк. Під 

час проведення даного захо-

ду продовжилися індивідуа-

льні бесіди зі школярами. 

Ми намагалися показати й 

донести до них Божу любов. 

Вся команда щиро вдя-

чна тим, хто молиться i 

жертвує для діток! Вони на 

це заслуговують. Отже, 

«Добре роблячи, не вто-

млюймось, бо свого часу –

своє жатимем, якщо не 

ослабнемо. Тому оце, доки 

час маємо, робімо добро 

всім, а найбільше братам 

по вірі» (Гал. 6:9,10). 

Наталія Довгопол 
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ПОЇЗДКА В ШКОЛУ-ІНТЕРНАТ 

 



 
 
 За пастора та служителів; 

 за єдність і взаєморозуміння; 

 за якісний та кількісний ріст; 

 за молодіжне і підліткове служіння; 

 за соціальне та тюремне служіння; 

 за місце щодо молитовного будинку; 

 за стаціонарне будівництво табору; 

 за братське та сестринське служіння; 

 за утворення нових сімей; 

 за навернення до Господа українського 

народу; 

 за місцеву та всеукраїнську влади; 

 за цілісну Україну; 

 за припинення військових дій; 

 за поранених та сім’ї померлих в зоні 

АТО; 

 проти корупції та криміналу; 

 за прихід у церкву не врятованих лю-

дей. 

 
 
 
 

 суботу, 16 травня від-

бувся пікнік на приро-

ді. Як вже стало традицією, 

шашлики та свіжі салати 

були невід’ємним атрибу-

том даного заходу. Од-

нак,цього разу пікнік був 

незвичний, адже члени цер-

кви мали можливість пос-

лужити батькам та дітям із 

соціальної служби на лоні 

природи у парку. 

Під час пікніку для ді-

тей був організований гар-

ний спортивний захід, де 

вони змогли показати свої 

сили. Гра у футбол дала 

можливість всім бажаючим 

проявити себе. Також була 

можливість проявити і ро-

зумові здібності, коли про-

водилися завдання на логі-

ку. В кінці дітки отримали 

подарунки за активну 

участь в спортивних зма-

ганнях. 

 Розваги для дітей були 

організовані вчителями не-

дільної школи. 

 В той же час батьки ма-

ли змогу спілкуватися із 

членами церкви.  

Вікторина на біблійну 

тематику закінчила відпо-

чинок на природі. 

Наталія Мишко

 

В 

МОЛИТОВНІ ПОТРЕБИ НАШОЇ ЦЕРКВИ 

 

ЗАГАЛЬНОЦЕРКОВНИЙ ПІКНІК 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 червня 2015 року о 17:00 в офісі цер-

кви «Фавор» планується проведення 

служіння для чоловіків. 

Радою служителів було прийнято рі-

шення про розвиток братського служіння 

в нашій церкві.  

Бачення даного служіння:  

 служити братам у задоволенні їх ду-

шевних, духовних потреб як чоловіків;  

 розвивати їх потенціал, як тому навчає 

Біблія,  

 допомагати знайти себе у Тілі Христа, 

та виконувати волю Божу в житті. 

Цілі, які плануємо досягати через слу-

жіння для чоловіків:  

o утвердити братів у вірі, особливо но-

вонавернених членів церкви; 

o розвивати братське спілкування; 

o розвивати відносини між братами у 

церкві; 

o допомогти братам зрозуміти свої тала-

нти та знайти своє місце у Тілі Христа; 

o підтримувати братів, які проходять ви-

пробування та  гаснуть у вірі; 

o навчати  братів у питаннях, які стосу-

ються чоловічих сфер життя,  і допо-

магати їм бути сильними в Господі; 

o надихати  братів шукати Господа  в 

кожному дні  та  зростати у вірі та іс-

тині Божій; 

o піднімати чоловіків-лідерів для слу-

жіння в церкві. 

Потребуємо Вашої молитви за станов-

лення служіння та запрошуємо братів на 

найближчу зустріч, яка буде проходити у 

формі спілкування та молитви один за 

одного. Хай Бог рясно благословить Вас! 

Андрій Жовнірук 
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БРАТСЬКЕ СЛУЖІННЯ 

 

07.05 – ХижнякВіта 

09.05 – Хижняк Святослав  

14.05 – Мартін Богдан  

15.05 – Степанов Михайло  

20.05 – БережанськийАндрій  

23.05 – ШарлайНаталія  

24.05 – Степанова Наталія  

29.05 – Фесенко Валентина  

29.05 – Гана Світлана  

31.05 – КучероваТетяна  

 

02.06 – Кардаш Марія Михайлівна  
06.06 – Халаніч Ганна Іванівна  
07.06 – Шупрудько Катерина Василівна  
12.06 – Москалюк Антоніна Іванівна  
12.06 – Тесля Діна Анатоліївна  
14.06 – Домбровський Олександр Андрійович 
14.06 – Кравець Анатолій Олексійович  
15.06 – Біляк Сергій Миколайович  
15.06 – Хижняк Ігор Володимирович  
16.06 – Манелюк Ірина Павлівна  
18.06 – Трубенко Наталія Михайлівна  
20.06 – Синулін Максим Олегович   
24.06 – Тарасюк Петро Миколайович  
25.06 – Фоменко Валентина Іванівна 
30.06 – Хільковець Володимир Семенович  

24. Нехай Господь благословить тебе  

і охороняє тебе!  

25. Нехай Господь світить обличчям 

своїм до тебе та милує тебе! 

26 .Нехай Господь оберне обличчя 

своє до тебе і дасть тобі мир! 

(Чис.6:24-26) 


