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Розклад Богослужінь
на січень 2020 р.Б.
Вівторок, 31 грудня 2019
22:00 Новорічна подячна молитва
Реколекційна наука
Середа, 1 січня
00:00 Божественна Літургія
Святкове частування
Хресна дорога
10:00 Божественна Літургія
Четвер, 2 січня
10:00 Божественна Літургія за покликання
П'ятниця, 3 січня
10:00 Божественна Літургія за узалежнених
Спільна Хресна Дорога
Субота, 4 січня
10:00 Божественна Літургія за померлих,
Панахида
Спільна Хресна Дорога
12:00 Божественна Літургія за здоров'я
Неділя, 5 січня
09:00 Божественна Літургія
Спільна Хресна Дорога
11:00 Божественна Літургія
Спільна Хресна Дорога
14:00 Божественна Літургія
16:00 Божественна Лутургія

Понеділок, 6 січня
09:00 Царські Часи
10:00 Вечірня із Літургією Святого Василія
Великого
23:00 Велике Повечір'я
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Вівторок, 7 січня
00:00 Божественна Літургія
08:00 Божественна Літургія
10:00 Божественна Літургія
Вечірня із Литією
Середа, 8 січня
10:00 Божественна Літургія
12:00 Божественна Літургія
Четвер, 9 січня
10:00 Божественна Літургія
П'ятниця, 10 січня
10:00 Божественна Літургія за узалежнених
Спільна Хресна Дорога
Субота, 11 січня
10:00 Божественна Лутургія за померлих,
Панахида
Спільна Хресна Дорога
12:00 Божественна Літургія за здоров'я
Неділя, 12 січня
09:00 Божественна Літургія
Спільна Хресна Дорога
11:00 Божественна Літургія
Спільна Хресна Дорога
14:00 Божественна Літургія
16:00 Божественна Лутургія
Понеділок, 13 січня
10:00 Божественна Літургія
16:00 Вечірня із Литією
Вівторок, 14 січня
10:00 Божественна Літургія
Середа, 15 січня
10:00 Божественна Літургія
Четвер, 16 січня
10:00 Божественна Літургія
П'ятниця, 17 січня
09:00 Царські Часи
10:00 Божественна Літургія за узалежнених
Спільна Хресна Дорога
Субота, 18 січня
10:00 Вечірня з Літургією св. Василія
Великого; Велике Водосвяття
Неділя, 19 січня
8:00 Велике повечір'я з Литією;
9 : 0 0 Б ож е с т в е н н а Л і т у р г і я , В е л и ке
Водосвяття;
11:00 Божественна Літургія
14:00 Божественна Літургія
Йорданські відвідини в с. Страдч

Нерушима Стіна
2019 р.Б.

Понеділок, 20 січня
10:00 Божественна Літургія
Вівторок, 21 січня
10:00 Божественна Літургія
Середа, 22 січня
10:00 Божественна Літургія
Четвер, 23 січня
10:00 Божественна Літургія
П'ятниця, 24 січня
10:00 Божественна Літургія за узалежнених
Спільна Хресна Дорога
Субота, 25 січня
10:00 Божественна Лутургія за померлих,
Панахида
Спільна Хресна Дорога
12:00 Божественна Літургія за здоров'я
Неділя, 26 січня
09:00 Божественна Літургія
Спільна Хресна Дорога
11:00 Божественна Літургія
Спільна Хресна Дорога
14:00 Божественна Літургія
16:00 Божественна Лутургія
Понеділок, 27 січня
10:00 Божественна Літургія
Вівторок, 28 січня
10:00 Божественна Літургія
Середа, 29 січня
10:00 Божественна Літургія
Четвер, 30 січня
10:00 Божественна Літургія
П'ятниця, 31 січня
10:00 Божественна Літургія за узалежнених
Спільна Хресна Дорога

stradch.com
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Викорінюємо забобони
Забобони – це плід людської фантазії, який
породжувався від почуття страху. Цивілізації,
які знаходились біля Середземного моря мали
свої забобони та своїх богів. Античний світ мав
цілу мережу забобонності, з якою боролися
представники релігій тих цивілізацій. До
прикладу римляни вели гоніння на ворожбитів і
ворожіння, які не мали нічого спільного з їхніми
язичницькими віруваннями. Також в давньому
Римі було популярно тримати в дома обереги,
носити амулети, які начебто захищають людей
від злих сил. Українських народ, не зважаючи,
що асоціює себе з християнством дотримується
багатьох забобонів, що не мають нічого
спільного з Христовою вірою.
Одним з найпопулярнішим «віруванням»
серед українського народу – є червона нитка.
Багато людей вірять у «велику силу» цього
амулета. На жаль, у ефірі однієї популярної
радіо станції в Україні вийшов ефір, де
розповідалося про силу нитки, як її потрібно
зав'язувати, на які руці но сити і т д.
Наголошувалося на захисті аури носія нитки від
проникнення негативної енергії вроків, злого
ока. Історія виникнення червоної нитки є
наступна. Цей знак надівався дітям після
посвяти їх демону, який в давнину називався
Ваал. Ім'я Ваал перекладається, як «пан»,
«владика», «господар». Особливої пошани він
зазнавав в Сирії, Палестині, Вавилоні. Цими
іменами євреї називали Бога. В давньому Єгипті
його ототожнювали з богом Сетом, в античному
світі з Зевсом. Дуже часто єврейський народ
відходив від Служіння істинному Богу і за що
сам себе карав. Ось що говорить Господь Бог
через пророка у книзі пророка Єремії: «Вони
спорудили узявши на честь Ваала, щоб палити
вогнем своїх синів як всепалення Ваалові; а того
не заповідав я й не встановлював, ба й на думку
воно мені не спадало» (Єрм.19,5). Жахливо
відбувався обряд посвяти дітей богу. Коли
дитина підростала, не залежно від статті вона
мала віддати свою цноту Ваалу. Після цього
вважало ся, що дитина захищена, бо є«

посвячена» богу. Знаючи цю історію, батьки
ніколи би не одягали дітям червону нитку.
Навіть якщо під час обр'яду ворожки та
ворожбити відчитували християнські молитви.
Також ще однією причиною вірувань в червону
нитку є історія з близнюками зі Старого Завіту.
Важливим в Старому Завіті було первородство.
Коли близнята народжувались, то повитуха
надягнула на першого червону нитку, щоб знати
хто є первородний. «Коли ж настав їй час
родити, ось - близнята в її лоні. І як вона
породила, висунуло одне ручку, а повитуха
схопила і прив'язала до ручки червону нитку,
кажучи: "Це вийшло перше." Та й сталось: коли
воно назад потягло ручку - аж тут його брат
вийшов. І каже вона: "Як же ти прорвався!" І
назвала його ім'ям Перец».( Бут. 38, 27 – 30).
Іншим забобоном, який відомий серед народу
є вітання через поріг. Приходиш в гості до
сусіда, друга, родича подаєш руку а тобі у
відповідь:«Через поріг не можна!» І виникає
питання чому? В наших пращурів була традиція
ховати покійника під поріг. Вважалося, що
мертва людина буде захищати дім. Тому, щоб
проявляти повагу до померлого – через поріг не
віталися. Інша версія цього забобону походить із
мусульманського світу.В деяких ісламських
країнах існує забобон, що під порогом дому
живуть джини. Джини в ісламі це духи. Тому є
страх щось робити над порогом, наступати на
нього чи сідати.
Ще один забобон, який наводить страх
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н а л юд е й – є с и м в о л і к а ч и с л а 1 3 . В
американських хмарочосах після 12 поверху йде
зразу 14. В літаках деяких авіаліній відсутні
місця під 13 номером, а також не у всіх готелях
можна поселитися в кімнату під номером 13.
Чому так? Існує певна мережа позитивних речей
пов'язаних з цифрою 12. Маємо 12 знаків
зодіаку, які начебто символізують певний
космічний порядок та символ довершеності. В
українському язичницькому світі дівчата на
Івана Купала під подушку ставили 12 трав.
Маємо традицію на Свят Вечір готувати 12 страв
на стіл. В середньовіччі маємо 12 лицарів
круглого столу, в античному Римі 12 верховних
богів. У Біблії теж багато місць де згадується це
число. Наприклад 12 апостолів чи 12 воріт у
Єрусалимі. Щоб зробити дисгармонію всього
того вище перерахованого достатньо додати 1 і
вийде число 13. Тому в багатьох народах 13
символізує хаос та смерть. Це лиш одна версія
забобону. Існує багато різних версій про
забобоне число 13. Найбільше люди бояться
п'ятницю 13. Багато хто пов'язує це зі смертною
смертю Ісус а Христ а в п'ятницю. Але
християнин має пам'ятати, що через смерть
Христа на Хресті прийшло спасіння. Тому не
потрібно боятися ні числа 13, ні п' ятниці 13.
Ще з дитинства ми чули про вроки. Когось,
нажаль батьки возили до бабусь – ворожок щоб
та «злила віск», захистила від «заздрісного ока»,
після того як батьки помічали в дитини поганий
настрій, часте позіхання, бліду шкіру та низьку
температуру. Часто такий стан ніяк не
пов'язаний з надприроднім втручанням. Але б
було неправдою говорити про відсутність вроків
на іншу людину. Не дивлячись на розвиток
цивілізації та віровчення Церкви, магія є
п о п ул я р н о ю . Н а ц е н т р а л ь н и х ка н а л а х
п о ка зу ют ь т е л е п е р ед ач і п о в ' я з а н і з
шарлатанством та магією. Нажаль, ці передачі
збирають біля своїх екранів мільйонів
українців, які називають себе віруючими
людьми. В Святому Письмі є моменти коли
люди зверталися до магії і Бог це засуджує.
Апостол Пало ставить людей які займаються
магією на перелік до тих, хто не успадкує
Царства Божого, якщо не покаються. «Учинки ж
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тіла явні: розпуста, нечистота, розгнузданість,
ідолослужіння, чари, ворогування, свари,
заздрість, гнів, суперечки, незгоди, єресі,
зависті, пияцтво, гульня і таке інше, про що я вас
попереджаю, - як я вже й раніше казав, що ті, що
таке чинять, царства Божого не успадкують»(
П о с л а н н я Га л . 5 , 1 9 - 2 1 ) . С в я щ е н и к и –
екзорцисти говорять про можливий вплив
вроків на людину. Але який має бути вихід з
такої ситуації. Коли людина відчуває на собі
вплив вроків потрібно зразу звертатися до
священика та попросити про молитву на
оздоровлення. Також, якщо людина живе в
освячуючи ласці, тобто щонеділі відвідує
Церкву, користає зі Святих Тайнст Покаяння та
Євхаристії, щоденно молиться та читає Святе
Письмо вона має великий захист перед чарами.
Ворожки, магія – це загравання. Тому що ті люди
які знімають вроки пізніше їх і накладають. І
наслідки з таким заграванням будуть ще
гіршими. Згадаймо собі хоча б першу заповідь:
«Нехай не буде в тебе інших богів крім мене»(
Вих.20,3). Нехай нас не обманюють оголошення
в маршрутках чи на вулиці про захист від вроків
та темних сил, навіть якщо на цих оголошеннях
намальовані ікони. Нехай нас не обманюють
продавці з «оберегами», на яких присутні
образи ангелів та Пречистої Діви Марії з Ісусом
Христом.
Забобонів є ще дуже багато. Про них можна
чимало написати,але пам'ятаймо, що якщо ми є
християнами то наша віра має бути у
Воскреслого Ісуса Христа, а не у пусті балачки.
Маємо Церкву та її віровчення. Тому звіряймо те
в що ми віримо з вірою Церкви. Можливо у
вашій вірі присутні забобони? Тоді їх потрібно
викорінювати.
Андрій Олійник
Збережено стиль та граматику автора
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Шкодуєш про щось?
Отець Піо допоможе не опускати рук

Місце, де потрібно шукати волю Божу, — це
теперішній момент.
Наше життя переповнене жалями через
неправильні рішення. Але, спираючись на нашу
християнську віру, ми бачимо, що Господь може
обернути на добре геть усе, навіть щось таке
грандіозне, як первородний гріх. Ось чому у
Велику суботу Церква називає гріх Адама
«щасливою провиною, яка принесла нам такого
великого Відкупителя». Святий о.Піо теж
говорив про щось подібне, запевняючи нас, що
ми можемо знайти волю Божу у ситуації, в якій
перебуваємо на цю мить, і не важливо, що нас у
неї привело. «Не бійся і не шкодуй у своїй душі,
що ти пішов хибною дорогою, — це абсолютна
брехня. Дорога, якою ти ідеш, веде тебе до Неба.
І вона — найбезпечніша, адже сам Ісус веде тебе
за руку. Не переймайся через свою духовну
спустошеність і затверділість. Навіть навпаки
— втішай себе в дусі, пам’ятаючи слова Ісуса:

“Блаженні вбогі духом, бо їхнє Царство
Небесне”. Якою великою радістю є служіння
Богові в пустелі без манни, води чи будь-якої
іншої втіхи! Вистачить лише того, щоб бути під
Його керівництвом і страждати за Нього. Нехай
Пречиста Діва благословить тебе! …Коли ти
підлаштовуєшся під Його бажання, то служиш
Йому відповідно до Його волі, яка безсумнівно
краща, ніж твоя. Яка ж тоді різниця, на якому
шляху ти перебуваєш, якщо належиш Богові?
Тому, якщо ми справді не шукаємо нічого
іншого, крім Нього, то будемо однаково
задоволені обома шляхами».
Джерело: credo
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Що відбувається у мозку,коли ми молимся?
Сучасна неврологія, завдяки новітнім технологіям, що дозволяють простежити діяльність мозку у стані
його повної активності, показує, що молитва здатні змінювати структуру мозку.
Людське існування спрямоване на вічність. Тому
філософія чи поезія є природною потребою людини.
А молитви та споглядання, які є частиною духовного
розвитку, надають сенсу нашому існуванню. Сучасна
неврологія, завдяки новітнім технологіям, що
дозволяють простежити діяльність мозку у стані
його повної активності, показує, що споглядання та
молитва здатні змінювати структуру мозку. Це
спостереження доводить, що певні стани мозку та
нервової системи можуть формуватися або виникати
в результаті релігійних переживань.
Існує розгалужена мережа структур, що беруть
участь у діяльності мозку. Це лобова частина, яка
допомагає нам зосередити свою думку на молитві;
лімбічна система, що дозволяє переживати сильні
емоції; тім’яні частини, завдяки яким ми відчуваємо
себе і які допомагають нам зорієнтуватися у часі та
просторі. Залежно від конкретного досвіду ці зони
можуть вмикатися чи вимикатися. Наприклад,
тім’яна доля може відключитися, коли хтось
переживає єднання з Богом. Такі відкриття стають
можливими завдяки новітнім технологіям і
допомагають міждисциплінарним мислителям
розробити науково обґрунтовану теологію, яка
дозволяє зрозуміти, наприклад, взаємозв’язок між
вірою і здоров’ям.
Витоки взаємозв’язку між неврологією та
духовністю слід шукати у працях Герберта Бенсона,
кардіолога з Гарвардської медичної школи, який
ретельно вивчив роль, яку вегетативна нервова
система відіграє у процесі захворювань людини.
Бенсон визначив, що система реагування на стрес
впливає на всю нервову систему.
Він зробив ще одне цікаве відкриття: виявив, що

споглядання, серед багатьох інших переваг,
допомагає розслабити нервову систему, знижує
артеріальний тиск, покращує стан серця, продовжує
життя, дає відчуття щастя т а близько сті з
трансцендентністю.
Після років досліджень Бенсон виявив, що ті, хто
практикував споглядання як форму молитви, були
здоровішими, ніж ті, хто практикував її лише як
спосіб досягти певної користі для здоров’я.
Споглядання(розважаня), заснованна на вірі,
приносить більше користі для розуму та тіла, ніж
агноститична медитація.
Безумовно, ці наукові відкриття можуть бути для
нас стимулом до молитви, але найголовніше – щоб
ми переживали наш духовний вимір як великий дар,
незалежно від наукових фактів.
Сила молитви виходить за рамки самої науки, хоча
наведені вище дані можуть стати поштовхом до
усвідомлення багатьох переваг, які пропонує нам
молитва.
Джерело:dyvensvit.org

Дорогі прочани!
На Страдецькій Хресній Дорозі, наділеній Єрусалимським відпустом,
можемо користати великі ласки для душі та тіла. Як не дивно, але у наш
час навіть технічні засоби сприяютьтому щоб, аби людям було комфортно
молитися. Ми використовуємо озвучення, завдяки якому кожен, хто бере
участь у Хресній Ході, може виразно чути слова молитви. На жаль,
пристрій вийшов з ладу. Тому просимо допомогти нам придбати нове
обладнання для згаданої цілі. Молимось за всіх, хто склав пожертву на
Божу прославу. Хай винагорода повертається Вам сторицею!

Страдч.

Нерушима Стіна
2014 р.Б.
2019

Подяка отцю Володимиру
Дяку
Всечесний Отче Володимире! Сьогодні наша парафіяльна
спільнота, прочани, дякують Вам за дар священичого служіння на
Страдецькій горі! Ми вдячні Вам за жертвенну та віддану працю в
нашому храмі протягом більше року, за змістовні і глибоко
пізнавальні проповіді, спільну молитву, настанови, слова порад та
підтримки для кожного хто потребував.
Нехай Всемилостивий Господь щедро Винагородить Вас за
Вашу невтомну працю своїми дарами, даючи Вам сил і натхнення
для подальших звершень! Вам такої ж ревності та побожності у
Вашому служінні для всіх людей, яких вашій опіці поручить
Господь!
Нехай Господь та Страдецька Божа Мати береже та провадить
Вас на многії літа!
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Відпустове місце Страдч відвідали військові, які навчаються, у навчальному
центрі с. Старичі

Пряма трансляція зі Страдча
www.youtube.com/user/stradch
П’ятниця:
10:00 Божественна Літургія
10:00 Божественна Літургія
Неділя:
09:00 Божественна Літургія
11:00 Божественна Літургія

Страдч.

Нерушима Стіна
2019 р.Б.
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Будівництво дому паломника
Страдч – молитовний куточок, куди приїжджають
дуже багато людей. З Божого благословення у 2016
році ми розпочали будівництво відпустового
центру, який надасть можливість створити кращі
умови для паломників.
Також у цьому центрі будуть кімнати, де наші
паломники зможуть тимчасово зупинитися…
Особливу увагу плануємо приділити створенню
належних умов для осіб з особливими потребами.
На даний час затверджено проект, підведено
комунікації та зведено каркас будівлі. Попереду ще
великий обсяг робіт. Оскільки зведення такого
об'єкту вимагає значних коштів, потребуємо
благочинної фінансової допомоги.
З цією метою у Храмі Успення Пресвятої
Б о го р од и ц і с . С т р а д ч р о з п оч ат о а к ц і ю
«Цеголка». Придбавши нашу «Цеголку», Ви
вносите свою лепту не лише у спорудження дому
для паломників, а й стаєте причетним до
поширення Божого Слова на землі та утвердження
Христової Церкви. Бог бачить і винагороджує
кожен акт людського милосердя…

«Воздавай Всевишньому згідно з його даром щедро за твоїми власними статками; Господь бо
тобі відплатить, поверне тобі всемеро». (Сирах 35,
9-10)
Нехай Господь винагородить сторицею кожного
жертводавця!

тел.: +380 67 752 57 72, www.stradch.com,
e-mail: stradch@ukr.net, fb.com\Stradch.UGCC,
81076, Львівська область, Яворівський район, с.Страдч,
Храм Успення Пресвятої Богородиці УГКЦ
____________________________________________________
В ГРИВНЯХ
ЄДРПОУ/ДРФО 39900575,
ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ 14360570,
код банку 325321) No 26009053701352
____________________________________________________
Релігійна громада УГКЦ парафії Успення Пресвятої Богородиці у с.Страдч.
Код ЄДРПОУ: 26485147 Реквізити:
Найменування банку: Філія Львівське ОУ АТ "Ощадбанк»
Розрахунковий рахунок: 26009300164700 МФО: 325796
Адреса банку м. Львів, вул.Січових Стрільців 9
Для переказу вказувати - добровільна пожертва
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Церковний календар
Грудень 2019

Страдч.

Нерушима Стіна
2019 р.Б.
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Прощі на 2019 рік
·
·
·
·

24-25 березня – нічна проща мігрантів від Архикатедрального собору св. Юрія;
26 червня – Всеукраїнська проща;
28 серпня – проща з нагоди храмового празника;
27-28 жовтня – нічна проща мігрантів від Архикатедрального собору св. Юрія.

Страдецькі книги
Запрошуємо парафіян та прочан долучатися до
братства Тверезості!
Кожен, хто бажає скласти присягу на відречення від
шкідливих звичок(алкоголю, тютюнопаління,
наркозалежності тощо) за себе чи за своїх ближніх,
може звертатися до парафіяльних священиків у будьякий день. У храмі знаходиться Книга Тверезості, де
після присяги люди записують свої імена та намірення

Дорогі паломники!
Якщо хтось із вас по-особливому відчув на
собі Божу ласку через вплив молитви у
Страдчі - зцілення від хвороби чи
допомогу у вирішенні інших життєвих
проблем — Л АС К А В О П РОС И М О
ЗАСВІДЧУВАТИ ЦЕ У ПАРАФІЯЛЬНІЙ
КНИЗІ ВІДГУКІВ ПРО ОТРИМАНІ
ЧУДА!

Банківські реквізити парафії Успення Пересвятої Богородиці с.Страдч УГКЦ
Пожертва Богові зі свого достатку є невід’ємним елементом у церковному житті та у справі власного
спасіння. Щира жертовність ототожнюється із почуттям задоволення бо це справа, яка є Богом благословенна,
адже жертвуючи на храм ми тим самим стаємо співучасниками розбудови Церкви Христвої і зокрема того
храму у якому ми молимося та де ми жертвуємо.
Людина створена Богом на Його образ і подобу. Бог кличе її до спільноти любові з Собою. Бути перед лицем
Господнім, жити в Його присутності – це покликання кожного з нас. «Отож, приступаймо з відвагою до
престолу благодаті, щоб прийняти милість та для своєчасної допомоги знайти благодать» (Євр.4:16).
тел.: +380 67 752 57 72, www.stradch.com,
e-mail: stradch@ukr.net, fb.com\Stradch.UGCC,
81076, Львівська область, Яворівський район, с.Страдч,
Храм Успення Пресвятої Богородиці УГКЦ
____________________________________________________
Релігійна громада УГКЦ парафії Успення Пресвятої Богородиці у с.Страдч.
Код ЄДРПОУ: 26485147 Реквізити:
Найменування банку: Філія Львівське ОУ АТ "Ощадбанк» Розрахунковий рахунок: 26009300164700 МФО:
325796
Адреса банку м. Львів, вул.Січових Стрільців 9
____________________________________________________
Реквізити для благодійних внесків
РО МІСІЯ ВЦ СТРАДЕЦЬКА ГОРА ЛА УГКЦ
ЄДРПОУ/ДРФО 39900575,ПАТ КБ
"ПРИВАТБАНК"(код ЄДРПОУ 14360570,код
банку 325321) No 26009053701352,валюта
UAH(Українська гривня)
Для переказу вказувати - добровільна пожертва
Прохання при переведенні грошей вказувати Ваше імя і прізвище, щоб отці у Страдчі могли молитись за Вас і
Вашу родину.
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Розклад Богослужінь
на парафії Успення Пресвятої Богородиці у с.Страдч
- 10:00 Божественна Літургія за померлих

Вівторок

- 10:00 Божественна Літургія за хворих
-Молебень до Страдчанських Блаженних

Середа

- 10:00 Божественна Літургія за померлих (абортованих дітей)

Четвер

-10:00 Божественна Літургія за покликання до священичого,
монашого та подружнього стану

Пятниця

- 10:00 Божественна Літургія за узалежниних від алкоголю, тютюну, наркотиків та азартних ігор
- спільна Хресна Дорога

Субота

Неділя

- 10:00 Божественна Літургія за померлих;
- Спільна Хресна Дорога;
- 12:00 Божественна Літургія за здоров’я;
- 17:00 Божественна Літургія за здоров’я (в період з квітня про жовтень)
- 09:00 Божественна Літургія за здоров’я;
- Спільна Хресна Дорога;
- 11:00 Божественна Літургія парафію;
- Спільна Хресна Дорога;
- 14:00 Божественна Літургія за здоров’я;
- 16:00 Божественна Літургія за жертводавців;
- 18:00 Божественна Літургія (в період з квітня про жовтень)
- Молитви спільноти «Матері в Молитві».
- Щодня можна приступити до Святої Тайни Покаяння.
- Щосуботи о 13:00 навчання Катехизму для дітей.
- Печерний монастир відчинений щодня з 09:00 по 17:00.

НІЧНІ ЧУВАННЯ У 2020 РОЦІ
Січень

31 грудня 2019 р. – 01 січня 2020 р.

Липень

4-5 липня; 17-18 липня

Лютий

1-2 лютого ; 21-22 лютого

Серпень

1-2 серпня; 21-22 ; 27-28 серпень

Березень

7-8 березня; 20 -21 березня

Вересень

5-6 вересня; 18-19 вересня

Квітень

4-5 квітня; 17-18 квітня

Жовтень

3-4 жовтня; 17-18 жовтня

Травень

2-3 травня; 15-16 травня

Листопад

7-8 листопада; 20-21 листопада

Червень

6-7 червня; 19-20 червня

Грудень

5-6 грудня; 18-19 грудня;
31 грудня 2020 р. – 01 січня 2021 р.
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