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Посміхнись! 
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 видання 

 

Сучасне життя має багато переваг, наприклад, можливо негайно 

спілкуватся із родиною, друзями, бізнес-партнерами на будь-якій 

відстані й у зручний спосіб. Разом із тим як збільшилися 

можливості, збільшилися і очікування. Це залишає сучачній 

людині мало часу на читання. Для короткого ж віршу легше 

знайти час. Тому з думкою про це і щоб нагадати зайянятим 

читачам про Головне, про важливість посмішки, вічність любові 

та про рішуче значеннчя сміливісті для перемоги у добрій справі 

автор і написав цю книгу. 
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До Пресвятої Богородиці 
 

Присвята Богородице, дякую Тобі за приклад: 

“Я ж Господня раба,” Ти сказала; 

І таким Твого життя є виклад: 

Все життя Ти Богу щиро віддала. 

 

Бог Тебе забрав до Себе коли Ти заснула – 

Ти разом із Ним перебуваєш 

І нашу щиру молитву до Тебе завжди чуєш і чула 

І від бід і скорбот нас визволяєш. 

 

Дякую Тобі, Пресвята Богородице, за молитви неперестанні, 

За велику любов і допомогу, 

За настанови Твої вечірні і ранні, 

За те, що наші прохання, скорботи приносиш Богу. 

 

Неділя    02.10.2016 

 

 

 

Славімо Господа бо Він Благий 
 

Славімо Господа бо Він Благий. 

Чистим серцями посилає день ясний, 

На віки і нині милість Його; 

Навіть грішних спасає і не відніме того. 

 

Субота   11.02.2006 
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День настає 
 

Ніч проходить, 

День настає. 

Нехай беззаконник своє робить. 

А праведник винагороду свою дістає! 

 

П’ятниця   29.03.2013 

 

 

 

Коли презентація на разі 
 

Коли презентація на разі, 

Готуйся і практику май на увазі; 

А щоб подолати зайве хвилювання – 

Уяви, що всі – у захваті і хочуть дати тобі цілування! 

 

Вівторок   09.10.2018 

 

 

 

Цінуй життя 
 

Цінуй життя та користуйся 

Щоб іти вперед; не лінуйся, не лякайся. 

Любов’ю до Бога та ближнього рятуйся. 

На помилках не циклись; посміхайся! 

 

Середа   04.07.2018 
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СВЯТО НАБЛИЖАЄТЬСЯ 

Христос народився! 
 

Христос народився, славімо Його! 

У пісні, думці, ділі – 

З любов’ю, мудрістю, сміливістю – Пана всього. 

Бог прийшов до нас у тілі! 

 

Слава Богу заспіваймо. 

Радістю, надією серця укріпляймо. 

Христос народився від Марії Діви – 

Хай подячно з веселістю залунають співи! 

 

Неділя   30.12.2018 
 
 
 

Що ми святкуємо на Різдво 
 

Точну дату Різдва хто знає? 

Але важливе інше, а саме, 

Що Господь про нас дбає, 

Що через Христа людина на спасіння надію має. 

 

Отож, що ми святкуємо? 

Не дату, не календар, 

Але те, що до Світла крокуємо; 

Любов, надію, віру, що від Бога дістали даруємо. 

 

Субота   22.11.2008 
 
 


