
Вийшов друком літній номер семінарійного "Слова"

  

Головну тему літнього номеру "Слова" редколегія присвятила відпочинку: "Коли літо
приходить - гаряча пора..." Вже на титульних сторінках читач матиме змогу
ознайомитись із прощами, які відбуватимуться напротязі літа, а молодь, крім того, ще й із
цікавими ідеями для активного відпочинку. На 40 кольорових сторінках часопису автори
"Слова" запропонують богословський погляд на недільний відпочинок, розкажуть про
Пласт, покажуть небезпеку неправильного відпочинку, представлять результати
опитування читачів, які брали участь у християнських молодіжних таборах та
багато-багато іншого.

      

У темі номеру:

  

- о. Мирон Бендик, ректор ДДС, запропонує по-богословськи поглянути на святкування
Дня Господнього - неділі;

  

- Андрій Кітик запросить "Вийти... поза буденність";

  

- Ігор Шумей, викладач ДДС, проведе оглядову екскурсію "Туристичними стежками
Прикарпаття";

  

- а Назар Піняжко, збираючись у туристичну мандрівку, допоможе зібрати наплічник та
корисно її провести;

 1 / 3



Вийшов друком літній номер семінарійного "Слова"

  

- про пластунів розкаже Андрій Витівський;

  

- а над питанням "Відпочинок чи антивідпочинок?" роздумуватиме Руслан Стецик.

  

У рубриці "На гранях часу":

  

- Микола Витівський запропонує поглянути на книгу "Володар перснів", як на Євангеліє в
міфах;

  

- Андрій Полиняк поспілкується із читачами на тему літніх християнських таборів;

  

- о. Василь Вербіцький та Олена Юрош ознайомлять читачів із постаттю мученика о.
Дмитра Німиловича;

  

- а Андрій Кобільник відповість на запитання чотирнадцятирічного Назара Хабінського
"Що таке зрада?";

  

- Ігор Бриндак, вже традиційно, запропонує для перегляду корисний фільм.

  

У рубриці "Подих скинії":

  

- Тарас Жеплінський запросить читачів вирушити біблійними сторінками на пошуки
Дороги, Правди і Життя;
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- а о. Степан Угрин, духівник ДДС, проаналізує ту ситуацію, в якій опинилася Україна
після Майдану.

  

У рубриці "Семінарія":

  

- Петро Войтович поспілкується із випукниками ДДС, які розкажуть про свої наміри та
сподівання, а також поділяться побажаннями для тих юнаків, які вступатимуть цьогоріч у
ДДС.

  

- на сторінці поезії семінаристи поділяться своєю творчістю;

  

- опісля ж читачі ознайомляться із тими подіями, які пережила спільнота ДДС за
останніх три місяці;

  

- на останній же сторінці Андрій Лінинський знову запропонує погортати сторінки
"Слова", аби розгадати кросворд.

  

- а ті читачі, які надсилали відповіді на кросворд "Слово №57", дізнаються, хто ж із них
став переможцем.
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