
Вечір «Живим і полеглим героям».с.Вишевичі.
(пісня «Ой у лузі червона калина»).
Ведучий 1: Шановні односельчани! Сьогодні ми зібралися, щоб
в скорботі схилити низько голови перед пам’яті людей різного 
віку, які гинуть в нашій країні у цивілізований час 21 століття.
Ведучий 2: Ми зібралися тут, щоб віддати шану героям 
сьогодення, які виборюють мир і незалежність для України.
Ведучий 1: І саме тут, сьогодні, скажемо: «Люди, бережіть 
серця свої, щоб не стали каменем! Розбудуйте в душах божий 
храм, щоб не повторити великий гріх».
Ведучий 2: А починалося все з мирного Майдана. Це був час 
пробудження національної свідомості. Це був початок 
кривавого протистояння сил добра і зла.
Ведучий 1: За оновлення країни було заплачено страшну ціну: 
своє життя віддали найкращі. І більшість із них – молоді і 
сильні. Ті кому, що тільки починали жити.
(Відео «Десяток юних ангелів.» )
Пісня «Ми упали в сніги».
Сценка «Мені наснилось, що вони зустрілись».
Мені наснилось, що вони зустрілись:
Убитий в Крутах й вірменин Сергій.
В саду едемськім на травичці всілись:
"За що тебе? " "За Україну, друже мій."
Ти знаєш і мене за неї вбили,
Та це було вже років майже сто.
Тоді померли ми, щоб ви нам жили.
А вас вбивають... Вас тепер за що?"
"Ти пам'ятаєш, друже. Звісно, пам'ятаєш,
Як біло-біло в нас цвітуть сади.
І ти цей запах п'єш. І ти його вдихаєш ...
Я б все віддав, щоб хоч на мить туди."
"А я ще ввечері узяв дівча за руку
Й тихенько так до серця притулив.
Тоді не знав, що Бог уже розлуку
Навіки на землі нам присудив. 

Під Крутами стояли ми стіною.
В очах не страх, а злість до ворогів.
Більшовики готовились до бою,
Я йшов на смерть... а жити так хотів."
"Мені твій попіл стукав, брате, в груди.
Я вірменин, а теж Вкраїни - син.
Не мав у серці й крапельки облуди,



За те й убив мене проклятий поганин."
... Мені наснилось, що вони зустрілись.
Убитий в Крутах й бородач Сергій.
В саду едемськім на травичці всілись:
За Україну нас вбивають, брате мій." 

Ведучий2:
 Небесна сотня – то серцях вогонь.
Він гаряче палав за Україну.
Від нині тихим співом заспокой,
Ти, земле рідная, свою дитину.
Ведучий 1.
 Пташиним співом, шелестом трави,
Блакитним небом, золотим колоссям,
Останній раз, як мати пригорни
Чоло високе в обрамку волосся.
Ведучий 2:
 Небесній сотні шана й молитви
За чисті душі, що злетіли в небо.
Їм шлях високий, Боже, освяти,
І в мирі, Господи, прийми до себе.
(пісня «Мамочко, вибач».
Ведучий 1: 
Не плач і не ридай родино,
Хоч біль ніколи не пройде.
Пишайся, ненько Україно – 
Найкраща сотня в небо йде.
Ведучий 2:
Борись Вкраїно за свободу,
Бо кров і сльози пролились.
І пам’ятай своїх героїв
 Їх шанувати поклянись.
Ведучий 1:
 Залишиться кривавий лютий
 В серцях вкраїнських громадян.
Не панувати злу в країні 
Хоч стогне вся земля від ран.
(на фоні відео пісня «Нашим героям»)
Вірш «Колись я приїду до Києва з сином».
Колись я приїду до Києва з сином
Колись…Як цвістимуть каштани…
Під небом пройдемось високим і синім
Пройдемось ошатним Майданом…

Торкнуся,припавши на мить на коліно



Гладкого новенького бруку…
Він все ще гарячий!Це так неймовірно!
Давай,приклади свою руку…

- То сонце нагріло!-і в сина усмішці
Шукатиму трохи розради…
- Ні,сину,не сонце…На цьому ось місці
Горіли колись барикади…

Людей,що піднялись на ці барикади,
Ніщо не могло подолати!
Ніякої сили не було у влади
Лиш страх,брудні гроші та грати…

І люди боролись…І найсміливіші
Дивилися снайперу в дуло…
І лилася кров…Але найголовніше,-
Війни в Україні не було!

Ось там можна їх імена прочитати…
Я всіх називати не стану…
-А що там? Чому стільки квітів там,тату?
- Це стела героїв Майдану…

- Цікаво?... Навіщо туди позносили
Ці шини від автомобілів?
- Це замість вінків…Це тепер,ніби символ.
Це знаки для всіх зрозумілі…

Мій син промовчить і спитає останнє:
( Мов вітром холодним подуло!)
-Я все розумію…Одне лиш питання:
Чому тебе з ними не було?

Ведучий 2: Але майдан став тільки початком великого 
протистояння. За страшним лютим була анексія Криму і 
початок військових дій на сході, яким не видно кінця.
Ведучий 1: Важко усвідомити, а ще важче прийняти серцем 
той факт, що розбрат, розкол, смерть і руїни приніс в Україну 
наш до недавна ще близький і рідний, як ми думали, народ.
Ведучий 2: 
Це моя і твоя війна.
За мою і твою свободу
Я із Заходу, ти із Сходу,
Але ми є одна сім′я.
Ведучий 1: 



Свою покинувши родину
До бою хлопці знов стають
За честь, за волю України
І з цього шляху не звернуть.
(пісня «Ой під калиною»)
(Вірш «Я ніколи в житті не стріляв з кулемета»)
Я ніколи в житті не стріляв з кулемета, 
Я – гранату повік не тримав у руці…
А чи треба країні сьогодні поети,
Коли понад усе Їй потрібні бійці?
Закрутило мій край у страшній круговерті,
Де щодня у людей відбирають життя,
Знов замішано світ на стражданнях і смерті.
А у мене думки про безцінність буття!
Всюди – чорна брехня, всюди підлість і зрада.
Хтось у пекло іде, хтось до раю летить…
Чи потрібні сьогодні пісенні рулади,
Що змивають з душі всю жорстокість за мить?!
Знову я умиваюсь сльозами і кров’ю
Відпускаю свій біль у думки і слова,
Я хотів би наповнити край мій любов’ю,
Поки струни тремтять і душа ще жива!
Я ніколи в житті не стріляв з кулемета,
Але я – на війні й, слава Богу, не вмер!
Хай здається що вам, не потрібні Поети,
Та вони, як ніколи, потрібні – тепер!
(пісня «Їхав козак на війноньку»)
(відео)
(вірш «Я покохала вас на лінії вогню»)
Я покохала Вас на лінії вогню,
Коли життя у Вас було на волосині.
Тоді сказали Ви: «Я Вас люблю»,
А далі було: "Слава Україні!".

Я покохала Вас, як шквально падав "Град",
Тоді, здавалось, небо - у руїні,
Тоді сказали Ви: "Не переможе кат! 
Ніколи ми не встанем на коліна!" 

Я покохала Вас і більше не боюсь,
Навчили Ви мене тримати міцно зброю,
І навіть, може, завтра не вернусь:
Іду я з Вами боронити волю!

Я покохала Вас, для мене поле бою - 
Квітучий райський сад, якщо лиш поруч - Ви.



Так хочеться, щоб завжди були Ви зі мною, 
Так хочеться, щоб не було війни. 

Я покохала Вас: змінився цілий світ,
За Вам я на край Землі аж до загину.
Дозвольте, я Вас міцно обійму
Мій воїн, "Слава Україні!"
(пісня «Туга»)
Ведучий 1: 
Вибач, мамо, за те, що не зміг вберегтись
Від підступної снайпером кулі,
Не почую повік як у нашім саду
На весні закує зозуля.
Ведучий 2:
Вибач, ненько, що в чорнім вбрані
Ти згорьована будеш ходити,
Що серденько твоє споловинилось враз
І довіку вже буде боліти.
Ведучий 1:
Я наблизить зумів світлий завтрашній день,
Коли буде земля розцвітати,
 Ти у мене одна, як одна для усіх,
 Україна страждальная мати.
(пісня «Мальви»)
За честь і за волю, за кращую долю
Покликала рідна земля,
Хай краще загину за неньку Вкраїну,
Ніж буду рабом москаля.

До світлого раю рабів не пускають.
Тож браття скидайте ярмо
Ми кров'ю свободу свою здобували
І ми її не віддамо!

Ми діти народу, козацького роду,
І правда, що йде крізь віки
Ми рідную землю прикрили собою,
Як наші діди і батьки.

Одна наша доля і наша держава,
І прапор і те хто ми є,
І княжий тризуб і козацькая слава
Нам сили в бою додає!

Ми є Україна, велика родина,
Карпати і Крим, і Донбас,



Від Сяну до Дону залізним кордоном,
Завжди захищаємо вас.
Ведуча: Сьогодні на нашому вечорі присутні люди, перед 
якими ми всі в довічному боргу. Вони перші стали на захист 
нашого сьогодення на поклик Вітчизни. 
(вручення квітів бійцям)
Ти, головне, повертайся додому,
Врешті знімай запилюжені берці
І вчися наново жити потому
З перепрошитою вірою в серці...
Ти, головне, повертайся, здолавши
Чистого зла непрожований стогін,
І відпускай цю ненависть назавше
Посеред мирної тиші густої

Ти, головне, повертайся тим шляхом,
Що вбереже твої душу і тіло.
Чорна земля із розпеченим пахом
Тільки дощу, а не крові хотіла.
Ти, головне, повертайся до мами.
Десь там сивіючи за видноколом, 
Матері тужать і дружать домами,
Що пахнуть ніжністю та корвалолом.
Ти, головне, повертайся назовсім
І народи-посади-споруди, 
Вже у твоєму дитиську курносім
Виросте радість, нова і правдива.
Ні, ця війна не потрібна нікому.
Так, ми її не пробачимо, себто
Перемагай і вертайся додому.
Просто живим повертайся, і все тут!
(пісня «Ти солдат України»).
Ведучий 1:
Нам треба об’єднатись воєдино,
Бо мрії й прагнення в нас одні –
Щоб стала вільна й сильна Україна
Ми скажем усі разом: «Ні війні!»
Ведучий 2: Вшануємо хвилиною мовчання                                   
вкраїнців тих, що полягли.
Вони за тим злетіли в небо,
Щоб в мирі й щасті ми жили.
Ведучий 1: Ми закликаємо сьогодні згадати у наших молитвах 
всіх героїв, які поклали свої голови за наше майбутнє. Хай 
пам'ять згуртує нас, дасть нам силу та волю, мудрість і наснагу
для зміцнення власної держави на власній землі.



Ведучий 2: Нехай кожен з нас торкнеться пам’яттю цього 
священного вогню – частинки вічного. А світло цієї свічки хай 
буде даниною тим, хто навічно пішов від нас, хто за ради 
торжества й справедливості пожертвував собою. Вони повинні 
жити в нашій пам’яті.
(пісня «Свіча»).
Ангели запалюють присутнім свічки. Звучить молитва за 
Україну. 
Ведучий 1:  Всевидящий наш Отче і Владико,

Тобі молюся і між всіх незгод
Тебе благаю – не покинь навіки
Вкраїнську землю і її народ.

Ведучий 2: Згаси, о Боже, між братами чвари,
Спаси і вбережи від нових бід,
Щоб не зростали знову яничари,
Щоб в славі процвітав козацький рід.

Ведучий 1::  Звільни нам душі від страху й облуди,
А Україну від нових оков,
Щоби людьми вовік лишались люди,
Щоб не лилась невинна кров.

Ведучий 2: Звільни наш край від вражої навали
Для нинішніх й прийдешніх поколінь.
Даруй нам волю, щастя і державу,
На многії літа, даруй… Амінь.

Фінальна пісня «Боже, Україну збережи».


