ЧИН ПОСВЯЧЕННЯ ПРАПОРА
ПЛАСТОВОГО КУРЕНЯ «ПОБРАТИМИ»
Посвячення вiдбувається після «Будь ім’я Господнє»:
Прапор лежить зложений на тетраподі, або прапороносець стоїть
перед тетраподом, звернений до священика і людей.
Священик обкаджує довкола за кожним разом, що спiвається тропар,
тобто три рази.

Тропар: Спаси, Господи, людей Твоїх* i благослови
спадкоємство Твоє.* Дай перемогу благовiрному народовi
над супротивниками* i хрестом Твоїм* охорони люд Твій.
(3х)
Священик (або диякон): Господеві помолімся.
Хор: Господи помилуй.
Священик: Господи Боже наш, Боже сил, сильний мужністю
і мужній у боях; Ти подав давньому юнакові Твоєму
Давидові предивну силу для перемоги над негідником
Голіятом, і Ти показав слузі Твоєму цареві Константанові
нову ласку, переможний знак: Ти велів озброїтися хрестами
i їх носити на військових прапорах для захисту від кожного
ворожого нападу; Ти, Господи, і сьогодні ласкаво прийми
покірні наші молитви, і зішли небесне Твоє благословення
(+) на нас, Твоїх слуг, членів пластового куреня
«Побратими», що стоїмо перед Тобою. Дай нам зростати в
пластових ідеалах і в побратимському дусі взаємної
допомоги і самопожертви, дозволь прапор цей носити на
безнастанну пригадку Твого захисту та для зміцнення
нашого куреня і богобоязного українського народу. Силу і

мужність подай, і заборони кожній ворожій силі, яка могла
б загрожувати чи лихо нам творити; та дозволь нам завжди
здобувати перемоги на Твою славу і на добро народу
нашого. Підперези бедра наші правдою, вдягни нас у
броню справедливости, взуй наші ноги в готовість
проповідувати Твоє Євангеліє миру і подай нам щит віри,
щоб згасити розпечені стріли лукавого, подай нам шолом
Твого спасіння, і меч духовний, тобто слово Боже. Ти ж бо
мужність і скріплення наше, і Тобі славу возсилаємо, Отцю, і
Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків.
Хор: Амінь.
Священик кропить свяченю водою прапор і прапороносця, кажучи:

Благословення Бога, прославленого у Святій Тройці, Отця
(+), і Сина (+), і Святого Духа.(+) покропленням цією
свяченою водою нехай зійде і перебуває на цьому прапорі
й на тих, що будуть носити його для захисту й оборони
Христової правди, свого українського народу і пластового
куреня «Побратимів».
Інші присутні отці також кроплять водою прапор і прапороносця.
Накінець головний служитель також кропить усіх присутніх членів
куреня. Вручаючи прапор після посвячення, священик мовить:

Будьте мужні, нехай кріпиться серце ваше, перемагайте
ворогів видимих і невидимих, маючи надію на Господа.
Прийміть цей прапор мужності і спільної пpaцi разом з
оцим благословенням, щоб ви під цим прапором твердо
стояли з набожністю, вірністю і щирою любов’ю один до
одного, щоб кожен з вас був гідний зватись дитиною
Божою, сином українського народу і членом пластового
куреня «Побратимів», молитвами Владичиці нашої
Богородиці і всіх святих.
Завершується Божественна Лiтургiя. Слiдує Многолiтствiє.

