The Icon Corner
657 The part of the home where icons are placed is called the icon corner. The name in English
(as also the Ukrainian, pokuttia) derives from the custom of placing the icons in a corner (kut).
For Christians, the corner of a house is a reminder of Jesus Christ, "the cornerstone." Arranging
such an icon corner in a home truly consecrates a place for God in the life of the family.
Customarily there were three icons in such a corner: one of Jesus Christ, another of the Mother
of God, and a third of St. Nicholas. Christ, as the head of the Church Body, is the model for the
husband, the head of the family. The most holy Mother of God with the Child Jesus is the perfect
model for the mother and the children. And St. Nicholas is an example of compassion and
hospitality.
658 In significant moments of family life, the parents bless their children with these icons.
Before beginning the school year, or leaving home for the military service, the children are
blessed with the icon of Christ, and before marriage with the icon of the Mother of God. A
family prays together and grows together in virtue in the presence of these icons. This corner is
also the place for main Christian books: Holy Scripture, a prayer book, and a catechism.

Покуття
657 Місце в помешканні, де розміщують ікони, називається покуттям. назва «покуття»
походить зі звичаю розміщати ікони в куті хати. куток, «ріг» хати в християнському
розумінні є «наріжником», що означає Ісуса Христа – «наріжний камінь». облаштування
такого «покуття» означає, що Бог дійсно займає «місце» в житті сім’ї. Зазвичай ікон було
три – Ісуса Христа, Пресвятої Богородиці та святого Миколая: Христос – як Глава тіла
церкви – є взірцем чоловіка – глави сім’ї; Пресвята Богородиця з дитям-Ісусом є
досконалим взірцем матері та її дітей, а святий Миколай – приклад милосердя та
гостинності.
658 У значущі хвилини сімейного життя батьки благословляють дітей іконами: іконою
Христа – перед їхнім відходом на навчання або до війська, іконою Богородиці – перед
одруженням. Сім’я перед іконами спільно молиться та зростає в благочесті. на покутті
зберігаються головні християнські книги: Святе Письмо, молитовник і катехизм.

