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(ВИНЕСЕННЯ ЧЕСНИХ ДЕРЕВ ЖИВОТВОРЯЩОГО ХРЕСТА ГОСПОДНЬОГО – ПАМ'ЯТЬ ХРЕЩЕННЯ РУСІ-УКРАЇНИ (988)
– СВЯТИХ СЕМИ СВЯТИХ МУЧЕНИКІВ
МАККОВЕЇВ: АВИМА, АНТОНІНА, ГУРІЯ,
ЄЛЕАЗАРА, ЄВСЕВОНА, АЛІМА І МАРКЕЛА, МАТЕРІ ЇХ СОЛОМОНІЇ ТА УЧИТЕЛЯ
ЇХНЬОГО ЄЛЕАЗАРЯ (166 Д.Х.). ГОЛОС 7
-ИЙ. АПОСТОЛ: І КОР. 1:18-24 [ЗАЧАЛО
125] І ЄВР. 11:33-12:2 [ЗАЧАЛО 330].
ЄВАНГЕЛІЯ: ІН. 19:6-11, 13-20, 25-28,
30-35 [ЗАЧАЛО 60] І МТ. 10:32-33, 3738, 19:27-30 [ЗАЧАЛО 38].)

(PROCESSION OF THE HONOURABLE WOOD
OF THE LIFE-GIVING CROSS – COMMEMORATION OF THE BAPTISM OF RUS’-UKRAINE
(988) – THE HOLY SEVEN MACCABEES
MARTYRS: ABIMUS, ANTONIUS, GURIAS,
ELEAZAR, EUSEBONUS, ALIMUS, AND MARCELLUS, THEIR MOTHER SOLOMONIA, AND
THEIR TEACHER ELEAZAR (166 B.C.). TONE
7. EPISTLE: І COR. 1:18-24 [BEGINNING
125] & HEB. 11:33-12:2 [BEGINNING 330].
GOSPEL: JN. 19:6-11, 13-20, 25-28, 30-35
[BEGINNING 60] & MT. 10:32-33, 37-38,
19:27-30 [BEGINNING 38].)

Тропар – Голос 7: Зруйнував єси
Хрестом Твоїм смерть, відкрив Ти розбійнику рай, Мироносицям плач
змінив, і апостолам Проповідувати
повелів єси, що Ти воскрес, Христе
Боже, даючи світові велику милість.

Tropar – Tone 7: You destroyed
death by Your Cross. You opened paradise
to the thief. You changed the MyrrhBearers weeping and commanded Your
apostles to proclaim that You are risen, О
Christ God, granting the world great mercy.

Тропар Святому Хресту – Голос 1:
Спаси, Господи, людей Твоїх і благослови насліддя Твоє, перемогу православним християнам над супротивниками
подай і Хрестом Твоїм охороняй нас,
оселю Твою.

Tropar to the Holy Cross – Tone 1:
O Lord, save Your People and bless Your
inheritance! Grant victory to Orthodox
Christians over their adversaries, and by
Your Cross preserve Your commonwealth.

Тропар Маккавеям – Голос 1:
Стражданнями святих, що їх за Тебе витерпіли, хай стануть моління
Тобі, Господи, і зціли всі недуги
наші, Чоловіколюбче, благаємо.

Tropar to the Maccabees – Tone 1:
May the sufferings of Your saints, who suffered for You, O Lord, become a supplication, and we beseech that You heal all of
our infirmities, O Lover of Mankind.

Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові.

Glory to the Father, and to the Son, and
to the Holy Spirit.

Кондак Маккавеям - Голос 2: Сім
стовпів Премудрості Божої й Божественного світла світильники семисвічні —
Маккавеї премудрі, мученики превеликі
попереду мучеників, моліться з ними
Богові всіх, щоб спаслися ті, що вас почитають.

Kondak to the Maccabees – Tone 2:
O seven pillars of the wisdom of God and
seven branched candlestick of the Divine
Light – O most-wise Maccabees, great martyrs before the martyrs, pray to the God of
All with them that those who honour you
be saved.
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І нині, і повсякчас, і на віки віків.
Амінь.

Both now, and ever, and unto the ages of
ages. Amen.

Кондак Святому Хресту - Голос
4: Ти, що вознісся на Хрест з волі Твоєї, Христе Боже, даруй милосердя
Твоїй новій оселі, що носить Ім’я
Твоє. Звесели силою Твоєю православних християн, подаючи їм перемогу
над супротивниками зброєю миру, непоборним знаменем перемоги.

Kondak to the Holy Cross – Tone
4: O Christ God, Who was voluntarily
raised up on the Cross, be compassionate
to the new commonwealth which bears
Your Name. Gladden all Orthodox Christians by Your power, granting them victory
over enemies; bestowing on them the invincible trophy, Your weapon of peace.

Прокимен – Голос 6: Спаси, Господи, людей твоїх і благослови насліддя
Твоє.
Стих: До Тебе, Господи, взиваю, Боже мій, не мовчи передо мною.
Прокимен – Голос 4: До святих, які
на землі Його, дивно виявив Він усі бажання Свої серед них.

Prokeimen – Tone 6: O Lord, save
Your people, and bless Your inheritance.
Verse: O Lord, to You I cry out, O my
God, be not silent unto me.
Prokeimen – Tone 4: To the saints
that are in His land, the Lord has wondrously revealed His desires in their midst.

(I Кор. 1:18-24) Браття! Бо ж слово про хреста тим, що гинуть, то глупота, а для нас, що спасаємось, Сила
Божа! Бо написано: Я погублю мудрість премудрих, а розум розумних відкину! Де мудрий? Де книжник? Де
дослідувач віку цього? Хіба Бог мудрість світу цього не змінив на глупоту?
Через те ж, що світ мудрістю не зрозумів Бога в мудрості Божій, то Богові
вгодно було спасти віруючих через дурість проповіді. Бо й юдеї жадають
ознак, і греки пошукують мудрості, а
ми проповідуємо Христа розп'ятого,
для юдеїв згіршення, а для греків безумство, а для самих покликаних юдеїв та греків Христа, Божу силу та Божою мудрість.

(I Cor. 1:18-24) Brethren! For the word
of the cross is folly to those who are perishing, but to us who are being saved it is the
power of God. For it is written: I will destroy the wisdom of the wise, and the cleverness of the clever I will thwart. Where is the
wise man? Where is the scribe? Where is
the debater of this age? Has not God made
foolish the wisdom of the world? For since,
in the wisdom of God, the world did not
know God through wisdom, it pleased God
through the folly of what we preach to save
those who believe. For Jews demand signs
and Greeks seek wisdom, but we preach
Christ crucified, a stumbling block to Jews
and folly to Gentiles, but to those who are
called, both Jews and Greeks, Christ the
power of God and the wisdom of God.

(Євр. 11:33-12:2) Браття... Вірою
царства побивали, правду чинили, одержували обітниці, пащі левам загороджували, силу огненну гасили, утікали від вістря меча, зміцнялись від слабости, хоробрі були на війні, обертали в розтіч полки
чужоземців; жінки діставали померлих
своїх із воскресіння; а інші бували скато-

(Heb. 11:33-12:2) Brethren… Тhrough
faith conquered kingdoms, enforced justice,
received promises, stopped the mouths of lions, quenched raging fire, escaped the edge
of the sword, won strength out of weakness,
became mighty in war, put foreign armies to
flight. Women received their dead by resurrection. Some were tortured, refusing to ac-
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вані, не прийнявши визволення, щоб
отримати краще воскресіння; а інші дізнали наруги та рани, а також кайдани й
в'язниці. Камінням побиті бували, допитувані, перепилюванні, умирали, зарубані мечем, тинялися в овечих та козячих
шкурах, збідовані, засумовані, витерпілі.
Ті, що світ не вартий був їх, тинялися по
пустинях та горах, і по печерах та проваллях земних. І всі вони, одержавши засвідчення вірою, обітниці не прийняли, бо
Бог передбачив щось краще про нас, щоб
вони не без нас досконалість одержали.
Тож і ми, мавши навколо себе велику таку хмару свідків, скиньмо всякий тягар та
гріх, що обплутує нас, та й біжім з терпеливістю до боротьби, яка перед нами, дивлячись на Ісуса, на Начальника й Виконавця віри, що замість радости, яка була
перед Ним, перетерпів хреста, не звертавши уваги на сором, і сів по правиці престолу Божого.

cept release, that they might rise again to a
better life. Others suffered mocking and
scourging, and even chains and imprisonment. They were stoned, they were sawn in
two, they were killed with the sword; they
went about in skins of sheep and goats, destitute, afflicted, ill-treated - of whom the world
was not worthy - wandering over deserts and
mountains, and in dens and caves of the
earth. And all these, though well attested by
their faith, did not receive what was promised, since God had foreseen something better for us, that apart from us they should not
be made perfect. Therefore, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let
us also lay aside every weight, and sin which
clings so closely, and let us run with perseverance the race that is set before us, looking to
Jesus the pioneer and perfecter of our faith,
who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is
seated at the right hand of the throne of God.

Алилуя – Голос 1: Згадай громаду Твою, яку придбав Ти спочатку.
Стих: Бог – Цар наш споконвіку, учинив спасіння посеред землі.
Алилуя – Голос 4: Взивали праведні, і Господь вислухав їх, і від усіх скорбот їх визволив їх.

Alleluia – Tone 1: Remember Your
congregation, which You have purchased
from the beginning.
Verse: God – our King before the ages,
has wrought salvation in the midst of the
earth.
Alleluia – Tone 4: The righteous cried
out and the Lord heard them, and delivered them from all their afflictions.

(Ін. 19:6-11, 13-20, 25-28, 30-35)
Одного разу зібрали первосвященики і
старшини раду на Ісусу, щоб убити Його; і привели Його до Пилата, кажучи:
Візми, візми і розіпни Його! Пилат каже до них: То візьміть Його ви й розіпніть, бо провини я в Нім не знаходжу!
Відказали юдеї йому: Ми маємо Закона, а за Законом Він мусить умерти, бо
за Божого Сина Себе видавав! Як зачув
же Пилат оце слово, налякався ще
більш, і вернувся в преторій ізнову, і питає Ісуса: Звідки Ти? Та Ісус йому відповіді не подав. І каже до Нього Пилат:

(Jn. 19:6-11, 13-20, 25-28, 30-35) At
that time the chief priests and elders gathered
in council against Jesus, in order to kill Him;
and they led Him to Pilate, saying: Take
Him, take Him and crucify Him! Pilate said
to them: Take Him yourselves and crucify
Him, for I find no crime in Him. The Jews
answered him: We have a law, and by that
law He ought to die, because He has made
himself the Son of God. When Pilate heard
these words, he was the more afraid; he entered the Praetorium again and said to Jesus:
Where are you from? But Jesus gave no answer. Pilate therefore said to him: You will
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not speak to me? Do You not know that I
have power to release You, and power to crucify You? Jesus answered him: You would
have no power over Me unless it had been
given you from above; therefore he who delivered Me to you has the greater sin. When
Pilate heard these words, he brought Jesus
out and sat down on the judgment seat at a
place called The Pavement, and in Hebrew,
Gabbatha. Now it was the day of Preparation
of the Passover; it was about the sixth hour.
He said to the Jews: Behold your King! They
cried out: Away with Him, away with Him,
crucify Him! Pilate said to them: Shall I crucify your King? The chief priests answered:
We have no king but Caesar. Then he handed
Him over to them to be crucified. So they
took Jesus, and He went out, bearing His
own cross, to the place called the Place of a
Skull, which is called in Hebrew Golgotha.
There they crucified Him, and with Him two
others, one on either side, and Jesus between
them. Pilate also wrote a title and put it on
the cross; it read: Jesus of Nazareth, the King
of the Jews. Many of the Jews read this title,
for the place where Jesus was crucified was
near the city; and it was written in Hebrew, in
Latin, and in Greek. But standing by the
cross of Jesus were His mother, and His
mother's sister, Mary the wife of Cleopas, and
Mary Magdalene. When Jesus saw His
mother, and the disciple whom He loved
standing near, He said to His mother: Woman, behold, your son! Then He said to the
disciple: Behold, your mother! And from
that hour the disciple took her to his own
home. After this Jesus, knowing that all was
now finished, said, to fulfil the scripture: I
thirst. When Jesus had received the vinegar,
He said: It is finished; and He bowed His
head and gave up His spirit. Since it was the
day of Preparation, in order to prevent the
bodies from remaining on the cross on the
Sabbath, for that Sabbath was a high day, the
Jews asked Pilate that their legs might be
broken, and that they might be taken away.
So the soldiers came and broke the legs of the

Не говориш до мене? Хіба ж Ти не знаєш, що маю я владу розп'ясти Тебе, і
маю владу Тебе відпустити? Ісус відповів: Надо Мною ти жадної влади не мав
би, коли б тобі зверху не дано було; тому більший гріх має той, хто Мене тобі
видав. Як зачув же Пилат оце слово, то
вивів назовні Ісуса, і засів на суддеве сидіння, на місці, що зветься літостротон,
по-гебрейському ж гаввата. Був то ж
день Приготовлення Пасхи, година була
близько шостої. І він каже юдеям: Ось
ваш Цар! Та вони закричали: Геть, геть
із Ним! Розіпни Його! Пилат каже до
них: Царя вашого маю розп'ясти? Первосвященики відповіли: Ми не маєм
царя, окрім кесаря! Ось тоді він їм видав Його, щоб розп'ясти. І взяли Ісуса
й повели. І, нісши Свого хреста, Він вийшов на місце, Череповищем зване, погебрейському Голгофа. Там Його розп'яли, а з Ним разом двох інших, з одного та з другого боку, а Ісуса всередині.
А Пилат написав і написа, та й умістив
на хресті. Було ж там написано: Ісус
Назарянин, Цар Юдейський. І багато з
юдеїв читали цього написа, бо те місце,
де Ісус був розп'ятий, було близько від
міста.
А було по-гебрейському, погрецькому й по-римському написано.
Під хрестом же Ісуса стояли Його мати,
і сестра Його матері, Марія Клеопова, і
Марія Магдалина. Як побачив Ісус матір та учня, що стояв тут, якого любив,
то каже до матері: Оце, жоно, твій син!
Потім каже до учня: Оце мати твоя! І з
тієї години той учень узяв її до себе.
Потім, знавши Ісус, що вже все довершилось, щоб збулося Писання, проказує: Прагну! А коли Ісус оцту прийняв,
то промовив: Звершилось! І, голову
схиливши, віддав Свого духа. Був же
день Приготовлення, тож юдеї, щоб тіла
на хресті не зосталися в суботу, був бо
Великдень тієї суботи просили Пилата
зламати голінки розп'ятим, і зняти.
Тож прийшли вояки й поламали голін-5-

ки першому й другому, що розп'ятий з
Ним був. Коли ж підійшли до Ісуса й
побачили, що Він уже вмер, то голінок
Йому не зламали, та один з вояків списом бока Йому проколов, і зараз витекла звідти кров та вода. І самовидець засвідчив, і правдиве свідоцтво його.

first, and of the other who had been crucified
with Him; but when they came to Jesus and
saw that He was already dead, they did not
break His legs. But one of the soldiers
pierced His side with a spear, and at once
there came out blood and water. He who saw
it has borne witness and his testimony is true.

(Мт. 10:32-33, 37-38, 19:27-30) Отже, кожного, хто Мене визнає перед людьми, того перед Небесним Отцем Моїм
визнаю й Я. Хто ж Мене відцурається перед людьми, того й Я відцураюся перед
Небесним Отцем Моїм. Хто більш, як
Мене, любить батька чи матір, той Мене
недостойний. І хто більш, як Мене, любить сина чи дочку, той Мене недостойний. І хто не візьме свого хреста, і не піде
за Мною слідом, той Мене недостойний.
Тоді відізвався Петро та до Нього сказав:
От усе ми покинули, та й пішли за Тобою
слідом; що ж нам буде за це? А Ісус відказав їм: Поправді кажу вам, що коли, при
відновленні світу, Син Людський засяде
на престолі слави Своєї, тоді сядете й ви,
що за Мною пішли, на дванадцять престолів, щоб судити дванадцять племен
Ізраїлевих. І кожен, хто за Ймення Моє
кине дім, чи братів, чи сестер, або батька,
чи матір, чи діти, чи землі, той багатокротно одержить і успадкує вічне життя. І
багато-хто з перших останніми стануть, а
останні першими.

(Mt. 10:32-33, 37-38, 19:27-30)
So every one who acknowledges Me before men, I also will acknowledge before
My Father Who is in heaven; but whoever denies Me before men, I also will deny
before My Father Who is in heaven. He
who loves father or mother more than
Me is not worthy of Me; and he who loves
son or daughter more than Me is not
worthy of Me; and he who does not take
his cross and follow Me is not worthy of
Me. Then Peter said in reply: Lo, we
have left everything and followed You.
What then shall we have? Jesus said to
them: Truly, I say to you, in the new
world, when the Son of man shall sit on
His glorious throne, you who have followed Me will also sit on twelve thrones,
judging the twelve tribes of Israel. And
every one who has left houses or brothers
or sisters or father or mother or children
or lands, for my name's sake, will receive
a hundredfold, and inherit eternal life.
But many that are first will be last, and
the last first.

Причасники:
Хваліть Господа з небес, хваліть Його во
вишніх.
Радуйтеся праведні в Господі, праведним подобає похвала. Алилуя, Алилуя,
Алилуя.

Communion Verses: Praise the Lord
from the heavens, praise Him in the highest.
Rejoice in the Lord, you righteous,
praise befits the upright. Alleluia, Alleluia,
Alleluia.

ПОРЯДОК БОГОСЛУЖІНЬ
Неділя 14-го серпня до неділі 28-го серпня - Успенський Піст.
Четвер, 18-го серпня - Преображення Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа - Велика Вечірня з Літією й Сповідь - 6:30 вечора.
П’ятниця, 19-го серпня - Преображення Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа - Св.
Літургія о год. 10:00 рано. (Після Заамвоної Молитви посвячення овочів.)
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Субота, 20-го серпня - Вечірня й Сповідь - 6:30 вечора.
Неділя, 21-го серпня - Св. Літургія о год. 9:30 рано.
Субота, 27-го серпня - Успіння Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Приснодіви
Марії - Велика Вечірня з Літією й Сповідь - 6:30 вечора.
Неділя, 28-го серпня - Успіння Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Приснодіви
Марії - Св. Літургія о год. 9:30 рано. (Після Заамвоної Молитви посвячення
зілля і квітів.)
ОГОЛОШЕНЬ
ВІДПУСТКА СВЯЩЕНИКА: Просимо мати на увазі, що Отець Тимофій Храпко буде у
відпустці від понеділка 8-го серпня до суботи 20-го серпня. В разі потреби священичої
обслуги в цей час, просимо вдаватися до Отця Тараса Крочака на число телефону 403241-7742.
ПРИМІТКА ЩОДО СВ. ПРИЧАСТЯ – Св. Православна Церква розуміє Причастя,
як повну спільність у духовному житті, приналежність до одного віросповідання, і
що можуть приймати Св. Причастя тільки ті, хто є членами Православної Церкви,
і які належно підготували себе до цього через молитву, піст і нещодавню Сповідь.
Після отримання Святого Причастя, ми повинні залишатися в церкві до завершення Літургії. Наше спілкування починається після того, як ми поцілуємо Хрест
і отримаємо просфору (Антидор - яку можуть брати усі присутні). Якщо у вас є
питання, щодо вищої примітки, або якщо ви хотіли б стати членом Православної
Церкви, будь ласка, звертайтеся до о. Тараса або о. Тимофія.

DIVINE SERVICES
Sunday, August 14 to Sunday, August 28 - Dormition Fast.
Thursday, August 18 - The Transfiguration of our Lord God and Saviour Jesus Christ - Great
Vespers with Litia and Confession - 6:30 PM.
Friday, August 19 - The Transfiguration of our Lord God and Saviour Jesus Christ - - Divine
Liturgy - 10:00 АМ. (Blessing of Fruit follows the Prayer Before the Amvon.)
Saturday, August 20 - Vespers and Confession - 6:30 PM.
Sunday, August 21 - Divine Liturgy - 9:30 AM.
Saturday, August 27 - Dormition of our Most Holy Lady Theotokos and Ever-virgin Mary Great Vespers with Litia and Confession - 6:30 PM.
Sunday, August 28 - Dormition of our Most Holy Lady Theotokos and Ever-virgin Mary - Liturgy
- 9:30 PM. (Blessing of Herbs and Flowers follows the Prayer Before the Amvon.)
ANNOUNCEMENTS
PRIEST'S HOLIDAYS: Please have in mind that Fr. Timothy Chrapko will be on holidays
from Monday, August 8 to Saturday, August 20. In the event that the services of a priest are
required during this time, please call Fr. Taras Krochak @ 403-241-7742.
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IMPORTANT SADOCHOK INFORMATION: Sadochok August summer camp dates are August 8-12 & August 15-19. Camps are open to all children between the ages of 3-10 years old
at a cost of $250/week. If you are interested in signing up for summer camp, please contact
director@ukrainianpreschool.ca
125TH AND 25TH ANNIVERSARY CELEBRATIONS: To honour and celebrate the 125th
Anniversary of Ukrainian Pioneers in Canada and the 25th Anniversary of
Ukraine's Independence, a banquet and zabava will be held on Saturday, August
27, 2016. The guest speaker for this event will be the Ambassador of Ukraine to Canada, Andriy Shevchenko and the band will be Tyt i Tam from Saskatoon. More details
and tickets ($75/person) are available from Marcia Maluta (403-283-7663). Purchase
your tickets as soon as possible to secure your spot for this gala evening. Only 50 tickets remaining. Deadline for purchasing tickets is Sunday, August 20th
ORTHODOX WOMEN’S RETREAT: Spiritual Refreshment & Growth in the Foothills.
SEEING THE WORLD AS AN ICON. Presenter – Fr. Michael Gillis. Friday, September
16 – Sunday, September 18, 2016. Entheos Retreat Center – 15 minutes west of
Calgary. Information and Registration Contact: Joan Popowich 403-932-7724 or
jrpopowichdv@xplornet.com Registration forms available online: http://stvlads.com/
A HEARTFELT THANK YOU: A sincere thank you to all who, as usual, made our Temple
Patron Feast Day Celebrations so successful! Thank you to all the Altar Servers & Elders for
assisting with the Divine Services, to the Choir and Cantors for their exceptional and harmonious singing, as usual, to all those who contributed generously to the delicious potluck
Feast Day Dinner. An expression of gratitude goes out to the organizers, MC and
guest-speaker for a well organized and
informative program. Sincerest appreciaSUNDAY COFFEE HOUR
tion goes out to all who helped organize
The following people have graciously volthe dinner as well as all who remained
unteered to be our hosts and volunteers for
and helped with clean-up and quickly and
Coffee Hour for:
efficiently restored the kitchen and hall to
August 7 – Olya Lesevych & Zenovia
good order. Because of all these individuStanislavska
als, our Temple Patron Feast Day was celAugust 14 – Anton Tati-Sona & Lea Ann
ebrated in genuine Christian community
& Ihor Triska
spirit. Thank you to all!
August 21 – Annie Kulmacz & Kathy Sushko
August 28 – Theresa Klepak & Shauna
May

SINCEREST GREETINGS ARE EXTENDED TO: Nick Topolnitsky and Subdeacon Ted Yarmuch who recently celebrated their birthdays; and to Roman &
Kathrina Ivanus who recently celebrated
their wedding anniversary. May the Lord
bless them with good health and grant
them Many Years – На Многі Літа!
NOTE—BIRTHDAY

AND

We sincerely thank our Coffee Hour hosts
and volunteers for providing us with this expression of congregational hospitality and
the opportunity for extended Christian fellowship! God bless you for your generosity
and hospitality!
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SARY GREETINGS: If you wish to have your Birthday or Anniversary included in or removed from the weekly announcements, please inform Fr. Taras of your request.
SOUTHERN ALBERTA MISSION PROJECT (SAMP): St. Vladimir’s Ukrainian Orthodox
Congregation sincerely thanks everyone who generously contributed to the Southern Alberta
Mission Project in the past and humbly requests your continued support of this most worthy
project by voluntarily donating $75/member in support of this important work of the Church.
If you wish to donate to this project, please indicate on your offering envelope that this is a donation to the Southern Alberta Mission Project (SAMP) in order that the congregation may
track the progress of this program.
AUTOMATED FUNDS TRANSFER: St. Vladimir's Congregation now offers Automated
Debit for the purpose of donating to our congregation. Further information can be found at
http://stvlads.com/ by clicking on the “Resources” tab near the top of the home page, then
clicking on “Forms” and reviewing the information located under the heading “PreAuthorized Debit” section.
OUR YOUTUBE CHANNEL: Please visit our YouTube channel. You can find your way
there by clicking on the YouTube button on our main webpage at stvlads.com. There you
will be able to see and enjoy video clips of recent congregation events.
HUMANITARIAN AID TO UKRAINE: The Ukrainian Canadian Congress continues to accept
donations for material assistance to those in need in Ukraine as a result of the unrest there. Donations can be sent directly to the Ukrainian Canadian Congress (c/o Head Office, 203 – 952
Main Street, Winnipeg, MB R2W 3P4). Thank you for your support and help!
A NOTE REGARDING COMMUNION – The Holy Orthodox Church understands
Communion to mean that we have all things in common, sharing an identical Faith,
and only those who are members of the Orthodox Church and who have prepared
themselves through prayer, fasting and recent confession may participate in Holy
Communion. Following reception of Holy Communion, we should stay in the church
until the conclusion of the Liturgy. Our fellowship begins after we venerate the Cross
and receive the Blessed Bread (Antidoron - of which all may partake). If you have
questions concerning the above, or if you would like to become a member of the Orthodox Church, please feel free to speak with Fr. Taras or Fr. Timothy.

*****

УСПЕНСЬКИЙ ПІСТ
14 серпня починається Успенський піст. Це найкоротший з усіх постів, він
триває всього два тижні і закінчується святом Успіння Божої Матері.
Успенський піст вже вважається осіннім, і, дійсно - він відкриває врата нової
пори року, завершуючи церковний рік: 14 вересня за новим стилем - церковне
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новоліття.
Успенський піст - єдиний, присвячений Богородиці: він починається за два тижні до
свята Успіння Пресвятої Богородиці. Цей
піст майже такий же суворий, як і Великий
піст: риба дозволяється тільки в Свято Преображення Господнього.
За церковними переказами Богородиця дізналася про час свого переходу з цього світу, вона готувалася до цього переходу постом і посиленою молитвою, хоча вона й не
потребувала очищення душі або виправлення - все її життя було зразком святості і жертовності. Християни постять і наслідуючи
подвигу Пресвятої Богородиці, бажаючи хоча б частково уподібнитися її чистоті, і вихваляючи її.
Після Вознесіння Господа Ісуса Христа на
Небо Пресвята Діва в основному жила в межах Єрусалиму, відвідуючи місця, де
проповідував і здійснював чудеса Її Син. Особливо вона любила відвідувати Гетсиманський сад і довго молилася там, звідки Христа повели на суд і на хресні
страждання. Молилася Пресвята Діва про звернення до віри впертого іудейського народу і про нові церкви, і добрі шляхи апостолів у різних країнах. Вона і
сама багато проповідувала благу звістку Воскресіння Христового.
І ось наприкінці однієї такої молитви постав перед Нею Архангел Гавриїл, який
не раз являвся Їй, сповіщаючи веління Божі. Сяючий радістю, Він повідомив їй,
що через три дні закінчиться шлях Її земного життя, і Бог візьме Її в Свої вічні
обителі. При цьому Він дав їй райську гілку, осяяну неземним світлом. Повернувшись з Оливної гори, Богоматір стала готуватися до відходу з цього життя.
Настав час, коли Богоматір повинна була преставитися. У кімнаті палали свічки, а на прикрашеному одрі лежала Богоматір, оточена люблячими Її людьми.
Раптом все навкруг осяялося незвичайним світлом Божественної слави і в незвичайному світлі зійшов з неба Сам Господь Ісус Христос, оточений Ангелами і душами старозавітних праведників.
Богоматір, зважаючи на Свого Сина, ніби солодко засинаючи, без всякого тілесного страждання, віддала в Його руки Свою чисту душу.
Успенський піст встановлений з давніх часів християнства - згадки про нього
відомі з 450 року. —Джерело: http://kyrios.org.ua
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TEACHINGS OF THE HOLY FATHERS
Obedience is necessary not only for monks, but for all people. Even the Lord was obedient. The proud and self-regarding do not allow grace to live in them, and therefore they
never have spiritual peace, while in the obedient soul the grace of the Holy Spirit enters
easily and gives joy and peace. Whoever bears even a little grace in himself joyfully submits himself to all direction. He knows that God directs even the heavens and the netherworld, and himself, and his business, and everything in the world, and therefore he is always at peace.
(St. Silouan the Athonite, Writings, XV. 2)
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