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Т. 26. – Ч. 23 — V. 26. – N. 23 

37-ТА НЕДІЛЯ ПО П’ЯТИДЕСЯТНИЦІ 
НЕДІЛЯ ПРО ЗАКХЕЯ 

ПРЕПОДОБНОГО ЄФРЕМА СИРІНА (373).  
ГОЛОС 4-ИЙ.  АПОСТОЛ: І ТИМ. 4:9-15 
[ЗАЧАЛО 285].  ЄВАНГЕЛІЯ:  ЛК. 19:1-

10 [ЗАЧАЛО 94] 
НЕДІЛЯ, 10-ГО ЛЮТОГО, 2019 

Тропар Воскресний – Голос 4:  
Світлою воскресіння проповідь від 
ангела почувши, Господні учениці, і 
прадідне осудження відкинувши, 
апостолам хвалячись, промовляли:  
Знищена смерть, воскрес Христос Бог, 
даруючи світові велику милість. 

Слава Отцю, і Сину, і Святому 
Духові. 

Кондак Воскресний – Голос 4:  
Спас і визволитель мій, із гробу як 
Бог, воскресив від смерти 
земнородних і ворота пекельні 
сокрушив, і, як Владика, на третій 
день воскрес. 

І нині, і повсякчас, і на віки віків.  
Амінь. 

Богородичний Воскресний – 
Голос 4:  Від початку віку утаєне і для 
ангелів невідоме таїнство, через Тебе, 
Богородице, сущим на землі явився Бог; 
що в незлитному з’єднанні Втілений, і 
Хрест, заради нас волею прийняв.  Тим 
же воскресив первозданного, спас від 
смерти душі наші. 

Прокимен – Голос 4-ий:  Які 
величні діла Твої, Господи, все 
премудрістю сотворив єси. 

Стих:  Благослови, душе моя, 
Господа; Господи Боже мій, Ти вельми 
звеличився єси. 

37TH SUNDAY AFTER PENTECOST 
ZACCHAEUS SUNDAY 

THE VERNERABLE EPHRAIM THE SYRIAN 
(373).  TONE 4.  EPISTLE:  І TIM. 4:9 - 15 
[BEGINNING 285].  GOSPEL:  LK. 19:1-10 

[BEGINNING 94] 
SUNDAY, FEBRUARY 10, 2019 

Tropar of the Resurrection – Tone 
4:  When the women disciples of the Lord 
learned from the angel the joyous message 
of Your Resurrection, they cast away the 
ancestral curse and with gladness told the 
apostles:  Death is overthrown; Christ God 
is risen, granting the world great mercy. 

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

Kondak of the Resurrection – Tone 
4:  My Saviour and Redeemer arose from 
the tomb as God and delivered the 
earthborn from bondage.  He has shattered 
the gates of hades, and as Master He has 
risen on the third day. 

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

Theotokion of the Resurrection – 
Tone 4:  The mystery hidden from all ages 
and unknown to the angels was made 
manifest to those on earth through You, О 
Theotokos.  God took flesh in union without 
confusion and for our sake willingly 
accepted the Cross.  Thereby He raised the 
first-created, saving our souls from death. 

Prokeimenon – Tone 4:  How 
magnified are Your works, О Lord, in 
wisdom You made them all. 

Verse:  Bless my soul, O Lord; О Lord 
my God, You have been greatly 
magnified. 
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І Тим. 4:9-15:  Сину Тимофіє!  Вірне 
це слово, і гідне всякого прийняття!  Бо 
на це ми й працюємо і зносимо ганьбу, 
що надію кладемо на Бога Живого, 
Який усім людям Спаситель, найбільше 
ж для вірних.  Наказуй оце та навчай!  
Нехай молодим твоїм віком ніхто не 
гордує, але будь зразком для вірних у 
слові, у житті, у любові, у дусі, у вірі, у 
чистості!  Поки прийду я, пильнуй 
читання, нагадування та науки!  Не 
занедбуй благодатного дара в собі, що 
був даний тобі за пророцтвом із 
покладенням рук пресвітерів.  Про це 
піклуйся, у цім пробувай, щоб успіх твій 
був явний для всіх! 

Алилуя – Голос 4-ий:  Натягни 
лука та йди щасливо і царствуй по 
правді, лагідно і справедливо. 

Стих:  Ти полюбив правду і 
зненавидів беззаконня. 

Лк. 19:1-10:  Одного разу, 
ввійшовши Ісус, і переходив через 
Єрихон, і ось чоловік, що звався Закхей, 
він був старший над митниками, і був 
багатий, бажав бачити Ісуса, хто Він, але 
з-за народу не міг, бо малий був на зріст.  
І, забігши вперед, він виліз на фіґове 
дерево, щоб бачити Його, бо Він мав 
побіч нього проходити.  А коли на це 
місце Ісус підійшов, то поглянув угору 
до нього й промовив: Закхею, зійди 
зараз додолу, бо сьогодні потрібно Мені 
бути в домі твоїм!  І той зараз додолу 
ізліз, і прийняв Його з радістю.  А всі, як 
побачили це, почали нарікати, і казали: 
Він до грішного мужа в гостину зайшов!  
Став же Закхей та й промовив до 
Господа: Господи, половину маєтку 
свого я віддам ось убогим, а коли кого 
скривдив був чим, верну вчетверо.  Ісус 
же промовив до нього: Сьогодні на дім 

I Tim. 4:9-15  Timothy, my son!  The 
saying is sure and worthy of full acceptance.  
For to this end we toil and struggle, because 
we have our hope set on the living God, who 
is the Saviour of all people, especially of 
those who believe.  These are the things you 
must insist on and teach.  Let no one despise 
your youth, but set the believers an example 
in speech and conduct, in love, in faith, in 
purity.  Until I arrive, give attention to the 
public reading of scripture, to exhorting, to 
teaching.  Do not neglect the gift that is in 
you, which was given to you for prophecy by 
the laying on of hands of the elders.  Devote 
yourself to these things, practice them, that 
your success may be visible to all! 

Alleluia – Tone 4:  Stretch forth your 
bow and proceed victoriously and reign in 
truth, gentleness and righteousness. 

Verse:  You have loved righteousness and 
scorned iniquity. 

Lk. 19:1-10:  One time, as Jesus was 
entering and passed through Jericho, 
behold, there was a man named Zaccheus, 
who was a chief tax-collector, and he was 
rich, and wanted to see Jesus, Who He was, 
but could not because of the crowd, because 
he was short in stature.  And he ran ahead 
and climbed up into a sycamore tree to see 
Him, for He was to pass by him.  And when 
Jesus had come to this place, He looked up 
at him and said:  Zaccheus, come down 
immediately, for today I must be at your 
home!  And he came down immediately, 
and received Him joyfully.  But everyone, 
when seeing this, began to grumble and 
said:  He has gone to be a guest of a sinful 
man!  Zaccheus then stood up and said to 
the Lord:  Lord, I will give half of my 
possessions to the poor, and if in anything I 
have slighted anyone, Im will return it 
fourfold.  Jesus then said to him:  Today 
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цей спасіння прийшло, бо й він син 
Авраамів.  Син бо Людський прийшов, 
щоб знайти та спасти, що загинуло. 

Причасник:  Хваліть Господа з 
небес, хваліть Його во вишніх.  Алилуя, 
Алилуя, Алилуя. 

salvation has come to this home, for he also 
is a son of Abraham.  For the Son of Man has 
come to find and to save that which was lost. 

Communion Verse:  Praise the Lord 
from the heavens, praise Him in the highest.  
Alleluia, Alleluia, Alleluia. 

ПОРЯДОК БОГОСЛУЖІНЬ 

Понеділок, 11-го лютого - Собор Вселенських Учителів і Святителів Василія Великого, 
Григорія Богослова та Іоанна Золотоустого - Вечірня з Літією й Сповідь - 6:00 
вечора. 
Вівторок, 12-го лютого - Собор Вселенських Учителів і Святителів Василія Великого, 
Григорія Богослова та Іоанна Золотоустого - Св. Літургія - 10:00 год. рано. 
Четвер, 14-го лютого - Стрітення Господа нашого Ісусу Христа - Велика Вечірня з 
Літією й Сповідь - 6:00 вечора. 
П’ятниця, 15-го лютого - Стрітення Господа нашого Ісусу Христа - Св. Літургія - 10:00 
рано.  Після цієї Літургії слідує посвячення свічок. 
Субота, 16-го лютого - Вечірня й Сповідь - 6:00 вечора. 
Неділя, 17-го лютого - Св. Літургія - 9:30 рано. 
Субота, 23-го лютого - Вечірня й Сповідь - 6:00 вечора. 
Неділя, 24-го лютого - Св. Літургія - 9:30 рано. 

ОГОЛОШЕНЬ 

ОСВЯЧЕННЯ ДОМІВ:  Якщо Ви бажаєте, щоб Ваш дім був посвячений з 
“Йорданською водою” цього року, просимо виповнити призначену картку щодо 
цього, яку можете набути у притворі нашої церкви і повернути її до о. Тараса чи до о. 
Тимофія не пізніше 12-го лютого. 

НАСТУПНІ ЗБОРИ МІСЦЕВОГО ВІДДІЛУ ОРДЕНУ СВ. АНДРЕЯ відбудуться в 
неділю 10-го лютого (сьогодні) після Св. Літургії.  Ласкаво просимо щоб усі члени 
цього відділу прибули на ці збори! 

DIVINE SERVICES 

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.  
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.  
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Monday, February 11 - Synaxis of the Ecumenical Teachers and Hierarchs Basil the Great, 
Gregory the Theologian and John Chrysostom - Vespers with Litia and Confession - 6:00 
PM. 
Tuesday, February 12 - Synaxis of the Ecumenical Teachers and Hierarchs Basil the Great, 
Gregory the Theologian and John Chrysostom - Divine Liturgy - 10:00 AM 
Thursday, February 14 - Meeting of the Lord - Vespers with Litia and Confession - 6:00 
PM. 
Friday, February 15 - Meeting of the Lord - Divine Liturgy - 10:00 AM.  Blessing of 
candles will follow this Liturgy. 
Saturday, February 16 - Vespers and Confession - 6:00 PM. 
Sunday, February 17 - Divine Liturgy - 9:30 AM. 
Saturday, February 23 - Vespers and Confession - 6:00 PM. 
Sunday, February 24 - Divine Liturgy - 9:30 AM. 

ANNOUNCEMENTS 

FR. TIMOTHY IS SERVING IN RED DEER TODAY. 

THE NEXT ORDER OF ST. ANDREW GENERAL MEETING will be held on Sunday, 
February 10 (today) after Divine Liturgy.  All Order members are encouraged to attend 
this meeting. 

BLESSING OF HOMES:  Anyone wishing to have their home blessed with the “Jordan 
Water” this year, please complete the request card designated for this purpose which are 
available in the entry of our church and return it to Fr. Taras or Fr. Timothy no later than 
February 12. 

MEN’S ORTHODOX RETREAT: Please plan to attend the Men’s Orthodox Retreat 
featuring our own Fr. Timothy Chrapko as the guest speaker April 5-7 in Caroline, AB.  The 
weekend lectures will be on the theme of “I'm Orthodox! Now what? — Baptismal 
Ecclesiology”.  For more information see our website at www.orthodoxcalgary.ca or talk to 
Sdn. Ihor.  

NEW MEMBERS:  St. Vladimir's Ukrainian Orthodox Sobor Congregation is pleased to 
welcome its newest members – Sophie Deley, Lesia Kotelko-Lange & Scott Lange and 
Chelsea Miske.  We look forward to continued worship together.  Welcome to our 
congregation! 
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SINCEREST GREETINGS ARE EXTENDED TO:  Mykhaylo Butynets who recently 
celebrated his birthday; and to Subdeacon Ted & Sonia Yarmuch who recently celebrated 
their wedding anniversary.  May the Lord bless them with good health and grant them 
Many Years – На Многії Літа! 

NOTE—BIRTHDAY AND ANNIVERSARY 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.  

2019 CHURCH WALL CALENDARS:  Please note that there is a substantial cost to the 
congregation to be able to provide the yearly Church Wall Calendars.  The 2019 Church 
Wall Calendars are available at the Candle Table at the entry to the church.  Please consider 
giving a $4.00 per calendar contribution to help defray some of the above-mentioned 
expenses.  Please also note that the 2019 
Church Wall Calendars are a fundraising 
project of the Eastern Eparchy Ukraine 
Orphanage support program.  Your support of 
this project is greatly appreciated!  

AUTOMATED FUNDS TRANSFER:  St. 
Vladimir's Sobor 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 “Pre-
Authorized Debit” section. 

SOUTHERN ALBERTA MISSION PROJECT 
(SAMP):  St. Vladimir’s Ukrainian Orthodox 
Sobor 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.  

ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА - СОБОРНА 
Устрій Православної Церкви — “соборний”, цебто спільножитний. “Соборність” — 

спільність у всьому,- у житті, у Молитвах, у Спасінні. Людина не позостається в 
Православ’ї сама одна, — вона соціальна зо своєї істоти, вона соціальна чи соборна і в 

SUNDAY COFFEE HOUR 
The following people have 

graciously volunteered to be our 
hosts and volunteers for Coffee 
Hour for: 

February 3 – Elaine Amiot & 
Marsha Frankiw 

February 10 – Galina Romaniouk 
& Marta Sudyk 

February 17– Rita Irwin & Zena 
Woron-Quinn 

February 24 – Aka Papish & 
Maria Stefanyk 

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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своїй Православній Церкві. Символ Православної Віри зве Церкву соборною: “Вірую во 
Єдину, Святу, Соборну й Апостольську Церкву”. [**] Свою початкову Церкву Господь 
насадив ще в день створення Людини, і життя світу показує, що вже Початкова Церква 
була соборною, цебто спільною для всіх. Про це й Старий Заповіт свідчить ясно.  

Господь, творячи світ наш, надав йому устрій церковний, цебто соборний. Родина — 
це Міkrа Еккlеsіа, Мала Церква, це Церква Домашня, як зве її Апостол Павло в своїх 
Посланнях. Так само й Христос, а особливо той же Павло, мислить Церкву у всьому 
соборною, — вона Тіло його, а ми тільки члени в ньому, але члени соборної (спільної) 
дії. Члени Тіла самі по собі однакові, але вони об’єднуються в Тілі в одну волю, в одну 
дію. Так і люди в Церкві Соборній: у ній вони об’єднані для спільно-соборної Молитви, 
для соборної дії, для спільно-соборного Спасіння.  

Ми зобов’язані в Церкві жити соборно-спільно, навіть Спасіння наше соб орне-спільне. 
Коли недужий один член, то недужим стає і все ТілоЦерква, і вся вона пильнує 
уздоровити свого члена. “Говорю вам, що на Небі радітимуть (більше) за одного 
грішника, що кається, аніж за дев’ятдесятьох і дев’ятьох Праведників,що не потребують 
покаяння” (Мт. 15.7).  

Оце завдання Соборної Церкви! За Спасіння брата відповідаємо і дбаємо всі, — вся 
Церква. І Христос ясно це підкреслив: “Лікаря не потребують здорові, а слабі. Я не 
прийшов кликати Праведних, але грішних на покаяння” (Мр. 2. 17).  

Соборність Православної Церкви — це наш Святий Догмат, уміщений в Символі Віри. 
Ми обов’язані жити в Церкві по-соборному, а не по-особистому, та й Церква, щоб бути 
Єдиною й Апостольською, обов’язана бути Соборною. Спасіння Людини в соборності, в 

соборному житті. 
Вступаючи в Церкву 
Православну, Людина 
перестає бути особою 
окремою, своєю, - вона 
зливається в Церкві в одне 
Тіло Христове, зо всіма 
іншими, стає часткою 
цього Тіла, часткою 
Самого Христа. І вже 
мусить жити, діяти й 
спасатися тільки по-
соборному, як навчає 
Церква, а не по-своєму, не 
по-партійному, не по-
власному.  

У Соборній Православній 
Церкві і Спасіння соборне, цебто спільне. І Молитви наші до Бога — соборні. Уся Свята 
Літургія — Молитви в ній тільки соборні, за всіх разом, а не за окремих осіб. “За всіх і за все”. 
Більше того, і наші щоденні домашні Молитви так само в своїй більшості соборні, спільні. 
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Родина — це Мала або Домашня Церква, тому й Молитви наші щоденні 
соборні, — не за себе одного, а за всю родину. 

Сам Господь Ісус Христос навчив нас молитися, й його Молитва 
Господня — це Молитва соборна, Молитва за всіх, а не тільки за 
себе одного: “Отче наш”, а не Отче мій. “Хліб наш насущний дай нам 
днесь”, — дай нам, а не мені одному. І прости нам довги наші”, — 
знову нам, а не мені одному. “І не введи нас у спокусу, але визволи 
нас від лукавого”, — просимо про нас усіх, а не мене одного. Бо 
Християнство « основі своїй — соборне.  

Або Молитва до Духа Святого знову дає те саме: “Прийди і 
вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, Добрий, душі 
наші”. Отже, нас, наші, а не мене, мою. А це ж головна Молитва 
перед кожною працею!  

Усі наші Молитви соборні, бо наша Православна Церква соборна. 
“Помилуй н а с”, звертаємося ми до Господа, а не тільки “помилуй мене”. 

Тільки частина наших щоденних Молитов не соборні, а 
індивідуальні, навмисне так складені для особистої Молитви за себе 
одного. І це Молитви новітні, а не давні. Людина ніколи не 
позостається одинцем, — вона завжди соборна: до оженення вона 
знаходиться в Домашній Церкві батька свого, а по ожененні сама 
стає на чолі своєї Малої Церкви. Ось тому й наші Молитви звичайно 
не мають характеру особистого, а завжди соборні, цебто спільні.  

“У Православній Церкві Людина не одинока, не самотня, і не в 
самотності проходить вона путь Спасіння, а являється членом Тіла 
Христового, їй припадає доля своїх братів по Христу, вона 
оправдується Праведниками і відповідає за гріхи грішників. 
Православна Церква — це не самотнє стояння перед Богом, а 
соборність, яка єднає всіх єдністю Христової і спільної любови”.  
Митрополит Іларіон (Огієнко) – Українська Автокефалія 
(hram.lviv.ua) 
 


