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VESPERS / CONFESSION: Saturdays / Eve of Feast Days 6:30 PM 
3RD AND 6TH HOURS:  Sundays 9:00 AM 
DIVINE LITURGY:  Sundays 9:30 AM 
 Weekday Feast Days 10:00 AM 

 

www.stvlads.com 

 
PASTOR: Rt. Rev. Fr. Taras Krochak 403-241-7742 / 403-264-3437 
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Т. 24. – Ч. 19 — V. 24. – N. 19 

15-ГО СІЧНЯ, 2017 Р.Б. 

30-ТА НЕДІЛЯ ПО П’ЯТИДЕСЯТНИЦІ 
НЕДІЛЯ ПЕРЕД БОГОЯВЛЕННЯМ 

ПЕРЕДСВЯТО БОГОЯВЛЕННЯ 

(СВ. СИЛЬВЕСТРА, ПАПИ РИМСЬКОГО 
(335).  ГОЛОС 5.  АПОСТОЛ:  ІІ ТИМ. 

4:5-8 [ЗАЧАЛО 298].  ЄВАНГЕЛІЯ: МК. 
1:1-8 [ЗАЧАЛО 1].) 

Тропар Воскресний – Голос 5:  
Співбезпочаткове Слово Отцю і Духові, 
від Діви народжений на спасіння наше, 
оспівуймо, вірні, і поклонімося, бо Він 
благозволив тілом зійти на Хрест і 
смерть перетерпіти, і воскресити помер-
лих славним Воскресінням Своїм. 

Тропар Передсвята - Голос 4:  
Готуйся, Завулоне, красуйся, Нефта-
ліме, Йордане ріко, стань, радісно 
прийми Владику, що йде хрестити-
ся.  Веселися, Адаме, з праматір’ю, 
не скривайтесь, як колись у раю, бо 
Той, що бачив вас нагими, явився, 
щоб зодягнути в первісну одежу.  
Христос явився, хотячи оновити всe 
твoріння. 

Слава Отцю, і Сину, і Святому Духо-
ві. 

Кондак Воскресний – Голос 5:  
До аду, Спасе мій, зійшов єси і ворота 
зруйнував Ти, як Всесильний.  Помер-
лих, як Творець, воскресив з Собою, і 
смерти жало притупив Ти - і Адам від 
клятви визволений, Чоловіколюбче.  
Тому всі ми взиваємо:  Спаси нас, Гос-
поди. 

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

Кондак Передсвята - Голос 4:  Бу-
вши сьогодні в струменях Йорданських, 
Господь промовляє до Іоана:  Не бійся 
Мене хрестити, бо Я прийшов спасти пе-
рвоствореного Адама.  

SUNDAY, JANUARY 15, 2017 

30TH SUNDAY AFTER PENTECOST 
SUNDAY BEFORE THEOPHANY 

FOREFEAST OF THEOPHANY 

(ST. SYLVESTER, POPE OF ROME (335).  
TONE 5.  EPISTLE: II TIM. 4:5-8 

[BEGINNING 298].  GOSPEL: MK. 1:1-8 
[BEGINNING 1].)  

Tropar of the Resurrection – Tone 
5:  Let us, the faithful, praise and worship 
the Word, co-eternal with the Father and 
the Spirit, born for our salvation of the Vir-
gin; for in His Good will He was lifted up on 
the Cross in the flesh to suffer death and to 
raise the dead by His glorious Resurrection. 

Tropar of the Forefeast - Tone 4:  
Prepare, O Zebulon, adorn yourself, O 
Nephthali, O River Jordan, halt and joyful-
ly receive the Master Who comes to be 
baptized.  Rejoice, O Adam, with our first 
mother, do not hide yourselves as you once 
did in Paradise; for He Who beheld you 
naked has appeared, that He may clothe 
you in your original garment.  Christ has 
appeared, desiring to renew all creation. 

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

Kondak of the Resurrection – 
Tone 5:  You descended into hades, O my 
Saviour, destroying its gates as the Al-
mighty, resurrecting the dead as Creator 
and destroying the sting of death.  You 
have delivered Adam from the curse, O 
Lover-of-Mankind, and we all cry out to 
You:  Save us O Lord. 

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

Kondak of the Forefeast – Tone 4:  
In the running water of the Jordan today, 
the Lord cries out to John: do not be afraid 
to baptize Me for I have come to save Ad-
am, the first-created man.  
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Прокимен – Голос 6:  Спаси, Гос-
поди, людей твоїх і благослови насліддя 
Твоє.  

Стих:  До Тебе, Господи, взиваю, Бо-
же мій, не мовчи передо мною.  

(II Тим. 4:5-8)  Сину Тимофіє!  
Але ти будь пильний у всьому, терпи 
лихо, виконуй працю благовісника, 
сповняй свою службу.  Бо я вже за 
жертву стаю, і час відходу мого вже 
настав.  Я змагався добрим змагом, 
свій біг закінчив, віру зберіг.  Наос-
танку мені призначається вінок пра-
ведности, якого мені того дня дасть 
Господь, Суддя праведний; і не тіль-
ки мені, але й усім, хто прихід Його 
полюбив. 

Алилуя – Голос 8:  Боже, ущедри 
нас і благослови нас.  

Стих:  Просвіти лице Твоє на нас і по-
милуй нас.  

(Мк. 1:1-8)  Початок Євангелії Ісуса 
Христа, Сина Божого.  Як у пророка Ісаї 
написано: Ось перед обличчя Твоє поси-
лаю Свого посланця, який перед Тобою 
дорогу Твою приготує.  Голос того, хто 
кличе: У пустині готуйте дорогу для Гос-
пода, рівняйте стежки Йому!  Виступив 
був так Іоанн, що в пустині христив та 
проповідував хрещення на покаяння для 
прощення гріхів.  І до нього приходила 
вся країна Юдейська та всі єрусалимля-
ни, і в річці Йордані від нього христи-
лись вони, і визнавали гріхи свої.  А Іо-
анн зодягався в одежу з верблюжого во-
лосу, і мав пояс ремінний на стегнах сво-
їх, а їв сарану та мед польовий.  І він 
проповідував, кажучи: Услід за мною 
йде он Потужніший від мене, що Йому я 
негідний, нагнувшись, розв’язати ремін-
ця від узуття Його.  Я христив вас водою, 
а Той вас христитиме Духом Святим. 

Причасник:  Хваліть Господа з не-
бес, хваліть Його во вишніх.  Алилуя, 
Алилуя, Алилуя.  

Prokeimen – Tone 6:  O Lord, 
save Your people, and bless Your inher-
itance.  

Verse:  O Lord, to You I cry out, O my 
God, be not silent before me.  

(II Tim. 4:5-8)  Timothy, my child!  
But be watchful in everything, endure suf-
fering, do the work of an evangelist, fulfil 
your ministry. For I am already about to be 
sacrificed, and the time of my departure 
has come.  I have fought the good fight, I 
have finished my race, I have kept the faith.  
In the end there is laid up for me a crown 
of righteousness, which the Lord, the right-
eous Judge, will award to me on that day; 
and not only to me but to all who have 
loved his appearing. 

Alleluia – Tone 8:  O God be compas-
sionate to us and bless us.  

Verse:  Shine Your countenance upon us 
and have mercy on us.  

(Mk. 1:1-8)  The beginning of the gospel 
of Jesus Christ, the Son of God.  As the 
Prophet Isaiah has written:  Behold, I send 
My messenger before Your face, who will 
prepare Your way before You.  The voice of 
one crying:  Prepare the way of the Lord in 
the wilderness; make the paths straight for 
Him!  John thus proclaimed while baptizing 
in the wilderness and preaching a baptism of 
repentance for the forgiveness of sins.  Then 
all the land of Judea and all the Jerusalem-
ites came out to him and were baptized by 
him in the Jordan River, and confessed their 
sins.  Now John clothed himself in camel’s 
hair and with a leather belt around his waist, 
and ate locusts and wild honey.  And he 
preached, saying:  There comes One after me 
Who is mightier than I, Whose sandal strap I 
am not worthy to stoop down and untie.  I 
baptized you with water, but He will baptize 
you with the Holy Spirit.  

Communion Verse:  Praise the Lord 
from the heavens, praise Him in the high-
est.  Alleluia, Alleluia, Alleluia.  



ПОРЯДОК БОГОСЛУЖІНЬ 

Середа, 18-го січня - НАДВЕЧІР'Я БОГОЯВЛЕННЯ - ЩЕДРИЙ ВЕЧІР: 
 Велике Освячення Води - 5:00 год. вечора 
 Спільна Йорданська Вечеря - 6.30 год. вечора 
Четвер, 19-го січня - БОГОЯВЛЕННЯ - ХРЕЩЕННЯ ГОСПОДНЄ - ЙОРДАН: 
 Св. Літургія й Велике Освячення Води о год. 9:30 рано 
Субота, 21-го січня - Вечірня й Сповідь - 6:30 вечора.  
Неділя, 22-го січня - Св. Літургія - 9:30 рано.  
Субота, 28-го січня - Вечірня й Сповідь - 6:30 вечора. 
Неділя, 29-го січня - Св. Літургія - 9:30 рано. 

ОГОЛОШЕНЬ 

БОГОЯВЛЕНСЬКА (ЙОРДАНСЬКА) ВЕЧЕРЯ:  Щиросердечно за-
прошуємо усіх вірних нашої громадської родини на спільну Святу 
Йорданську Вечерю, яка відбудеться у середу 18-го січня 2017 р. 
зараз після Йорданського Великого Освячення Води о год. 5:00 
пополудні.  Місця обмежені.  Квитки: дорослі $20.00; Студенти 
(13 до 17 років) $10.00; діти (7 до 12 років) $5.00; діти 12 років та 
молодші безплатно.  За квитками просимо звертатися до Мішел 
Фарина на число 403-264-3437 або Етел Тасій на 403-934-4688.  
Ця спільна Йорданська Вечеря уже давно увійшла в традицію на-
шої громади, отож, сподіваємось Вашої участі на цій вечері. 
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ХРИСТОС РOЖДАЄТЬСЯ! 

З нами Бог! 

Вітаю вас з Різдвом Христовим!  Новий Рік нехай принесе нам усім добре здо-
ров'я, добробут, душевний спокій, та радість у Христі Ісусі!   

+ ІЛАРІОН, 

Єпископ Едмонтону і Західної Єпархії, 
Української Православної Церкви Канади  

Духовенства Громади разом з Церковною Управою сердечно вітають усіх членів 
і прихильників Української Православної Громади Св. Володимира, усіх складо-
вих організацій та установ при громаді, усіх жертводавців і усіх людей доброї во-

лі та бажають всім Вам веселих свят Різдва Христового й щасливого Нового 
2017-го Року!  Христос Рождається! – Славіть Його! 



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. Тимо-
фія не пізніше 12-го лютого. 

РІЧНІ ЗБОРИ І ВЕЧЕРЯ МІСЦЕВОГО ВІДДІЛУ ТУС відбудуться в понеділок 23-го січ-
ня.  Напитки о год. 5:30 вечором, а вечеря о год. 6:30 вечором. 

DIVINE SERVICES 

Wednesday, January 18 - THEOPHANY EVE - JORDAN FEAST: 
 Great Blessing of Water - 5:00 p.m. 
 Jordan Feast Supper - 6:30 p.m. 
Thursday, January 19 -  THEOPHANY - BAPTISM OF OUR LORD:  
 Divine Liturgy & Great Blessing of Water - 9:30 АМ. 
Saturday, January 21 - Vespers and Confession - 6:30 PM. 
Sunday, January 22 - Divine Liturgy - 9:30 AM. 
Saturday, January 28 - Vespers and Confession - 6:30 PM. 
Sunday, January 29 - Divine Liturgy - 9:30 AM. 

ANNOUNCEMENTS 

FR. TARAS IS SERVING IN LETHBRIDGE TODAY. 
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CHRIST IS BORN! 
God is with us! 

I greet you on this occasion of the Great Nativity Feast.  May the New Year bring us 
all good health, prosperity, inner peace and joy in Jesus Christ! 

+ ILARION, 
Bishop of Edmonton and the Western Eparchy, 

Ukrainian Orthodox Church of Canada  

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 завер-
шення 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.  



THEOPHANY (JORDAN) SUPPER:  We invite all the faithful of our congregational family 
to our communal Theophany Supper which will take place on Wednesday, January 18, 2017 
immediately following the Great Blessing of Water at 5:00 pm.  Limited seating is available.   
Tickets: Adults $20.00; Students (13 to 17 years of age) $10.00; Children (7 to 10 years of 
age) $5.00; children under 12 years of age Free.  We look forward to seeing all of you at this 
traditional supper.  Contact for tickets: Michele Faryna 403-264-3437 or Ethel Tacey 403-
934-4688.  This communal Theophany Supper has become a longstanding tradition of our 
congregation and we look forward to your presence at it. 

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

COMPANION TO THE DIVINE LITUR-
GY PEW BOOK:  A New “Pew Book” for 
Parishes & Missions with the Divine Lit-
urgies of Saints John Chrysostom and 
Basil the Great, in Ukrainian and English 
is available for purchase.  PRE-ORDER 
TODAY!  $7.00 each or $6.00 each for 
orders of 25 or more.  Dimensions & De-
scription: Half Letter Size (5.5” x 8.5”), 
spiral bound with 208 pages, featuring 
large 14 point sans serif font.  You may 
pre-order your copy (copies) of this Pew 
Book through Michele at the Cultural 
Centre Office by calling 403-264-3437 or 
emailing administrator@stvlads.com.  
NOTE: Order Deadline is Sunday, Jan-
uary 22, 2017.  

THE LOCAL TYC BRANCH WILL HOLD 
ITS AGM AND SUPPER on Monday, Jan-
uary 23.  5:30 p.m. - cocktails, 6:30 p.m. - 
supper.  All members are encouraged to 
attend this meeting! 
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The Congregation Clergy and Parish Council sincerely greet all members and ad-
herents of St. Vladimir's Ukrainian Orthodox Congregation, all member organiza-

tions and groups located at our congregation, all donors and all people of good will 
on the occasion of the Feast of the Nativity of Christ and the New Year.  We wish 
everyone a joyous Feast of the Nativity of Christ and all the best in the New 2017 

Year!  Christ is Born! – Let us Glorify Him! 

SUNDAY COFFEE HOUR 

The following people have graciously vol-
unteered to be our hosts and volunteers for 
Coffee Hour for: 

January 1 – Ethel Tacey 

January 8 – Donna Romanchuk & Alyson 
Zwack  

January 15 – Marj Hnatyshyn & Kathy 
Yuzda  

January 22 – Elena Baker & Iryna Goulet  

January 29 – Marusia Koszarycz & Nestor 
& Aka Papish  

We sincerely thank our Coffee Hour hosts 
and volunteers for providing us with this ex-
pression of congregational hospitality and 
the opportunity for extended Christian fel-
lowship!  God bless you for your generosity 
and hospitality! 



SADOCHOK OPEN HOUSE:  Sadochok invites everyone to join us for an Open House on 
Tuesday, February 7 from 5:00 to 7:00 pm.  We hope to see you then!  

HELP REBUILD:  As many of you know, our sister church of the Western Eparchy, Sts. Peter & 
Paul Ukrainian Orthodox Church of Thorhild, Alberta was destroyed by fire in February, 2015.  
The parish is in the process of rebuilding their church.  If you are able to support this important 
project, donations may be made and sent to: Sts. Peter & Paul Ukrainian Orthodox Church, PO 
Box 153, Thorhild AB T0A 3J0.  Thank you to all donors for your generous support! 

SINCEREST GREETINGS ARE EXTENDED TO:  Lukian McCrank who recently celebrated his 
birthday.  May the Lord bless him with good health and grant him Many Years – На Многі 
Літа! 

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 do-
nation 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 “Pre-
Authorized Debit” section.   

* * * * * 

А як молитеся, не проказуйте зайвого, як ті погани, бо дума-
ють, ніби вони будуть вислухані за своє велемовство. Отож не 
вподобляйтеся їм, бо знає Отець ваш, чого ви потребуєте, ще 

раніше за ваше прохання! — (Матв. 6:7-8) 
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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 Or-
thodox Church, please feel free to speak with Fr. Taras or Fr. Timothy.  
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