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Тропар Воскресний – Голос 8: З
висоти зійшов єси, Благоутробний, погребіння прийняв триденне, щоб нас
визволити від пристрастей. Життя і воскресіння наше, Господи, слава Тобі.
Тропар Страстотерпцям – Голос 2: Страстотерпці праведні і істинні виконавці Євангелії Христової,
чистий Борисе й незлостивий Глібе,
ви не противилися ворогу-братові, коли він убивав тіла ваші, а душ не міг
діткнутися. Тому нехай плаче злий
властолюбець, а ви, радіючи з ангельськими хорами, і стоячи перед Святою
Тройцею, моліться за вашу рідну землю, щоб вона була благоугодна Богові,
і за спасіння вірних дітей РусиУкраїни.
Кондак Воскресний – Голос 8:
Воскресши з гробу, померлих підняв;
Адама воскресив єси, і Єва радується
Твоєму воскресінню, і кінці світу святкують Твоє воскресіння з мертвих,
Многомилостивий.
Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові.
Кондак Страстотерпцям – Голос 3: Засяяла сьогодні прославна
пам’ять ваша, благородні страстотерпці Христові – Борисе і Глібе, збираючи
нас на похвалу Христа, Бога нашого.
Тому, прибігаючи до ковчега ваших
мощей, приймаємо дар оздоровлення
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(1015). JQEM 8. MOSCJRM: S PQN. 3:917 [TMISEESEI 128] & NQV. 8:28-39
[TMISEESEI 99]. IQCOMR: VJ. 14:2234 [TMISEESEI 59] & WE. 15:17-16:2
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Tropar of the Resurrection – Tone
8: You descended from on high, О Merciful One. You accepted the three-day burial to free us from our passions. Our life
and resurrection; O Lord, glory to You.
Tropar to the Passion-bearers –
Tone 2: O Righteous Passion-Bearers
and true accomplishers of the Gospel of
Christ, the chaste Boris and guileless Hlib,
you did not oppose your brother – the enemy, while he killed your bodies, but was
unable to touch your souls. Therefore, let
the evil lover of power mourn, while you
rejoice with the angelic choirs, and, standing before the Holy Trinity, pray for your
native land, that it be well-pleasing to
God, and unto the salvation of the faithful
children of Rus’-Ukraine.
Kondak of the Resurrection –
Tone 8: Having risen from the tomb,
You raised the dead and resurrected Adam. Eve rejoices in Your resurrection and
the ends of the earth celebrate Your rising
from the dead, O Greatly Merciful One.
Glory to the Father, and to the Son,
and to the Holy Spirit.
Kondak to the Passion-bearers –
Tone 3: Today your glorified memory
shines forth, O noble Passion-Bearers of
Christ – Boris and Hlib, in assembling us
to praise Christ our God. Therefore, in
hastening to the ark of your relics, we receive the gift of healing through your
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вашими молитвами, святії, бо ви лікарі Божественні.
І нині, і повсякчас, і на віки віків.
Амінь.
Богородичний – Голос 6: Заступнице християн усердная, Молитвенице до Творця надійная, не зневаж молитви грішників, але прийди швидше
як Благая на поміч нам, що з вірою
взиваємо до Тебе: Поспіши на молитву і скоро прийди на благання, бо Ти
заступаєшся завжди за тих, що шанують Тебе, Богородице.

prayers, O saints, for you are Divine physicians.
Both now, and ever, and unto the ages
of ages. Amen.
Theotokion – Tone 6: O Protection
of Christians that cannot be put to shame,
unchanging mediation unto the Creator,
do not despise the suppliant voices of sinners, but be quick to come to our aid, O
Good One, who in faith cry out to You:
Hasten to intercession and come quickly to
make supplication, for You, O Theotokos,
always protect those who honour You.

Прокимен – Голос 8: Помоліться і
хвалу віддайте Господеві Богу нашому.
Стих: Відомий Бог в Юдеї, в Ізраїлі
велике Ім’я Його.
Прокимен – Голос 4: До святих, які на землі Його, дивно виявив Він усі бажання Свої серед
них.

Prokeimenon – Tone 8: Pray and
give glory to the Lord our God.
Verse: God is known in Judah; His
Name is great in Israel.
Prokeimenon – Tone 4: To the
saints that are in His land, He has wondrously revealed all of His desires in
their midst.

(I Кор. 3:9-17 ) Браття... Бо ми
співробітники Божі, а ви Боже поле, Божа будівля. Я за благодаттю
Божою, що дана мені, як мудрий
будівничий, основу поклав, а інший будує на ній; але нехай кожен
пильнує, як він будує на ній! Ніхто
бо не може покласти іншої основи,
окрім покладеної, а вона Ісус Христос. А коли хто на цій основі будує
з золота, срібла, дорогоцінного каміння, із дерева, сіна, соломи, то
буде виявлене діло кожного, бо виявить день, тому що він огнем об'являється, і огонь діло кожного випробує, яке воно є. І коли чиє діло,
яке збудував хто, устоїть, то той нагороду одержить; коли ж діло згорить, той матиме шкоду, та сам він
спасеться, але так, як через огонь.
Чи не знаєте ви, що ви Божий
храм, і Дух Божий у вас пробуває?
Як хто нівечить Божого храма, того

(I Cor. 3:9-17 ) Brethren… For of
God we are fellow-workers, a field of
God, and you are a building of God. According to the grace of God which is given to me, as a wise master builder, I have
laid the foundation, and another builds
on it. But let every man be careful how
he builds on it. For any other foundation
can no one lay than the one being laid,
who is Jesus Christ. And if anyone
builds on this foundation gold, silver,
precious stones, wood, hay, stubble, each
one's work shall be revealed. For the Day
shall declare it, because it shall be revealed by fire; and the fire shall try each
one's work as to what kind it is. If anyone's work which he built remains, he
shall receive a reward. If anyone's work
shall be burned up, he shall suffer loss.
But he shall be saved, yet so as by fire.
Do you not know that you are a temple of
God, and that the Spirit of God dwells in
you? If anyone defiles the temple of God,
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знівечить Бог, бо храм Божий святий, а храм той то ви!
(Рим. 8:28-39) Браття! І знаємо,
що тим, хто любить Бога, хто покликаний Його постановою, усе допомагає
на добре. Бо кого Він передбачив, тих і
призначив, щоб були подібні до образу
Сина Його, щоб Він був перворідним
поміж багатьма братами. А кого Він
призначив, тих і покликав, а кого покликав, тих і виправдав, а кого виправдав, тих і прославив. Що ж скажем на
це? Коли за нас Бог, то хто проти нас?
Той же, Хто Сина Свого не пожалів,
але видав Його за всіх нас, як же не дав
би Він нам із Ним і всього? Хто оскаржувати буде Божих вибранців? Бог
Той, що виправдує. Хто ж той, що засуджує? Христос Ісус є Той, що вмер,
надто й воскрес, Він праворуч Бога, і
Він і заступається за нас. Хто нас розлучить від любови Христової? Чи недоля, чи утиск, чи переслідування, чи
голод, чи нагота, чи небезпека, чи
меч? Як написано: За Тебе нас цілий
день умертвляють, нас уважають за
овець, приречених на заколення. Але
в цьому всьому ми перемагаємо Тим,
Хто нас полюбив. Бо я пересвідчився,
що ні смерть, ні життя, ні Анголи, ні
влади, ні теперішнє, ні майбутнє, ні
сили, ні вишина, ні глибина, ані інше
яке створіння не зможе відлучити нас
від любови Божої, яка в Христі Ісусі,
Господі нашім.

God shall destroy him, for the temple of
God is holy, which you are!
(Rom 8:28-39) Brethren! We know
that in everything God works for good
with those who love Him, who are called
according to His purpose. For those
whom He foreknew He chose to be likened to the image of His Son, that He be
the first-born among many brethren.
And those whom He chose, He also justified and glorified. What shall we say to
this? If God is for us, who is against us?
He who did not spare His own Son but
gave Him up for us all, will He not also
give us all things with Him? Who shall
bring any charge against God's elect? It
is God Who justifies. Who is the one who
condemns? Christ Jesus is He, Who died,
Who was impressively raised from the
dead, He is at the right hand of God, and
He intercedes for us. Who shall separate
us from the love of Christ? Shall tribulation, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or peril, or sword? As
it is written: For Your sake we are being
killed all the day long; they regarded us
as sheep to be slaughtered. But in all of
this we victorious through Him Who has
loved us. For I am convinced that neither
death, nor life, nor Angels, nor principalities, nor the present, nor the future, nor
powers, nor height, nor depth, nor anything else in creation will be able to separate us from the love of God which is in
Christ Jesus our Lord.

Алилуя – Голос 8: Прийдіть, заспіваймо Господеві, викликуймо Богові, Спасителю нашому.
Стих: Ходімо перед лицем Його з
хвалою, і в псалмах викликуймо Йому
Алилуя – Голос 4: Взивали праведні і Господь вислухав їх, і від усіх скорбот їх визволив їх.

Alleluia – Tone 8: Come, let us sing
to the Lord; let us call out to God our Saviour.
Verse: Let us go before His face with
praise; and with psalms let us call out to Him.
Alleluia – Tone 4: The righteous
called out and the Lord heard them, and
delivered them from all of their afflictions.

(Мт. 14:22-34)

І зараз звелів
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(Mt. 14:22-34)

Then He made the

disciples get into the boat and go before
Him to the other side, while He dismissed
the crowds. And after He had dismissed
the crowds, He went up on the mountain
by Himself to pray. When evening came,
He was there alone, but the boat by this
time was many furlongs distant from the
land, beaten by the waves; for the wind
was against them. And in the fourth
watch of the night He came to them,
walking on the sea. But when the disciples saw him walking on the sea, they
were terrified, saying: It is a ghost! And
they cried out for fear. But immediately
He spoke to them, saying: Take heart, it is
I; have no fear. And Peter answered him:
Lord, if it is you, bid me come to you on
the water. He said: Come. So Peter got
out of the boat and walked on the water
and came to Jesus; but when he saw the
wind, he was afraid, and beginning to sink
he cried out: Lord, save me. Jesus immediately reached out His hand and caught
him, saying to him: O man of little faith,
why did you doubt? And when they got
into the boat, the wind ceased. And those
in the boat worshiped Him, saying: Truly
You are the Son of God. And when they
had crossed over, they came to land at
Gennesaret.
(Jn. 15:17-16:2) The Lord said…
This I command you, to love one another! If the world hates you, know that it
has hated Me before it hated you. If you
were of the world, the world would love
its own; but because you are not of the
world, but I chose you out of the world,
therefore the world hates you. Remember the word that I said to you: A servant
is not greater than his master. If they
persecuted Me, they will persecute you; if
they kept My word, they will keep yours
also. But all this they will do to you on
My account, because they do not know
Him Who sent Me. If I had not come
and spoken to them, they would not have

Ісус учням до човна сідати, і переплисти на той бік раніше Його, аж поки народ Він відпустить. Відпустивши ж народ, Він на гору пішов помолитися насамоті; і як вечір настав,
був там Сам. А човен вже був на середині моря, і кидали хвилі його, бо
вітер зірвавсь супротивний. А о четвертій сторожі нічній Ісус підійшов
до них, ідучи по морю. Як побачили
ж учні, що йде Він по морю, то настрашилися та й казали: Мара! І від
страху вони закричали. А Ісус до
них зараз озвався й сказав: Заспокойтесь, це Я, не лякайтесь! Петро ж
відповів і сказав: Коли, Господи, Ти
це, то звели, щоб прийшов я до Тебе
по воді. А Він відказав йому: Іди. І,
вилізши з човна, Петро став іти по
воді, і пішов до Ісуса. Але, бачачи
велику бурю, злякався, і зачав потопати, і скричав: Рятуй мене, Господи! І зараз Ісус простяг руку й схопив його, і каже до нього: Маловірний, чого усумнився? Як до човна ж
вони ввійшли, буря вщухнула. А
приявні в човні вклонились Йому та
сказали: Ти справді Син Божий! Перепливши ж вони, прибули в землю
Генісаретську.
(Ів. 15:17-16:2) Сказав Господь…
Це Я вам заповідую, щоб любили
один одного ви! Коли вас світ ненавидить, знайте, що Мене він зненавидів
перше, як вас. Коли б ви зо світу були, то своє світ любив би. А що ви не
зо світу, але Я вас зо світу обрав, тому
світ вас ненавидить. Пригадайте те
слово, яке Я вам сказав: Раб не більший за пана свого. Як Мене переслідували, то й вас переслідувати будуть;
як слово Моє зберігали, берегтимуть і
ваше. Але все це робитимуть вам за
Ім'я Моє, бо не знають Того, хто послав Мене. Коли б Я не прийшов і до
них не казав, то не мали б гріха, а те-5-

пер вимовки не мають вони за свій
гріх. Хто Мене ненавидить, і Мого Отця той ненавидить. Коли б Я серед
них не вчинив був тих діл, яких не чинив ніхто інший, то не мали б гріха.
Та тепер вони бачили, і зненавиділи і
Мене, і Мого Отця. Та щоб справдилось слово, що в їхнім Законі написане: Мене безпідставно зненавиділи! А
коли Утішитель прибуде, що Його від
Отця Я пошлю вам, Той Дух Правди,
що походить від Отця, Він засвідчить
про Мене. Та засвідчте і ви, бо ви від
початку зі Мною. Оце Я сказав вам,
щоб ви не спокусились. Вас виженуть
із синагог. Прийде навіть година, коли кожен, хто вам смерть заподіє, то
думатиме, ніби службу приносить він
Богові.

sin; but now they have no excuse for their
sin. He who hates Me hates My Father
also. If I had not done among them the
works which no one else did, they would
not have sin; but now they have seen and
hated both Me and My Father. It is to
fulfill the word that is written in their
Law: They hated Me without a cause!
But when the Counselor comes, Whom I
shall send to you from the Father, even
the Spirit of Truth, Who proceeds from
the Father, He will bear witness to Me;
and you also are witnesses, because you
have been with Me from the beginning. I
have said all this to you to keep you from
falling away. They will put you out of the
synagogues; indeed, the hour is coming
when whoever kills you will think he is
offering service to God.

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 righteous! Alleluia, Alleluia, Alleluia.

ПОРЯДОК БОГОСЛУЖІНЬ
Субота, 12-го серпня - Вечірня й Сповідь - 6:30 вечора.
Неділя, 13-го серпня - Св. Літургія - 9:30 рано.
Понеділок 14-го серпня до понеділок 28-го серпня - Успенський Піст.
П’ятниця, 18-го серпня - Преображення Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа - Велика Вечірня з Літією й Сповідь - 6:30 вечора.
Субота, 19-го серпня - Преображення Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа
- Св. Літургія о год. 10:00 рано. (Після Заамвоної Молитви посвячення
овочів.)
Субота, 19-го серпня - Вечірня й Сповідь - 6:30 вечора.
Неділя, 20-го серпня - Св. Літургія о год. 9:30 рано.
Субота, 26-го серпня - Вечірня й Сповідь - 6:30 вечора.
Неділя, 27-го серпня - Св. Літургія о год. 9:30 рано.
Неділя, 27-го серпня - Успіння Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Приснодіви Марії - Велика Вечірня з Літією й Сповідь - 6:30 вечора.
Понеділок, 28-го серпня - Успіння Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і
Приснодіви Марії - Св. Літургія о год. 10:00 рано. (Після Заамвоної Молитви посвячення зілля і квітів.)
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ОГОЛОШЕНЬ
ВІДПУСТКА СВЯЩЕНИКА: Просимо мати на увазі, що Отець Тимофій Храпко
буде у відпустці від понеділка 7-го серпня до суботи 19-го серпня. В разі потреби
священичої обслуги в цей час, просимо вдаватися до Отця Тараса Крочака на число телефону 403-241-7742.
УЧАСТЬ У СВ. ЛІТУРГІЇ У ЛІТНИЙ ЧАС: Активна участь у Св. Літургії в неділю
і на святах, це обов'язок кожного християнина. Коли будете на вакаціях, чи поза містом, знайдіть православну церкву в околиці де знаходитеся і учащайте на
службах.
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
Saturday, August 12 - Vespers and Confession - 6:30 PM.
Sunday, August 13 - Divine Liturgy - 9:30 AM.
Monday, August 14 to Monday, August 28 - Dormition Fast.
Friday, August 18 - The Transfiguration of our Lord God and Saviour Jesus Christ Great Vespers with Litia and Confession - 6:30 PM.
Saturday, 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 19 - Vespers and Confession - 6:30 PM.
Sunday, August 20 - Divine Liturgy - 9:30 AM.
Saturday, August 26 - Vespers and Confession - 6:30 PM.
Sunday, August 27 - Divine Liturgy - 9:30 AM.
Sunday, August 27 - Dormition of our Most Holy Lady Theotokos and Ever-Virgin
Mary - Great Vespers with Litia and Confession - 6:30 PM.
Monday, 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
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FR. TARAS IS SERVING IN LETHBRIDGE TODAY.
WE EXTEND A WARM WELCOME TO OUR GUESTS who are visiting and worshipping with us this morning. Your presence has blessed us, and we pray that you also
have been blessed by God and will return to visit us again. A schedule of our services
and special events is listed in this Bulletin and as well as posted on our website along
with other interesting information and links. Please visit us there as well
www.stvlads.com
COFFEE HOUR—CHANGE OF LOCATION: As always, we sincerely invite everyone to
join us for Coffee Hour and Christian fellowship immediately following Divine Liturgy.
Please Note: Coffee Hour for Sunday, August 6, Sunday, August 13, and Sunday, August
20,will be held in the Lower Hall of the Cultural Centre due to rentals in the Upper Hall.
A HEARTFELT THANK YOU is extended to all who, as usual, made our Temple
Patron Feast Day Celebrations a success! 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 also goes out to the our Parish Council President for preparing a well organized and informative program. Sincerest appreciation goes out to those
who helped coordinate the dinner as well as all who remained and helped with
clean-up afterward. Because of all these individuals, our Temple Patron Feast
Day was celebrated in a genuine Christian community spirit. We also extend
our appreciation for the invitation to our church community to enjoy an afternoon of relaxation and fun in the sun at Lake Chaparral following our dinner
and program! Thank you to all!
PRIEST'S HOLIDAYS: Please have in mind that Fr. Timothy Chrapko will be on holidays from Monday, August 7 to Saturday, August 19. In the event that the services of
a priest are required during this time, please call Fr. Taras Krochak @ 403-241-7742.
ORTHODOX WOMEN’S RETREAT: Spiritual Refreshment & Growth in the Foothills. SHARING THE FAITH HEART TO HEART. Presenter – Carole Buleza. Friday, September 15 – Sunday, September 17, 2017. 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/
FROM UWAC—AID TO ORPHANAGES: Our local branch of the Ukrainian Women’s Association of Canada is collecting new items of clothing, hygiene products and
toys for children 0 to 14 years in an orphanage in Chernevtsi, Ukraine. Cash money
is always welcome too. Things that will fit into 2 suitcases which Maryann Kowalsky
-8-

will be delivering through “Stream of
Hope”. LET’S FILL THE SUITCASES. — Thank you Ethel Tacey

SUNDAY COFFEE HOUR
The following people have graciously volunteered to be our hosts and volunteers for
Coffee Hour for:
August 6 – Gloria Dubetz & Vivian McKee
August 13 – Iryna Koval, Olya Lesevych &
Zenovia Stanislavska
August 20 – Annie Kulmacz & Kathy Sushko
August 27 – Theresa Klepak & Shauna
May
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!

PARTICIPATION IN DIVINE LITURGY DURING THE SUMMER: Active participation in the Divine Liturgy on Sundays and Holy Days is the
responsibility of every Christian person. If you are going to be on vacation or away from home, find an Orthodox Church in the area you will be
and attend their Services.

EMAIL ADDRESS UPDATES! St.
Vladimir’s Ukrainian Orthodox Congregation is updating our member
database of email addresses. If you
would like to add your email to our
records, or change your email address, please send an email to administrator@stvlads.com stating that you wish to
update your email address. In order to reduce our operating costs we are hoping to
email items such as meeting agendas instead of using regular mail. Thank you for
your help in this matter!
SINCEREST GREETINGS ARE EXTENDED TO: Shauna May and Reader Iaroslav
Pankovsky who recently celebrated their birthdays; and to Andrew & Kathy Sushko
and Wayne & Lesia Woloschuk who recently celebrated their wedding anniversaries.
May the Lord bless them with good health and grant them Many Years – На Многі
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.
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.
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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.
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.
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.
*****
НА СВЯТО СВЯТИХ КНЯЗІВ СТРАСТОТЕРПЦІВ БОРИСА ТА ГЛІБА
Страстотерпництво, дорогі браття і
сестри- це особливий дар та подвиг,
який, на перший, погляд може здатися
нам проявом слабкості, а на ділі є проявом виняткової віри і мужності.
У чому ж полягає ця віра і ця мужність? Вона проявляється в тому, що
людина твердо вірить, що, вмираючи
за правду й не чинячи спротиву ворогам, наслідує силу та життя Самого
Христа, Який до кривавого поту молився в Гефсиманському саду і терпів
страшні муки, добровільно зазнавши
страждання і смерті заради слухняності волі Божій й визволення від гріхів нас
грішних.
Святі князі брати Борис і Гліб (в
хрещенні Роман і Давид), вшановуються Церквою Христовою, як великі страстотерпці. Але як зазначає Літописець,
не за свою насильницьку смерть вони
отримали ці вінці, бо багато гинули в
битвах, але вшановані святі брати саме
за те, що не захотіли підняти руку на
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свого старшого брата Святополка. Проявили
смиренність, любов і послух батьку своєму,
великому князю Володимиру. Виконали заповідь про шанування батька і матері.
Ось слова Бориса: «Не підніму руку на брата свого старшого: якщо і батько у мене помер, то нехай цей буде мені замість батька».
І в іншому місці він говорить: «Якщо він
(Святополк) кров мою проллє і на вбивство
моє вирішиться, буду мучеником перед Господом моїм. Чи не спротивлюся я, бо написано: "Бог противиться гордим, а смиренним
дає благодать" ». Не захотів Борис, а пізніше і Гліб проливати кров свого брата заради
досягнення земної слави і могутності, обидва свідомо побажали уподібнитися Христу,
навчитися у Нього лагідності і смиренності,
щоб знайти благословенний спокій в вічності.
Ось це є суть мученицького подвигу Святих страстотерпців. І можна сказати,
що готовність краще віддати життя, ніж зі зброєю захищати себе, свою славу і
суспільне становище. Можна сказати, що це позиція обраних, та вершина, на
яку ми в більшості своїй можемо тільки дивитися з благоговінням і усвідомленням своєї немочі.
З історії Церкви ми можемо бачити що Правда Божа в принципі не виключає
можливість застосування сили. Так, коли Ярослав, названий згодом Мудрим і
прославлений в лику святих, бажаючи відплатити вбивці своїх братів, окаянному Святополку, пішов на нього війною і переміг його, то в цей час Ярослав був
правицею Божої помсти і теж виконував волю Божу.
Любов людей до святих страстотерпців, думаю, частково пов'язана і з нашою
чисто українською рисою характеру, ... ми шкодуємо всякого невинно убієнного,
якось по особливому відчуваємо святість і красу невинного страждання, страждання за правду. Багато в чому, здається, що це риса істинно християнського почуття - любові не до того, хто сильний і могутній в
якомусь соціально-суспільному сенсі, а до того,
хто немічний в тому самому, вищому сенсі, в значенні беззахисності і лагідної відданості нашому
Богові.
Протягом тисячі років Свята Церква нагадує
нам, про те, як потрібно ставитися до ближнього,
як виправляти життя своє, як не боятися смерті. І
сьогодні ми, просячи молитовного заступництва у
святих страстотерпців Бориса і Гліба, будемо з
особливою ревністю, просити їх про те, щоб у на- 11 -

шій Україні, запанував мир і спокій. Щоб не жадібність і заздрість, щоб не підступність і хитрощі світу цього, але справжня любов і братерство перемогли. Тому
що тільки на цьому фундаменті можна будувати міцну державність, здорове духовно-моральне суспільство, про яке всі ми мріємо і в молитвах просимо.
І нехай молитви Святих Благовірних князів Бориса і Гліба зміцнюють нас у
цьому великому життєвому подвизі служінні ближньому своєму і нашій Батьківщині. Амінь.
Митр. прот. Ярослав Абрат (джерело: http://kolomija.com/)

UKRAINIAN WOMEN’S ASSOCIATION
OF CANADA - UWAC

St. Vladimir’s Ukrainian Orthodox
CHURCH SCHOOL

UKRAINIAN SELF RELIANCE
ASSOCIATION OF CANADA - TYC

Ethel Tacey - President
Tel: 403-264-3437
Tel: 403-264-3437

Joanna Calkins - Director
Tel: 403-278-0822
Tel: 403-264-3437

Michael Zubkow - President
Tel: 403-246-1609
Tel: 403-264-3437
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