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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 
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Т. 24. – Ч. 25 — V. 24. – N. 25 

26-ГО ЛЮТОГО, 2017 Р.Б. 

СИРОПУСНА НЕДІЛЯ 
СПОМИН ПРО АДАМОВОГО 

ВИГНАННЯ З РАЮ 

(преподобного мартиніяна, монаха 
в кисарії в палистинії (422).  голос 

3-ий.  апостол: рим. 13:11-14:4 
[зачало 112];  євангелія: мт. 6:14-21 

[зачало 17].)  

Тропар Воскресний – Голос 
3:   Нехай веселяться небесні,  не-
хай радуються земні,  бо сотворив 
державу силою Своєю Господь, по-
долав смертю смерть, первістком 
мертвих став, із безодні аду виз-
волив нас і  подав світові  велику 
милість. 

Слава Отцю, і Сину, і Святому Духо-
ві, і нині, і повсякчас, і на віки віків.  
Амінь. 

Кондак Неділі – Голос 6:  Прему-
дрости Наставнику, розуму Подателю, 
немудрих Учителю, вбогих Захиснику, 
утверди, врозуми серце моє, Владико.  
Ти дай мені слово, Отчеє Слово, бо не 
втримаю уст моїх, щоб не взивали до 
Тебе:  Милостивий, помилуй мене грі-
шного.  

Прокимен – Голос 8:  Помоліться і 
хвалу віддайте Господеві Богу нашому.  

Стих:  Відомий Бог в Юдеї, в Ізраїлі 
велике Ім’я Його.  

(Рим. 13:11-14:4)  Браття!  І це 
тому, що знаєте час, що пора нам 
уже пробудитись від сну.  Бо тепер 
спасіння ближче до нас, аніж тоді, 
коли ми ввірували.  Ніч минула, а 
день наблизився, тож відкиньмо 
вчинки темряви й зодягнімось у 
зброю світла.  Як удень, поступаймо 
доброчесно, не в гульні та п'янстві, 

SUNDAY, FEBRUARY 26, 2017 

CHEESE-FARE SUNDAY 
COMMEMORATION OF ADAM’S 
EXPULSION FROM PARADISE 

(THE VENERABLE MARTINIAN, MONK OF 
CAESAREA IN PALESTINE (422).  TONE 

3.  EPISTLE:  ROM. 13:11-14:4 
[BEGINNING 112].  GOSPEL: MT. 6:14-21 

[BEGINNING 17].)  

Tropar of the Resurrection – Tone 
3:  Let the heavens rejoice.  Let the earth 
be glad.  For the Lord has shown strength 
with His arm.  He has trampled down 
death by death.  He has become the First-
Born of the Dead.  He has delivered us 
from the depths of hades and has granted 
to the world great mercy. 

Glory to the Father, and to the Son, and 
to the Holy Spirit, both now, and ever, and 
unto the ages of ages.  Amen.   

Kondak of the Sunday – Tone 6:  O 
Master, the Guide to wisdom, the Giver of 
knowledge, the Instructor of the foolish, 
the Defender of the poor; enlighten my 
heart.  Grant me the word of the Father, O 
Word, for I cannot hold back my lips from 
calling out to You:  O Merciful One, have 
mercy on me the sinner.  

Prokeimen – Tone 8:  Pray and give 
glory to the Lord our God.  

Verse:  God is known in Judah; His 
Name is great in Israel.  

(Rom. 13:11-14:4)  Brethren!  This is 
so because you know the hour, that it is 
now time for you to awake from sleep.  For 
salvation is now nearer to us than when we 
first believed.  The night has passed, and 
the day has drawn near, therefore let us 
cast off the works of darkness and put on 
the armour of light.  Let us conduct our-
selves as is fitting of the day, not in revelry 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 3 - 

не в перелюбі та розпусті, не в свар-
ні та заздрощах, але зодягніться Го-
сподом Ісусом Христом, а догоджен-
ня тілу не обертайте на пожадли-
вість!  Слабого в вірі приймайте, але 
не для суперечок про погляди.  
Один бо вірує, що можна їсти все, а 
немічний споживає ярину.  Хто їсть, 
нехай не погорджує тим, хто не їсть.  
А хто не їсть, нехай не осуджує того, 
хто їсть, Бог бо прийняв його.  Ти 
хто такий, що судиш чужого раба?  
Він для пана свого стоїть або падає; 
але він устоїть, бо має Бог силу пос-
тавити його. 

Алилуя – Голос 6:  Благо є прослав-
ляти Господа, і співати Імені Твоєму, 
Всевишній.  

Стих:  Сповіщати вранці про милість 
Твою, і вночі про правду Твою.  

(Мт. 6:14-21)  Бо як людям ви про-
стите прогріхи їхні, то простить і вам 
ваш Небесний Отець.  А коли ви не бу-
дете людям прощати, то й Отець ваш 
не простить вам прогріхів ваших.  А як 
постите, то не будьте сумні, як оті лице-
міри: вони бо зміняють обличчя свої, 
щоб бачили люди, що постять вони.  
Поправді кажу вам: вони мають уже 
нагороду свою.  А ти, коли постиш, на-
масти свою голову, і лице своє вмий, 
щоб ти посту свого не виявив людям, а 
Отцеві своєму, що в таїні; і Отець твій, 
що бачить таємне, віддасть тобі явно.  
Не складайте скарбів собі на землі, де 
нищить їх міль та іржа, і де злодії під-
копуються й викрадають.  Складайте ж 
собі скарби на небі, де ні міль, ні іржа 
їх не нищить, і де злодії до них не під-
копуються та не крадуть.  Бо де скарб 
твій, там буде й серце твоє. 

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

and drunkenness, not in debauchery and 
licentiousness, not in quarrelling and jeal-
ousy, but let us put on the Lord Jesus 
Christ, and do not turn the pleasing of the 
flesh into lust!  Welcome the weak in faith, 
but not unto disputes over opinions.  One 
believes he may eat anything, while the 
weak man eats only vegetables.  He who 
eats, let him not despise him who abstains.  
And let he who abstains not condemn him 
who eats, for God has welcomed him.  Who 
are you to condemn the servant of another?  
He stands or falls before his own master; 
but he will be upheld, for God has the pow-
er to uphold him. 

Alleluia – Tone 6:  It is good to praise 
the Lord, and to sing unto Your Name, O 
Most High.  

Verse:  To proclaim Your mercy in the 
morning and Your truth by night.  

(Mt. 6:14-21)  For as you forgive men 
their trespasses, your Heavenly Father also 
will forgive you.  But if you do not forgive 
men their trespasses, neither will your Fa-
ther forgive your trespasses.  And when you 
fast, do not look dismal, like those hypo-
crites, for they disfigure their faces that their 
fasting may be seen by men.  Truly, I say to 
you:  they have already received their reward.  
But you, when you fast, anoint your head and 
wash your face, that your fasting may not be 
seen by men but by your Father who is in se-
cret; and your Father Who sees in secret will 
reward you openly.  Do not lay up for your-
selves treasures on earth, where it is de-
stroyed by moth and rust and where thieves 
break in and steal.  Rather, lay up for your-
selves treasures in heaven where neither 
moth nor rust destroys, and where thieves do 
not break in and steal.  For where your treas-
ure is, there will your heart be also. 

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



ПОРЯДОК БОГОСЛУЖІНЬ 

Неділя, 26-го лютого - Вечірня Прощальна - 6:30 вечора.  
Святий Великий Піст — 27-го лютого до 16-го квітня. 
Понеділок, 27-го лютого - Велике Повечір’я з читанням Канону Св. Андрея Крит-
ського - 6:30 вечора. 
Вівторок, 28-го лютого - Велике Повечір’я з читанням Канону Св. Андрея Критсь-
кого - 6:30 вечора. 
Середа, 1-го березня - Велике Повечір’я з читанням Канону Св. Андрея Критсько-
го - 6:30 вечора. 
Четвер, 2-го березня - Велике Повечір’я з читанням Канону Св. Андрея Критсько-
го - 6:30 вечора. 
П’ятниця, 3-го березня - Св. Літургія Ранішосвячених Дарів - 6:30 вечора.  
Субота, 4-го березня - Поминальна Св. Літургія - 10:00 год. рано. 
Субота, 4-го березня - Вечірня й Сповідь - 6:30 вечора. 
Неділя, 5-го березня - Св. Літургія - 9:30 рано. 
Неділя, 5-го березня - Неділя Православ’я - Вечірня - 6:30 вечора - в румунській церк-
ві (3511 - 3rd Avenue SW). 
П’ятниця, 10-го березня - Св. Літургія Ранішосвячених Дарів - 6:30 вечора.  
Субота, 11-го березня - Поминальна Св. Літургія - 10:00 год. рано. 
Субота, 11-го березня - Вечірня й Сповідь - 6:30 вечора. 
Неділя, 12-го березня - Св. Літургія - 9:30 рано. 
Неділя, 12-го березня - Постова Вечірня - в нашій церкві - 6:30 вечора. 

ОГОЛОШЕНЬ 

ПРОЩАЛЬНА ВЕЧІРНЯ буде відправлена в нашій церкві в неділю 26-го лютого 
(сьогодні) о год. 6:30 вечором.  Православна Церква закликає всіх Своїх вірних про-
сити прощення в один одного перед початок Св. Великого Посту.  Ця вечірня дає нам 
можливість цього зробити.  Запрошуємо всіх наших членів взяти участь в цій службі! 

НАСТУПНІ ЗБОРИ МІСЦЕВОГО ВІДДІЛУ С.У.К. відбудуться в неділю 5-го березня за-
раз після Св. Літургії.  Ласкаво просимо, щоб усі члени цього відділу прибули на ці 
збори! 

ЦЬОГО РОКУ ВЕЧІРНЯ З НАГОДИ НЕДІЛІ ПРАВОСЛАВ’Я буде відправлена в сербсь-
кій румунській церкві (3511 - 3rd Avenue SW) у неділю 5-го березня о год. 6:30 вечо-
ром.  Священики та вірні з усіх інших православних церков міста Калґарі візьмуть 
участь у цій Вечірні.  Ласкаво просимо, щоб усі члени і прихильники нашої громади 
взяли якнайчислену участь у цій Вечірні! 
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УВАГАУВАГАУВАГАУВАГА - НАДЗВИЧАЙНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИНАДЗВИЧАЙНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИНАДЗВИЧАЙНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИНАДЗВИЧАЙНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ГРОМАДИ СВ. 
ВОЛОДИМИРА відбудуться в неділю в неділю в неділю в неділю 26262626----го лютогого лютогого лютогого лютого (сьогодні) (сьогодні) (сьогодні) (сьогодні) після Св. Літургії.  Ласкаво 

просимо, щоб усі члени цієї громади прибути на ці важливі збори!      



ПОСТОВІ ВЕЧІРНІ:  Підчас цьогорічного Великого Посту кожної неділі вечором бу-
дуть за чергою відправлятися Вечірні в кожній православній церкві нашого міста.  
Наша громада буде гостити свою Постову Вечірню в неділю 12-го березня о 
год. 6:30 вечером.  Священики та вірні з усіх інших православних церков міста Кал-
ґарі візьмуть участь у цій Вечірні.  Ласкаво просимо, щоб члени нашої громади взяли 
якнайчислену участь у цих Вечірнях! 

DIVINE SERVICES 

Sunday, February 26 - Forgiveness Vespers - 6:30 PM 
The Holy Great Fast Begins — February 27 to April 16. 
Monday, February 27 - Great Compline and Reading of the Canon of St. Andrew of Crete - 
6:30 PM  
Tuesday, February 28 - Great Compline and Reading of the Canon of St. Andrew of Crete - 
6:30 PM. 
Wednesday, March 1 - Great Compline and Reading of the Canon of St. Andrew of Crete - 
6:30 PM. 
Thursday, March 2 - Great Compline and Reading of the Canon of St. Andrew of Crete - 6:30 
PM. 
Friday, March 3 - Divine Liturgy of Presanctified Gifts - 6:30 PM. 
Saturday, March 4 - Memorial Divine Liturgy - 10:00 AM. 
Saturday, March 4 - Vespers and Confession - 6:30 PM. 
Sunday, March 5 - Divine Liturgy - 9:30 AM. 
Sunday, March 5 - Sunday of Orthodoxy - Vespers - 6:30 PM. at the Romanian Church(3511 
- 3rd Avenue SW). 
Friday, March 10 - Divine Liturgy of Presanctified Gifts - 6:30 PM. 
Saturday, March 11 - Memorial Divine Liturgy - 10:00 AM. 
Saturday, March 11 - Vespers and Confession - 6:30 PM. 
Sunday, March 12 - Divine Liturgy - 9:30 AM. 
Sunday, March 12 - Lenten Vesper Service - at our church - 6:30 PM. 

ANNOUNCEMENTS 

FR. TIMOTHY IS SERVING IN RED DEER TODAY. 
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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.  



THE FORGIVENESS VESPER SERVICE will be served in our church on Sunday, February 
26 (tonight) at 6:30 pm.  The Orthodox Church directs her faithful to seek forgiveness of 
each other before entering into the sacred days of the Holy Great Fast.  This Vesper Service 
provides us with this opportunity.  We invite all of our members to participate in this special 
service! 

SADOCHOK REGISTRATIONS:  Sadochok will be accepting 2017-2018 registration starting 
on March 1, 2017 for St. Vladimir parish members.  The 2017-2018 term will run from Sep-
tember 6, 2017 to June 28, 2018.  If you wish to be a part of the 2017-2018 term please con-
tact director@ukrainianpreschool.ca  We will be opening up registration to new families 
starting March 15.   

THE NEXT MEETING OF THE LOCAL UWAC BRANCH will be held immediately following 
Divine Liturgy on Sunday, March 5.  All members of this branch are encouraged to attend 
this meeting! 

THIS YEAR'S SUNDAY OF ORTHODOXY VESPER SERVICE will be served at the Romani-
an Orthodox Church (3511 - 3rd Avenue SW) on Sunday, March 5 at 6:30 p.m.  Priests and 
faithful from all Orthodox Churches of Calgary will participate in this Vesper Service.  We 
sincerely invite all of our congregation members to participate in this special Vesper Service! 

PASKA BAKING BEE: Thursday March 9, 2017 - 9:00 am.  Cultural Center Kitchen.  Keep 
our Ukrainian traditions alive.  All are welcome.  Please contact Marla Belsheim @ 403-208-
3736 if you are able to participate.  "Many hands make light work!"  

LENTEN VESPERS:  This year the Orthodox congregations of our city will once again take 
turns in having Vespers served in their church on the Sunday evenings of the Holy Great 
Fast.  Our congregation will host its Lenten Vespers Service on Sunday, March 
12 at 6:30 p.m.  Priests and faithful of all the other Orthodox Churches of Calgary will 
participate in this Vesper Service.  Being good hosts, we sincerely encourage all of our 
congregation members and adherents to participate in this special Vesper Service! 

A GREAT LENTEN VESPER SERVICE will be served at our church on SUNDAY March 12, 
2017 at 6:30 pm.  As usual we will be hosting a reception after this service.  We are request-
ing our Parishioners to supply one of their favorite Lenten Dishes for this reception.  We re-
quire Casseroles or hot dishes, veggie trays, fruit trays, shrimp trays, hors d’oeuvres, variety 
of pickles.  We ask that you bring it ready to serve.  Please contact Theresa Klepak @ 403 
238-0480 or Ethel Tacey @ 403 934-4688 to confirm what you are able to provide.  Thank 
you for your attention to this important matter.  

VOLUNTEERS ARE NEEDED for Sunday, March 12, 2017 – Setup, Preparation, and Clean-
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PLEASE NOTEPLEASE NOTEPLEASE NOTEPLEASE NOTE - A SPECIAL GENERAL MEETING SPECIAL GENERAL MEETING SPECIAL GENERAL MEETING SPECIAL GENERAL MEETING OF ST. VLADIMIR'S UKRAINIAN ORTHODOX 
CONGREGATION will be held on Sunday, February 26 (today)Sunday, February 26 (today)Sunday, February 26 (today)Sunday, February 26 (today) following the Divine Liturgy.  

All members of this congregation are asked to be present at this important meeting!    



up.  Please call Theresa @ 403 238 0480 
or Ethel @ 403 934 4688 as to your 
availability.  

MEN’S ORTHODOX RETREAT – You 
are invited to participate in the 14th An-
nual Men’s Orthodox Retreat in Caroline, 
AB – March 31 to April 2.  This year the 
retreat is facilitated by Archimandrite 
Philip Speranza on the topic of “Our Pur-
pose as Orthodox Christians”.  All ages 
of men are welcome.  Please visit our 
website at www.orthodoxcalgary.ca/
mensretreat for registration materials 
and more information or talk to Sdn. 
Ihor, Glen Tacey, or Dan Zukiwsky about 
the retreat.  

FROM UWAC/ SOYUZ:  UWAC/ SOYUZ 
would like to thank all those who partici-
pated and/or made item and cash dona-
tions to the "FROM the HEART" event 
held on February 11, 2017.  Through our 
collective effort, 127 Valentine  gift bags 
were assembled and then delivered to 
women at the YWCA downtown shelter location and Sheriff King Home. A  Valentine pot-
luck lunch and Christian fellowship was enjoyed by all those who attended. Thanks to Lori 
Chomik for her uplifting presentation on "Gratitude".— Marla Belsheim 

SINCEREST GREETINGS ARE EXTENDED TO:  Lorraine Chanasyk-Alford, Matthew Goulet 
and Marcia Maluta who recently celebrated their birthdays; and to Elena & Mark Baker who 
recently celebrated their wedding anniversary.  May the Lord bless them with good health and 
grant them Many Years – На Многі Літа! 
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SUNDAY COFFEE HOUR 

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

February 26 – Rita Irwin & Zena Woron-
Quinn 

March 5 – Lydia Scratch & Christie Te-
terenko  

March 12 – Lorraine Alford & Lori Chomik  

March 19 – Marlene Mysak & Lesia 
Woloschuk  

March 26 – Dawn Conner, Daniel and 
Tara Remenda & Mark Remenda  

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! 

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.  




