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Т. 24. – Ч. 29 — V. 24. – N. 29 

26-ГО БЕРЕЗНЯ, 2017 Р.Б. 

4-ТА НЕДІЛЯ СВЯТОГО ВЕЛИКОГО ПОСТУ 

(ПРЕПОДОБНОГО ІОАННА ЛІСТВИЧНИКА 
(649).  ГОЛОС 7-ИЙ.  АПОСТОЛ:  ЄВР. 
6:13-20 [ЗАЧАЛО 314] І ЄФ. 5:9-19 

[ЗАЧАЛО 229].  ЄВАНГЕЛІЯ:  МК. 9:17-31 
[ЗАЧАЛО 40] І МТ. 4:25-5:12 [ЗАЧАЛО 

10].) 

СВ. ВЕЛИКИЙ ПІСТ — ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ 
ВИНО І ОЛІЯ 

Тропар Воскресний – Голос 7:  
Зруйнував єси Хрестом Твоїм смерть, 
відкрив Ти розбійнику рай, Мироно-
сицям плач змінив, і Апостолам Про-
повідувати повелів єси, що Ти воск-
рес, Христе Боже, даючи світові ве-
лику милість. 

Тропар Св. Іоанну – Голос 1:  
Пустельним жителем і ангелом у ті-
лі, і чудотворцем явився єси, богоно-
сний отче наш Іоане.  Постом, нев-
сипущим подвигом і молитвою небе-
сні дари прийнявши, Ти зціляєш не-
дужих і душі тих, що з вірою до тебе 
прибігають.  Слава Тому, Хто дав то-
бі силу.  Слава Тому, Хто увінчав те-
бе.  Слава Тому, Хто дарує тобою 
всім зцілення.  

Слава Отцю, і Сину, і Святому Ду-
хові. 

Кондак Св. Іоану – Голос 4:  
На висоті стримання поставив Тебе 
Господь, наставниче наш Іоане, як 
зорю істинну, що освітлює всі краї 
землі.  

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

Богородичний – Голос 6:  За-
ступнице християн усердная, Молит-
венице до Творця надійная, не зне-
важ молитви грішників, але прийди 
швидше як Благая на поміч нам, що 

SUNDAY, MARCH 26, 2017 

4TH SUNDAY OF THE HOLY GREAT FAST 

(THE VENERABLE JOHN CLIMACUS (649).  
TONE 7.  EPISTLE:  HEB. 6:13-20 
[BEGINNING 314] & EPH. 5:9-19 

[BEGINNING 229].  GOSPEL: MK. 9:17-31 
[BEGINNING 40] & MT. 4:25-5:12 

[BEGINNING 10].) 

THE HOLY GREAT FAST — WINE AND OIL 
ALLOWED  

Tropar of the Resurrection – 
Tone 7:  You destroyed death by Your 
Cross.  You opened paradise to the thief, 
You changed the Myrrh-Bearers weeping 
and commanded the Apostles to preach 
that You are risen, О Christ God, granting 
the world great mercy. 

Tropar to St. John – Tone 1:  While 
living the life of a hermit and Angel in the 
flesh, you also revealed yourself to be a 
wonderworker, O our Father John.   
Through untiring effort and prayer You 
received gifts from Heaven, and heal the 
sick and the souls of them that run to you 
in faith.  Glory to the One Who empow-
ered you.  Glory to the One Who crowned 
you.  Glory to the One Who grants healing 
to all through you.  

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

Kondak to St. John – Tone 4:  The 
Lord has placed you upon the heights of 
abstinence, O our mentor John, like star 
of truth which enlightens all the ends of 
the earth.  

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 sin-
ners, but be quick to come to our aid, O 
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з вірою взиваємо до Тебе:  Поспіши 
на молитву і скоро прийди на бла-
гання, бо Ти заступаєшся завжди за 
тих, що шанують Тебе, Богородице.  

Прокимен – Голос 7:  Господь крі-
пость людям Своїм дасть, Господь бла-
гословить людей Своїх миром.  

Стих:  Принесіть Господеві, сини Бо-
жі, принесіть Господеві молодих ягнят.  

Прокимен – Голос 4:  Звеличаться 
преподобні у славі і зрадіють на ложах 
своїх.  

(Євр. 6:13-20)  Браття!  Бо Бог, 
обітницю давши Авраамові, як не міг 
ніким вищим поклястися, поклявся 
Сам Собою, говорячи: Поблагослови-
ти Я конче тебе поблагословлю, та ро-
змножити розмножу тебе!  І, терплячи 
довго отак, Авраам одержав обітницю.  
Бо люди клянуться вищим, і клятва на 
ствердження кінчає всяку їхню супе-
речку.  Тому й Бог, хотівши переважно 
показати спадкоємцям обітниці не-
змінність волі Своєї, учинив те при 
помочі клятви, щоб у двох тих незмін-
них речах, що в них не можна сказати 
неправди Богові, мали потіху міцну 
ми, хто прибіг прийняти надію, що ле-
жить перед нами, що вони для душі як 
котвиця, міцна та безпечна, що аж до 
середини входить за заслону, куди, як 
предтеча, за нас увійшов був Ісус, ста-
вши навіки Первосвящеником за чи-
ном Мелхиседековим. 

(Єф. 5:9-19)  Браття!  Бо плід світла 
знаходиться в кожній добрості, і праве-
дності, і правді.  Допевняйтеся, що при-
ємне для Господа, і не беріть участи в 
неплідних ділах темряви, а краще й до-
коряйте.  Бо соромно навіть казати про 
те, що роблять вони потаємно!  Усе ж те, 
що світлом докоряється, стає явне, бо 
все, що явне стає, то світло.  Через це то 
й говорить: Сплячий, вставай, і воскрес-
ни із мертвих, і Христос освітлить тебе!  

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.  

Prokeimen – Tone 7:  The Lord shall 
give strength to His people; the Lord shall 
bless His people with peace.  

Verse:  Bring to the Lord, the sons of God; 
bring young lambs to the Lord.  

Prokeimen – Tone 4:  The venerable 
ones will exalt in glory and rejoice upon 
their beds.  

(Heb. 6:13-20)  Brethren!  For when 
God made a promise to Abraham, since He 
had no one greater by whom to swear, He 
swore by Himself, saying: Surely I will bless 
you and multiply you.  And thus Abraham, 
having patiently endured, obtained the 
promise.  Men indeed swear by a greater 
than themselves, and in all their disputes an 
oath is final for confirmation.  So when God 
desired to show more convincingly to the 
heirs of the promise the unchangeable char-
acter of His purpose, He interposed with an 
oath, so that through two unchangeable 
things, in which it is impossible that God 
should prove false, we who have fled for ref-
uge might have strong encouragement to 
seize the hope set before us.  We have this as 
a sure and steadfast anchor of the soul, a 
hope that enters into the inner shrine behind 
the curtain, where Jesus has gone as a fore-
runner on our behalf, having become a high 
priest for ever after the order of Melchizedek. 

(Eph. 5:9-19)  Brethren!  For the fruit of 
light is found in all that is good and right and 
true, and try to learn what is pleasing to the 
Lord.  Take no part in the unfruitful works of 
darkness, but instead expose them.  For it is 
a shame even to speak of the things that they 
do in secret!  But when anything is exposed 
by the light it becomes visible, for anything 
that becomes visible is light.  Therefore it is 
said: Awake, O sleeper, and arise from the 
dead, and Christ shall give you light!  Look 
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Отож, уважайте, щоб поводитися обере-
жно, не як немудрі, але як мудрі, вико-
ристовуючи час, дні бо лукаві!  Через це 
не будьте нерозумні, але розумійте, що є 
воля Господня.  І не впивайтесь вином, в 
якому розпуста, але краще наповнюй-
тесь Духом, розмовляючи поміж собою 
псалмами, і гімнами, і піснями духовни-
ми, співаючи й граючи в серці своєму 
для Господа. 

Алилуя – Голос 7:  Благо є прослав-
ляти Господа, і співати Імені Твоєму, 
Всевишній.  

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

Алилуя – Голос 8:  Насаджені в до-
мі Господнім; у дворах Бога нашого за-
цвітуть.  

(Мк. 9:17-31)  І Йому відповів один 
із натовпу: Учителю, привів я до Тебе 
ось сина свого, що духа німого він має.  
А як він де схопить його, то об землю 
кидає ним, і він піну пускає й зубами 
скрегоче та сохне.  Я казав Твоїм учням, 
щоб прогнали його, та вони не змогли.  
А Він їм у відповідь каже: О, роде невір-
ний, доки буду Я з вами?  Доки вас Я те-
рпітиму?  Приведіть до Мене його!  І до 
Нього того привели.  І як тільки поба-
чив Його, то дух зараз затряс ним.  А 
той, повалившись на землю, став кача-
тися та заливатися піною.  І Він запитав 
його батька: Як давно йому сталося це?  
Той сказав: Із дитинства.  І почасту ки-
дав він ним і в огонь, і до води, щоб його 
погубити.  Але коли можеш що Ти, то 
змилуйсь над нами, і нам поможи!  Ісус 
же йому відказав: Щодо того твого коли 
можеш, то тому, хто вірує, все можливе!  
Зараз батько хлоп'яти з слізьми закри-
чав і сказав: Вірую, Господи, поможи 
недовірству моєму!  А Ісус, як побачив, 
що натовп збігається, то нечистому ду-
хові заказав, і сказав йому: Душе німий і 
глухий, тобі Я наказую: вийди з нього, і 
більше у нього не входь!  І, закричавши 

carefully then how you walk, not as unwise 
men but as wise, making the most of the 
time, because the days are evil!  Therefore do 
not be foolish, but understand what the will 
of the Lord is.  And do not get drunk with 
wine, for that is debauchery; but be filled with 
the Spirit, addressing one another in psalms 
and hymns and spiritual songs, singing and 
making melody to the Lord with all your 
heart. 

Alleluia – Tone 7:  It is good to praise 
the Lord, and to sing unto Your Name, О 
Most High.  

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

Alleluia – Tone 8:  They that are 
planted in the House of the Lord will blos-
som in the courts of our God.  

(Mk. 9:17-31)  And one of the crowd an-
swered him: Teacher, I brought my son to 
you, for he has a dumb spirit; and wherever 
it seizes him, it dashes him down; and he 
foams and grinds his teeth and becomes rig-
id; and I asked your disciples to cast it out, 
and they were not able.  And he answered 
them: O faithless generation, how long am I 
to be with you?  How long am I to bear with 
you?  Bring him to me.  And they brought 
the boy to him; and when the spirit saw 
him, immediately it convulsed the boy, and 
he fell on the ground and rolled about, 
foaming at the mouth.  And Jesus asked his 
father: How long has he had this?  And he 
said: From childhood.  And it has often cast 
him into the fire and into the water, to de-
stroy him; but if you can do anything, have 
pity on us and help us.  And Jesus said to 
him: If you can!  All things are possible to 
him who believes.  Immediately the father 
of the child cried out and said: I believe; 
help my unbelief!  And when Jesus saw that 
a crowd came running together, he rebuked 
the unclean spirit, saying to it: You dumb 
and deaf spirit, I command you, come out of 
him, and never enter him again.  And after 
crying out and convulsing him terribly, it 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 5 - 

та міцно затрясши, той вийшов. І він 
став, немов мертвий, аж багато-хто ста-
ли казати, що помер він.  А Ісус узяв за 
руку його та й підвів його, і той устав.  
Коли ж Він до дому прийшов, то учні 
питали Його самотою: Чому ми не мог-
ли його вигнати?  А Він їм сказав: Цей 
рід не виходить інакше, як тільки від 
молитви та посту.  І вони вийшли звід-
ти, і проходили по Галілеї.  А Він не хо-
тів, щоб довідався хто.  Бо Він Своїх уч-
нів навчав і казав їм: Людський Син бу-
де виданий людям до рук, і вони Його 
вб'ють, але вбитий, воскресне Він тре-
тього дня! 

(Мт. 4:25-5:12)  І багато людей 
ішло за Ним і з Галілеї, і з Десятиміс-
тя, і з Єрусалиму, і з Юдеї, і з Зайор-
дання.  І, побачивши натовп, Він ви-
йшов на гору.  А як сів, підійшли Його 
учні до Нього.  І, відкривши уста Свої, 
Він навчати їх став, промовляючи: 
Блаженні вбогі духом, бо їхнєє Царст-
во Небесне.  Блаженні засмучені, бо 
вони будуть утішені.  Блаженні лагід-
ні, бо землю вспадкують вони.  Бла-
женні голодні та спрагнені правди, бо 
вони нагодовані будуть.  Блаженні ми-
лостиві, бо помилувані вони будуть.  
Блаженні чисті серцем, бо вони будуть 
бачити Бога.  Блаженні миротворці, 
бо вони синами Божими стануть.  Бла-
женні вигнані за правду, бо їхнє Царс-
тво Небесне.  Блаженні ви, як ганьби-
ти та гнати вас будуть, і будуть облуд-
но на вас наговорювати всяке слово 
лихе ради Мене.  Радійте та веселіть-
ся, нагорода бо ваша велика на небе-
сах!  Бо так гнали й пророків, що були 
перед вами. 

Замість Достойно:  Тобою раду-
ється, Благодатная, всякая твар, ан-
гельський Собор і людський рід, освя-
чений храме і раю словесний, дівства 
похвало.  Від Тебе Бог воплотився і 
Дитям став, Предвічний Бог наш.  Бо 

came out, and the boy was like a corpse; so 
that most of them said: He is dead.  But Je-
sus took him by the hand and lifted him up, 
and he arose.  And when he had entered the 
house, his disciples asked him privately: 
Why could we not cast it out?  And he said 
to them: This kind cannot be driven out by 
anything but prayer and fasting.  They went 
on from there and passed through Galilee.  
And he would not have any one know it; for 
he was teaching his disciples, saying to 
them: The Son of man will be delivered into 
the hands of men, and they will kill him; 
and when he is killed, after three days he 
will rise! 

(Mt. 4:25-5:12)  And great crowds fol-
lowed him from Galilee and the Decapolis 
and Jerusalem and Judea and from beyond 
the Jordan.  Seeing the crowds, he went up 
on the mountain, and when he sat down his 
disciples came to him.  And he opened his 
mouth and taught them, saying: Blessed are 
the poor in spirit, for theirs is the kingdom 
of heaven.  Blessed are those who mourn, for 
they shall be comforted.  Blessed are the 
meek, for they shall inherit the earth.  
Blessed are those who hunger and thirst for 
righteousness, for they shall be satisfied.  
Blessed are the merciful, for they shall ob-
tain mercy.  Blessed are the pure in heart, 
for they shall see God.  Blessed are the 
peacemakers, for they shall be called sons of 
God.  Blessed are those who are persecuted 
for righteousness' sake, for theirs is the king-
dom of heaven.  Blessed are you when men 
revile you and persecute you and utter all 
kinds of evil against you falsely on my ac-
count.  Rejoice and be glad, for your reward 
is great in heaven, for so men persecuted the 
prophets who were before you. 

Instead of “It is Truly Worthy”:  All 
creation rejoices in You, О Full of Grace, 
the assembly of angels and the human 
race; the sanctified temple and spiritual 
paradise, the glory of virgins.  God was in-
carnate of You and became a Child – our 



ПОРЯДОК БОГОСЛУЖІНЬ 

Святий Великий Піст — 27-го лютого до 16-го квітня. 
Неділя, 26-го березня - Постова Вечірня - 6:30 вечора в сербській церкві (16025 - 
243rd Avenue E., De Winton). 
Середа, 29-го березня - Утреня з Поклонами - БОГОСЛУЖІННЯ НЕ БУДЕ. 
П’ятниця, 31-го березня - Св. Літургія Ранішосвячених Дарів - 6:30 вечора. 
Субота, 1-го квітня - Похвала Пресвятої Богородиці - Св. Літургія - 10:00 год. рано. 
Субота, 1-го квітня - Вечірня й Сповідь - 6:30 вечора. 
Неділя, 2-го квітня - Св. Літургія - 9:30 рано. 
Неділя, 2-го квітня - Постова Вечірня - 6:30 вечора в російській церкві (905 - 8th Ave 
NE). 
Четвер, 6-го квітня - Благовіщення Присвятої Богородиці - Велике Повечір’я з Літією 
- 6:30 вечора. 
П’ятниця, 7-го квітня - Благовіщення Пресвятої Богородиці - Вечірня з Літургією - 
10:00 рано. 
Субота, 8-го квітня - Лазарева Субота - Св. Літургія о год. 10:00 рано. 
Субота, 8-го квітня - Вечірня з Літією й Сповідь - 6:30 вечора.  
Неділя, 9-го квітня - Вербна Неділя - Св. Літургія - 9:30 рано. 

ОГОЛОШЕНЬ 

НАСТУПНІ ЗБОРИ МІСЦЕВОГО ВІДДІЛУ С.У.К. відбудуться в неділю 2-го квітня зараз 
після Св. Літургії.  Ласкаво просимо, щоб усі члени цього відділу прибули на ці збори! 
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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.  

God before the ages.  He made Your body 
into а throne, and Your womb more spa-
cious than the heavens.  All of creation re-
joices in You, О Full of Grace; glory to You! 

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

The righteous shall be in everlasting re-
membrance; he shall not fear evil acclaim.  
Alleluia, Alleluia, Alleluia.  

лоно Твоє Престолом учинив і утробу 
Твою просторішою небес сотворив.  
Тобою, Благодатная, радується всякая 
твар; слава Тобі! 

Причасники:  Хваліте Господа з не-
бес, хваліте Його во вишніх. 

В пам’ять вічну буде праведник, лихої 
слави він не убоїться.  Алилуя, Алилуя, 
Алилуя.  



DIVINE SERVICES 

The Holy Great Fast Begins — February 27 to April 16. 
Sunday, March 26 - Lenten Vesper Service - 6:30 PM. at the Serbian Church (16025 - 243rd 
Avenue E., De Winton). 
Wednesday, March 29 - Matins and Service of Prostrations - NO DIVINE SERVICE. 
Friday, March 31- Divine Liturgy of Presanctified Gifts - 6:30 PM. 
Saturday, April 1 - In Praise of the Most Holy Theotokos - Divine Liturgy - 10:00 AM. 
Saturday, April 1 - Vespers and Confession - 6:30 PM. 
Sunday, April 2 - Divine Liturgy - 9:30 AM. 
Sunday, April 2 - Lenten Vesper Service - 6:30 PM at the Russian Church (905 - 8th Ave 
NE). 
Thursday, April 6 - The Annunciation of the Most Holy Theotokos - Compline & Litia - 6:30 
PM. 
Friday, April 7 - The Annunciation of the Most Holy Theotokos - Vesperal Divine Liturgy - 
10:00 AM. 
Saturday, April 8- Lazarus Saturday - Divine Liturgy at 10:00 AM. 
Saturday, April 8 - Vespers and Confession - 6:30 PM. 
Sunday, April 9 - Willow Sunday - Divine Liturgy - 9:30 AM. 

ANNOUNCEMENTS 

FR. TIMOTHY IS SERVING IN RED DEER TODAY. 

PASCHAL CHARITY:  This year St. Vladimir's Ukrainian Orthodox Congregation will again 
be assisting the less fortunate of our local community as well as in Ukraine through your 
Paschal Charity donations.  As we approach the glorious Feast of Feasts of the Bright Resur-
rection of our Lord, God and Saviour Jesus Christ, let us remember those less fortunate 
than we are.  A sincere thank you and appreciation is extended to every generous donor and 
supporter of this blessed project!  

SUNDAY EVENING GREAT LENTEN VESPER SERVICES:  This year the Orthodox con-
gregations of our city will once again take turns in having Vespers served in their church at 
6:30 pm on the Sunday evenings of the Holy Great Fast.  Priests and faithful of all the other 
Orthodox Churches of the City of Calgary will participate in these Vesper Services.  We sin-
cerely invite all of our congregation members to participate in these special Vesper Services 
as well! 

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

MEN’S ORTHODOX RETREAT – You are invited to participate in the 14th Annual 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 Purpose as Orthodox Christians”.  All 
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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 Zu-
kiwsky about the retreat.  

ST. VLADIMIR’S SADOCHOK ALL AGES FAMILY SOCK HOP:  Ukrainian Cultural Centre 
404 Meredith Road NE.  Friday, May 5, 2017 – 5:30-10:00 pm.  Ukrainian Cuisine, Root 
Beer Floats, Family Dance, Prizes for Best Dressed, Face Painting, Silent Auction &Much 
More.  Tickets: Adult $35 & Kids 3-12 yrs $15; Early Bird Special: Purchase a table of 8 or 
10 & receive $15 off. Offer expires April 13,2017.  Contact events@ukrainianpreschool.ca  

FROM THE UKRAINIAN MUSEUM OF CANADA (CALGARY COLLECTION):  The Calgary 
Collection, UWC, invites you to share a showing of historical and new pysanky in this exhib-
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SINCEREST APPRECIATION 

I wish to express my sincerest appreciation to all who helped in any way 
to make this year’s Sunday Great Lenten Vesper Service and Reception 
which was hosted by our congregation on Sunday, March 12th an over-
whelming success!  I especially thank His Grace, the Right Reverend Bishop 
Ilarion for taking the time out of his busy schedule to travel out to Calgary 
for this service!  I extend my appreciation to the all the clergy and altar 
servers for serving, the choir for their spiritually wonderful uplifting sing-
ing, the local branch of the Ukrainian Women’s Association of Canada for 
organizing the reception which followed, to everyone who provided appro-
priate food for the event, to the many volunteers who helped with set-up, 
serving and clean-up before, during and after the reception and to all who 
attended this special service thereby expressing our unity of Faith with all 
of the other Orthodox communities in the city of Calgary!   

I particularly thank His Grace, Bishop Ilarion for his spiritually warm 
words of greeting in recognition of my 35th anniversary of service as priest 
in the Ukrainian Orthodox Church of Canada.  I thank him for his blessings 
and the special gift he presented to me during the reception.  I also wish to 
thank Joan Popowich, President of our Parish Council along with all of her 
helpers in organizing this evening of recognition!  I thank the Parish Council 
for their generous gift that was presented to Dobrodijka Donna and myself!  
I wish to thank my brother Priests and Deacons as well as all the many peo-
ple who extended their personal best wishes, cards and gifts on the occa-
sion of my 35th anniversary of priestly service! 

May God richly bless each and every one of you! — Fr. Taras and 
Dobrodijka Donna. 



it "The Spirit of the Pysanka".  Beautiful-
ly written pysanky by the late Cester Kuc 
and eggs from Eastern Europe are fea-
tured.  We are open on Tuesdays as well 
as Sundays on request.  

THANK YOU:  Thank you to everyone 
for making our Lenten Vesper Reception 
such a great success!  Thank you to The-
resa Klepak for organizing, to all who 
brought food, set up, helped clean up 
and those that came as guests.  May you 
be Blessed through your Great Lenten 
Journey.  Thanks again! — Ethel.  

SINCEREST GREETINGS ARE EX-
TENDED TO:  Greg Faryna who recently 
celebrated his birthday.  May the Lord 
bless him with good health and grant him 
Many Years – На Многі Літа! 

NOTE—BIRTHDAY AND ANNIVER-
SARY GREETINGS: If you wish to have 
your Birthday or Anniversary included 
in or removed from the weekly an-
nouncements, 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 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.   

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.  Do-
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SUNDAY COFFEE HOUR 

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

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

April 2 – Pamela Osadec & Valerie Sushko  

April 9 – Smaragdi Ginakos & Kathrina 
Ivanus  

April 16 – HOLY PASCHA 

April 23 – Paschal Breakfast  

April 30 – Victoria Panchuk & Julia 
Trischuk  

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! 



nations 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! 

* * * * * 

ПРЕПОДОБНИЙ ІОАН ЛІСТВИЧНИК 

Преподобний Іоанн Ліствичник вшановується Святою Церквою як великий по-
движник і автор чудового духовного творіння, званого «Ліствиця», тому препо-
добний і був прозваний Ліствичником. 

Про походження преподобного Іоанна майже не збереглося відомостей. 

Місце народження святого Йоана та обставини, що передували його вступові 
до Синайської обителі, невідомі. З його творів видно, що здобув він добру осві-
ту, але бажання перебувати з Богом спонука-
ло його покинути світ і славу його та усаміт-
нитись у Синайській обителі, що славилась 
мудрими Отцями. Вступив він до неї шістна-
дцятирічним хлопцем. 

Там навчався чернечого життя під прово-
дом старця Мартирія, який через чотири ро-
ки, на двадцятому році життя Йоана, постриг 
його в монаший стан. Йоановий послух стар-
цеві був такий великий, що, здавалося, він 
зовсім зрікся своєї волі. З братами поводився 
просто й смиренно, не вивищуючись ні перед 
ким. 
Прожив святий Йоан зі своїм старцем дев’ят-
надцять літ, а після його смерти вибрав для 
себе усамітнене місце, зване Тола, віддалене 
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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.  



від обителі на п’ять стадій. Там пробув він сорок літ. Його життя на самоті плив-
ло мирно і спокійно, в суворому подвижництві, яке він, однак, умів приховувати, 
не виділяючись посеред братії нічим особливим. 

Щосуботи й неділі приходив він до обительського храму на Богослужіння, щоб 
причаститися там святих Христових Тайн, побесідувати зі святими Отцями і пе-
ревірити, за їхніми вказівками, свій стан. У товаристві святий Йоан нерідко про-
мовляв, і його поучення, природно, мали перевагу над повчаннями інших мона-
хів. Смиренних це радувало, а декотрі недосвідчені почали звинувачувати муд-
рого бесідника в марнославстві. Тоді святий Йоан, щоб не спокушати немічних, 
наклав на себе цілковите мовчання, якого суворо дотримувався протягом року; 
заговорив лише після наполегливих благань тих же, що примусили його засуди-
ти себе на такий подвиг. 

Після сорокалітнього життя в безмовності святого Йоана вибрали ігуменом 
Синайської обителі. Але він провадив духовною паствою лише чотири роки й 
незадовго до своєї смерти, яка прийшла на вісімдесятому році його життя, 563 
року знову усамітнився. 

На прохання ігумена Раїтського святий Йоан написав Ліствицю духовну, в якій 
у тридцяти повчаннях показав ступені сходження до духовної досконалости. До 
Ліствиці він ще додав і Слово до Пастиря про обов’язки духовного провідника. 

Степені «Ліствиці» – це перехід з сили в силу на шляху прагнення людини до 
досконалості, яке не раптом, але тільки поступово може бути досягненням, бо, 
за словом Спасителя, «Царство Небесне здобувається силою, і ті, хто вживає зу-
силля, отримують його» (Мф . 11, 12). 

Пам'ять- 12 квітня (за новим стилем) і в 4-ту неділю св. посту.  (джерел: my-
kolaj.lviv.ua)  

* * * * * 
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