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Т. 26. – Ч. 31 — V. 26. – N. 31 

4-ТА НЕДІЛЯ 
СВЯТОГО ВЕЛИКОГО ПОСТУ 

БЛАГОВІЩЕННЯ ПРЕСВЯТОЇ 

БОГОРОДИЦІ 

ПРЕПОДОБНОГО ІОАНА ЛІСТВИЧНИКА 

(649).  ГОЛОС 4.  АПОСТОЛ:  ЄВР. 2:11-
18 [ЗАЧАЛО 306] І ЄВР. 6:13-20 

[ЗАЧАЛО 314].  ЄВАНГЕЛІЯ: ЛК. 1:24-
38 [ЗАЧАЛО 3] І МК. 9:17-31 [ЗАЧАЛО 

40]. 

НЕДІЛЯ, 7-ГО КВІТНЯ, 2019 

СВ. ВЕЛИКИЙ ПІСТ — ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ 

ВИНО, ОЛІЯ I РИБА 

ЛІТУРГІЯ СВ. ВАСИЛІЯ ВЕЛИКОГО 

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. 

Тропар Свята – Голос 4:   
Сьогодні спасіння нашого начало і 
одвічного таїнства явлення – Син 
Божий став Сином Діви, і Гавриїл 
благодать благовіствує.  Тому з 
ним до Богородиці взиваймо:  
Радуйся, Благодатна, Господь з 
Тобою.  

Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, 
і нині, і повсякчас, і на віки віків.  
Амінь.  

Кондак Богородиці – Голос 8:  
Возбранній Воєводі – переможні ми, 
звільнившись від бід, вдячні пісні 
підносимо Тобі, раби Твої, Богородице.  
Але Ти, що маєш державу непереможну, 
від усяких нас бід визволи, щоб до Тебе 
взивати:  Радуйся, Невісто Неневісная. 

4TH SUNDAY 
OF THE HOLY GREAT FAST 

ANNUNCIATION OF THE MOST HOLY 

THEOTOKOS 

THE VENERABLE JOHN CLIMACUS (649).  

TONE 4.  EPISTLE:  HEB. 2:11-18 

[BEGINNING 306] & HEB. 6:13-20 

[BEGINNING 314].  GOSPEL: LK. 1:24-38 

[BEGINNING 3] & MK. 9:17-31 

[BEGINNING 40]. 

SUNDAY, APRIL 7, 2019 

THE HOLY GREAT FAST — WINE, OIL AND 

FISH ALLOWED 

LITURGY OF ST. BASIL THE GREAT 

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. 

Tropar of the Feast – Tone 4:  Our 
salvation has commenced today, along with 
the revelation of the eternal mystery – the 
Son of God becomes the Son of the Virgin, 
and Gabriel announces the glad tidings of 
Grace.  Therefore, let us cry out to the 
Theotokos with him:  Rejoice, О Full of 
Grace, the Lord is with You. 

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 to the Theotokos – Tone 8:  
To You, the Champion Leader, we Your 
servants dedicate a feast of victory and of 
thanksgiving as ones rescued out of sufferings, 
О Theotokos.  As You have invincible power, 
deliver us from every danger that we may cry 
out to You:  Rejoice, О Bride Unwedded. 
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Прокимен – Голос 4-ий:  
Благовістіть день у день спасіння Бога 
нашого. 

Стих:  Заспівайте Господеві пісню 
нову, заспівайте Господеві, вся земле. 

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

Євр. 2:11-18:  Браття!  Бо Хто 
освячує, і ті, хто освячується усі від 
Одного.  З цієї причини не соромиться 
Він звати братами їх, кажучи:  Сповіщу 
про Ім'я Твоє братам Своїм, буду 
хвалити Тебе серед Церкви!  І ще:  На 
Нього я буду надіятися!  І ще:  Ото Я та 
діти, яких Бог Мені дав.  А що діти стали 
спільниками тіла та крови, то й Він став 
учасником їхнім, щоб смертю знищити 
того, хто має владу смерті, цебто 
диявола, та визволити тих усіх, хто все 
життя страхом смерті тримався в 
неволі.  Бо приймає Він не Ангелів, але 
Аврамове насіння.  Тому мусів бути Він 
в усьому подібний братам, щоб стати 
милостивим та вірним 
Первосвящеником у Божих справах, 
для вблагання за гріхи людей.  Бо в чому 
був Сам постраждав, випробовуваний, у 
тому Він може й випробовуваним 
помогти.  

Євр. 6:13-20:  Браття!  Бо Бог, 
обітницю давши Авраамові, як не міг 
ніким вищим поклястися, поклявся Сам 
Собою, говорячи: Поблагословити Я 
конче тебе поблагословлю, та 
розмножити розмножу тебе!  І, 
терплячи довго отак, Авраам одержав 
обітницю.  Бо люди клянуться вищим, і 
клятва на ствердження кінчає всяку 
їхню суперечку.  Тому й Бог, хотівши 
переважно показати спадкоємцям 
обітниці незмінність волі Своєї, учинив 
те при помочі клятви, щоб у двох тих 

Prokeimenon – Tone 4:  Proclaim 
the salvation of our God from day to 
day. 

Verse:  Sing a new song unto the Lord; 
sing unto the Lord, all the earth. 

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

Heb. 2:11-18:  Brethren!  For He Who 
sanctifies and those who are being sanctified 
are all from One.  For this reason He is not 
ashamed to call them brethren, saying:  I will 
declare Your Name to My brethren; I will 
praise You in the Church!  And again:  I will 
trust in Him!  And again:  Here am I with the 
children whom God has given Me.  Inasmuch 
as the children have become partakers of 
flesh and blood, He Himself became a 
partaker with them, that through death, the 
one who has power over death, that is the 
devel, may be destroyed, and to liberate all 
who have been held captive through a 
lifetime of fear.  For He receives not Angels, 
but He but the seed of Abraham.  Therefore, 
in all things He had to be made like His 
brethren, to be a merciful and faithful High 
Priest in all things pertaining to God, to make 
intercession for the sins of the people.  For in 
that He Himself has suffered, being tempted, 
He is able to aid those who are tempted. 

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 
character of His purpose, He interposed with 
an oath, so that through two unchangeable 
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незмінних речах, що в них не можна 
сказати неправди Богові, мали потіху 
міцну ми, хто прибіг прийняти надію, 
що лежить 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, ставши навіки Первосвящеником 
за чином Мелхиседековим. 

Алилуя – Голос 1-ий:  Він зійде, 
немов дощ на руно, немов капля, що 
капає на землю. 

Стих:  І буде Ім’я Його благословенне 
повік; перед сонцем перебуває Ім’я 
Його. 

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

Лk. 1:24-38:  А після тих днів зачала 
Єлизавета, і таїлась п'ять місяців, 
кажучи:  Так для мене Господь учинив 
за тих днів, коли зглянувся Він, щоб 
зняти наругу мою між людьми!  А 
шостого місяця від Бога був посланий 
Ангел Гавриїл у галілейське місто, що 
йому на ім'я Назарет, до діви, що 
заручена з мужем була, на ім'я йому 
Йосип, із дому Давидового, а ім'я діві 
Марія.  І, ввійшовши до неї, промовив:  
Радій, благодатная, Господь із тобою!  
Ти благословенна між жонами!  Вона ж 
затривожилась словом, та й стала 
роздумувати, що б то значило це 
привітання.  А Ангел промовив до неї:  
Не бійся, Маріє, бо в Бога благодать ти 
знайшла!  І ось ти в утробі зачнеш, і 
Сина породиш, і даси Йому ймення Ісус.  
Він же буде Великий, і Сином 
Всевишнього званий, і Господь Бог 
дасть Йому престол Його батька 
Давида.  І повік царюватиме Він у домі 
Якова, і царюванню Його не буде кінця.  

things, in which it is impossible that God 
should prove false, we who have fled for 
refuge 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 forerunner 
on our behalf, having become a high priest for 
ever after the order of Melchizedek. 

Alleluia – Tone 1:  He shall descend 
like rain upon fleece, like drops that drip 
upon the earth. 

Verse:  And His Name will be blessed 
forever; His Name abides before the 
sun. 

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

Lk. 1:24-38:  Now after those days 
Elizabeth conceived; and hid herself five 
months, saying:  Thus, the Lord has done 
unto me, in the days when He looked on me, 
to take away my reproach among people!  
Now in the sixth month the Angel Gabriel 
was sent by God to a city of Galilee named 
Nazareth, to a virgin betrothed to a man 
whose name was Joseph, of the house of 
David, and the virgin’s name was Mary.  
And having come to her, he said:  Rejoice, O 
one full of grace, the Lord is with you!  
Blessed are you among women!  She was 
troubled at his saying, and reflected upon 
meaning of this greeting.  The Angel then 
said to her:  Do not be afraid, Mary, for you 
have found favour with God!  And behold, 
you will conceive in your womb and give 
birth to a Son, and shall name Him Jesus.  
He will be great, and will be called the Son 
of the Most High; and the Lord God will give 
Him the throne of His father David.  And He 
will reign over the house of Jacob forever, 
and His kingdom will have no end.  And 
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А Марія озвалась до Ангела:  Як же 
станеться це, коли мужа не знаю?  І 
Ангел промовив у відповідь їй:  Дух 
Святий злине на тебе, і Всевишнього 
сила обгорне тебе, через те то й Святе, 
що народиться, буде Син Божий!  А ото 
твоя родичка Єлизавета і вона зачала в 
своїй старості сина, і оце шостий місяць 
для неї, яку звуть неплідною.  Бо для 
Бога нема неможливої жадної речі!  А 
Марія промовила:  Я ж Господня раба:  
Нехай буде мені згідно з словом твоїм!  І 
відійшов Ангел від неї.  

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 невірний, 
доки буду Я з вами?  Доки вас Я 
терпітиму?  Приведіть до Мене його!  І до 
Нього того привели.  І як тільки побачив 
Його, то дух зараз затряс ним.  А той, 
повалившись на землю, став качатися та 
заливатися піною.  І Він запитав його 
батька: Як давно йому сталося це?  Той 
сказав: Із дитинства.  І почасту кидав 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 
закричав і сказав: Вірую, Господи, 
поможи недовірству моєму!  А Ісус, як 
побачив, що натовп збігається, то 
нечистому духові заказав, і сказав йому: 
Душе німий і глухий, тобі Я наказую: 
вийди з нього, і більше у нього не входь!  
І, закричавши та міцно затрясши, той 
вийшов. І він став, немов мертвий, аж 
багато-хто стали казати, що помер він.  А 

Mary said to the Angel:  How can this be, 
since I do not know a man?  And the Angel 
said to her:  The Holy Spirit will descend 
upon you, and the power of the Most High 
will overshadow you; therefore, He Who is 
to be born is Holy, and is the Son of God!  
Lo, your relative Elizabeth has also 
conceived a son in her old age; and this is 
the sixth month for her who is called barren.  
For with God nothing is impossible!  Then 
Mary said:  I am maidservant of the Lord:  
May it be to me according to your word!  
And the Angel departed from her.  

Mk. 9:17-31:  And one of the crowd 
answered 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 
rigid; 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 
destroy 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 
came out, and the boy was like a corpse; so 
that most of them said: He is dead.  But 
Jesus took him by the hand and lifted him 
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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 могли його вигнати?  А Він їм сказав: 
Цей рід не виходить інакше, як тільки 
від молитви та посту.  І вони вийшли 
звідти, і проходили по Галілеї.  А Він не 
хотів, щоб довідався хто.  Бо Він Своїх 
учнів навчав і казав їм: Людський Син 
буде виданий людям до рук, і вони Його 
вб'ють, але вбитий, воскресне Він 
третього дня! 

Задостойник – Ірмос – Голос 4:  
Благовіствуй, земле, радість велику; 
хваліте небеса, Божу славу.  

Ірмос, Голос 4:  До одухотвореного 
Божого кивоту, нехай не доторкається 
рука скверних; уста ж вірних, 
невмовкаючи, голосом ангела 
співаючи, Богородиці нехай з радістю 
оспівують:  Радуйся, Благодатная, 
Господь з Тобою. 

Причасники:  Хваліте Господа з 
небес, хваліте Його во вишніх. 

Бо вибрав Господь Сіон, побажав 
його на оселю Собі.  Алилуя, Алилуя, 
Алилуя. 

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! 

Instead of “It Is Worthy” – Irmos – 
Tone 4:  Proclaim great joy, О earth, praise 
the glory of God, O heavens. 

Irmos, Tone 4:  Let no profane hand 
touch the Ark of God’s Essence; may 
the never-silent lips of the faithful 
and the sound of the angel’s song 
joyfully hymn the Theotokos:  
Rejoice, O Lady full of grace, the Lord 
is with you.  

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

The Lord has chosen Zion, for He has 
desired her as His habitation.  Alleluia, 
Alleluia, Alleluia. 

ПОРЯДОК БОГОСЛУЖІНЬ 

Святий Великий Піст — 11-го березня до 28-го квітня. 
П’ятниця, 12-го квітня - Літургія Ранішосвячених Дарів - 6:00 вечора.  
Субота, 13-го квітня - Похвала Пресвятої Богородиці - 10:00 год. рано. 
Субота, 13-го квітня - Вечірня й Сповідь - 6:00 вечора. 
Неділя, 14-го квітня - Св. Літургія - 9:30 рано. 
П’ятниця, 19-го квітня - Св. Літургія Ранішосвячених Дарів - 6:00 вечора.  
Субота, 20-го квітня - Лазарева Субота - Св. Літургія о год. 10:00 рано. 
Субота, 20-го квітня - Вечірня з Літією й Сповідь - 6:00 вечора.  
Неділя, 21-го квітня - Вербна Неділя - Св. Літургія - 9:30 рано. 
Середа, 24-го квітня - Велика Середа - Таїнство Єлеопомазання o год. 7:00 вечором в 
Грецькій Православній Церкві Св. Дмитрія (1 Tamarac Cres. SW). 
Четвер,25-го квітня - Страсний Четвер - Св. Літургія о год. 9:30 рано.   
Четвер, 25-го квітня - Страсний Четвер - Страстей Господніх о год. 6:00 вечора.   
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П'ятниця, 26-го квітня - Велика П’ятниця - Вечірня з Виносом Плащаниці о год. 4:30 
вечора.   
Субота, 27-го квітня - ПОЧАТОК ВЕЛИКОДНІХ ВІДПРАВ:  

 Полуношниця, Воскресна Утреня і Освячення 
 Пасок - 10:00 год. вечора. 

Неділя, 28-го квітня -СВІТЛЕ ВОСКРЕСІННЯ ГОСПОДА, БОГА Й СПАСА 
НАШОГО ІСУСА ХРИСТА:  
Воскресна Св. Літургія і Освячення Пасок - 8:00 год. 
рано. 

ОГОЛОШЕНЬ 

НАСТУПНІ ЗБОРИ МІСЦЕВОГО ВІДДІЛУ С.У.К. відбудуться в неділю 7-го квітня 
(сьогодні) зараз після Св. Літургії.  Ласкаво просимо, щоб усі члени цього відділу 
прибули на ці збори! 

DIVINE SERVICES 

The Holy Great Fast — March 11 to April 28. 
Friday, April 12 - Divine Liturgy of Presanctified Gifts - 6:00 PM. 
Saturday, April 13 - In Praise of the Most Holy Theotokos - 10:00 AM. 
Saturday, April 13 - Vespers and Confession - 6:00 PM. 
Sunday, April 14 - Divine Liturgy - 9:30 AM. 
Friday, April 19 - Divine Liturgy of Presanctified Gifts - 6:00 PM. 
Saturday, April 20- Lazarus Saturday - Divine Liturgy at 10:00 AM. 
Saturday, April 20 - Vespers with Litia and Confession - 6:00 PM. 
Sunday, April 21 - Willow Sunday - Divine Liturgy - 9:30 AM. 
Wednesday, April 24 - Holy Wednesday - Holy Unction Service - 7:00 PM. – St. Demetrios 
Greek Orthodox Church (1 Tamarac Cres. SW)  
Thursday, April 25 - Holy Thursday - Divine Liturgy 9:30 AM.  
Thursday, April 25 - Holy Thursday - Passions of Christ - 6:00 PM  
Friday, April 26 - Great Friday - Vespers - Procession of the Holy Shroud - 4:30 PM   
Saturday, April 27 -  BEGINNING OF THE PASCHAL DIVINE SERVICES: 

Nocturnes, Paschal Matins and Blessing of Baskets - 10:00 PM. 
Sunday, April 28 -  THE BRIGHT RESURRECTION OF OUR LORD, GOD AND 

SAVIOUR JESUS CHRIST: 

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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  Paschal Divine Liturgy & Blessing of Baskets - 8:00 AM. 

ANNOUNCEMENTS 

FR. TARAS IS SERVING IN LETHBRIDGE 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.  50% of funds received for this year’s Paschal Charity will be 
allocated to His Grace, Bishop Ilarion’s Orphanage Fund and 50% to our Congregation’s 
Benevolent fund.  As we approach the glorious Feast of Feasts of the Bright Resurrection 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! 

THE NEXT MEETING OF THE LOCAL UWAC BRANCH will be held immediately 
following Divine Liturgy on Sunday, April 7 (today).  All members of this branch are 
encouraged to attend this meeting! 

PASKA MAKING BEES will be held on Thursday, April 11, and Thursday, April 18.  Please 
let Ethel know of your availability so that proper plans can be made.  Please call 403-934-
4688 or email getacey@telus.net – Thank you! 

A MESSAGE FROM THE MAINTENANCE COMMITTEE: Please plan to come out on April 
13th starting at 9:00 am to participate in the clean-up of the church property.  Everyone is 
invited to lend a hand in this undertaking.  Rain or shine we will be there!  For any inquiries 
please call Brian B. (403) 771-7203. 

FROM OUR MUSEUM – PYSANKA WRITING: The Calgary Collection (UMC) invites you 
to join us in writing your own pysanka for your Easter basket on April 14th, in the Cultural 
Center from 12:30 to 2:00 pm.  Supplies will be provided or bring your favorite kyska with 
you.  Pysanka sales and supplies will be available. 

UKRAINIAN ORTHODOX CHURCH OF CANADA YOUTH RETREAT – May 3-5, 2019.  
All Ukrainian Orthodox youth ages 10-18 are welcome to register.  For further information, 
please contact Fr. Timothy @ 403-700-9947 or fr.t.chrapko@gmail.com  To register, please 
visit www.uoccyouth.com   

UPDATE FROM PARISH COUNCIL:  As you may know Fr. Taras has announced his 
retirement from active clergy duty effective July 31, 2019.  As a result of this, Parish Council 
has passed the following motion:  That we establish a Clergy Search Committee 
comprised of Lorne Calkins, Sdn. Ihor Triska, Barry Slusarchuk and 
Stephania Luciuk and enable them to communicate on behalf of the Parish 
Council to Metropolitan Yurij, Bishop Ilarion and members of the Consistory 
Board for the purpose of conveying the needs of the congregation and 
facilitating placement of a replacement Parish Priest / Associate Priest upon 
receipt of the notification of the retirement plans of Fr. Taras Krochak.  If you 

mailto:getacey@telus.net
mailto:fr.t.chrapko@gmail.com
http://www.uoccyouth.com/
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have any questions about this transition please feel free to reach out to anyone of these 
committee members. 

WESTERN EPARCHY SAMP SUPPORT: St. Vladimir’s Ukrainian Orthodox Sobor 
Congregation extends its sincerest gratitude to His Grace, Bishop Ilarion and the Western 
Eparchy Council for their recent generous contribution in the amount of $5,000.00 in 
support of the Southern Alberta Mission Project (SAMP).  St. Vladimir’s Ukrainian 
Orthodox Sobor Congregation expresses its sincerest gratitude to His Grace, Bishop Ilarion 
and the Western Eparchy for their ongoing support of and commitment to the Southern 
Alberta Mission Project! 

FIRST QUARTERLY FINANCIALS – PARISH COUNCIL advises congregation members 
that copies of St. Vladimir's Ukrainian Orthodox Sobor Congregation's First Quarter 
Financials for 2018/2019 are available to 
congregation members at the Cultural 
Centre Office.  To obtain your copy, please 
see Michele during office hours. 

THE UKRAINIAN MUSEUM OF CANADA – 
CALGARY COLLECTION has just received a 
shipment of icons never before carried in our 
gift shop.  They include: St. Alexandra, St. 
Elizabeth, St. Larissa, St. Natalia, St. 
Ludmilla, Prophet Samuel, St. Joseph the 
Betrothed, St. James Brother of the Lord, St. 
John Chrysostom, Mother of God of Three 
Hands and Mother of God Multiplier of 
Wheat.  Please visit our Gift Shop downstairs 
for these and many others already in stock. 

UOCC CENTENIAL COMMEMORATIVE 
COASTERS:  There are only 7 sets of UOCC 
100 Anniversary Coasters available for 
purchase.  These coasters are a limited-
edition item and therefore, please get yours 
today!  

SUNDAY COFFEE HOUR 

The following people have 
graciously volunteered to be our 
hosts and volunteers for Coffee Hour 
for: 

April 7 – Audrey Michayluk & 
Lesia Woloschuk 

April 14 – Lorraine Alford & 
Alyson Zwack 

April 21 – Daria McDonald & 
Marlene Mysak 

April 28 – ВЕЛИКДЕНЬ – HOLY 
PASCHA 

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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SINCEREST 
GREETINGS ARE 
EXTENDED TO:  
Subdeacon Stavros 
Andrews, Yaryna 
Melnychuk, Irene 
Sopotyk and Sonia 
Yarmuch, who recently 
celebrated their 
birthdays.  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.  

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.  

 

ЧЕТВЕРТИЙ ТИЖДЕНЬ ВЕЛИКОГО ПОСТУ 

ОСОБЛИВОСТІ ЦЬОГО ТИЖНЯ 

Субота четвертої седмиці (тижня) - день особливого поминання покійних, 
поминальна субота. Спеціально відведений час для молитви за душі померлих. 
Важливо зберігати і шанувати пам'ять. У цей час ми повинні постаратися 
відкласти наші земні суєтні турботи і приділити свій час нашим спочилим 
близьким. 

http://stvlads.com/
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У неділю четвертої седмиці вшановується пам'ять 
преподобного Іоана Ліствичника. Преподобний Іоан - великий 
подвижник, який своїм життям, своїм подвигом дав нам 
приклад найвищої лагідності, покаяння і смиренності. Він жив 
самітницьким життям, 40 років преподобний провів у подвигах 
безмовності і молитви. 

Преподобний Іоанн автор духовного творіння «Ліствиця». 
Це настанови і керівництво до життя духовного. У книзі шлях 
християнина представлений як неспішне сходження по сходах 
(Ліствиця). 

Ось що пише преподобний про покаяння: «Покаяння - це 
наше повернення до Бога, оновлення нашого хрещення; це 
подвиг, щоб оновити наш союз з Богом, нашу обітницю 
змінити своє життя. Це час, коли ми можемо навчитися 
смирення, тобто миру: миру з Богом, миру з самими собою, 
миру з усім творінням Божим. Покаяння народжується від надії 
і рішучої відмови від відчаю. І той, хто кається - це той, хто 
заслуговує на осуд, але йде з судилища без сорому і ганьби, 
тому що покаяння - це наше примирення з Богом». 

Що можна їсти в четверту неділю Великого посту?  Можна 
їсти овочі, фрукти, крупи різного роду, але не дозволяється 
прийняття їжі тваринного походження (молоко, яйця, м'ясо і 
риба), також з понеділка по п'ятницю якщо на ці дні не 
припадає будь-яке свято, не вживається і рослинна олія. 7 
квітня в честь святкування Благовіщення Пресвятої 
Богородиці дозволяється риба. Однак слід пам'ятати, що всі ці 
правила прописані в монастирському статуті. Миряни (тобто 
не ченці), як правило, постять м'якше - наприклад, 
обмежуються тільки винятком їжі тваринного походження і 
риби (або риби в будні дні).  (Source: http://hram.lviv.ua) 

http://hram.lviv.ua/2103-prepodobnijj-ioan-listvichnik.html
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