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Т. 26. – Ч. 44 — V. 26. – N. 44 

3-ТЯ НЕДІЛЯ ПО П’ЯТИДЕСЯТНИЦІ 
РІЗДВО СВ. ІОАНА ХРЕСТИТЕЛЯ 

СВЯТОГО ПРОРОКА, ПРЕДТЕЧА І 

ХРЕСТИТЕЛЯ ІОАНА.  ГОЛОС 2-ИЙ.  

АПОСТОЛ: РИМ. 5:1-10 [ЗАЧАЛО 88] І 

РИМ. 13:11-14:4 [ЗАЧАЛО 112].  

ЄВАНГЕЛІЯ:  МТ. 6:22-33 [ЗАЧАЛО 18] 

& ЛК. 1:5-25, 57-68, 76, 80 [ЗАЧАЛО 2] 

НЕДІЛЯ 7-ГО ЛИПНЯ, 2019 Р.Б. 

АПОСТОЛЬСЬКИЙ ПІСТ 
ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ РИБА, ВИНО ТА ОЛІЯ 

Тропар Воскресний – Голос 2:  
Коли зійшов Ти до смерти, Життя 
безсмертне, тоді ад умертвив Ти сяйвом 
Божества.  Коли ж і померлих із глибин 
підземних воскресив Ти, всі сили 
небесні взивали: Життядавче, Христе 
Боже наш, слава Тобі.  

Тропар Святому – Голос 4:  
Пророче і Предтече пришестя 
Христового, ми не в силі достойно 
прославляти тебе, що з любов’ю тебе 
шануємо, бо неплідність матері і 
батьківська безгласність розрішилися 
славним і чесним твоїм різдвом і 
воплочення Сина Божого світові 
проповідується. 

Слава Отцю, і Сину, і Святому 
Духові. 

Кондак Святому – Голос 3:  
Колись неплідна, нині Предтечу 
Христового народжує, і він є сповнення 
всякого пророцтва, бо Кого пророки 
проповідували, на Того він у Йордані 
руку поклав, ставши Божого Слова 
пророком, Проповідником, разом і 
Предтечою.  

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

3RD SUNDAY AFTER PENTECOST 
NATIVITY OF ST. JOHN THE BAPTIST 

THE HOLY PROPHET, FORERUNNER, AND 

BAPTIST JOHN.  TONE 2.  EPISTLE: ROM. 

5:1-10 [BEGINNING 88] & ROM. 13:11-
14:4 [BEGINNING 112]. GOSPEL: MT. 

6:22-33 [BEGINNING 18] & LK. 1:5-25, 

57-68, 76, 80 [BEGINNING 2] 

SUNDAY, JULY 7, 2019 

APOSTLES’ FAST 
FISH, WINE AND OIL ALLOWED 

Tropar of the Resurrection – Tone 
2:  When You descended to death, O Life 
Immortal, You then put hades to death with 
the radiance of Your Divinity.  When You 
raised the dead from the subterranean 
depths, all the Powers of Heaven cried out:  
O Giver-of-life, Christ our God, glory to You. 

Tropar of the Saint – Tone 4:  O 
Prophet and Forerunner of the coming of 
Christ, we who honour you with love are 
incapable of worthily glorifying you for the 
barrenness of your mother and the silence 
of your father were ended by your glorious 
and honourable nativity, whereas the 
incarnation of the Son of God is preached to 
the world. 

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

Kondak of the Saint – Tone 3:  She 
who once was barren today gives birth to 
the Forerunner of Christ, as he is the 
fulfillment of every prophecy, for in the 
Jordan he laid his hand on the One Whom 
the prophets preached, thereby becoming 
the Prophet of the Word of God as well as 
the Forerunner. 

Both now, and ever, and unto the ages of 
ages.  Amen.   
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Кондак Воскресний – Голос 2:  
Воскрес єси із гробу, Всесильний Спасе, 
і пекло, побачивши чудо, злякалося, і 
мертві воскресли, а творіння ж, бачачи, 
радується разом з Тобою і Адам 
веселиться, і світ, Спасе мій, оспівує 
Тебе повсякчасно. 

Прокимен – Голос 2-ий:  Господь 
моя сила і моя пісня, і Він став моїм 
спасінням. 
Стих:  Караючи, покарав мене 

Господь, але не віддав мене на смерть. 
Прокимен – Голос 7-ий:  

Звеселиться праведник у Господі і 
уповатиме на Нього. 

Рим. 5:1-10:  Браття...  Отож, 
виправдавшись вірою, майте мир із 
Богом через Господа нашого Ісуса 
Христа, через Якого ми вірою одержали 
доступ до тієї благодаті, що в ній стоїмо, 
і хвалимось надією слави Божої.  І не 
тільки нею, але й хвалимося в утисках, 
знаючи, що утиски приносять 
терпеливість, а терпеливість досвід, а 
досвід надію, а надія не засоромить, бо 
любов Божа вилилася в наші серця 
Святим Духом, даним нам.  Бо Христос, 
коли ми були ще недужі, своєї пори 
помер за нечестивих.  Бо навряд чи 
помре хто за праведника, ще бо за 
доброго може хто й відважиться вмерти.  
А Бог доводить Свою любов до нас тим, 
що Христос умер за нас, коли ми були 
ще грішниками.  Тож тим більше 
спасемося Ним від гніву тепер, коли 
кров'ю Його ми виправдані.  Бо коли 
ми, бувши ворогами, примирилися з 
Богом через смерть Сина Його, то тим 
більше, примирившися, спасемося 
життям Його. 

Рим. 13:11-14:4:  Браття...  Тим 
більше, що ви знаєте час, що вже пора 

Kondak of the Resurrection – Tone 
2:  You arose from the tomb Almighty 
Saviour, and hades was terrified on 
beholding the wonder, and the dead arose 
and creation seeing this, rejoices with You, 
and Adam is joyful, and the world, О my 
Saviour, praises You forever. 

Prokeimenon – 2nd Tone:  The Lord 
is my strength and my song, and He has 
become my salvation. 
Verse:  In chastising, the Lord rebuked 

me, but He did not give me over to death. 
Prokeimenon – 7th Tone:  The 

righteous will rejoice in the Lord and hope 
in Him. 

Rom. 5:1-10:  Brethren…  Since we are 
justified by faith, we have peace with God 
through our Lord Jesus Christ.  Through 
Him we have obtained access to this grace 
in which we stand, and we rejoice in our 
hope of sharing the glory of God.  More than 
that, we rejoice in our sufferings, knowing 
that suffering produces endurance, and 
endurance produces character, and 
character produces hope, and hope does not 
disappoint us, because God’s love has been 
poured into our hearts through the Holy 
Spirit which has been given to us.  While we 
were still weak, at the right time Christ died 
for the unrighteous.  Why, one will hardly 
die for a righteous man—though perhaps 
for a good man one will dare even to die.  
But God shows His love for us in that while 
we were yet sinners Christ died for us.  
Since, therefore, we are now justified by His 
blood, much more shall we be saved by Him 
from the wrath of God.  For if while we were 
enemies we were reconciled to God by the 
death of His Son, much more, now that we 
are reconciled, we shall be saved by His life. 

Rom. 13:11-14:4:  Brethren…  And do 
this, knowing the time, that now it is high 
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вам прокинутись із сну: тепер бо 
ближче нас спасіння, ніж тоді, як ми 
увірували.  Ніч проминула, день 
наблизився.  Відкиньмо, отже, вчинки 
темряви й одягнімось у зброю світла.  
Як день, - поводьмося чесно: не в 
ненажерстві та пияцтві, не в перелюбі та 
розпусті, не у сварні та заздрощах; але 
вдягніться у Господа Ісуса Христа і не 
дбайте про тіло задля похотей.  
Слабкого в вірі приймайте, не 
вступаючи з ним у суперечки.  Один 
вірить, що можна все їсти, а слабкий (у 
вірі) їсть городину.  Хто їсть, хай тим, що 
не їсть, не гордує; а хто не їсть, хай того, 
що їсть, не судить, бо Бог його прийняв.  
Ти хто такий, що чужого слугу судиш?  
Своєму господареві стоїть він або падає; 
а стоятиме, бо Господь має силу 
втримати його.  

Алилуя – Голос 2-ий:  Вислухає 
тебе Господь в день скорботи, захистить 
тебе Ім’я Бога Якова. 
Стих:  Господи, спаси царя і вислухай 

нас, в який би день ми не звертались до 
Тебе. 

Алилуя – Голос 3-ій:  
Благословенний Господь Бог Ізраїлів, 
що зглянувся і визволив люд Свій. 

Мт. 6:22-33:  Сказав Господь:  Око то 
світильник для тіла.  Тож як око твоє буде 
здорове, то й усе тіло твоє буде світле.  А 
коли б твоє око лихе було, то й усе тіло 
твоє буде темне.  Отож, коли світло, що в 
тобі, є темрява, то яка ж то велика та 
темрява!  Ніхто двом панам служити не 
може, бо або одного зненавидить, а 
другого буде любити, або буде триматись 
одного, а другого знехтує.  Не можете 
Богові служити й мамоні.  Через те вам 
кажу: Не журіться про життя своє що 
будете їсти та що будете пити, ні про тіло 

time to awake out of sleep; for now our 
salvation is nearer than when we first 
believed.  The night is far spent, the day is at 
hand. Therefore let us cast off the works of 
darkness, and let us put on the armor of light.  
Let us walk properly, as in the day, not in 
revelry and drunkenness, not in lewdness 
and lust, not in strife and envy.  But put on 
the Lord Jesus Christ, and make no provision 
for the flesh, to fulfill its lusts.  Receive one 
who is weak in the faith, but not to disputes 
over doubtful things.  For one believes he 
may eat all things, but he who is weak eats 
only vegetables.  Let not him who eats despise 
him who does not eat, and let not him who 
does not eat judge him who eats; for God has 
received him.  Who are you to judge another's 
servant?  To his own master he stands or falls.  
Indeed, he will be made to stand, for God is 
able to make him stand.  

Alleluia – 2nd Tone:  The Lord will 
hear you in the day of affliction, the Name 
of the God of Jacob will defend you. 
Verse:  O Lord, save the king and hear 

us, in whatever day we may call onto 
You. 

Alleluia – 3rd Tone:  Blessed is the 
Lord God of Israel, Who looked upon and 
liberated His people. 

Mt. 6:22-33:  The Lord said:  The eye is 
the lamp of the body.  If your eye is sound, 
your whole body will be full of light; but if 
your eye is evil, your whole body will be full 
of darkness.  If then the light in you is 
darkness, how great is the darkness!  No one 
can serve two masters; for either he will 
hate the one and love the other, or he will be 
devoted to the one and despise the other.  
You cannot serve God and mammon.  
Therefore, I tell you, do not be anxious 
about your life, what you shall eat or what 
you shall drink; nor about your body, what 
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своє, у що зодягнетеся.  Чи ж не більше 
від їжі життя, а від одягу тіло?  Погляньте 
на птахів небесних, що не сіють, не 
жнуть, не збирають у клуні, та проте ваш 
Небесний Отець їх годує.  Чи ж ви не 
багато вартніші за них?  Хто ж із вас, коли 
журиться, зможе додати до зросту свого 
бодай ліктя одного?  І про одяг чого ви 
клопочетесь?  Погляньте на польові 
лілеї, як зростають вони, не працюють, 
ані не прядуть.  А Я вам кажу, що й сам 
Соломон у всій славі своїй не вдягався 
отак, як одна з них.  І коли польову ту 
траву, що сьогодні ось є, а взавтра до печі 
вкидається, Бог отак зодягає, скільки ж 
краще зодягне Він вас, маловірні!  Отож, 
не журіться, кажучи: Що ми будемо їсти, 
чи: Що будемо пити, або: У що ми 
зодягнемось?  Бо ж усього того погани 
шукають; але знає Отець ваш Небесний, 
що всього того вам потрібно.  Шукайте ж 
найперше Царства Божого й правди 
Його, а все це вам додасться.   

Лк. 1:5-25, 57-68, 76, 80:  Був за 
часів Ірода, царя юдейського, один 
священик, на ім’я Захарія, з черги Авії, 
та його жінка з дочок Арона, на ім'я 
Єлисавета.  Вони були обидвоє 
справедливі перед Богом і виконували 
всі заповіді та накази Господні 
бездоганно.  Але були бездітні, бо 
Єлисавета була безплідна, і вони 
обидвоє були в літах похилі.  І ось 
одного разу, коли Захарія за порядком 
своєї черги служив перед Богом, згідно 
за звичаєм священичої служби, випав 
на нього жереб увійти в святилище 
Господнє і покадити.  А вся сила народу 
під час кадіння молилася знадвору.  
Тоді з’явивсь йому ангел Господній, 
ставши праворуч кадильного 
жертовника.  Захарія, побачивши його, 
стривожився, і страх напав на нього.  
Ангел же сказав до нього:  Не бійся, 

you shall put on.  Is not the soul more than 
food, and the body more than clothing?  
Look at the birds of heaven: they neither 
sow nor reap nor gather into barns, and yet 
your heavenly Father feeds them.  Are you 
not of more value than they?  And which of 
you by being anxious can add one cubit to 
his stature?  And why are you anxious about 
clothing?  Consider the lilies of the field, 
how they grow; they neither toil nor spin; 
yet I tell you, even Solomon himself in all his 
glory was not arrayed like one of these.  But 
if God so clothes the grass of the field, which 
today is alive and tomorrow is thrown into 
the oven, will He not much more clothe you, 
O men of little faith!  Therefore, do not be 
anxious, saying:  What shall we eat? or 
What shall we drink? or What shall we 
wear?  For the Gentiles seek all these things, 
but your heavenly Father knows that you 
need them all.  Rather seek first the 
Kingdom of God and His truth, and all these 
things will be added unto you. 

Lk. 1:5-25, 57-68, 76, 80:  There was in 
the days of Herod, the king of Judea, a priest 
named Zacharias, of the division of Abijah.  
His wife, named Elizabeth, was of the 
daughters of Aaron.  They were both 
righteous before God, and blamelessly 
fulfilled all the commandments and 
ordinances of the Lord.  But they were 
childless for Elizabeth was barren, and they 
were both advanced in years.  And one time, 
when Zacharias took his turn in serving 
before God in the order of his division, 
according to the custom of the priesthood, 
his lot fell to enter into the temple of the 
Lord, to burn incense.  And a whole 
multitude of people was praying outside at 
the hour of incense.  Then an angel of the 
Lord appeared to him, standing on the right 
side of the altar of incense.  And Zacharias, 
in seeing him, was troubled, and fear fell 
upon him.  And the Angel said to him:  Be 
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Захаріє, бо твоя молитва вислухана; 
жінка твоя Єлисавета породить тобі 
сина, і ти даси йому ім’я Іоанн.  І буде 
тобі радість і веселість, і багато з його 
народження радітимуть; бо він буде 
великий в очах Господніх; не питиме ні 
вина, ні напою п'янкого, і сповниться 
Духом святим вже з лона матері своєї, і 
багато синів Ізраїля наверне до Господа, 
їхнього Бога.  І сам він ітиме перед ним 
з духом та силою Іллі, щоб навернути 
серця батьків до дітей і неслухняних до 
мудрости праведних, щоб приготувати 
Господеві народ прихильний.  Захарія ж 
сказав до ангела:  По чому знатиму це?  
Я бо старий, і жінка моя на схилі свого 
віку.  Ангел озвавсь до нього:  Я Гавриїл, 
що стою перед Богом, і мене послано з 
тобою говорити та принести тобі цю 
благовість.  І ось замовкнеш і не 
зможеш говорити аж до дня, коли це 
здійсниться, за те, що ти не повірив 
словам моїм, які здійсняться свого часу.  
Люди ж чекали Захарії і дивувались, що 
він так забарився у святині.  Коли ж він 
вийшов, не міг до них говорити, і вони 
зрозуміли, що він видіння бачив у 
святині.  Він же давав їм знаки й 
зоставсь німий.  А як скінчилися дні 
його служби, він повернувся до свого 
дому.  Після тих днів зачала Єлисавета, 
його жінка, й таїлася п'ять місяців, 
кажучи:  Так учинив мені Господь у ці 
дні, коли зглянувся, щоб зняти мою 
ганьбу між людьми.  Тим часом настав 
Єлисаветі час родити, і вона вродила 
сина.  Її сусіди та родина почули, що 
Господь виявив їй своє велике 
милосердя, і радувалися з нею.  
Восьмого дня прийшли обрізати хлоп’я 
і хотіли назвати його ім'ям його батька 
– Захарія.  Його ж мати заговорила, 
кажучи:  Ні, він зватись буде Іоанн.  
Кажуть до неї:  Та у твоїй родині нема 

not afraid, Zacharias, for your prayer has 
been heard; your wife Elizabeth will bear you 
a son, and you shall name him John.  And 
you will have joy and gladness, and many 
will rejoice at his birth.  For he will be great 
in the sight of the Lord; he will not drink 
neither wine nor strong drink, and he will be 
filled with the Holy Spirit even from his 
mother’s womb, and many children of Israel 
will turn to the Lord their God.  He will go 
before Him in the spirit and power of Elijah, 
to turn the hearts of fathers to children and 
of the disobedient to the wisdom of 
righteousness, to prepare a people favorable 
to the Lord.  Zacharias replied to the angel:  
How will I know this?  For I am old and my 
wife is well advanced in years.  The angel 
answered him:  I am Gabriel, who stands 
before God, and I was sent to speak to you 
and bring you this glad tiding.  Behold, you 
will become mute and be unable to speak 
until the day this has come about, for you did 
not believe my words which will be fulfilled 
in their time.  The people waited for 
Zacharias and wondered why he lingered so 
long in the temple.  But when he came out, 
he could not speak to them; and they 
understood that he had seen a vision in the 
temple.  He communicated to them with 
signs but remained speechless.  When the 
days of his service were over, he returned to 
his home.  After those days his wife Elizabeth 
conceived and remained secluded for five 
months, saying:  Thus, has the Lord dealt 
with me, in the days when He looked on me 
removed from me my reproach among 
people.  At that time Elizabeth’s hour 
approached for her to deliver and she bore a 
son.  When her neighbors and relatives 
heard that the Lord had shown her great 
mercy, they rejoiced with her.  On the eighth 
day they came to circumcise the child and 
wanted to give him his father’s name – 
Zacharias.  His mother spoke, saying:  No, 
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нікого, хто звався б таким ім'ям.  І 
знаками спитали його батька, як би 
хотів, щоб той назвався.  І попросивши 
табличку, він написав:  Іоанн – його 
ім’я.  Всі тому дивувались.  Тієї ж 
хвилини відкрились його уста і язик 
розв'язався, і він почав говорити та 
благословити Бога.  І страх напав на всіх 
їхніх сусідів; по всіх гірських околицях 
Юдеї про все це говорили.  Усі, що про 
те чули, берегли в своїм серці й казали 
між собою:  Що воно з того хлоп’яти 
буде?  І справді рука Господня була з 
ним.  А Захарія, його батько, сповнився 
Святим Духом і почав пророкувати:  
Благословен Господь, Бог Ізраїля, що 
навідався і звільнив народ свій.  А ти, 
дитино, пророком Вишнього назвешся, 
бо ти ходитимеш перед Господом, щоб 
приготувати йому дорогу.  Дитя ж росло 
й скріплялося на дусі та перебувало в 
пустині аж до дня свого об’явлення 
Ізраїлеві.  

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

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

his name will be John.  They said to her:  
There is no one in your family called by that 
name.  With signs they asked his father, what 
he wished to name him.  And, requesting a 
tablet, he wrote:  His name is John.  All were 
amazed.  And, at that moment, his mouth 
was opened and his tongue was loosed, and 
he began to speak and praise God.  Then fear 
beset all of their neighbours; and all this was 
discussed throughout all the hill country of 
Judea.  All those who heard of this, kept it in 
their hearts and said among themselves:  
What kind of child will this be?  And in truth, 
the hand of the Lord was with him.  Now, 
Zacharias, his father, was filled with the Holy 
Spirit, and began to prophesy:  Blessed is the 
Lord, God of Israel, Who visited and 
redeemed His people.  And you, child, will be 
called the prophet of the Highest; for you will 
go before the face of the Lord to prepare His 
way.  And the child grew and became strong 
in spirit, and remained in the wilderness till 
the day of his manifestation to Israel.  

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

The righteous will be in everlasting 
remembrance, he will not fear evil acclaim.  
Alleluia, Alleluia, Alleluia. 

ПОРЯДОК БОГОСЛУЖІНЬ 

Понеділок 24-го червня до П'ятниця 12-го липня -Піст Петрівка. 
Четвер, 11-го липня - Святих Апостолів Петра й Павла – Велика Вечірня з Літією й 
Сповідь - 6:00 вечора. 
П’ятниця, 12-го липня - Святих Апостолів Петра й Павла – Св. Літургія - 10:00 год. 
рано. 
Субота, 13-го липня - Вечірня й Сповідь—о год. 6:00 вечора. 
Неділя, 14-го липня-го червня - Св. Літургія - о год. 9:30 рано. 
Субота, 20-го липня - Вечірня й Сповідь—о год. 6:00 вечора. 
Неділя, 21-го липня-го червня - Св. Літургія - о год. 9:30 рано. 
Субота, 27-го липня - Святого Володимира - Велика Вечірня з Літією й Сповідь - 
УВАГА:  В цей день Вечірня почнеться о год. 5:00 ВЕЧОРОМ. 
Неділя, 28-го Липня - СВЯТОГО ВОЛОДИМИРА - ХРАМОВЕ СВЯТО - 
АРХІЄРЕЙСЬКА СВ. ЛІТУРГІЯ О ГОД. 9:30 РАНО. 
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ОГОЛОШЕНЬ 

ВІДПУСТКА СВЯЩЕНИКА:  Просимо мати на увазі, що Отець Тарас Крочак буде у 
відпустці від понеділка 8-го липня до суботи 27-го липня.  В разі потреби 
священичої обслуги в цей час, просимо вдаватися до Отця Тимофія Храпка на 
число телефону 403-453-5407. 

DIVINE SERVICES 

Monday, June 24 to Friday, July 12-St. Peter’s Fast. 
Thursday, July 11 - Saints Peter and Paul - Great Vespers with Litia and Confession - 6:00 PM. 
Friday, July 12 - Saints Peter and Paul - Divine Liturgy - 10:00 AM. 
Saturday, July 13 - Vespers and Confession - 6:00 PM. 
Sunday, July 14 - Divine Liturgy 9:30 AM. 
Saturday, July 20 - Vespers and Confession - 6:00 PM. 
Sunday, July 21 - Divine Liturgy 9:30 AM. 
Saturday, July 27 - - Saint Volodymyr - Great Vespers with Litia and Confession - NOTE:  
Vespers will begin at 5:00 pm on this day. 
Sunday, July 28 – St. Volodymyr – TEMPLE PATRON FEAST DAY 
CELEBRATION - HIERARCHAL DIVINE LITURGY - 9:30 AM. 

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.  

Українська Православна Соборна Громада Св. Володимира буде відзначати своє 

Храмове Свято в неділю 28-го липня за таким порядком:  9:30 год. рано – 

Архієрейська Літургія з посвяченням нових церковних ікон; 11:15 год. рано - Мале 

Освячення Води і Обхід Церкви; 12:30 год. дня - Святочний Обід. 

Духовенство й Управа громади ласкаво запрошують усіх Вас взяти участь у цьому 

важливому святі! 

УВАГА - НАДЗВИЧАЙНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ СОБОРНОЇ 

ГРОМАДИ СВ. ВОЛОДИМИРА відбудуться в неділю 14-го липня, 2019 p. після Св. 

Літургії.  Справа збори – відновлення резиденції Священика.  Ласкаво просимо, 

щоб усі члени цієї громади прибути на ці важливі збори! 
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ANNOUNCEMENTS 

NOTE – COFFEE HOUR:  Please note that todays’ Coffee Hour will be held in the Lower 
Hall due to the unavailability of the Upper Hall.  Thank you for your understanding in this 
matter.  Thank you!–– Michele. 

PRIEST'S HOLIDAYS:  Please have in mind that Fr. Taras Krochak will be on holidays from 
Monday, July 8 to Saturday, July 27.  In the event that the services of a priest are required 
during this time, please call Fr. Timothy Chrapko @ 403-453-5407. 

VOLUNTEERS REQUIRED: Looking for volunteers for Saturday, July 20, 2019 for a 
general clean-up around the church in preparation for our Temple Patron Feast Day 
celebrations and Bishop’s Visit.  Whoever can help, please call Wayne at 403-456-2252.  
Thank you! 

THANK YOU: Sincerest appreciation is extended to all who helped in any way to recognize 
our grads and acolytes on Sunday, June 23.  Thank you to those wh0 provided us with great 
food, the program, as well as to all who helped with setup and cleanup.  We especially 
congratulate all of our grads and wish them many blessings as well thank our acolytes for 
their service to our congregation!   

St. Vladimir’s Ukrainian Orthodox Sobor Congregation will be observing it’s Temple Patron 

Feast Day on Sunday, July 28 according to the following order:  9:30 am – Hierarchal 

Divine Liturgy with the blessing of newly installed church icons; 11:15 am - Lesser Blessing 

of Water and Procession around the church; 12:30 pm - Feast Day Dinner. 

The Congregation Clergy and Parish Council cordially invite everyone to participate in 

these important feast day celebrations! 

NOTE:  AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF ST. VLADIMIR'S UKRAINIAN 

ORTHODOX SOBOR CONGREGATION will be held on Sunday, July 14, 2019 after 

Divine Liturgy.  Purpose of Meeting – Upgrades to Manse.  All members of this 

congregation are asked to be present at this important meeting! 
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THANK YOU – CHURCH SCHOOL YEAR-
END WRAP-UP:  A sincere thank you is 
extended to those who organized the recent 
Church School Year-end Wrap-up!  Thank 
you also to all the parents and children that 
participated in this event.  A wonderful 
evening of food and fellowship was enjoyed 
by all! 

SECOND QUARTERLY FINANCIALS – 
PARISH COUNCIL advises congregation 
members that copies of St. Vladimir's 
Ukrainian Orthodox Sobor Congregation's 
Second 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. 

SINCEREST GREETINGS ARE 
EXTENDED TO:  Alana Preusser who 
recently celebrated her birthday.  May the 
Lord bless her with good health and grant 
her Many Years – На Многії Літа! 

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.  

EMAIL ADDRESS UPDATES!  St. Vladimir’s Ukrainian Orthodox Sobor 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! 

SUNDAY COFFEE HOUR 

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

July 7 – Dianne Brown & Chantel 
Webber 

July 14 – Pamela Osadec & Valerie 
Sushko 

July 21 – Marj Hnatyshyn & Kathy 
Yuzda 

July 28– Yulia Trischuk & Lilia 
Synevska 

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! 

http://stvlads.com/
mailto:administrator@stvlads.com
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