
CLERGY VISITATION INFORMATION & OFFICE HOURS 

ПАСТИРСЬКІ ВІДВІДИНИ / PASTORAL VISITATION: Чи Вам відомо про когось хворого/ої в 

своєму домі чи в лікарні? Можливо хтось бажає, щоб священик приїхав до них на відвідини? 

Користуйтесь нижчеподаними способами, для замовлення такої обслуги від наших священиків: 

If you are aware of anyone ill – at home or in a care facility – or who simply would appreciate a visit 

from our clergy, please inform us by one of the methods, below: 

 Безпосередній контакт зі священиком / Contact our Cathedral Priests directly 

 Повідомити через офіс адміністрації парафії / Contact the Administration Office 

 Заповнити «Картку Прохання на Відвідування» (при вході до храму) і залишити його 

з дежурними біля свічної лавки / “Visitation Request Card” (in the cathedral entrance) 

submitted to a Greeter 

А vital part of this specific ministry is YOUR HELP – please keep us informed. THANK YOU! 

ГОДИНИ ПРИЙОМУ В ОФІСІ ДУХОВЕНСТВА КАТЕДРИ / CATHEDRAL CLERGY OFFICE HOURS: 
PLEASE NOTE that for the duration of the pandemic period, our Clergy Office will function on a “by 
appointment only” basis. Please contact Fr. Stephan or Fr. Cornell directly to arrange for an 
appointment time. 
УВАГА! Упродовж періоду пандемії, прийом в офісі духовенства катедри відбудуться тільки «по 
замовленню» зі священиком. Домовляйтеся, будь ласка, безпосередньо з о. Стефаном або з о. 
Корнилієм. 

“Stop by to pray, to consult, for counsel or even just for coffee & conversation!” 

ADMINISTRATION OFFICE INFORMATION 

Hours of Business: MONDAY – FRIDAY from 10:00 AM – 3:00 PM 
(facility/catering booking, food orders, general inquiries) 

Години праці: від ПОНЕДІЛКА до П’ЯТНИЦІ, від 10:00 год. до 15:00 год. 
(забронювати зал/банкетної обслуги, замовлення страв, запитання відносно парафії) 

З КОМЕНТАРЯМИ / ПИТАННЯМ ВІДНОСНО ЛИСТКА ЗВЕРТАЙТЕСЬ ДО: 
ALL COMMENTS / INQUIRIES REGARDING THE BULLETIN MAY BE SENT TO: 

priest@uocc-stjohn.ca 

DEADLINE FOR BULLETIN SUBMISSIONS 
THURSDAY AT 12:00 PM 

УКРАЇНСЬКА ПРАВОСЛАВНА КАТЕДРА СВ. ІВАНА ХРЕСТИТЕЛЯ 

UKRAINIAN ORTHODOX CATHEDRAL OF ST. JOHN THE BAPTIST 

10951 – 107 Street, Edmonton, Alberta T5H 2Z5 

Телефон / Telephone: 780-425-9692  Факс / Fax: 780-425-3991 
Телефон офісу духовенства / Clergy Office Telephone: 780-421-0889 

Email: info@uocc-stjohn.ca        E-Transfer Donations: giving@uocc-stjohn.ca 
Website: www.uocc-stjohn.ca        Facebook: www.facebook.com/UOCSJB 

КАТЕДРАЛЬНИЙ ЛИСТОК 
THE CATHEDRAL BULLETIN 
06 ЛЮТОГО / 06 FEBRUARY 2022 

РОЗКЛАД БОГОСЛУЖІНЬ        SERVICE SCHEDULE 

Утреня: в неділю – 8:30 год 
Matins: Sundays – 8:30 a.m. 

Божественна Літургія: в неділю і свята – 9:30 год 
Divine Liturgy: Sundays & Feast Days – 9:30 a.m. 

Молебень з Акафістом до Ісуса Христа: в середу о 12:00 год 
Moleben’ & Akathist to Jesus Christ: Wednesday at 12:00 PM 

ПРЕДСТОЯТЕЛЬ КАТЕДРИ – CATHEDRAL PRESIDING HIERARCH 

ПРЕОСВЯЩЕННІШИЙ ІЛАРІОН, ЄПИСКОП ЕДМОНТОНСЬКИЙ Й ЗАХІДНОЇ ЄПАРХІЇ 
МІСЦЕБЛЮСТИТЕЛЬ МИТРОПОЛИЧОЇ КАФЕДРИ УПЦК 

HIS GRACE ILARION, BISHOP OF EDMONTON & THE WESTERN EPARCHY 
LOCUM TENENS OF THE METROPOLITAN CATHEDRAL OF THE UOCC 

11404 – 112 Avenue, Edmonton, AB T5G 0H6 
Telephone (Eparchial Office): 780-455-1938 

НАСТОЯТЕЛЬ – CATHEDRAL DEAN 

ПРОТОПРЕСВІТЕР СТЕФАН СЕМOТЮК - PROTOPRESBYTER STEPHAN SEMOTIUK 
206–400 Palisades Way, Sherwood Park, AB T8H 0H4 

Telephone: 780-570-3712 (H); 780-421-0289 (W) Email: dean@uocc-stjohn.ca 

ПАРАФІЯЛЬНИЙ СВЯЩЕНИК – ASSOCIATE PARISH PRIEST 

ПРОТОІЄРЕЙ КОРНИЛІЙ ЗУБРИЦЬКИЙ – ARCHPRIEST CORNELL ZUBRITSKY 
5518 Conestoga Street, Edmonton, AB T5E 6R6 

Telephone: 780-691-0637 (M); 780-421-0289 (W) E-mail: priest@uocc-stjohn.ca 



33-тя НЕДІЛЯ ПІСЛЯ П’ЯТИДЕСЯТНИЦІ (Глас 8) 
33rd SUNDAY AFTER PENTECOST (Tone 8) 

Прп. Ксенії Римської (V ст.); Мчч. Вавили Сицилійського та учнів його Тимофія й Агапія (ІІІ ст.); Прп. 
Македонія, Сирійського пустельника (бл. 420); Перенес. мощей прмч. Анастасія Персидського (VII 
ст.). 

Ven. Xenia of Rome (V c.); Mrtrs. Babylas of Sicily and his two disciples Timothy & Agapius (III c.); Ven. 
Macedonius, hermit of Syria (circa 420); Translation of the relics of St. Anastasius the Persian (VII c.). 

ТРОПАР ВОСКРЕСНИЙ / RESURRECTIONAL TROPARION (Глас / Tone 8) 

З висоти зійшов єси, Благоутробний, / погребіння прийняв триденне, / щоб нас визволити від 
пристрастей. // Життя і воскресіння наше, Господи, слава Тобі. 

You descended from on high, O Merciful One. / You accepted the three-day burial / to free us from 
our passions. // Our life and resurrection; O Lord, Glory to You. 

ТРОПАР ХРАМУ / TROPARION OF TEMPLE (Глас / Tone 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. 

O Prophet and Forerunner of the coming of Christ, / all we who honour you with love / are at a loss 
to praise you worthily. / For the barrenness of your mother and the silence of your father / have 
been ended by your glorious and honourable nativity, / and the incarnation of the Son of God // is 
preached to the world. 

ТРОПАР ПРЕПОДОБНОЇ / TROPARION of the VENERABLE SAINT (Глас / Tone 8) 

У тобі, мати, все створене по образові Божому явно спаслося: / прийнявши свій хрест, 
послідувала ти Христа / і, молячись, навчилася єси зневажати плоть, / ти бо її перевершила, щоб 
подбати про твою безсмертну душу. // Тим-то й з ангелами радуєтся дух твій, преподобна 
Ксеніє. 

In you, O mother, that which was created according to the image of God was manifestly saved. / For 
accepting your cross you followed after Christ, / and praying, you learned to disdain the flesh, / for 
you transcended it to take care of your immortal soul. // Wherefore, with the angels your soul 
rejoices, O venerable Xenia. 

КОНДАК ВОСКРЕСНИЙ / RESURRECTIONAL KONDAK (Глас / Tone 8) 

Воскресши з гробу, / померлих підняв; Адама воскресив єси, / і Єва радується Твоєму 
воскресінню, // і кінці світу святкують Твоє воскресіння з мертвих, Многомилостивий. 

Having risen from the tomb, / You raised the dead and resurrected Adam. / Eve rejoices in Your 
resurrection // and the ends of the earth celebrate Your rising from the dead, O Greatly Merciful 
One. 

VOLUNTEERS NEEDED FOR CATERING! We ask for your help during 
events being held at St. John’s Cultural Centre. CONSULT THE POSTED 

LIST OF EVENTS IN THE KITCHEN (OR call the Administration Office!) 
PYROHY WORK BEE SCHEDULE: ALL are welcome to join our team to 

make pyrohy & enjoy fellowship, with COFFEE & LUNCH PROVIDED! NEW 

VOLUNTEERS ARE ALWAYS WELCOME TO JOIN THE FUN – COME ONCE, 

COME EVERY WEEK! Please contact the Administration Office for details. 

NEXT WORK BEE: TUESDAY, 08 FEBRUARY at 9:00 AM  

We offer for sale a small selection of CROSSES & WEDDING 
ICONS. The NEW “ВІРА-FAITH” PRAYER BOOK is also available! 
If you would like to make a purchase, please see the staff in 
the Administration Office. 

У нас, в офісі Адміністрації, можна купити ХРЕСТИКІВ ТА 
ВІНЧАЛЬНИХ ІКОН, якщо у вас є потреба! Продаємо й 
НОВОГО МОЛИТОВНИКА «ВІРА-FAITH!» 

ІНФОРМАЦІЯ ВІДНОСНО СВ. ТАЇНСТВА ПОКАЯННЯ (СПОВІДІ)! Від 14-го липня 2021 р., з 
благословення Місцеблюстителя Митрополичої Кафедри УПЦК, Преосвященнішого Єпископа 
Едмонтонського Іларіона, вірні можуть брати участь в Св. Таїнстві Покаяння, з певними умовами 
пов’язаними з пандемією: 1) Сповідь відбудеться індивідуально, за попередньою 
домовленістю зі священиком; 2) Сповіді перед Божественною Літургією мусять закінчитись за 
30-ти хвилин до початку Божественної Літургії; 3) обов’язкове священику і сповіднику одягати 
маски і дотримуватись відповідної відстані між собою; 4) покладання єпитрахилі на голову 
сповідника при читанні Розрішальної Молитви не буде. Домовляйтесь безпосередньо з о. 
Стефаном або з о. Корнилієм про час Сповіді. Можна і залишити повідомлення в офісі 
Адміністрації (з офісу повідомлять наших священиків). 

INFORMATION REGARDING TO THE HOLY MYSTERY OF REPENTENCE (CONFESSION)! With the 
blessing of the Locum Tenens of the Metropolitan Cathedral of the UOCC, His Grace Bishop Ilarion of 
Edmonton, participation in the Holy Mystery of Repentance has been restored, commencing 14 July 
2021, with specific conditions related to the pandemic: 1) Confession must take place by appointment 
only; 2) Confessions before Divine Liturgy must conclude 30 minutes before the start of Divine 
Liturgy; 3) masks must be worn by the priest and penitent, and physical distancing must be 
maintained, and 4) the epitrachelion will not be placed on the penitent’s head for the Prayer of 
Absolution. Please contact Fr. Stephan or Fr. Cornell directly to make an appointment for Confession. 



100th ANNIVERSARY OF OUR CATHEDRAL IN 2023! In preparation for this milestone, the anniversary 
committee is asking our membership to participate in these preparations in the 
following ways: CATHEDRAL MEMBERS! Please submit photos, write & submit 
MEMORIES & RECOLLECTIONS of your experience of life in our cathedral 
community! Any submissions may be sent to mitchmakow@shaw.ca. 

SINCERE THANKS TO OUR VOLUNTEERS! Deepest appreciation and thanks to all 
those volunteers who responded to our call for assistance in taking down and storing our facility’s 
holiday decorations! We deeply appreciate your time and efforts for the sake of our church 
community! 

СЕРДЕЧНО ДЯКУЄМО НАШИМ ВОЛОНТЕРАМ! Щире і глибоке спасибі всім волонтерам, які 
відгукнулися на наше прохання прийти й допомогти з прибиранням святкових декорацій! 
Цінуємо ваш час і труди для нашої церковної громади! 

ST. MARTIN CATHOLIC ELEMENTARY SCHOOL “VIRTUAL OPEN HOUSE”! St. Martin Catholic 
Elementary School invites you to learn about their Kindergarten, Ukrainian Bilingual Program, and 
other exciting offerings for your child! Please visit their web site, www.ecsd.net/8028 on Thursday, 
10 February, at 6:30 PM, to participate. 

КАТОЛИЦЬКА ШКОЛА СВ. МАРТИНА ЗАПРОШУЄ ВАС НА ВІРТУАЛЬНУ ПРЕЗЕНТАЦІЮ 
«ВІДКРИТІ ДВЕРІ НАШОЇ ШКОЛИ»! Долучайтесь до презентації через веб сайт школи, 
www.ecsd.net/8028 у четвер, 10 лютого о 18:30. Почуєте інформацію про їх Kindergarten 
програму, про Двомовну Українську програму та про інших цікавих аспектів навчання в цій 
школі! 

UKRAINIAN ORTHODOX CATHEDRAL OF ST. JOHN THE BAPTIST 
ANNUAL GENERAL MEETING! The AGM will be held SUNDAY, 27 
FEBRUARY, in a mixed format – over Zoom virtual meeting platform 
and with participation in the cathedral, for those who are in 
attendance at Divine Liturgy and are comfortable to remain for the 
AGM. Please plan to attend! The AGM will called to order at the 
conclusion of Divine Liturgy, which will be followed by a 30 minute recess to establish 
quorum. Prior to the Annual Meeting there will be a meeting of the V Nok Society. 
Information regarding the format of the meeting will be emailed, in the days leading up to 
the AGM, for all who register for the meeting. 

If you wish to volunteer your talents and time to the 2022 Parish Council, please call the 
Administration Office to announce your intentions. WE LOOK FORWARD TO YOUR ACTIVE 
PARTICIPATION & A FRUITFUL AGM! 

КОНДАК ХРАМУ / KONDAK of the TEMPLE (Глас / Tone 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 Предтечею. 

She who once was barren today bears the Forerunner of Christ, / who is the fulfillment of every 
prophecy. / For he, in the Jordan, laid his hand on Him / Whom the prophets preached, / and was 
revealed as Prophet, Preacher and Forerunner // of the Word of God. 

«СЛАВА» - КОНДАК ПРЕПОДОБНОЇ / “GLORY” – KONDAK of the VENERABLE SAINT 
(Глас / Tone 2) 

Святкуючи дивнонравну пам’ять Твою, Ксеніє, / тебе з любов’ю шануючи, оспівуємо Христа, / 
Який в усьому дав тобі силу зцілення, // Тому-ж молишся за всіх нас. 

Celebrating your strange memorial, O Xenia, / we who honour you with love hymn Christ, / Who 
gave you the power of healing in all things. // To Him do you ever pray in our behalf. 

«І НИНІ» - КОНДАК БОГОРОДИЦІ 
“NOW & EVER” – KONDAK OF THE THEOTOKOS (Глас / Tone 6) 

Заступнице християн усердная, / молитвенице до Творця надійная, / не відкинь моління 
грішників, / але поспішися як Благая на поміч нам, / що з вірою взиваємо до Тебе: / поспішися 
на молитву і скоро прийди на благання, / бо Ти заступаєшся завжди за тих, // що шанують Тебе, 
Богородице.,  

O Protection of Christians that cannot be put to shame, / unchanging mediation unto the Creator, / 
do not despise the suppliant voices of sinners, / but be quick to come to our aid, O Good One, / who 
in faith cry out to you: / Hasten to intercession and come quickly to make supplication, / for you, O 
Theotokos, // always protect those who honour you. 

ПРОКИМЕН ГЛАСУ / PROKIMEN OF THE TONE (Глас / Tone 8) 

Помоліться і хвалу віддайте Господеві Богу нашому. 
Стих: Відомий Бог в Юдеї, в Ізраїлі велике Ім’я Його. 

Pray and give glory to the Lord our God. 
Verse: In Judah God is known; His Name is great in Israel. 

СУБОТА, 12-го ЛЮТОГО / SATURDAY, 12 FEBRUARY 

СОБОР ТРЬОХ СВЯТИТЕЛІВ / 

SYNAXIS OF THE THREE HIERARCHS 

Божественна Літургія о 09:30 / Divine Liturgy at 9:30 AM 

http://www.ecsd.net/8028
http://www.ecsd.net/8028


АПОСТОЛ НЕДІЛІ / EPISTLE of SUNDAY (І Тимофія 4:9-15 / I Timothy 4:9-15) 

Сину Тимофіє! 9 Вірне це слово, і гідне всякого прийняття! 10 Бо на це ми й працюємо і зносимо 
ганьбу, що надію кладемо на Бога Живого, Який усім людям Спаситель, найбільше ж для вірних. 
11 Наказуй оце та навчай! 12 Нехай молодим твоїм віком ніхто не гордує, але будь зразком для 
вірних у слові, у житті, у любові, у дусі, у вірі, у чистості! 13 Поки прийду я, пильнуй читання, 
нагадування та науки! 14 Не занедбуй благодатного дара в собі, що був даний тобі за пророцтвом 
із покладенням рук пресвітерів. 15 Про це піклуйся, у цім пробувай, щоб успіх твій був явний для 
всіх! 

Timothy, my son! 9 This is a faithful saying and worthy of all acceptance. 10 For to this end we both 
labour and suffer reproach, because we trust in the living God, who is the Saviour of all men, 
especially of those who believe. 11 These things command and teach. 12 Let no one despise your 
youth, but be an example to the believers in word, in conduct, in love, in spirit, in faith, in purity. 13 

Till I come, give attention to reading, to exhortation, to doctrine. 14 Do not neglect the gift that is in 
you, which was given to you by prophecy with the laying on of the hands of the eldership. 15 Meditate 
on these things; give yourself entirely to them, that your progress may be evident to all. 

АЛИЛУАРІЙ ГЛАСУ / ALLELUIA VERSE OF THE TONE 

Прийдіть, заспіваймо Господеві, викликуймо Богові, Спасителю нашому. 
Стих: Ходімо перед лицем Його з хвалою, і в псалмах викликуймо Йому. 

Come let us rejoice in the Lord. Let us shout with joy to God our Saviour. 
Verse: Let us come before His face with thanksgiving, and with psalms let us shout with joy to Him. 

ЄВАНГЕЛІЄ НЕДІЛІ (про Закхея) / SUNDAY GOSPEL (of Zacchaeus) (від Луки / Luke 19:1-10) 

Одного разу 1 ввійшовши Ісус, переходив через Єрихон. 2 І ось чоловік, що звався Закхей, він був 
старший над митниками, і був багатий, 3 бажав бачити Ісуса, хто Він, але з-за народу не міг, бо 
малий був на зріст. 4 І, забігши вперед, він виліз на фіґове дерево, щоб бачити Його, бо Він мав 
побіч нього проходити. 5 А коли на це місце Ісус підійшов, то поглянув угору до нього й промовив: 
Закхею, зійди зараз додолу, бо сьогодні потрібно Мені бути в домі твоїм! 6 І той зараз додолу 
ізліз, і прийняв Його з радістю. 7 А всі, як побачили це, почали нарікати, і казали: Він до грішного 
мужа в гостину зайшов! 8 Став же Закхей та й промовив до Господа: Господи, половину маєтку 
свого я віддам ось убогим, а коли кого скривдив був чим, верну вчетверо. 9 Ісус же промовив до 
нього: Сьогодні на дім цей спасіння прийшло, бо й він син Авраамів. 10 Син бо Людський 
прийшов, щоб знайти та спасти, що загинуло! 

At that time, 1 Jesus entered and passed through Jericho. 2 Now behold, there was a man named 
Zacchaeus who was a chief tax collector, and he was rich. 3 And he sought to see who Jesus was, but 
could not because of the crowd, for he was of short stature. 4 So he ran ahead and climbed up into 
a sycamore tree to see Him, for He was going to pass that way. 5 And when Jesus came to the place, 
He looked up and saw him, and said to him, “Zacchaeus, make haste and come down, for today I 
must stay at your house.” 6 So he made haste and came down, and received Him joyfully. 7 But when 

they saw it, they all complained, saying, “He has gone to be a guest with a man who is a sinner.” 8 

Then Zacchaeus stood and said to the Lord, “Look, Lord, I give half of my goods to the poor; and if I 
have taken anything from anyone by false accusation, I restore fourfold.” 9 And Jesus said to him, 
“Today salvation has come to this house, because he also is a son of Abraham; 10 for the Son of Man 
has come to seek and to save that which was lost.” 

I cannot persuade myself that without love to others, and without, as far as 
rests with me, a peaceful disposition towards all, I can be called a worthy 
servant of Jesus Christ. 

St. Basil the Great 


