ПАСТИРСЬКІ ВІДВІДИНИ / PASTORAL VISITATION
Чи Вам відомо про когось хворого/ої в своєму домі чи в лікарні? Можливо хтось бажає, щоб
священик їх відвідував. Користуйтесь нижчеподаними способами, для замовлення такої обслуги
від нашого настоятеля:
If you are aware of anyone ill – at home or in a care facility – or who simply would appreciate a visit
from our priest, please inform us by one of the methods, below:




Безпосередній контакт з настоятелем собору / Contact our Cathedral Dean directly
Повідомити офіс адміністрації собору / Contact the cathedral 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 particular ministry is YOUR ASSISTANCE – please keep us informed!
THANK YOU!
ПРИЙОМНІ ГОДИНИ НАСТОЯТЕЛЯ КАТЕДРАЛЬНОГО СОБОРУ
OFFICE HOURS OF THE CATHEDRAL DEAN:
З ВІВТОРКА по ЧЕТВЕР, з год. 09:00 до 16:00; у П’ЯТНИЦЮ з год. 09:00 до 12:00
TUESDAY to THURSDAY, from 9:00 A.M. to 4:00 P.M.; FRIDAY from 9:00 A.M. to 12:00 P.M.
По ПОНЕДІЛКАХ – на випадок екстрених потреб, звертайтесь до адмін-офісу собору
On MONDAYS – in case of emergency needs, please contact the Administration Office
PLEASE NOTE! For appointments outside of regular office hours, contact Fr. Cornell directly.
УВАГА! Для прийомів у незвичайний час, домовляйтеся безпосередньо з о. Корнилієм.

“Stop by to pray, to consult, for counsel or even just for coffee & conversation!”
ОФІС АДМІНІСТРАЦІЇ КАТЕДРАЛЬНОГО СОБОРУ / CATHEDRAL ADMINISTRATION OFFICE
Hours of Business (facility/catering booking, food orders, general inquiries):
MONDAY – FRIDAY from 10:00 AM – 3:00 PM
Робочі години (бронювання залу/банкетної обслуги, замовлення страв, питання, і т.п.):
з ПОНЕДІЛКА по П’ЯТНИЦЮ, від 10:00 год. до 15:00 год.
З КОМЕНТАРЯМИ / ПИТАННЯМИ ВІДНОСНО ЛИСТКА ЗВЕРТАЙТЕСЬ ДО:
ALL COMMENTS / INQUIRIES REGARDING THE BULLETIN MAY BE SENT TO:

dean@uocc-stjohn.ca
DEADLINE FOR BULLETIN SUBMISSIONS!

THURSDAY AT NOON

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
31 ЛИПНЯ / 31 JULY 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.

ПРЕДСТОЯТЕЛЬ КАТЕДРИ – CATHEDRAL PRESIDING HIERARCH
ВИСОКОПРЕОСВЯЩЕННІШИЙ ІЛАРІОН
АРХИЄПИСКОП ВІННІПЕЗЬКИЙ Й ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЄПАРХІЇ
МИТРОПОЛИТ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ В КАНАДІ
(ТИМЧАСОВО УПРАВЛЯЮЧИЙ ЗАХІДНОЮ ЄПАРХІЄЮ)
HIS EMINENCE ILARION, ARCHBISHOP OF WINNIPEG & THE CENTRAL EPARCHY
METROPOLITAN OF THE UKRAINIAN ORTHODOX CHURCH OF CANADA
(TEMPORARY ADMINISTRATOR OF THE WESTERN EPARCHY)
11404 – 112 Avenue, Edmonton, AB T5G 0H6
Telephone (Eparchial Office): 780-455-1938

НАСТОЯТЕЛЬ – CATHEDRAL DEAN
ПРОТОІЄРЕЙ КОРНИЛІЙ ЗУБРИЦЬКИЙ – ARCHPRIEST CORNELL ZUBRITSKY

5518 Conestoga Street, Edmonton, AB T5E 6R6
Telephone: 780-691-0637 (M); 780-421-0289 (W) E-mail: dean@uocc-stjohn.ca

7-ма НЕДІЛЯ після П’ЯТИДЕСЯТНИЦІ – Глас 6
7th SUNDAY after PENTECOST – Tone 6
Пам’ять святих отців шести Вселенських Соборів (перехідне святкування в неділю, найближчу до
16/29 липня). Мч. Еміліана (363). Мч. Якінфа Амастридського (IV ст.). Прп. Памви пустельника (IV).
Прп. Iоанна Багатостраждального, Печерського, в Ближніх печерах (1160). Прп. Памви, затворника
Печерського, в Дальніх печерах (1241).
Commemoration of the Holy Fathers of the First Six Ecumenical Councils (movable holiday on Sunday
closest to July 16/29). Mrtr. Emilian (363). Mrtr. Hyacinth of Amastris (4th c.). Ven. Pambo the hermit
(386). Ven. John the Long-suffering of the Kyiv Caves (1160). Ven. Pambo, recluse of the Kyiv Caves
(1241).

ТРОПАР ВОСКРЕСНИЙ / RESURRECTIONAL TROPARION (Глас / Tone 6)
Ангельські сили на Гробі Твоїм / і ті, що стерегли, умертвіли, / і стояла Марія у гробі, / шукаючи
Пречистого Тіла Твого. / Полонив Ти ад, не спокушений ним; / зустрів єси Діву, даруючи життя. /
Господи, що воскрес із мертвих, слава Тобі.
The angelic powers were at Your tomb. / The guards became as dead men. / Mary stood by Your grave /
seeking Your most pure Body. / You captured hades, / not being tempted by it. / You came to the Virgin,
granting life. / O Lord, Who arose from the dead: glory to You!
ТРОПАР ОТЦІВ/TROPARION of the FATHERS (Глас/Tone 8)
Препрославлений Ти, Христе Боже наш, / що Отців наших наче світила на землі поставив / і через
них до віри істинної нас усіх привів, // Многомилосердний, слава Тобі.
You are most glorious, O Christ our God. / You have established the Holy Fathers as lights on the
earth, / and through them You have guided us all to the True Faith. // Glory to You, O most
Compassionate One.
КОНДАК ВОСКРЕСНИЙ / RESURRECTIONAL KONDAK (Глас / Tone 6)
Життєдавець Христос Бог, / животворчою рукою / з темряви безодні воскресивши всіх померлих, /
воскресіння подав людському родові. / Він бо є Спаситель, / воскресіння, життя і Бог усіх.
When Christ God, the Giver-of-life, / raised all the dead from the valleys of darkness / with His life-giving
hand, / He bestowed resurrection on the human race. / He is the Saviour, / the resurrection, the life and
the God of all.

Two wings are needed by a Christian to fly & ascend to
paradise: humility & love.
St. Cosmas of Aitolos

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: TO BE ANNOUNCED…
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. 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. Please contact Fr. Stephan or Fr. Cornell directly to make an appointment for Confession. You
may also make an appointment through the Administration Office (who will contact our priests).

TODAY IS THE FINAL LITURGICAL SERVICE OF THE RIGHT REVEREND PROTOPRESBYTER
FR. STEPHAN SEMOTIUK, CONCLUDING HIS OBEDIENCE AS DEAN OF OUR CATHEDRAL!
OUR ENTIRE CATHEDRAL FAMILY EXPRESSES LOVING THANKS & DEEP APPRECIATION, OUR DEAR
FR. STEPHAN, TO YOUR FAITHFUL & COMPASSIONATE SERVICE TO THIS CATHEDRAL COMMUNITY!
СЬОГОДНІ ОСТАННЄ БОГОСЛУЖБОВЕ СЛУЖІННЯ ВСЕЧЕСНОГО ПРОТОПРЕСВІТЕРА
о. СТЕФАНА СЕМОТЮКА, ЗАВЕРШУЮЧИ ПОСЛУХ НАСТОЯТЕЛЯ НАШОГО СОБОРУ!
ВСЯ НАША КАТЕДРАЛЬНА РОДИНА ВИСЛОВЛЮЄ ГЛИБОКУ ПОДЯКУ ЗА ВАШУ ВІРНУ ТА
ВІДДАНУ СЛУЖБУ НАШІЙ КАТЕДРАЛЬНІЙ ГРОМАДІ, ДОРОГИЙ НАШ ОТЧЕ СТЕФАНЕ!

«СЛАВА…» КОНДАК ОТЦІВ/”GLORY…” KONDAK of the FATHERS (Глас/Tone 8)
Апостолів проповіді та отців догмати / єдину віру Церкви потвердили; / вона зодягнена в ризу
істини, з Богослов’я небесного виткану, // правдиво навчає і славить велику таємницю
побожності.
The preaching of the Apostles and doctrines of the Fathers / have confirmed the one faith of the
Church. / Wearing the Robe of Truth, woven from theology on high, // she rightly dispenses and
glorifies the mystery of piety.
«І НИНІ…» БОГОРОДИЧНИЙ/“NOW & EVER…” THEOTOKION (Глас/Tone 6)
Заступнице християн усердная, / Молитвенице до Творця надійная, / не зневаж молитви грішників,
/ але прийди швидше як Благая на поміч нам, / що з вірою взиваємо до Тебе: / поспіши 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 6)
Спаси, Господи, людей Твоїх і благослови насліддя Твоє.
Стих: До Тебе, Господи, взиваю, Боже мій, не мовчи передо мною.

НАШ НАСТОЯТЕЛЬ! OUR DEAN!
01 AUGUST 1992 to 31 JULY 2022

100th ANNIVERSARY OF OUR CATHEDRAL IN 2023! OPENING EVENT –
SUNDAY, 25 SEPTEMBER 2022! On this day, we will honour the Right Reverend
Protopresbyter Fr. Stephan Semotiuk, marking formally his retirement from
fulltime parish duties as our cathedral’s Dean. Concurrently, we will inaugurate
the CENTENARY YEAR OF ANNIVERSARY CELEBRATIONS, at this same opening
event! Stay tuned for all the exciting details!

O Lord, save Your people, and bless Your inheritance.
Verse: O Lord, to You will I call. O my God, be not silent unto me.
ПРОКИМЕН ОТЦІВ / PROKIMEN of the FATHERS (Глас / Tone 4)
Благословен єси, Господи, Боже отців наших, і хвальне, і прославлене Ім’я Твоє навіки.
Blessed are You, Lord God of our Fathers, and praised and glorified is Your Name to the ages.

When you examine your conscience ponder three
things: the faults of each day, the cause of the errors,
& the willingness you have to fight them & obtain the
opposite virtues from them.
St. Nicodemus of Mt. Athos

АПОСТОЛ / EPISTLE (до Римлян / to the Romans 15:1-7)
Браття! Ми, сильні, повинні нести слабості безсилих, а не собі догоджати. 2 Кожен із нас нехай
догоджає ближньому на добро для збудування. 3 Бо й Христос не Собі догоджав, але як
написано: Зневаги тих, хто Тебе зневажає, упали на Мене. 4 А все, що давніше написане,
написане нам на науку, щоб терпінням і потіхою з Писання ми мали надію. 5 А Бог терпеливости
й потіхи нехай дасть вам бути однодумними між собою за Христом Ісусом, 6 щоб ви однодушно,
одними устами славили Бога й Отця Господа нашого Ісуса Христа. 7 Приймайте тому один
одного, як і Христос прийняв нас до Божої слави.
Brethren! We then who are strong ought to bear with the scruples of the weak, and not to please
ourselves. 2 Let each of us please his neighbor for his good, leading to edification. 3 For even Christ
did not please Himself; but as it is written, “The reproaches of those who reproached You fell on
Me.” 4 For whatever things were written before were written for our learning, that we through the
patience and comfort of the Scriptures might have hope. 5 Now may the God of patience and comfort
grant you to be like-minded toward one another, according to Christ Jesus, 6 that you may with one
mind and one mouth glorify the God and Father of our Lord Jesus Christ.
АПОСТОЛ / EPISTLE (до Євреїв / to the Hebrews 13:7-16)
Браття! Спогадуйте наставників ваших, що вам говорили Слово Боже; і, дивлячися на кінець
їхнього життя, переймайте їхню віру. 8 Ісус Христос учора, і сьогодні, і навіки Той Самий! 9 Не
захоплюйтеся всілякими та чужими науками. Бо річ добра зміцняти серця благодаттю, а не
стравами, що користи від них не одержали ті, хто за ними ходив. 10 Маємо жертівника, що від
нього годуватися права не мають ті, хто скинії служить, 11 бо котрих звірят кров первосвященик
уносить до святині за гріхи, тих м'ясо палиться поза табором, 12 тому то Ісус, щоб кров'ю Своєю
людей освятити, постраждав поза брамою. 13 Тож виходьмо до Нього поза табір, і наругу Його
понесімо, 14 бо постійного міста не маємо тут, а шукаємо майбутнього! 15 Отож, завжди
приносьмо Богові жертву хвали, цебто плід уст, що Ім'я Його славлять. 16 Не забувайте ж і про
доброчинність та спільність, бо жертви такі вгодні Богові.
Brethren! Remember those who rule over you, who have spoken the word of God to you, whose
faith follow, considering the outcome of their conduct. 8 Jesus Christ is the same yesterday, today,
and forever. 9 Do not be carried about with various and strange doctrines. For it is good that the
heart be established by grace, not with foods which have not profited those who have been
occupied with them. 10 We have an altar from which those who serve the tabernacle have no right
to eat. 11 For the bodies of those animals, whose blood is brought into the sanctuary by the high
priest for sin, are burned outside the camp. 12 Therefore Jesus also, that He might sanctify the people
with His own blood, suffered outside the gate. 13 Therefore let us go forth to Him, outside the camp,
bearing His reproach. 14 For here we have no continuing city, but we seek the one to come. 15
Therefore by Him let us continually offer the sacrifice of praise to God, that is, the fruit of our lips,
giving thanks to His name. 16 But do not forget to do good and to share, for with such sacrifices God
is well pleased.

АКСІОС! AXIOS!
ВИСОКОПРЕОСВЯЩЕННІШОМУ
МИТРОПОЛИТУ ІЛАРІОНУ –
МНОГАЯ І БЛАГАЯ ЛІТА!
TO HIS EMINENCE METROPOLITAN
ILARION – MANY BLESSED YEARS!
COMMUNIQUE
The Holy and Sacred Synod convened,
under the chairmanship of His AllHoliness, in its regular session, on the
21st and 22nd of July 2022, at the Holy
Monastery of the Holy Trinity on Halki
and at the Patriarchate, to examine the
issues listed on the agenda.
During the last session, upon the proposal of His All-Holiness, Ecumenical
Patriarch Bartholomew, the following were elected by the Holy and Sacred
Synod in the All-Venerable Patriarchal Church:
a) Bishop Hilarion of Edmonton as Archbishop of Winnipeg and Metropolitan
of the Ukrainian Orthodox Parishes in Canada under the Ecumenical
Patriarchate,
b) Archbishop Job of Telmessos as Metropolitan of Pisidia, and
c) Archimandrite Constantine Moralis as Bishop of Sassima, Assistant to His
Eminence Metropolitan Isaiah of Denver.
From the Chief Secretariat of the Holy and Sacred Synod
(From the Facebook page of the Ecumenical Patriarchate, 23 July 2022)

Сьогодні Свята Православна Церква вшановує пам’ять
святих отців шести Вселенських соборів.
Літургійне святкування святим отцям шести Соборів
пояснюється тим, що сьомий Вселенський Собор був
покликаний таким на Помісному Константинопольському
Соборі в 879-880 роках, тоді як кожен із шести був
затверджений Вселенським на наступному за ним.
Церква скликала Собор, коли було потрібно вирішити
якесь спірне питання або проблему, виробити певний
загальний підхід або бачення. На Вселенські собори
з’їжджалися єпископи і представники всіх церков.
Постанови, прийняті на Соборі записувалися в Книгу
Канонів (Правил) та згодом приймалися церквою в якості
вчення.
Попередником Вселенських соборів став Апостольський
собор, скликаний апостолами в 51 році.
Православною Церквою визнані сім святих Вселенських Соборів:
1) Нікейський I — 325 рік, проти єресі Арія
2) Константинопольський I — 381 рік, проти єресі Македонія
3) Ефеський — 431 рік, проти єресі Несторія
4) Халкідонський — 451 рік, проти єресі монофізитів
5) Константинопольський II — 553 рік, «Про трьох главах»
6) Константинопольський III — 680-681 роки, проти єресі монофелітів
7) Нікейський II — 787 рік, проти єресі іконоборців.
Сенс особливого шанування святих отців Вселенських Соборів полягає в тому, що тільки
Собори володіли даром виносити непогрішні і «для всіх корисні» визначення в області
християнської віри і церковного благочестя в кризові моменти церковної історії.
Короткий підсумок догматичного богослов’я святих отців шести Вселенських Соборів
відображений у першому соборному правилі Трульського Собору (691 рік), що став
продовженням VI Вселенського (III Константинопольського).
Крім догматичної діяльності, святі отці Вселенських Соборів виробляли правила, службовці
до впорядкування церковної дисципліни. Церква ніколи не відступає від колишніх
догматичних визначень, вироблених церковних канонів і не замінює їх новими.

АЛИЛУАРІЙ ГЛАСУ / ALLELUIA VERSE of the TONE (Глас / Tone 6)
Хто живе під охороною Всевишнього, той під покровом Бога небесного оселиться.
Стих: Каже він до Господа: Ти пристановище і захист мій, Бог мій, і я уповаю на Нього.
He that dwells in the help of the Most High will abide in the shelter of the God of heaven.
Verse: He will say to the Lord: my helper are You, and my refuge. He is my God and I will hope in
Him.
АЛИЛУАРІЙ РІВНОАПОСТОЛЬНОЇ / ALLELUIA VERSE of the FATHERS (Глас / Tone 1)
Бог богів, Господь промовив і призвав землю від сходу сонця до заходу.
The God of gods, the Lord, has spoken and He has called the earth from the rising of the sun unto
its setting.
ЄВАНГЕЛІЄ / GOSPEL (від Матфея / Matthew 9:27-35)
Одного разу, коли ж Ісус звідти вертався, ішли за Ним два сліпці, що кричали й казали: Змилуйсь
над нами, Сину Давидів! 28 І коли Він додому прийшов, приступили до Нього сліпці. А Ісус до них
каже: Чи ж вірите ви, що Я можу вчинити оце? Говорять до Нього вони: Так, Господи. 29 Тоді Він
доторкнувся до їхніх очей і сказав: Нехай станеться вам згідно з вашою вірою! 30 І очі відкрилися
їм. А Ісус наказав їм суворо, говорячи: Глядіть, щоб ніхто не довідавсь про це! 31 А вони відійшли,
та й розголосили про Нього по всій тій країні. 32 Коли ж ті виходили, то ось привели до Нього
чоловіка німого, що був біснуватий. 33 І як демон був вигнаний, німий заговорив. І дивувався
народ і казав: Ніколи таке не траплялося серед Ізраїля! 34 Фарисеї ж казали: Виганяє Він демонів
силою князя демонів. 35 І обходив Ісус всі міста та оселі, навчаючи в їхніх синагогах, та Євангелію
Царства проповідуючи, і вздоровлюючи всяку недугу та неміч усяку.
At that time, when Jesus departed from there, two blind men followed Him, crying out and saying,
“Son of David, have mercy on us!” 28 And when He had come into the house, the blind men came to
Him. And Jesus said to them, “Do you believe that I am able to do this?” They said to Him, “Yes,
Lord.” 29 Then He touched their eyes, saying, “According to your faith let it be to you.” 30 And their
eyes were opened. And Jesus sternly warned them, saying, “See that no one knows it.” 31 But when
they had departed, they spread the news about Him in all that country. 32 As they went out, behold,
they brought to Him a man, mute and demon-possessed. 33 And when the demon was cast out, the
mute spoke. And the multitudes marveled, saying, “It was never seen like this in Israel!” 34 But the
Pharisees said, “He casts out demons by the ruler of the demons.” 35 Then Jesus went about all the
cities and villages, teaching in their synagogues, preaching the gospel of the kingdom, and healing
every sickness and every disease among the people.
ЄВАНГЕЛІЄ / GOSPEL (від Луки / John 17:1-13)
Одного разу, Ісус очі Свої звів до неба й промовив: Прийшла, Отче, година, прослав Сина Свого,
щоб і Син Твій прославив Тебе, 2 бо Ти дав Йому владу над тілом усяким, щоб Він дав життя вічне
всім їм, яких дав Ти Йому. 3 Життя ж вічне це те, щоб пізнали Тебе, єдиного Бога правдивого, та
Ісуса Христа, що послав Ти Його. 4 Я прославив Тебе на землі, довершив Я те діло, що Ти дав Мені
виконати. 5 І тепер прослав, Отче, Мене Сам у Себе тією славою, яку в Тебе Я мав, поки світ не

постав. 6 Я Ім'я Твоє виявив людям, що Мені Ти із світу їх дав. Твоїми були вони, і Ти дав їх Мені,
і вони зберегли Твоє слово. 7 Тепер пізнали вони, що все те, що Ти Мені дав, від Тебе походить,
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бо слова, що дав Ти Мені, Я їм передав, і вони прийняли й зрозуміли правдиво, що Я вийшов
від Тебе, і ввірували, що послав Ти Мене. 9 Я благаю за них. Не за світ Я благаю, а за тих, кого дав
Ти Мені, Твої бо вони! 10 Усе бо Моє то Твоє, а Твоє то Моє, і прославивсь Я в них. 11 І не на світі
вже Я, а вони ще на світі, а Я йду до Тебе. Святий Отче, заховай в Ім'я Своє їх, яких дав Ти Мені,
щоб як Ми, єдине були! 12 Коли з ними на світі Я був, Я беріг їх у Ймення Твоє, тих, що дав Ти
Мені, і зберіг, і ніхто з них не згинув, крім призначеного на загибіль, щоб збулося Писання. 13
Тепер же до Тебе Я йду, але це говорю Я на світі, щоб мали вони в собі радість Мою досконалу.
At that time, Jesus lifted up His eyes to heaven, and said: “Father, the hour has come. Glorify Your
Son, that Your Son also may glorify You, 2 as You have given Him authority over all flesh, that He
should give eternal life to as many as You have given Him. 3 And this is eternal life, that they may
know You, the only true God, and Jesus Christ whom You have sent. 4 I have glorified You on the
earth. I have finished the work which You have given Me to do. 5 And now, O Father, glorify Me
together with Yourself, with the glory which I had with You before the world was. 6 “I have
manifested Your name to the men whom You have given Me out of the world. They were Yours,
You gave them to Me, and they have kept Your word. 7 Now they have known that all things which
You have given Me are from You. 8 For I have given to them the words which You have given Me;
and they have received them, and have known surely that I came forth from You; and they have
believed that You sent Me. 9 “I pray for them. I do not pray for the world but for those whom You
have given Me, for they are Yours. 10 And all Mine are Yours, and Yours are Mine, and I am glorified
in them. 11 Now I am no longer in the world, but these are in the world, and I come to You. Holy
Father, keep through Your name those whom You have given Me, that they may be one as We are.
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While I was with them in the world, I kept them in Your name. Those whom You gave Me I have
kept; and none of them is lost except the son of perdition, that the Scripture might be fulfilled. 13
But now I come to You, and these things I speak in the world, that they may have My joy fulfilled in
themselves.

Немає нічого сильнішого за молитву і навіть нічого
рівного їй. Не стільки блискучий цар, одягнений в
багряницю, скільки людина що молиться, яка
прикрашається розмовою з Богом.
Святитель Іоан Золотоустий

28 липня 2022 р.
Престольне Свято («Храм») Свято-Володимирської церкви, яка знаходиться в
Селі Спадщини Української Культури.
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