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
OFFICE HOURS OF THE 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!”
РОБОЧІ ГОДИНИ ОФІСУ АДМІНІСТРАЦІЇ / ADMINISTRATION OFFICE BUSINESS HOURS
Facility/Catering Booking, Food Orders, General Inquiries:
MONDAY – FRIDAY from 10:00 AM – 3:00 PM
Бронювання залу/банкетної обслуги, замовлення страв, загальні питання:
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
11 ВЕРЕСНЯ / 11 SEPTEMBER 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 RECTOR
ВИСОКОПРЕОСВЯЩЕННІШИЙ ІЛАРІОН
АРХІЄПИСКОП 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: 780-455-1938(Eparchy Office)

НАСТОЯТЕЛЬ КАТЕДРИ – 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

13-та НЕДІЛЯ після П’ЯТИДЕСЯТНИЦІ – Глас 4
13th SUNDAY after PENTECOST – Tone 4
УСІКНОВЕННЯ ГЛАВИ СВЯТОГО СЛАВНОГО ПРОРОКА, ПРЕДТЕЧІ І ХРЕСТИТЕЛЯ IОАНА.
THE BEHEADING OF THE HOLY GLORIOUS PROPHET, FORERUNNER, AND BAPTIST, JOHN.

ТРОПАР ВОСКРЕСНИЙ/RESURRECTIONAL TROPARION (Глас/Tone 4)
Світлую воскресіння проповідь / від ангела почувши, Господні учениці, / і прадідне осудження
відкинувши, / апостолам хвалячись, промовляли: / Знищена смерть, / воскрес Христос Бог, //
даруючи світові велику милість.
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.
ТРОПАР СВЯТА/TROPARION of the FEAST (Глас/Tone 2)
Пам’ять праведного з похвалами, / тобі ж бо достатньо свідчення Господнього, Предтече. /
З’явився воістину і за пророків чесніший, / бо в струменях сподобився хрестити Проповіданого.
/ Тому-то за істину постраждав, / радіючи благовістив єси і тим що в аді, Бога явленого в тілі, //
що взяв гріхи світу і подає нам велику милість.
The memory of the righteous is praised, / but you, O Forerunner, are well pleased with the testimony
of the Lord. / For you have truly been revealed as more honourable than the prophets / since you
were deemed worthy to baptize in the river the One of whom they foretold. / Therefore, having fought
and suffered for the Truth, / you have also joyfully preached to those in hades the good tidings of God
revealed in the flesh, // Who takes away the sins of the world and grants us great mercy.
«СЛАВА…» КОНДАК ПРЕДТЕЧІ/KONDAK of the FORERUNNER (Глас/Tone 5)
Славне усікновення Предтечі / було якось Божественним промислом, / щоб він проповідував
пришестя Спасове сущим во аді. / Нехай же ридає Іродіада, / що беззаконне вбивство
випросила, / бо вона не возлюбила закон Божий, не життя вічне, // а оманне і скороминуче.
The glorious beheading of the Forerunner / was а certain divine dispensation, / that the coming of
the Saviour might be preached even to those in hades. / Weep then, Herodias, / you that asked for
a wicked murder, / for you loved neither God’s law, nor eternal life, // but one false and fleeting.
«І НИНІ» - КОНДАК ВОСКРЕСНИЙ/KONDAK of the RESURRECTION (Глас/Tone 4)
Воскрес Ти днеcь із гробу, Щедрий, / і нас вивів Ти із врат смертних, / сьогодні Адам торжествує,
і радується Єва, / а разом пророки з патріярхами безперестанно оспівують // Божественну
могутність Твоєї влади.
Today You arose from the tomb, O Merciful One, / leading us from the gates of death. / On this day
Adam exults as Eve rejoices. / Together with the prophets and patriarchs they unceasingly praise //
the divine might of Your Power.

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, 13 SEPTEMBER, 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 Митрополита УПЦК, Високореосвященнішого Іларіона Вінніпезького, 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. Корнилієм про час Сповіді (або залишіть
повідомлення в офісі Адміністрації).
INFORMATION REGARDING TO THE HOLY MYSTERY OF REPENTENCE (CONFESSION)! With the
blessing of the Metropolitan of the UOCC, His Eminence Ilarion of Winnipeg, 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. Cornell
directly to make an appointment (or make an appointment through the Administration Office).

“A man asked a priest: if God is everywhere, why do I go to Church?
The priest replied – the whole atmosphere is filled with water; but when you
want to drink, you need to go to a fountain or a well.”
(From the Facebook page of Thomas Zain)

100th ANNIVERSARY OF OUR CATHEDRAL IN 2023! OPENING EVENT –
SUNDAY, 25 SEPTEMBER 2022! On this day, we will honour the
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!
НОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ РІК ЦЕРКОВНОЇ ШКОЛИ ПОЧИНАЄТЬСЯ СЬОГОДНІ! Програма нашої
церковної школи розпочинається від сьогодні, 11 вересня!
Запрошуємо дітей віком від 4 до 17 років. Просимо батьків
приводити дітей до підвалу культурного центру для реєстрації. Наша
молодіжна група при церкві СУМК (Українська Православна
Молодь) також буде приймати реєстрації на наступний рік. Якщо Ви
бажаєте допомогти з церковною школою, зв'яжіться з Лесею за
телефоном (780) 902.9572 АБО емейл pohoreskil@gmail.com.
NEW CHURCH SCHOOL YEAR BEGINS TODAY! Our Church school program begins today, September
11th! Children, ages 4-17, are invited to attend. There is no cost! Parents are asked to bring their
children to the Cultural Centre basement for registration. Our youth group, CYMK-Ukrainian Orthodox
Youth, will also be taking registrations for the upcoming year. If you wish to help with church school,
please contact Lesia at (780) 902.9572 OR email pohoreskil@gmail.com.

BLESSED REPOSE & ETERNAL REST!

HRM Queen Elizabeth II
1926 – 2022
Long live the King!
БЛАЖЕННЕ УСПІННЯ і
ВІЧНИЙ СПОКІЙ!

Її Королівська Величність
Королева Єлизавета ІІ
1926 – 2022
Боже, Короля збережи!

ПРОКИМЕН ГЛАСУ/PROKIMEN of the TONE (Глас/Tone 4)
Які величні діла Твої, Господи, все премудрістю сотворив єси.
Стих: Благослови, душе моя, Господа; Господи Боже мій, Ти вельми звеличився єси.
How magnified are Your works, O Lord. In wisdom You made them all.
Verse: Bless the Lord, О my soul. O Lord my God, You have been greatly magnified.
ПРОКИМЕН ПРЕДТЕЧІ/PROKIMEN of the FORERUNNER
Звеселиться праведник у Господі і уповатиме на Нього.
The righteous man shall rejoice in the Lord and hope in Him.
АПОСТОЛ НЕДІЛЬНИЙ/SUNDAY EPISTLE (1-ше до Коринтян/I Corinthians 16:13-24)
Браття! 13 Пильнуйте, стійте у вірі, будьте мужні, будьте міцні, 14 хай з любов'ю все робиться в
вас! 15 Благаю ж вас, браття, знаєте ви дім Степанів, що в Ахаї він первісток, і що службі святим
присвятились вони, 16 і ви підкоряйтесь таким, також кожному, хто помагає та працює. 17 Я тішусь
з приходу Степана, і Фортуната, і Ахаїка, бо вашу відсутність вони заступили, 18 бо вони
заспокоїли духа мого й вашого. Тож шануйте таких! 19 Вітають вас азійські Церкви; Акила й
Прискилла з домашньою Церквою їхньою гаряче вітають у Господі вас.20 Вітають вас усі брати.
Вітайте один одного святим поцілунком. 21 Привітання моєю рукою Павловою. 22 Коли хто не
любить Господа, нехай буде проклятий! Марана та! 23 Благодать Господа нашого Ісуса нехай
буде з вами! 24 Любов моя з вами всіма у Христі Ісусі, амінь!
Brethren! 13 Watch, stand fast in the faith, be brave, be strong. 14 Let all that you do be done with
love. 15 I urge you, brethren—you know the household of Stephanas, that it is the firstfruits of Achaia,
and that they have devoted themselves to the ministry of the saints — 16 that you also submit to
such, and to everyone who works and labors with us. 17 I am glad about the coming of Stephanas,
Fortunatus, and Achaicus, for what was lacking on your part they supplied. 18 For they refreshed my
spirit and yours. Therefore acknowledge such men. 19 The churches of Asia greet you. Aquila and
Priscilla greet you heartily in the Lord, with the church that is in their house. 20 All the brethren greet
you. Greet one another with a holy kiss. 21 The salutation with my own hand—Paul’s. 22 If anyone
does not love the Lord Jesus Christ, let him be accursed. O Lord, come! 23 The grace of our Lord Jesus
Christ be with you. 24 My love be with you all in Christ Jesus. Amen.
АПОСТОЛ ПРЕДТЕЧІ/SUNDAY of the FORERUNNER (з Діянь Свв. Апостолів/Acts 13:25-32)
Браття! 25 Kоли свою путь Іoан виконав, то він промовляв: Я не Той, за Кого ви мене вважаєте,
але йде он за мною, що Йому розв'язати ремінця від узуття Його я недостойний.26 Мужі-браття,
сини роду Авраамового, та хто богобоязний із вас! Для вас було послане слово спасіння цього.
27
Бо мешканці Єрусалиму та їхня старшина Його не пізнали, а пророчі слова які щосуботи
читаються вони сповнили присудом, 28 і хоч жадної провини смертельної в Ісусі вони не
знайшли, все ж просили Пилата вбити Його. 29 Коли ж усе виповнилось, що про Нього написане,
то зняли Його з дерева, та й до гробу поклали. 30 Але Бог воскресив Його з мертвих! 31 Він

з'являвся багато днів тим, що були поприходили з Ним із Галілеї до Єрусалиму, і що тепер вони
свідки Його перед людьми. 32 І ми благовістимо вам ту обітницю, що дана була нашим отцям.
Brethren! 25 As John was finishing his course, he said, ‘Who do you think I am? I am not He. But
behold, there comes One after me, the sandals of whose feet I am not worthy to loose.’ 26 “Men and
brethren, sons of the family of Abraham, and those among you who fear God, to you the word of
this salvation has been sent. 27 For those who dwell in Jerusalem, and their rulers, because they did
not know Him, nor even the voices of the Prophets which are read every Sabbath, have fulfilled them
in condemning Him. 28 And though they found no cause for death in Him, they asked Pilate that He
should be put to death. 29 Now when they had fulfilled all that was written concerning Him, they
took Him down from the tree and laid Him in a tomb. 30 But God raised Him from the dead. 31 He was
seen for many days by those who came up with Him from Galilee to Jerusalem, who are His witnesses
to the people. 32 And we declare to you glad tidings—that promise which was made to the fathers.
АЛИЛУАРІЙ ГЛАСУ/ALLELUIA VERSE OF THE TONE
Натягни лука та йди щасливо і царствуй по правді, лагідно і справедливо.
Стих: Ти полюбив правду і зненавидів беззаконня.
Bend your bow and proceed prosperously, and be king because of truth, meekness, and
righteousness.
Verse: You have loved righteousness and hated iniquity.
АЛИЛУАРІЙ СВЯТА/ALLELUIA VERSE of the FORERUNNER
Праведник як фінік розцвіте, і як кедр що в Ливані розмножиться.
The righteous man shall flourish like a palm tree. Like a cedar in Lebanon shall he be multiplied.
НЕДІЛЬНЕ ЄВАНГЕЛІЄ/SUNDAY GOSPEL (від Матфея/Matthew 21:33-42)
Сказав Господь притчу цю – 33 Був господар один. Насадив виноградника він, обгородив його
муром, видовбав у ньому чавило, башту поставив, і віддав його винарям, та й пішов. 34 Коли ж
надійшов час плодів, він до винарів послав рабів своїх, щоб прийняти плоди свої. 35 Винарі ж
рабів його похапали, і одного побили, а другого замордували, а того вкаменували. 36 Знов послав
він інших рабів, більш як перше, та й їм учинили те саме. 37 Нарешті послав до них сина свого і
сказав: Посоромляться сина мого. 38 Але винарі, як побачили сина, міркувати собі стали: Це
спадкоємець; ходім, замордуймо його, і заберемо його спадщину! 39 І, схопивши його, вони
вивели за виноградник його, та й убили. 40 Отож, як прибуде той пан виноградника, що зробить
він тим винарям? 41 Вони кажуть Йому: Злочинців погубить жорстоко, виноградника ж віддасть
іншим винарям, що будуть плоди віддавати йому своєчасно. 42 Ісус промовляє до них: Чи ви не
читали ніколи в Писанні: Камінь, що його будівничі відкинули, той наріжним став каменем; від
Господа сталося це, і дивне воно в очах наших!
The Lord spoke this parable: 33 “There was a certain landowner who planted a vineyard and set a
hedge around it, dug a winepress in it and built a tower. And he leased it to vinedressers and went
into a far country. 34 Now when vintage-time drew near, he sent his servants to the vinedressers,

Королева Єлизавета нащадок Київської княжни Агнеси (Тетяна Ренько)
Прощай королева Єлизавета.
За життя мало хто говорив, що ти потомок Київської княжни Агнеси (Агати). Яка стала
англійською королевою, вийшовши заміж за англійського короля Едварда.

Коріння Єлизавети пов’язане як з королевою Агнесою, донькою київського князя Ярослава
Мудрого так і дружиною Володимира Мономаха, принцесою Гітою, донькою англійського
короля Гарольда. А ще із шотландською королівською династією із Стюартів. В ньому
важливу роль зіграла донька Агнеси Маргарита Свята. Отож, виходить, що три абсолютно
незалежних вітки нашого українського коріння, влились в королівські династіі
Великобританії.
А ще дітей Агнеси і короля Англії Едварда - Маргарити, Христини, Едгара, Давида. Уявляєте
скільки вони дали гілок родоводу в англійському дереві королівських династій? Звідки і наша
Королева Єлизавета.
Далі ще цікавіше. Як відомо, Англія за всю історію мала 9 королівських династій. І чи не у всіх
є слід українського княжого коріння. Чого лише вартий перехід династії Тюдорів до Стюартів!
Про ці часи знято десятки бестселерів і написано книг. Але мало хто знає, що дві рокові жінки
королева Англії Єлизавета і Шотландіі Марія Стюартів були двоюрідними сестрами. І в них
обох текла наша київська кров. Як відомо, королева Англії Єлизавета з Тюдорів вимушена була
стратити сестру -королеву Шотландії Марію із Стюартів, бо та відмовилась приєднати
Шотландію до Англіі. Але потім Єлизавета із сином Марії Стюарт Яковом уклала договір трон після смерті бездітної і не одруженої Єлизавети в обмін на приєднання до Англії
Шотландіі. Так на трон зайшла династія Стюартів, потомків доньки Агнеси Київської
Маргарити.
До речі, і Агнеса і Маргарита під кінець свого життя, ставши вдовами, прийняли чернецтво. І
може вимолили Україні і своєму рідному Києву такого захисника як Єлизавета. А ось чоловік
Єлизавети був родичем російського царя Миколи. Він все життя пам’ятав, як в Імперії Зла
розстріляли його родичів.
Тепер ви розумієте, скільки у нас пов’язано і переплетено з європейськими королівськими
династіями? Але чи багато ми знали про цей англійсько- український родовід? З майже 1000
історією!…
Низько схиляємо голови і сумуємо разом із народом Великобританії! Прощай прекрасна
Єлизавета! Ти стала як і весь народ Англії та її екс-прем’єр Борис Джонсон надійним другом
Украни в перші дні війни і дотепер. Ще встигла благословити нового прем’єра Ліз Траст
правити великою Англією і допомагати Україні перемогти рашизм. І на завершення - знайте
велика Королева Єлизавета звела до мінімуму її утримання. Кожен рік утримання королеви
Єлизавети коштував громадянину Англії горнятка кави!
Прощай королева Великобританії! І виходить, що України!

“Without this hierarchical structure the Church would become a purely human
organization reflecting the various ideas, tastes, choices of men. She would cease to be
the Divine Institution, God’s gift to us. But then "laity" could not be "laity"— the People
of God — any more, there would be no Amen to be said, for where there is no gift there
can be no acceptance... The mystery of Holy Orders in the Church is that which makes
the whole Church truly and fully the Laos, the Laity, the very People of God.”
(Fr Alexander Schmemann+, ‘Clergy and Laity‘ )

that they might receive its fruit. 35 And the vinedressers took his servants, beat one, killed one, and
stoned another. 36 Again he sent other servants, more than the first, and they did likewise to them.
37
Then last of all he sent his son to them, saying, ‘They will respect my son.’ 38 But when the
vinedressers saw the son, they said among themselves, ‘This is the heir. Come, let us kill him and
seize his inheritance.’ 39 So they took him and cast him out of the vineyard and killed him. 40
“Therefore, when the owner of the vineyard comes, what will he do to those vinedressers?” 41 They
said to Him, “He will destroy those wicked men miserably, and lease his vineyard to other
vinedressers who will render to him the fruits in their seasons.” 42 Jesus said to them, “Have you
never read in the Scriptures: ‘The stone which the builders rejected Has become the chief
cornerstone. This was the Lord’s doing, and it is marvelous in our eyes’?
ЄВАНГЕЛІЄ ПРЕДТЕЧІ/SUNDAY of the FORERUNNER (від Марка/Mark 6:14-30)
Одного разу 15 почув цар Ірод про Ісуса, бо ім'я Його стало загально відоме, і сказав, що то Іван
Христитель із мертвих воскрес, і тому творяться чуда від нього. 15 Інші впевняли, що Ілля Він, а
знов інші казали, що пророк, або як один із пророків. 16 А Ірод, прочувши, сказав: Іван, якому я
голову стяв був, оце він воскрес! 17 Той бо Ірод, пославши, схопив був Івана, і в в'язниці закув
його, через Іродіяду, дружину брата свого Пилипа, бо він одружився був із нею. 18 Бо Іван казав
Іродові: Не годиться тобі мати за дружину жінку брата свого! 19 А Іродіяда лютилась на нього, і
хотіла йому смерть заподіяти, та не могла. 20 Бо Ірод боявся Івана, знавши, що він муж праведний
і святий, і беріг його. І, його слухаючи, він дуже бентежився, але слухав його залюбки. 21 Та настав
день догідний, коли дня народження Ірод справляв був бенкета вельможам своїм, і тисячникам,
і галілейській старшині, 22 і коли прийшла дочка тієї Іродіяди, і танцювала, і сподобалася Іродові
та присутнім із ним при столі, тоді цар промовив до дівчини: Проси в мене, чого хочеш, і дам я
тобі! 23 І поклявся він їй: Чого тільки від мене попросиш, то дам я тобі, хоча б і півцарства мого!
24
Вона ж вийшла, і спиталася матері своєї: Чого маю просити? А та відказала: Голови Івана
Христителя... 25 І зараз квапливо вернулась вона до царя, і просила, говорячи: Я хочу, щоб дав ти
негайно мені на полумиску голову Івана Христителя! 26 І засмутився цар, але через клятву й з-за
тих, що з ним були при столі, не схотів їй відмовити. 27 І цар зараз послав вояка, і звелів принести
Іванову голову. 28 І пішов він, і стяв у в'язниці Івана, і приніс його голову на полумискові, і дівчаті
віддав, а дівча віддало її своїй матері... 29 А коли його учні зачули, то прийшли, і взяли його тіло,
і до гробу поклали його. 30 І посходилися до Ісуса апостоли, і розповіли Йому все, як багато
зробили вони, і як багато навчили.
At that time, 16 King Herod heard of Jesus, for His name had become well known. And he said, “John
the Baptist is risen from the dead, and therefore these powers are at work in him.” 15 Others said,
“It is Elijah.” And others said, “It is the Prophet, or like one of the prophets.”16 But when Herod heard,
he said, “This is John, whom I beheaded; he has been raised from the dead!” 17 For Herod himself
had sent and laid hold of John, and bound him in prison for the sake of Herodias, his brother Philip’s
wife; for he had married her. 18 Because John had said to Herod, “It is not lawful for you to have your
brother’s wife.” 19 Therefore Herodias held it against him and wanted to kill him, but she could not;
20
for Herod feared John, knowing that he was a just and holy man, and he protected him. And when

he heard him, he did many things, and heard him gladly. 21 Then an opportune day came when Herod
on his birthday gave a feast for his nobles, the high officers, and the chief men of Galilee. 22 And
when Herodias’ daughter herself came in and danced, and pleased Herod and those who sat with
him, the king said to the girl, “Ask me whatever you want, and I will give it to you.” 23 He also swore
to her, “Whatever you ask me, I will give you, up to half my kingdom.” 24 So she went out and said
to her mother, “What shall I ask?” And she said, “The head of John the Baptist!” 25 Immediately she
came in with haste to the king and asked, saying, “I want you to give me at once the head of John
the Baptist on a platter.” 26 And the king was exceedingly sorry; yet, because of the oaths and
because of those who sat with him, he did not want to refuse her. 27 Immediately the king sent an
executioner and commanded his head to be brought. And he went and beheaded him in prison, 28
brought his head on a platter, and gave it to the girl; and the girl gave it to her mother. 29 When his
disciples heard of it, they came and took away his corpse and laid it in a tomb.30 Then the apostles
gathered to Jesus and told Him all things, both what they had done and what they had taught.
10 вересня пам'ять прп. Іова, ігумена і чудотворця
Почаївського.
Преподобних
отців
КиєвоПечерських, що в Дальніх печерах спочивають.
Прп. Іов, ігумен і чудотворець Почаївський
Іоан Залізо, майбутній ігумен та чудотворець
Почаївський, народився близько 1551 року на
Покутті у Галичині (Коломийщина) у заможній
шляхетській сім'ї. Коли хлопцеві виповнилося
десять років, він став послушником Угорницького
Спаського монастиря, в якому після відбуття
послуху став ченцем з ім'ям Іов. Вже в молодому
віці він дивував всіх чернечими подвигами, а
коли досяг повноліття, був висвячений у
ієродиякона, а після того –у ієромонаха. У 30
років преподобний прийняв схиму.
Близько 1584 року завдяки добрій славі
преподобний Іов був запрошений благовірним
князем Костянтином Острозьким на посаду
ігумена Дубенського монастиря на Волині. Цим
монастирем він керував близько 20 років, у тяжкі
часи, коли польський уряд почав нав'язувати православним українцям унію з Римом.
Під духовною опікою преподобного Іова у монастирі діяло братство, яке відстоювало
права православних.
Десь на межі XVI-XVII століть преподобний Іов вирішив здійснити свій давній намір –
віддатися молитвам та роздумам у спокійному, тихому місці. Він звернув увагу на
Почаївську гору «здавна світлістю чудес многих осяяну». Незабаром братія обрала
преподобного Іова ігуменом, і на цій посаді Преподобний пробув близько п'ятдесяти

років, до самої своєї смерті. Він запровадив у монастирі чернечий устав преподобного
Феодора Студита, упорядкував щоденне життя монастиря, започаткував регулярні
богослужіння. За часів ігуменства преподобного Іова слава про монастир, де перебували
чудотворна ікона Божої Матері та відбиток її святої стопи, поширилася по всьому
Православному світу. Сам ігумен був відомий як скромна і добра людина, великий аскет
та подвижник. Часто, заховавшись від світу у маленькій печері, він довго і гаряче
молився. До того ж він був зразком працьовитості: власними зусиллями він виростив
навколо обителі сад та викопав глибоку криницю і два ставки.
Після смерті покровительки монастиря Анни Гойської її онук і спадкоємець Андрій
Фірлей пограбував монастир і навіть забрав звідти чудотворний образ Божої Матері.
Більше ніж 25 років преподобному Іову довелося судитися з Фірлеєм, щоб повернути
святиню. Але ще до завершення судової справи, з Божою допомогою, чудотворний образ
було повернено до монастиря, а згодом, за рішенням суду, було повернено й вкрадене
майно.
Преподобний займався літературною діяльністю та заснував у монастирі друкарню, в
якій видавалися книги духовного змісту. В 1620 році преподобний Іов брав участь у
Київському Соборі, що постановив «твердо стояти в Православній вірі Східній, навіть не
думати про відступлення до унії... і до того ж нахиляти весь православний народ». Під
цією постановою стояв підпис: «Іоан Залізо, ігумен Почаївський».
У 1649 році завдяки преподобному Іову побожні Федір та Єва Домашевські зробили
щедрий внесок на користь монастиря. На їхні кошти у Почаївському монастирі була
збудована нова мурована церква на честь Пресвятої Тройці, в якій і зберігався
чудотворний образ Божої Матері.
Упокоївся преподобний Іов 28 жовтня 1651 року, коли йому виповнилося сто років. Мощі
його були знайдені 1659 року Київським митрополитом Діонісієм.
У 1675 році турки оточили Почаївський монастир. На третій день облоги, під час
читання акафіста, над монастирем з'явилася Сама Цариця Небесна, перед якою на
колінах молився преподобний Іов. Турки відступили. Святиню було врятовано.
У 1721 році Почаївським монастирем заволоділи уніати. Чудотворну ікону Божої Матері
вони шанували, але доступ паломників до мощей Преподобного припинили. Проте
через чудеса преподобного Іова змусили уніатів допустити віруючих до святині.
У 1831 році уніати Волинського краю були возз'єднані з Православною Церквою. Мощі
Преподобного знову були урочисто відкриті для поклоніння, а Почаївський монастир
було проголошено Лаврою.
Пам'ять преподобного Іова, ігумена Почаївського, святкується 28 жовтня (10 листопада
за н. ст.); 28 серпня (10 вересня за н. ст.); 10 (23 за н. ст.) жовтня із Собором всіх святих
землі Волинської та у Неділю другу після П'ятидесятниці із Собором всіх святих землі
Української.

Преподобний отче Іове моли Бога за нас!
(зі сторінки Фейсбук групи «Святий Афон і Україна»)

