3-я НЕДІЛЯ ПО ЗІСЛАННЮ СВЯТОГО ДУХА
БАГАТСТВО. ПОКЛАДАННЯ НА БОЖЕ ПРОВИДІННЯ
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 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? Бож усього того погани шукають;
але знає Отець ваш Небесний, що всього того вам потрібно. Шукайте ж
найперш Царства Божого й правди Його, а все це вам додасться. Матвій 6:22-33
ОГОЛОШЕННЯ
СЬОГОДНІ: Сповідь 9:00; Читання Годин в 9:30; Божественна Літургія в 10:00
годині. Після Богослуження Всіх щиро запрошуємо до катедральної аудиторії
на каву та солодке.
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WORSHIP SERVICE SCHEDULE
Reading of Hours: 9:30 am.
Confession: 9:00 to 9:50 am.
DIVINE LITURGY 10:00 to 11:30 am.

ПРИГАДУЄМО УСІМ, ЩО МАЄМО багато наших немічних членів в
старечих домах. Ласкаво просимо відвідати їх. Ваше слово - це радість тим, що
перебувають цілий день у журбі, болях та немочі. Розвеселіть їх, вони будуть
дуже вам вдячні за відвідини.
ЗАУПОКІЙНИЙ СОРОКОУСТ (місячне і річне поминання) - за Анну
Корчинську, Давида Маркса, о. Михайла, Андрія, Анастазію та Ізидора.
ТАЇНСТВО СПОВІДІ. Чин сповіді звершується в кожну неділю з 9:00-ї до
9: 50-ь години ранку. Просимо пам’ятати та приймати участь.
СПІВАКИ-ЛАСКАВО ПРОСИМО ДО СЛУЖБИ БОЖОЇ: Катедральний
хор запрошує співаків до цієї багатої духовної та парафіальної праці. Хористи
мають зустріч і репетицію перед Службою Божою кожної неділі в 9:00 год. в
катедральній аудиторії. Вихваляйте Господа своїми голосами! Будемо раді Вас
привітати на хорах!
ВАРЕНИКИ робимо в середу 9, 19 і 23 липня починаймо зранку. Якщо Ви
вільні в ці дні то просимо допомогти. Ваша допомого дуже потрібна.
Заздалегідь дякуємо!
САЙТ - в нашій парафії діє інтернет-сторінкa, яку можна відвідати за адресою:
www.uocvancouver.com
ЄВАНГЕЛЬСЬКЕ ЧИТАННЯ на наступну неділю. Мк. 3:13-19.

3-тя неділя після П'ятидесятниці. Голос 2. Апостольський Піст
(Петрівка).
3rd Sunday after Pentecost. Tone 2. Apostles' Fast (Sts. Peter and Paul).
Sunday, June 29, 2014

TODAY`S ANNOUNCEMENTS
GREETINGS TO ALL ON THIS LOVELY DAY: We extend a warm
welcome to New Parishioners and Visitors. Parish members are asked to
introduce themselves and to let our guests know that we appreciate that
they have come to pray with us. God bless all our visitors.
YOUTH SUNDAY: The last Sunday of each month has
been designated Youth Sunday in our Parish. This is also
the Sunday in which the English language is used
predominantly in the Liturgy. During the service, our
Children will participate in various parts of the services. Parents and
grandparents are encouraged to remind their children about Youth Sunday.
Come find joy and reason to celebrate the Divine Liturgy with us.
FELLOWSHIP HOUR: Everyone attending the service is cordially
invited to join in the Fellowship Hour in the Auditorium immediately
following the Liturgy.
PARKSVILL E VISITATION: Visitation to Parksville was very
successful, the weather was great for the weekend and on Sunday for the
feast day. Bishop Ilarion conducted the service with clergy from various
parishes and it was a joyous time for everyone. Thank you to members of
our parish who made it out to celebrate with them.
GOD`S WORD FOR YOU TODAY: Take advantage
of every opportunity you have to do something good.
We are God’s [own] handiwork (His workmanship),
recreated in Christ Jesus, [born anew] that we may do
those good works which God predestined ( planned
beforehand) for us. (Ephesians 2:10)
APOSTLES` FAST BEGINS: Remember that the Fast will last until July
11th. Please act accordingly and as the Church instructs us to govern
ourselves.
WE ARE INVITED to attend the celebration of the Patron Saints at the
KELOWNA St. Peter and Paul Ukrainian Orthodox Church “ It gives us
pleasure to invite you to the celebration of our Patron Saints of Peter and
Paul on Sunday July 20, 2014. The events are as follows: 10:00 am
-Divine Liturgy, 12:00 pm Dinner with an appropriate program. Please
join and witness this service and celebration”.
PEROGIE MAKING every second third and fourth
Wednesday of the month starting at 9:00 am.

BAPTISM PREPARATION MINISTRY: please call Father Roman at 778239-6252 to arrange an appointment for Baptism Preparation Sessions,
discuss questions and have a short orientation to the baptism day.
ALTAR BOY TRAINING SESSION following the
Fellowship Coffee Hour will be held today. Fr. Roman will
provide a training session for current and prospective altar boys
aged 7-16. This will serve as a refresher and explanation of altar
boy duties and will include a question and answer session.
Parents are encouraged to enrol their boys in this instructional
program.
ALTAR SERVERS: Help is needed on Sunday Divine Liturgy.
OUR NEXT FRIDAY NIGHT SUPPER is on July 4th from 5:00 to 8:00
pm. Its great success has been due to those volunteers who come out to help.
A special thank you. We can always use more help. Please come and help if
you can spare a couple of hours.
PLEASE NOTE that Fr. Roman is on vacation from June 30th until July
12th. During his absence from the parish, if you have any pastoral needs,
please contact Father Stephen Slipko at 604-941-8498.
REMEMBER OUR SHUT-INS! A visit or phone call is always appreciated.
AN INVITATION TO JOIN OUR CHURCH CHOIR: All those who
have an interest in singing are invited to join our Cathedral Choir. We will be
deeply grateful for your participation.
MEMBERSHIP FEE FOR NEW MEMBERS - $27 (Single) and $44
(Family). We encourage everyone to become a member. By doing this, you
will not only support Holy Trinity Cathedral but also the Consistory of the
UOCC and the Western Eparchy. Please feel free to approach the Priest or
any member of the Executive Board to discuss membership and to obtain a
copy of the Membership Application Form. Your membership with a
church is needed and necessary (1 Corinthians 12:4-11)
TEST YOUR MEMORY? After reading the Bulletin, take a second and put
it aside. Challenge yourself, or a friend, to see how many items you
remembered. Good luck! Less than 7= Good. 8-12= Excellent. 12 or more=
Genius.

Happy Canada Day! It’s a blessing to live here!

