
Due to the new COVID -19 restrictions, Easter services will be held this year online only. There will be no 

public services!  

There will be only one Easter service. Resurrection Matins will begin on Sunday, May 2, at 8 a.m., and 

immediately after, the Hierarchical Divine Liturgy will begin, presided over by Metropolitan Lawrence. 

After the Divine Liturgy, prayers of blessing Easter baskets will be read for those who want to bless their 

food at home. 

For those who wish to bless Easter baskets traditionally, there will be a possibility on Saturday, May 1st 

We will do that around the church from 1 to 6 p.m. The details of the blessing will be presented in a 

video message. At this time there will also be an opportunity to have a short prayer at the Shroud. 

Please watch the video carefully and listen for details.  

On Good Friday, there will be an opportunity to come to the Shroud, to pay respect to Jesus laid in the 

tomb. This will be done from 12:00 noon to 6:00 p.m. in the format of live queue with all the Covid rules 

in place. You do not need to pre-register for Friday. Details are also in the video message. 

If someone wants to pray privately near the Shroud for longer (15-30 minutes), there will be such an 

opportunity from 8:30 to 11:00 pm, but you need to pre-register by calling the priest, or writing a 

private message to the messenger, or email pastor@stvo.ca 

 

-З огляду на нові правила, у Пасхальних богослужіннях цього року знову будемо брати участь лише 

онлайн. Публічних богослужінь не буде!  

Буде лише одна Великодня відправа. Воскресна Утреня розпочнеться в неділю 2 травня  о 8 ранку і 

відразу після її завершення розпочнеться  Архиєрейська Свята Літургія, яку очолить Митрополит 

Лаврентій. Після Святої Літургії  будуть прочитані молитви благословення Пасхальних страв для 

тих, хто хоче окропити ці страви сам удома. 

 

Для тих, хто бажає освячувати Великодні кошики традиційно, то у суботу 1 травня будемо це 

робити біля храму з 1 до 6 пообіді. Детально порядок освячення буде представлений у 

відеозвернені найближчим часом. У цей час буде також можливість коротко помолитися біля 

Плащаниці. Просимо уважно переглянути відео після його опублікування. 

 

У Страсну п’ятницю також буде можливість прийти до Плащаниці, тобто віддати шану Ісусові 

покладеному у гробі. Це буде жива черга з дотриманням усіх норм з 12 години полудня до 6 

години вечора. Попередньо записуватися на п’ятницю не потрібно Деталі також у відеозвернені.  

Якщо хтось бажає довше (15-30 хв) приватно помолитися біля Плащаниці,  то буде така можливість 

з 8.30 до 11 вечора, але потрібно попередньо записатися, задзвонивши священнику, або 

написавши приватне повідомлення у меседжер, або емейлом pastor@stvo.ca 

mailto:pastor@stvo.ca

