
   

  ÊÐÀÌÍÈÖß “ ÑÂIÒÎ× ” 

UKRAINIAN  EXPORT /  IMPORT 

ÏÀÊÓÍÊÈ, ÕÀÐ×I, ÃÐÎØI Â ÓÊÐÀ¡ÍÓ 

 “SVITOCH”     ÂÈØÈÂÊÈ  ÒÀ  ÄÀÐÓÍÊÈ  Ç ÓÊÐÀ¡ÍÈ 

621 Selkirk Ave.             Íàäiÿ  i Ðóñëàí  Çåëåíþê 

Winnipeg,MB. R2W 2N2      Òåë (204) 582-5939 

  www.svitoch.net              e-mail shop@svitoch.net 

 

                                                    907 Main St.  

                                           204 956-2193 
 

www.korbanchapel.com 

PROUDLY SERVING OUR UKRAINIAN COMMUNITY FOR OVER 40 YEARS 
 

  Traditional Burial & Cremation  
Reception Area 
Newly Expanded Parking 
Pre-arrangement services available  
 

 

Pre-arrangement consultant: John Zacharuk 
 

Послуги українською мовою 
 

“Whenever you need us, our family is ready to serve your family 
 

 

 

Serving the Ukrainian Catholic Community For Over 50 Years 

Обслуговуємо Українську Католицьку громаду понад 50 років 
 

Since 1957, Cropo has generously supported our 

community with a commitment of caring, compassion 

and kindness. 

 

 
 

Caring above all. 
1442 MAIN STREET 

586-8044 
www.cropo.com. 

FOR ALL YOUR REAL ESTATE NEEDS 

                   Roman Drebot  
                            (204)781-8898  
          
 
 
 

Advanced Realty---drebots@mts.net 

                  Trusted-Reliable Service since 1986 

 

 KAPПATІЯ     " The Financial institution of choice 

for 

                                 Manitoban's Ukrainian Community" 
 

950 Main Street 

80-2200 McPhillips Street 

                               1341-A Henderson Highway 

                             1375 Grant Avenue  
 

  CARPATHIA                          989-7400 

 CREDIT UNION            www.carpathiacu.mb.ca 

 

Wyatt Dowling Послуги по англійськи 

          INSURANCE BROKERS        та по українськи 
 

Галина Петрик, САІВ 
 

E-mail: hpetryk@wyattdowling.ca   Ph: (204) 949-2600 
 

 Страхуємо хати, авта, бізнеси та інше  

 

 
 
 
 

* Senior Discount                                    334-0022 

* Free Consultation                              
* “Cosmetic Full And Partial Dentures”   
* Same Day Repairs 
* Natural Tooth Whitening 
 

            Odin Pajonk, LD, DD 

 

Buying or Selling      For your real estate needs 
 

За порадою в продажі 

та купівлі звертайтеся до: 

                                      Group 

Bogdan Sawczuk     
 
 

    (204) 228-3733 
                                                                                  663 Stafford St. 
   

Email: 2283733@gmail.com    
 

 

Українська Католицька Митрополича Катедра  св. Володимира й Ольги 
 

Ukrainian Catholic Metropolitan Cathedral of St. Vladimir & Olga  
Office: 206-114 McGregor Street, Winnipeg, MB–R2W 5J7 

Parish Secretary: Anna Katchanovski Tel.:589-5025 Fax: 589-6812 

Office Hours: 9:00 a.m.–4:30 p.m.   e-mail: stvocathedral@mymts.net  

Cathedral’s web address:  www.stsvladimirandolgacathedral.ca  

                                             
о. Ігор Швед – адміністратор 
Rev. Ihor Shved  
Тел. 204 589-0838 або 431 996-2343 
e-mail: svopriest@gmail.com    
 

Голова Парафіяльного заряду   
Yaroslaw Chubenko  
chubenko@mymts.net 
 

Відвідини хворих/Pastoral Hospital visits     
Margaret Saray, Tel. 582-7193  

1. Голова ЛУКЖК при катедрі     
Леся Борис Tel. 667-7768 
 

Голова Братства БУК при катедрі  
Богдан Буяр  Tel. 582-1673   
 

Голова “Золоті Ворота”  

Михаїл Кузів   Tel. 889-9704  
 

Голова Господарського комітету 
Ігор Качановський   Tel. 798-0179 
 

Великий Лицар Колумба/Grand 
Knight 
Св. Володимира  

Євген Васьків  Tel. 334-7372   
 

Директор Рідної Школи 
Павло Трохановський  Tel. 229-7385 
 

Диригент Хору 
Мирослава Пачес  Тел. 334-3510 
 

Веб сторінка / Website  
Дарко Міхно  
 

Господар/Janitor   
Андрій Спильчак  Tel. 880-2100 

    

 

11    жовтня    2020                                  Ч  40                         October    11    2020 
 

 

 

             ПОРЯДОК  БОГОСЛУЖЕНЬ                                              LITURGICAL  SCHEDULE  
 

  Неділя:               9:00 рано - укр. Мовою                                    Sundays:              9:00 a.m. - Ukrainian 

                            11:00 рано   - укр. Мовою                                                              11:00 a.m. - Ukrainian 

  Свята:                9:00 ранку                                                         Holy Days:           9:00 a.m.  .  

  Щоденно:          9:00 ранку                                                         Week Days:          9:00 a.m.   

  Вечірня:   щосуботи і перед великими святами                       Vespers: Every Saturday & before Major Feast days  

  Сповідь:       підчас недільних св. Літургій                               Confessions:    during Sunday Divine Liturgies 

Хрещення та Вінчання:   за попереднім домовленням           Baptism & Marriages  by appointment  
 

 

 

 

Дорогі у Христі брати і сестри! 
 
 

У ці дні, святкуючи День подяки, ми як віруючі 
найперше дякуємо Богові за всі його дари для нас. Так 
важливо нам людям, за усім, що ми маємо, бачити не лише 
свою заслугу, свої старання, але й Божий палець.  

Попри подяку за особисті та родинні здобутки, дари та 
благословення, не можемо оминути церковного та 
парафіяльного і громадського життя. Важливо сьогодні 
подякувати Богові за тих людей, які зберегли і передали нам 
віру, мову, традиції. Подякувати тим, які збудували цю чудову 
катедру та інші осередки церковного та громадського життя у 
нашому місті. 

Користуючись нагодою такого гарного свята, я би 
хотів подякувати усім Вам за допомогу, підтримку, 
терпеливість і розуміння у ці перші тижні мого служіння у 
катедрі. Подякувати тим, які своїми пожертвами та працею 
роками підтримують нашу парафію. Дякую тим, що тепер 
працюють і складають свої пожертви на віднову наших офісів 
і молодіжної та дитячої кімнати. Дякую нашому заряду на чолі 
з головою, директору Рідної школи та вчителям, цвинтарному 
та іншим комітетам, дякам, диригенту та хористам, вівтарній 
дружині. Дякую Жіночій Лізі, Лицарям Колумба та іншим 
парафіяльним організаціям. Дякую усім Вам, хто у цей 
складний час приходить на недільні та щоденні богослужіння, 
тим хто єднається з нами в молитві через інтернет. Дякую 
працівникам нашого офісу та господару за їхню сумлінну 
працю. Нехай Господь благословить усіх Вас!  

English on page #6                                             о. Ігор  
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18 неділя по Зісланні св. Духа - 11 жовтня 2020 
18 Sunday after Pentecost – October 11 2020  

Апостол: Корінтян     9: 9-11      Євангелія від   Луки    5: 1-11 

Epistle: Corintians   9: 6–11        Gospel: Luke    5: 1–11  

СЛАВА  ІСУСУ  ХРИСТУ!  
 

Катедральний Храм сердечно вітає всіх наших парафіян і гостей котрі прибули на наші Богослуження.  
The Metropolitan Cathedral would like to extend a warm ”WELCOME” to everyone, who is with us today, 

еspecially, all visitors. God Bless You.  
 

ПОРЯДОК  БОГОСЛУЖЕНЬ від 12 жовтня до 18 жовтня 2020  

SCHEDULE OF LITURGIES from October 12 to October 81 2020  
 

Пoнеділок 
Monday, 12 

9:00 рано  
9:00 a.m. 

Подячна Свята Літургія (в церкві)  
Divine Liturgy of Thanksgiving (church)  

Вівторок 
Tuesday, 13 

9:00 рано  
9:00 a.m. 

За здоров’я Петра Климків – від родини Галькевич (церк. каплиця)  
Health of Peter Klymkiw – from Halkewycz family (church chapel) 

 

Середа, 14 
Wednesday 

 

9:00 ранo 
9:00 a.m. 

Покров Пресвятої Богородиці – за захісників України (Літургія в церкві)  
Patronage of BVM – For defenders of Ukraine (Liturgy in the church)  

Четвер, 15 
Thursday 

9:00 ранo 
9:00 a.m. 

Свята Літургія (церк. каплиця)  
Divine Liturgy (church chapel) 

П’ятниця, 
Friday, 16 

9:00 ранo 
9:00 a.m. 

Свята Літургія (церк. каплиця)  
Divine Liturgy (church chapel) 

Субота, 17 
Saturday 

9:00 ран 
9:00 a.m. 
5:00 p.m.  
 

Свята Літургія (в церкві)  
Divine Liturgy (church)  
Вечірня  /  Vespers (в церкві) 

Неділя, 18 
Sunday  

9:00 ранo 
9:00 a.m 
11:00 ран 
11:00 а.m. 
 

За парафіян 
For Parishioners 
За парафіян 
For Parishioners  

 

Всі щоденні Літургії будуть відправлятися в церковній каплиці. Вхід від вулиці Стелла. 

All daily Liturgies will be celebrated in Church chapel. Please use the entrance from Stella Ave. 
***************************************************** 

Будемо старатися всі щоденні Богослуження, які відбуваються в храмі, передавати в прямі трансляції.  
We will make an effort to live stream all daily Liturgies that will take place in our Cathedral. 

************************************************ 

Кожного четверга о 8:00 вечора відбувається роздуми над Євангелієм у режимі онлайн. 
Хто би бажав долучитися, прошу звертатися до отця Ігоря по імейл, або по телефону- це буде 
відбуватися українською мовою.   

Every Thursday at 8:00 pm there is a reflection on the Gospel online. Who would like to join, 
please contact Father Ihor by e-mail or phone - it will be in Ukrainian. 

************************************************************************************************** 

Вечірня буде відправлятися перед неділями і перед великими святами. Запрошуємо до участі. 
Vespers will be celebrated before Sundays and before major holidays. We invite everyone to attend.  
 

 

Обидві недільні Літургії (9:00 і 11:00 рано)  будуть в прямому ефірі (пряма трансляція) 
 

Оur Cathedral will continue to livestream Sunday’s Liturgies : stvo.ca/live 
 

Також прошу слідкувати за нашою сторінкою фейсбук, де будемо поширювати 
актуальні інформації з життя нашої парафії. https://www.facebook.com/stsvladimirolga 

Please follow our Facebook page, where we will post all information from the life of our parish. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СЕРДЕЧНО ЗАПРОШУЄМО ВСІХ ДІТЕЙ І МОЛОДЬ ВПИСАТИСЯ ДО НАШОЇ ШКОЛИ! 
 

 

НАВЧАННЯ У РІДНІЙ ШКОЛІ ВІДБУВАЄТЬСЯ КОЖНОЇ СУБОТИ  

з 10:00 ГОД. РАНКУ ДО 12:30 ГОД. ПОПОЛУДНІ 
 

ПРИЙМАЄНО ДІТЕЙ ДО САДОЧКА ВІД 3 до 5 РОКІВ  
 

А ТАКОЖ НАВЧАЄМО УЧНІВ ВІД 1 до 10 КЛАСУ  
 

У ШКОЛІ НАВЧАЄМО УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ, ЛІТЕРАТУРИ ТА ГРАМАТИКИ,  

ІСТОРІЇ Й ГЕОГРАФІЇ УКРАЇНИ, УКРАЇНСЬКИХ ТРАДИЦІЙ,  

КУЛЬТУРИ ТА МИСТЕЦТВА, СПІВУ ТА ОСНОВ ХРИСТИЯНСЬКОЇ ВІРИ 
 

ПРИГОТОВЛЯЄМО ДІТЕЙ ДО УРОЧИСТОГО СВЯТОГО ПРИЧАСТЯ  
Реєстрація і оплата / Online registration and tuition fees  
https:// www.stsvladimirandolgacathedral.ca/ridna-shkola 

 

Згіно розпорядження Митрополита навчання у суботній школі на даний час буде 
проводитися тільки в режимі онлайн. Як будуть зміни відразу вас повідомимо.  

 

За додатковою інформацією просимо дзвонити до директора школи   

Пана Павла Трохановського по тел: 204 229-7385  

e-mail: ridnashkola1905@hotmail.com 

або до канцелярії по тел: 204 589-5025 
 

Молитва за дітей, що ходять до школи 
 

Боже, Отче всякого світла і знання! Споглянь ласкавим оком на наших дітей-школярів. 
Поблагослови їх, Господи, щоб вони набули у школі знань, потрібних для життя, а перед 
усім ушляхетнили свою душу і серце. Поблагослови їх, Господи, і захорони від небезпек, 
та дай, щоб пильно прикладалися до науки. Поблагослови їх, Господи, і охороняй їх перед 
злим товариством, та вчини, щоб вони дружили лише з дітьми добрими і побожними. 
Поблагослови, Господи, також і вчителів, щоб їхній вплив на дітей був спасенним; нехай, 
Господи, ця школа принесе нашим дітям дочасне, а ще більше духовне добро.                                                                        
Амінь 

 

 

https://www.facebook.com/stsvladimirolga
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Тропар і кондак на 18 неділю по Зісланню Св. Духа    

 

Тропар: Хоч запечатали камінь юдеї і воїни стерегли пречисте тіло Твоє, воскрес Ти, Спасе 
на третій день, даруючи життя світові. Тому сили небесні взивали до Тебе, Життєдавче:* 
Слава воскресінню Твоєму, Христе,* слава царству Твоєму,* слава проведінню Твоєму, 
єдиний Чоловіколюбче. 
 

Кондак: Воскрес Ти у славі як Бог із гробу і світ з Собою воскресив; людське єство Тебе як 
Бога оспівує і смерть щезла. Адам ж лікує, Владико, і Єва нині, з узів визволившись, радіє, 
взиваючи: Ти, Христе, Той, хто всім подає воскресіння. 
 

******************************************* 

Troparion: Though the stone was sealed by the Jews and the soldiers guarded Your most pure 

body, You arose, O Savior, on the third day, and gave life to the world. And so the heavenly 

powers cried out to You, O Giver of life: Glory to Your resurrection, O Christ! Glory to Your 

kingdom! Glory to Your saving plan! O only Lover of Mankind.  
 

Kontakion: You arose in glory from the tomb and with Yourself You raised the world. All 

humanity acclaims You as God, and death has vanished. Adam exults fO Master, and Eve, 

redeemed now from bondage, cries out for joy: “You are the One, Who offer resurrection to 

all.”  
*********************************************************************** 

 

Маємо можливість електронної форми E-transfer (онлайн) для здійснення пожертв.  
Якщо хочете скористатися цією можливістю, просто уживайте парафіялний емейл як 
одержувача а в повідомленню вкажіть намір вашої пожертви.  

Please note that an electronic form E-transfer (online banking) is available to make 
donations to the church. If you want to take advantage of this opportunity, simply use our 
Parish email address as your recipient and in the message specify the intention of your 
donation.  

 
 

**************************************************************************** 

Pastor’s message 
 

As we celebrate Thanksgiving, we as believers first thank God for all of His gifts to us. It is so 
important, for all we have, to see not only our merit, our efforts, but also God's hand. With our gratitude 
for the personal and family achievements and blessings, we must also remember the church, parish 
and community life.  
 

Today it is also important to thank God for those people who have preserved and passed on 
to us the faith, language, traditions. To thank those who built this wonderful cathedral and other church 
centers and public life in our city. 
 

During this beautiful holiday, I would like to thank all of you for your help, support, patience 
and understanding during these first weeks of my service in the Cathedral. Thank you to those who 
have supported our parish for years with their donations and work. Thank you to those who are now 
working and donating for the renovation of our offices and youth and children's rooms. Thank you to 
Parish Council led by the Chair, the Principal of the Ridna Shkola and the teachers, the cemetery and 
other committees, the deacons, the conductor and choir members, the altar boys. Thanks to the 
Women's League, the Knights of Columbus, and other parish organizations. Thank you to all of you 
who come to Sunday and daily Liturgies at this difficult time, to those who join us in prayer via the 
Internet. Thank you to the staff of our office and the hospodar for their dedicated work. May the Lord 
Bless you all!                                                                                                                       Fr. Ihor  

 

 

Жертви на церкву - 4 жовтня 2020      
Donations to the church – October 4, 2020 

 

************************************************* 
Недільні пожертви -  $   1,765.00 Sunday Donations  
 

 

Rudnyk Company  Пожертва на відновлення класних і класних приміщень  $ 1,000.00 

Віталій і Людмила Рудник Пожертва на відновлення офісних і класних примішень $ 1,000.00 

Люба і Александер Демко  Пожертва на відновлення офісних і класних примішень  $    500.00 

Божена і Христофор Басараб  Пожертва на відновлення офісних і класних примішень $    200.00 

Отець Ігор з родиною  Пожертва на відновлення офісних і класних примішень $    100.00 

Elaine Kisiow  Office renovation donation  $    100.00 

Марія Кунець  За здоров’я дітей і внуків – на потреби церкви  $    100.00 

Орися Паркасевич  Пожертва на церкву  $    100.00 

Броніслава Виспянська  Пожертва на відновлення офісних і класних примішень $    100.00 
 

З нагоди дня народження, добродійки Лесі, дружини о. Ігора, яке припадає на свято 
Покрови Богородиці, бажаємо доброго здоров’я, щастя і всіх Божих ласк. На Многая Літа!   

 

************************************************** 
Увага! З огляду що місто Вінніпег знаходиться в помаренчевій зоні є ВИМОГА одягати 

маски для спільної безпеки у приміщенні церкви навіть у часі богослужінь. Дякуємо за 
розуміння і співпрацю.  

Please note! As of September 28, the city of Winnipeg and area will be in the ORANGE 
RESTRICTED level. That means that the use of masks is required for all participants attending 
churches. Thank you for understanding and cooperation.  

***************************************** 

До уваги наших членів – поступили нові директиви № 6 від нашого Митрополита. 

Повний текст можна переглянути на сторінці нашої Архиєпархії. Ще потрібно зареєструватися, 
щоб відвідати Літургію, і слідувати всім іншим пунктам з директиви №5. У помаранчевій зоні, в 
який зараз знаходиться Вінніпег, вінчання і похорони можуть відбуватися у присутності не 
більше 10 осіб, включаючи священника. Дякуємо за розуміння і співпрацю.  

Please note - In the light of the latest local developments with regard to the Covid-19 
Pandemic, Metropolitan Lawrence issued an update to the Archeparchial Covid Directives, # 6. The 
full version of the directives can be found on the Archeparchy’s website. We still need to register to 
attend the Liturgy and follow all other points from directive from # 5.  Thank you for understanding 
and cooperation. 

 

Не зважаючи на епідемію, отець Ігор готовий відвідати хворих вдома, якщо вони мають 
таку потребу. Відвідини за дотриманням всіх санітарних норм і регуляцій на запрошення 
хворого чи його родини.  

Despite the pandemic, Father Ihor is ready to visit the sick at home if they need it. Visits will 
be with compliance of all sanitary norms and regulations. 

***************************************** 

Увага!    Лицарі Колумба Канон Луговий відділ мають на продаж квитки для “Education 
Raffle Draw”. Квитки продаються по пакеті, три (3) квитки за $75.00!  Можна виграти понад $ 
3,000.00 готівкою або товарами!  Прошу звертатися до Івана Баняса за інформацією та 
пакетами!  Дякую ! 204 334-7276 / ivbanias@gmail.com  

Attention!        The Canon Luhovy Assembly Knights of Columbus is selling raffle tickets for 
its “Education Raffle Draw” ! The tickets are being sold in packages, three (3) tickets to a package for 
75.00$! There will be over 3000.00$ in cash and prizes offered!  Please contact Ivan Banias for 
information and ticket packages! Thank you!   
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Свято Покрова Матері Божої, яке святкуємо 14 жовтня, хоча не входить до списку 12 
великих свят року, є досить знаменним для нашого народу і в Україні і на поселеннях. Особливим 
є це свято і для нашої Церкви у Канаді. Не лише тому, що маємо чудові храми поставлені тут у 
Вінніпегу чи інших містах Канади, але й тому, що цей день був винятковим для нашого першого 
єпископа блаженного священномученика Никити Будки. Саме 14 жовтня 1905 року Божого, на 
свято Покрова Пресвятої Богородиці, Никита Будка став священником, а рівно через сім років, на 
Свято Покрова 1912 року, він приймає єпископську хіротонію з рук митрополита Андрея 
Шептицького у Соборі св. Юра у Львові. Ціле життя блаженного Никити було сповнене синівсього 
довір’я до Матері Божої, а значну частину свого життя він присвятив опіці над Марійським центром 
у Зарваниці на Тернопільщині. Ми віримо, що це під Покровом Пресвятої Богородиці, за її 
молитвами, блаженний Никита зі священниками зуміли розвинути церковне життя тут у Канаді. 
Тож і сьогодні віддаємо під Покров Матері Божої нашу катедральну парафію, наше українське 
церковне і культурне життя у Вінніпегу. 

 

Саме свято Покрова має цікаву історію і є переплетене з історією нашого народу та його 
багатолітньої визвольної боротьби. Святитель Димитрій Туптало у свій книзі «Життя святих» пише, 
що 910 року, при імператорі Левові Мудрому та патріарху Макарієві, візантійська імперія вела війну 
з сарацинами-мусульманами (в низці джерел — з племенами русів) й Константинополю 
загрожувала небезпека, навіть загибель. Люди, як часто буває у таких безвихідних випадках, 
вдалися до молитви. У недільний день, 14 жовтня, під час всенічної відправи, коли Влахернский 
храм був переповнений тими, що моляться, святий Андрій, Христа ради юродивий, о четвертій 
годині ночі, піднявши очі до неба, побачив що йде по повітрю Пресвята Богородиця, осяяна 
небесним світлом й оточена ангелами і святими Іваном Хрестителем та Іваном Богословом. Далі 
св. Димитрій так описує деталі ціє події: 

 

«Коли св. Андрій з Єпіфанієм споглядали це чудове бачення, Богоматір молилася довгий 
час, обливаючи сльозами Своє Боговиднеє й Пречистеє обличчя. Закінчивши тут молитву, 
підійшла до престолу, молилася й тут за стоявший нарід. Після закінчення молитви, зняла з Себе 
сяюче на зразок блискавки - велике й страшне покривало, яке носила на Пречистім чолі Своїм, й, 
тримаючи його з великою урочистістю Своїми Пречистими руками, розпростерла над усім 
стоявшим народом» 

 

Після прийняття християнства, вище описана подія стала святом небесного заступництва 
Пресвятої Богородиці та її повсякчасної за нас молитви і для нашого народу.   У цей день тепер 
ми відзначаємо ще й наше національне свято – День захисника України. Адже під Покровом 
Богородиці наше козацтво закладало підвалини нашої новітньої державності і саме у цей день 
ставали до боротьби учасники наших національно-визвольних змагань у минулому столітті. Саме 
під заступництвом Пречистої Діви Марії і сьогодні відроджується українське військо та у 
справедливій боротьбі із зовнішнім агресором захищає свою Батьківщину. 

 

В одній зі своїх проповідей на свято Покрова, наш патріарх Святослав сказав дуже гарно 
про те, що це свято є не лише історичне, а пов’язане з нашим нинішнім життям. Тож цими його 
словами заглибимося у тайну молитви Богородиці за кожного з нас: 

 

«Кожного разу, коли ми святкуємо якесь марійське свято, то духовно переживаємо подію з 
історії спасіння, подію, яка відбулася під час земного життя Божої Матері та нашого Спасителя в 
минулому. Натомість, сьогоднішнє свято пов’язане не так з минулим, як із глибокою божественною 
дійсністю нинішнього життя. Можемо ствердити, що свято Покрова Богородиці стосується її 
небесного сьогодення та її дії по відношенні до кожного з нас сьогодні. Ось чому ми співаємо в цей 
день: «Діва сьогодні стоїть перед нами у храмі та з хорами святих невидимо за нас молиться Богу» 
(Кондак Покрова).» 

          о. Ігор Швед  
 

In the East, October 1(14) is one of the most beloved of all feast days, the Protection of the 
Mother of God. 

This feast pays honour to a miraculous intervention. According to the ancient chronicles of Nestor, the 
inhabitants of Constantinople prayed that the Mother of God would protect them from an attack by a 
large Rus’ (the early Slavic nation) army at a time when Rus’ was still pagan. Nestor suggests this took 
place sometime in the ninth century. 

Tradition recalls the story of how Mary the Theotokos appeared to St. Andrew the Fool for Christ inside 
Blachernae church in Constantinople (modern day Istanbul). Early in the morning of Sunday, October 1, 
St. Andrew saw the dome of the church open and Mary enter, floating in the air above him, surrounded 
by angels and saints. St. Andrew saw Mary kneel and pray for all faithful Christians throughout the world. 
She also asked her Son, Jesus, to accept the prayers of all those who turned to Him for protection through 
her intercession. After, Mary rose and spread her veil over all the people in the church as a sign of her 
protection. 

St Andrew turned to his disciple, St. Epiphanius, who was standing near him, and asked, “Do you see, 
brother, the Holy Theotokos, praying for all the world?” Epiphanius answered, “Yes, holy father, I see it 
and am amazed!” 

Following the appearance of the Mother of God, the invading enemy was thwarted and the city spared 
disaster. 

The name of the feast—Protection—is a translation of the Ukrainian word, pokrov. However, “protection” 
does not convey the full significance of pokrov, which has several meanings. First, of all, it refers to a 
cloak or shroud; it also means protection or intercession. For this reason, the name of the feast is also 
translated as the Veil of Our Lady, the Protecting Veil of the Theotokos, or the Intercession of the 
Theotokos. Indeed, it would take a rather long English language sentence to express the full meaning. 
We are given the mental image of a caring and loving mother, spreading her cloak to shelter her children 
from harm. It is an image to which any child can relate. 

For those who might think these feasts have no relevance today, they are mistaken. In recent years, the 
Feast of the Protection has become associated with thanksgiving for the deliverance of the Greek nation 
from the Italian invasion of 1940. These events are commemorated in Greece in a national holiday known 
as “Ochi Day” or “No Day,” referring to the response of the Greek leader Metaxas to Mussolini’s ultimatum 
for surrender. 

In Byzantine iconography, the Mother of God is most often depicted with her Son, our Lord. Commonly, 
she is holding Him as any loving mother would. In other icons, she appears alone, interceding before 
Jesus on our behalf. As early as the third century, Christians were turning to the Theotokos, as evidenced 
in this Coptic prayer of that time. “Under your protection we seek refuge, holy Mother of God.” In various 
icons we see her with the palms of her hands turned upwards towards heaven. In icons of the Protecting 
Veil, she retains this pose, while holding her veil or prokov spread between her outstretched arms, even 
as she did for the people of Constantinople. 

On the Feast of the Protection, like those ancient Christians, we once again pray to the Theotokos for 
her motherly intercession, in the Kontakion. 

Today the Virgin stands in the midst of the Church, and with choirs of saints she invisibly 
prays to God for us. Angels and bishops worship, apostles and prophets rejoice together, 
since for our sake she prays to the pre-eternal God. 
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