St. Vladimir’s Ukrainian Orthodox Cathedral
5913 State Road Parma, Ohio 44134-2864  ﮲Parish Office: (440) 886-3223

Glory to Jesus Christ! Слава Ісусу Христу!

Dear Brothers and Sisters in Christ,
On behave of the Clergy and the Board of Trustees I am sending you this letter to inform you that we will be opening the
doors of St. Vladimir Cathedral on Sunday, June 7, 2020 to worshipers. There will be changes and we ask everyone to
please cooperate and follow the instruction in this letter and in church. These are some of the changes you will notice,
pews will be closed off, the nursery and bathrooms in the basement will be closed and so will the choir loft. We will
have a small choir located in the Nave of the church. I think everyone is familiar with the social distancing rules and we
ask you to follow them. We will mark off the aisles in six feet increments to help you with the social distancing.
Please understand our goal is to provide religious services for our faithful in a safe manner. To meet this goal, we ask all
faithful over the age 65 and/or having underlying health issues (immunocompromised) that makes them vulnerable
(high risk), to refrain from attending Sunday Services until the State of Ohio gives the approval for “High Risk” individuals
to attend large events. We are asking this is of you for your own health and well-being. In addition, we are asking that
children under the age of not attend the first Sunday, June 7, 2020. Initially, we will allow 80 people to attend Sunday
Services, 40 for the English Service and 40 for the Ukrainian Service. We determine the best way of doing this to have
you reserve your place for yourself and family by making a reservation. The reason for the reservation is we do not want
someone arriving to the church only find that we reached our capacity and we cannot let them in to attend Sunday
Service. We want to assure you as we go forward, we will increase this number. Further, we will try to ensure everyone
who wants to attend Sunday Divine Liturgy will have an opportunity. For those who cannot attend Sunday Worship
Service we will continue to live stream both Divine Liturgies on Facebook.
In addition, the Clergy, and the Board of Trustees thanks everyone who has financially supported the church especially
during the past several months. We are asking for your continued support and to please continue to mail donations or to
make them online at the parish website https://www.stvladimirs.org/donate1.
If you have any question please contact Fr. John at (440) 885-1509 or Fr. Michael Rectory Office: (440) 886-1528,
Mobile: (440) 915-0069.

Sincerely,
Fr. John Nakonachny, Pastor

Serhij Nahornyj, President of the Board of Trustees
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How do I attend Church?
1. For English Divine Liturgy contact Tamara Host Email: itamara@sbcglobal.net Phone: 440-477-3596 and for
Ukrainian Divine Liturgy Natalia Boechko Email: mboyechko@gmail.com Phone: 440-212-4186 or if you are
friends on Facebook you can send a message. We are asking your contact information when making you
reservation so we can contact you if the need arises. All reservations should be made no later than the Friday
before the Sunday Service you wish to attend.
2. What time is Divine Liturgy? English will start at 8:30 AM and Ukrainian will start at 11:00 AM. Ukrainian Liturgy
must start later because we need to clean and sanitize the church between Liturgies. Times are subject to
change. Please arrive 15 minutes before the start of the Liturgy.
3. On Sunday arrive at church approximately 15 minutes before the Divine Liturgy and enter the church through
the front double doors. You will be greeted in the vestibule please follow the instructions. We are asking
everyone to bring their own mask. If you do not have one, one will be provided. We will check your
temperature using a touchless thermometer if you have a temperature of 100.4 degrees or higher you will not
be allowed to enter. This is to ensure the health and well-being of our clergy their families and other
parishioners. Please follow the instruction of the ushers who will guide you to your seat. Note pews will be
marked were you may sit/stand. The aisle’s will be marked with tape showing the 6 ft apart. We ask everyone
to maintain social distancing when in church. Also, because the church is an enclosed area, we are required to
keep the air circulating so the fans will be running, you may want to bring a sweater or a light jacket.
How do I go to Confession, Communion, and obtain Holy Water?
1. Confession will be provided in the Church during the week Monday thru Friday by appointment only. To
schedule your appointment please contact Fr. Michael at Rectory Office: 440-886-1528,
Mobile: 440-915-0069 (Text Message), or Email: fr.michaelhontaruk@yahoo.com.
2. Communion – instructions will be provided during Church Service.
3. Holy Water – Please contact Fr. Michael.
Other items.
1. Purchases candles to be lite in the Church. The sheet will be located on a table by the door to the office and a
basket for your payment. Please bring exact change because we may not be able make change for you.
2. Individuals wishing to request a Commemoration for the Living and/or Memorial Commemoration for the
Deceased will be asked to prepare the list at home and drop it off in a basket. The Commemoration forms will
be post on the parish website https://www.stvladimirs.org and you will be able to print it. The Commemoration
request will be taken to the altar by one of the Brothers. Please bring exact change because we may not be
able make change for you.
3. If you wish to purchase something from the Parish Book Store please notify one of the ushers.
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Дорогі у Христі Брати і Сестри!
Слава Ісусу Христу!
Від імені духовенства та парафіяльної управи я надсилаю Вам цей лист, щоб повідомити, що ми, 7 червня
2020 року, відкриваємо нашу церкву Святого Володимира для проведення богослужінь. Будуть зміни, і ми
просимо всіх, будь ласка, співпрацювати та виконувати інструкції в церкві, що будуть вказані в цьому
листі. Деякі зміни, які Ви відразу помітите, що деякі ряди лавок будуть закриті, дитяча кімната та туалети у
підвалі та хор буде також зачинено. У нас буде невеличкий хор, розташований у середній частині церкви.
Я думаю, що Ви всі обізнані з правилами соціального дистанціювання, і ми просимо їх дотримуватися. Ми
відзначимо проходи відстаню шість футів, щоб допомогти Вам тримати дистанцію.
Будь ласка, поставтеся до цього з розумінням, тому що наша мета - забезпечити наші духовні послуги для
наших вірних безпечним чином. Для досягнення цієї мети ми просимо усіх вірних, які є старші ніж 65
років, або мають проблеми зі здоров’ям, що робить їх вразливими (високий ризик захворювання),
утриматися від відвідування недільних Служб Божих, поки штат Огайо не надасть рекомендації людям з
високим рівнем ризику відвідувати великі заходи. Ми дуже Вас просимо, бо це за для Вашого здоров'я та
добробуту. Крім того, ми просимо, щоб діти, які не досягли віку, не були присутні на богослужінні у першу
неділю, 7 червня 2020 року. Спочатку ми дозволимо 80 людям відвідувати недільні Служби Божої, 40 - для
англійської Служби Божої та 40 - для української Служби Божої. Ми пропонуємо найкращий спосіб
зробити це, щоб Ви забронювали своє місце для себе та родини. Причиною бронювання є те, що ми не
хочемо, щоб хтось приїхав до церкви та подумав, що ми вже заповнили храм тією кількістю. Ми хочемо
запевнити Вас, в майбутньому, ми збільшимо кількість вірних в церкві. Далі ми будемо намагатися, щоб
усі, хто хоче, мали можливість прийти на недільну Божественну Літургію. Для тих, хто не може взяти
участь, ми продовжуватимо пряму трансляцію обох Божественних Літургій через Фейсбук.
В додаток, духовенство та парафіяльна управа щиро дякує всім, за фанансову підтримку нашої парафії,
особливо протягом останніх кількох місяців. Ми просимо вашої постійної підтримки та просимо
продовжувати надсилати пожертви, або робити їх в Інтернеті на веб-сайті парафії
https://www.stvladimirs.org/donate1
Якщо Ви маєте якісь запитання будь ласка звертайтеся до о. Івана (440)885-1509, або до о. Михайла
(440)886-1528 (дом.), (440)915-0069 (моб.)

З повагою,
о. Іван Наконечний, Настоятель

Сергій Нагорний, Голова Парафіяльної Управи
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Як мені відвідувати Церкву?
1. Вірні, які планують приходити на Англомовну Божественну Літургію, будь ласка зверніться до Тамари Гост,
Електронна пошта: itamara@sbcglobal.net Телефон: 440-477-3596. А вірні, які планують приходити на
Україномовну Божественну Літургію, будь ласка зверніться або Наталії Боєчко, Електронна пошта:
mboyechko@gmail.com Телефон: 440-212-4186, або якщо Ви є їхніми друзями у Фейсбук, Ви можете надіслати
повідомлення. Ми просимо вашу контактну інформацію для бронювання, якщо виникне потреба, щоб ми
могли сконтактуватися з Вами. Усі бронювання повинні бути зроблені не пізніше п’ятниці перед недільною
Службою Божою, на яку Ви бажаєте прийти.
2. В якій годині будуть служитися Божественні Літургії?
Англомовна Божественна Літургія буде служитися в 8:30 ранку, а Україномовна - 11:00 ранку. Україномовна
Літургія повинна розпочатися пізніше, бо нам потрібно, між Літургіями, продезінфікувати та провітрити церкву.
Години відправ можуть змінюватися. Будь ласка, приїжджайте за 15 хвилин до початку Літургії.
3. У неділю приїжджайте до церкви приблизно за 15 хвилин до Божественної Літургії та заходьте до церкви
через передні подвійні двері. Вас у притворі церкви привітають та даватимуть вказівки, які Ви будь ласка
дотримуйтесь. Ми просимо всіх принести власну маску. Якщо у вас її немає, то ми вам її дамо. Ми перевіримо
вашу температуру за допомогою безконтактного термометра, якщо у вас температура 100,4 або більше, вам не
дозволять увійти до церкви. Це для забезпечення здоров’я та добробуту нашого духовенства, їхніх родин та
інших парафіян і всіх присутніх у церкві. Тому ще раз, дотримуйтесь інструкцій тих осіб, які будуть Вас зустрічати
та вітати і направлятимуть Вас на те місце де Ви можете сидіти, або стояти. Прохід буде позначений стрічкою,
що показує відстань 6 футів. Ми просимо всіх дотримуватися соціального дистанціювання в церкві. Крім того,
оскільки церква є закритою зоною, ми зобов’язані циркулювати повітря, і тому вентилятори будуть постійно
працювати. Через це у церкві може бути прохолодно, тому ми рекомендуємо Вам взяти з собою светр або
легку куртку.
Як мені йти до Сповіді, Причастя та отримати Святу воду?
1. Сповідь буде за домовленістю та приватною з понеділка по п’ятницю. Будь ласка, звертайтеся о. Михайла
за номерами телефонів: домашній телефон 440-886-1528, мобільний телефон: 440-915-0069 (SMS
повідомлення), або електронну пошту: fr.michaelhontaruk@yahoo.com і домовтеся з ним про зустріч в
церкві.
2. Причастя - вказівки будуть надані під час Божественних відправ.
3. Свята вода - звертайтеся до о. Михайла і домовтеся з ним.
Інше.
1. Придбання свічок у церкві, щоб їх засвітити. Аркуш паперу буде розміщений на столі біля дверей офісу і
кошик для Вашої оплати. Будь ласка, майте собою точну суму грошей, тому що ми не зможемо Вам дати
здачу.
2. Особам, які хочуть подати записку, щоб помолитися за здоров’я, чи за спокій Ваших рідних, то ми просимо,
щоб Ви це зробили вдома і принесли готовий список до церкви і поклали в кошик. Бланки записок будуть
розміщені на парафіяльному веб-сайті парафії https://www.stvladimirs.org звідки Ви зможете їх
роздрукувати. Братчики занесуть ці записки до Вівтаря. Будь ласка, майте собою точну суму грошей, тому
що ми не зможемо Вам дати здачу.
3. Якщо Ви бажаєте, щось придбати від нашої церковної крамниці, будь ласка дайте знати одному з
братчиків.

