
      

Guidelines to follow for Panakhydas - Панахиди 
 

               На даний момент ми допускаємо до церкви лише 10 людей. Нам не залишається іншого    
               вибору, крім як дотримуватися правил, тому вам дуже необхідно зателефонувати   
               о. Тарасові кожен раз, коли у вас є потреба бути в церкві Нам потрібно вміти приймати     
               всіх по черзі.  Будь ласка, телефонуйте!   
 

Після того, як ви увійшли до церкви, продезінфікували вас і зареєструвались, ви йдете до 
призначеної вам лави і залишаєтесь там всю службу. Вам заборонено виходити за межі знаків. 

 
 

Ось умови, яких слід дотримуватися щодо Панахиди: 
 

1. Колачі та запалену свічку потрібно встановити до 9:45 ранку, перед включання відеокамерии. 

 

2. Ви не можете подавати їжу в церкві. Ви можете зробити це на дворі, якщо хочете. У будівлі не     
      можна подавати їжу - урядові постанови 
 

3. Під час Панахиди не будете проводитись свічкою, оскільки відеокамери ще будуть включені.    
      залишайтеся на своєму місці! 
 

4. Ви не можете йти до переду церкви після Панахиди, поки Ларрі не оголосить, що відеокамери 
вимкнені. 
 
 

Якщо ви погоджуєтесь із цими умовами, ми раді вітати Вашої Панахиди в церкві. Ви також 
повинні зареєструватися для послуги. Телефонуйте Станіславу Гавриліву (306) 652-3178 
 

 

At the moment, we only allow 10 people into the church. We have no choice but to follow these rules, so 
you really must call Fr. Taras each time you have a need to be at church. We need to be able to take 
everyone in turn. Please call! 
 

After you have entered the church, disinfected yourself and registered, you go to the pew assigned to you 
and stay there for the whole service. You are not allowed to go beyond the signs. 
 

1. Your memorial Kolach and lit candle needs to be set up by 9:45 AM, before the cameras are turned on.  
 

2. You cannot serve any food in the church. You can do that outside the church if you wish. Government     

     regulations state no food can be served in the building. 

3. There will be no candle holding during the Panakhyda, as cameras will still be on. Remain in your 

seat! 
 

4. You may not go to the front of the church after the Panakhyda until Larry announces  

that the video cameras are turned off.        You must also register for the service.   
 

Call Stan Hawryliw if you have any questions  306-652-3178 and to register 
 


