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СЛАВА ІСУСУ ХРИСТУ - СЛАВА НА ВІКИ!
GLORY TO JESUS CHRIST - GLORY FOREVER!
WELCOME All! Welcome to the God-Loving and God-Protected Parish of St. Nicholas! A Parish of the UOC of the USA and the Ecumenical
Patriarchate. Our warmest greetings are extended to all visitors and guests, and to all of our beloved parishioners who are participating in today's
Divine Liturgy. We are blessed to have you with us today! If you are with us for the first time, PLEASE introduce yourself to Father Vasyl – he is
looking forward to meeting you! Also, please feel free to email or call Father with any questions and let him know what is going on in your life,
especially if you need spiritual guidance. We hope that you will find peace and comfort in St. Nicholas Ukrainian Orthodox Church. You are very
welcome to come every Sunday, make yourself at home, and to become a part of our parish family. Through the intercession of Saint Nicholas we
hope and pray that our community might grow into a full fledged Parish in the Ukrainian Orthodox Church of the USA. Through your prayers and
dedication of time, talents and donations, this can become a reality in all faith and love.
ВІТАЄМО ВСІХ! Ласкаво просимо до Боголюбивої та Богом береженої парафії святого Миколая! Наша парафія є частиною УПЦ США
Вселенського Патріархату. Щиро та з любов’ю вітаємо всіх відвідувачів, гостей, прихожан та віх парафіян, які беруть участь у
сьогоднішньому богослужінні. Ми благословенні вашою присутністю! Якщо ви завітали вперше, будь ласка, представте себе отцеві
Василю, він буде дуже радий зустрітися з вами! Також, якщо у вас є запитання до священника, потрібно поговорити або потребуєте
духовних настанов, можете вільно дзвонити до о. Василя або писати на електронну пошту на вище вказану адресу на номер телефону.
Сподіваємося, ви зможете відчути себе комфортно та в мирі при нашій громаді-парафії. Будь ласка, приходьте молитися з нами щонеділі,
почувайтеся, як вдома та ставайте частиною нашої парафіяльної родини. Через заступництво св. Миколая, ми надіємося та молимося,
щоб наша громада лише зростала, будучи повноцінною парафією Української Православної Церкви США. Це можливо лише завдяки
вашим молитвам, відданістю, відданості часу, талантам та щедрим пожертвам в любові та вірі.

LITURGICAL SCHEDULE — РОЗКЛАД БОГОСЛУЖІНЬ
October 3, 2021 - 15th Sunday after Pentecost. Tone 6.
3 жовтня 2021 - Неділя 15-та після П’ятидесятниці. Голос 6.
Неділя після Воздвиження.
After-feast of the Exaltation of the Cross.
8:15 – 8:45 ранку – Сповідь.
8:15 – 8:45 AM – Confessions.
9:00 ранку – Божественна Літургія.
9:00 AM – The Divine Liturgy.
Друге Послання до Коринтян Святого Апостола Павла Читання.
The Reading is from 2nd Epistle of the Holy Apostle Paul to the
(2 Кор. 4:6-15).
Corinthians (2 Cor. 4:6-15).
Від Матвія Святого Євангелія Читання (Мт. 22:35-46).
The Holy Gospel According to St. Mathew (Mt. 22:35-46).
———————————————————————————————————————————————————————————
10 жовтня 2021 - Неділя 16-та після П’ятидесятниці. Голос 7.
October 10, 2021 - 16th Sunday after Pentecost. Tone 7.
8:15 – 8:45 ранку – Сповідь.
8:15 – 8:45 AM – Confessions.
9:00 ранку – Божественна Літургія.
9:00 AM – The Divine Liturgy.
Друге Послання до Коринтян Святого Апостола Павла Читання.
The Reading is from 2nd Epistle of the Holy Apostle Paul to the
(2 Кор. 6:1-10).
Corinthians (2 Cor. 6:1-10).
Від Луки Святого Євангелія Читання (Лк. 5:1-11).
The Holy Gospel According to St. Luke (Lk. 5:1-11).
———————————————————————————————————————————————————————————
Thursday, October 14, 2021 - THE PROTECTION OF OUR
Четвер 14-го жовтня 2021 - ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЇ
MOST HOLY LADY THEOTOKOS AND EVER-VIRGIN
ВЛАДИЧИЦІ НАШОЇ БОГОРОДИЦІ І ВСЕДІВИ МАРІЇ.
MARY.
Богослужіння о. 9:00 ранку.
Service at 9:00 AM.
———————————————————————————————————————————————————————————
October 17, 2021 - 17th Sunday after Pentecost. Tone 8.
17 жовтня 2021, Неділя 17-та після П’ятидесятниці. Голос 8.
8:15 – 8:45 AM – Confessions.
8:15 – 8:45 ранку – Сповідь.
9:00 AM – Divine Liturgy.
9:00 ранку – Божественна Літургія.
The Reading is from 2nd Epistle of the Holy Apostle Paul to the
Друге Послання до Коринтян Святого Апостола Павла Читання.
Corinthians (2 Cor. 6:16-7:1).
(2 Кор. 6:16-7:1).
The Holy Gospel According to St. Luke (Lk. 6:31-36).
Від Луки Святого Євангелія Читання (Лк. 6:31-36).
———————————————————————————————————————————————————————————
October 24, 2021 - 18th Sunday after Pentecost. Tone 1.
24 жовтня 2021, Неділя 18-та після П’ятидесятниці. Голос 1.
Commemoration of the Holy Fathers of the 7th Ecumenical
Пам’ять Святих отців сьомого Вселенського
Council 787.
Собору (787).
8:15 – 8:45 AM – Confessions.
8:15 – 8:45 ранку – Сповідь.
9:00 AM – Divine Liturgy.
9:00 ранку – Божественна Літургія.
The Reading is from 2nd Epistle of the Holy Apostle Paul to the
Друге Послання до Коринтян Святого Апостола Павла Читання.
Corinthians (2 Cor. 9:6-11).
(2 Кор. 9:6-11).
The Holy Gospel According to St. Luke (Lk. 7:11-16).
Від Луки Святого Євангелія Читання (Лк. 7:11-16).
———————————————————————————————————————————————————————————
October 31, 2021 - 19th Sunday after Pentecost. Tone 2.
31 жовтня 2021, Неділя 19-та після П’ятидесятниці. Голос 2.
Holy Apostle and Evangelist Luke.
Апостола і Євангеліста Луки.
8:15 – 8:45 AM – Confessions.
8:15 – 8:45 ранку – Сповідь.
9:00 AM – Divine Liturgy.
9:00 ранку – Божественна Літургія.
The Reading is from 2nd Epistle of the Holy Apostle Paul to the
Друге Послання до Коринтян Святого Апостола Павла Читання.
Corinthians (2 Cor. 11:31-12:9).
(2 Кор. 11:31-12:9).
The Holy Gospel According to St. Luke (Lk. 8:5-15).
Від Луки Святого Євангелія Читання (Лк. 8:5-15).
———————————————————————————————————————————————————————————
STEWARDSHIP PRAYER - My Church is composed of people like me. I help make it what it is. It will be friendly if I am. Its pews will be
filled, if I help fill them. It will do great work, if I work. It will make generous gifts to many causes, if I am a generous giver. It will bring other
people into its worship and fellowship, if I invite and bring them. It will be a church of loyalty and love, of fearlessness and faith, and a church
with a noble spirit, if I, who make it what it is, am filled with these same things. Therefore, with the help of God, I shall dedicated myself to the
task of being all the things that I want my church to be. AMEN.

Information -Загальна Інформація
✤ The Divine Liturgy is served every Sunday at 9:00 AM. (The First Sunday of the month is in English and the rest of the Sundays are in both

languages English and Ukrainian or as need). Time for Holy Confession is available before Liturgy, please come.
✤ For Baptisms, Weddings, Panakhyda or any other services, please arrange with Father Vasyl Dovgan.
✤ Pastoral Visitations of the Sick and Infirm: Please inform Father Vasyl if you or your family members are going into the hospital for any reason

or if they would like to receive spiritual guidance, support or a visit.
———————————————EMERGENCY CALLS – Please call Fr. Vasyl anytime! Thank you. ——————————————
✤ Божественна Літургія служиться щонеділі о 9:00 ранку. Свята Сповідь перед Літургією.
✤ Про Хрещення, Вінчання, Панахиди чи інші Богослужіння, будь ласка, домовтeся з настоятелем отцем Василем Довганoм.
✤ Пастирськi відвідини недужих та немічних: Будь ласка, повідомте отця Василя, якщо будь-хто з ваших друзів або членів сім'ї
потрапив до лікарні з будь-яких причин або бажає духовно збагатитися.
——————————НЕВІДКЛАДНІ ДЗВІНКИ – Будь ласка, дзвоніть отцеві Василю у будь-який час! ——————————-

ANNOUNCEMENTS – ОГОЛОШЕННЯ
•

MEMORIAL BOOKS: Please submit (before Divine Liturgy) your memorial books (Hramatka) to Fr. Vasyl, if you wish to have your
love ones commemorated during the services!
• ГРАМАТКА Будь ласка, дайте (перед Божественною Літургією) вашу граматку о. Василю, якщо ви бажаєте пом’янути своїх
рідних у Богослужінні!

‣ Church School: As Lord said. "Let the children come to me. Don't stop them! For the Kingdom of Heaven belongs to
those who are like these children.” Please bring your kids to the church for religious classes. We will start religion school
on first Saturday of October at 9:15AM to 10:15AM. Step by step they learn more and more what is Orthodoxy and will
become more familiar with Bible and we will prepare kids for the first Holy Confession and Communion. PLEASE
PARENTS BRING YOUR KIDS TO LEARN MORE ABOUT SPIRITUALITY. THANK YOU ALL.
‣ WEEKLY COLLECTION: We would like to thank everyone for continuing to send in your weekly contributions for the
past few months! Your generosity has been a blessing to the parish and your continued assistance is crucial during this time! As you all know
how difficult it is during COVID-19 pandemic. Please keep this in mind as you continue to send in your weekly contributions. Your assistance is
needed and appreciated. Your weekly envelopes or outright donations can be sent by: Mail: St. Nicholas Ukrainian Orthodox Church 376 3rd
St. Troy, NY 12180.
‣ October 10, 2021 - Parish Board is going to have a meeting. If any of you have some questions or comments please come for a meeting or send
an email on : fr.vasyldovgan@gmail.com
‣ 10 жовтня 2021 - Відбудуться збори парафіяльної управи. Якщо у вас є запитання, зауваження чи пропозиції, будь ласка, приходьте
або звертайтеся до будь-кого із членів парафіяльної управи за електронною поштою:fr.vasyldovgan@gmail.com
“Кава - Coffee hour”
10.03.21 Marika/Roman Semchuk
10.24.21 Valentyna/Volodymyr Pichkurov
10.10.21 Patricia Walton
10.31.21 Helen/Amy Pershyn
10.17.21 Tanya/Daniel Petroff
Happy Birthday!!! - Вітаємо !!!
From the bottom of St. Nicholas parish family heart we wish dear: Olenka Kutzer, Greg Taylor, David Dovgan, Irene Kulbida, Maria Billyca a
Happy Birthday. As you celebrate please remember, God is near, He is there leading you into another year. God holds your future in His hands and
will always be your guide. May Jesus Christ continue to bless you abundantly and keep you safe in His loving care. On your birthday enjoy His
divine presence in your life. Have a Happy Birthday. Нехай Господь благословить і пошле у ваш день народження міцних сил і доброго
здоров’я, радості душі і чистої любові серця, вірного щастя і світлої надії. Нехай ангел вас оберігає та допомагає долати всі життєві
перешкоди. Хай постійний успіх, радість і достаток Сипляться до вас, немов вишневий цвіт, Хай життєвий досвід творить з буднів свята,
Господь дарує довгих-довгих літ! Божого вам Благословення на Многії та Благії Літа! Happy Birthday!!! Many Years!!!
Happy Anniversary!!!
Дорогі: Daniel and Tanya Petroff, Patrick and Michele Ryan - Щасливі ті, що знають вас, бо ви подаєте добрий життевий приклад
християнської любові та піклування. Ви приклад ближнім подавайте, Проходьте з вірою життєвий путь Багатства неземні збирайте, а ті
які до Царства Божого ведуть. Нехай Всевишній благословить Вас всіма благами! May God continue to guide you and bless you in your
marriage journey. Under the guidance of Almighty, You will get things that you wished for. So that you get close to each other And stay in love
forever in time Happy Anniversary - Many Years!!!
PRAYER – МОЛИТВА
We ask all of you to remember in your prayers the following individuals, who are in need of God's healing and grace: the sick, hospitalized,
and those in nursing homes or confined to their homes. Our best wishes for a speedy recovery and good health are extended to the following
individuals who are in need of God's healing and grace. O Holy Father, Heavenly Physician of our souls and bodies, who sent Your Only-begotten
Son our Lord Jesus Christ to heal those in illness: visit and heal Your servants: Robert, Nastay, Janette, Timothy, Mary-Ann, Payton, Anthony, Tina,
Mikola, Stella, Maksymko, Fr. Yurij, Maria, Fr. Jakiw, Volodymyr, Alexandr, Vincent, Michael all doctors and nurses and everyone who was
infected by COVID-19: granting them release from pain and restoration to health and vigor, that they may give thanks unto You and bless Your
Holy Name, of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit: now and ever, and unto ages of ages. Amen.
О Премилосердний Боже, Отче, Сину і Святий Душе, в нероздільній Тройці Тобі поклоняються і Тебе славлять! Зглянься
милостиво на рабів (Ім'я) недужих, відпусти їм всі провини їх, подай їм зцілення від хвороби, поверни їм здоров'я і сили тілесні, подай їм
довге і щасливе життя, земні й духовні Твої блага, щоб вони разом з нами приносили подячні молитви Тобі, всещедрому Богові і
Творцеві нашому. Амінь.
If there is anyone who is in need of prayers, and you want to add them to the prayer list, please notify Fr. Vasyl. If you would like me to visit with
the Sacraments of the Holy Confession and Eucharist, please call me to set up an appointment. I will gladly visit everyone. In Christ Fr. Vasyl
Dovgan. Thank you.
“Feast of the Holy Apostle and Evangelist Luke”
St. Luke, whose feast day is observed on October 18, is called "beloved physician" by St. Paul and "Paul’s disciple" by St. John Chrysostom. A Gentile, who was
born in Antioch, Luke has left us two New Testament books, namely, his Gospel and the Acts of the Apostles. His Gospel covers over 30 years of Jesus' earthly life,
while the Acts covers over 30 years of Church life from its beginning. In Acts 1:1, Luke explains that in his gospel he has dealt with "all that Jesus began to do and
teach until the day when He was taken up, i.e., until His Ascension into heaven.”
Luke's Gospel is dedicated to a certain Theophilus who was a high ranking Achaian (ancient Greece) government official. Indirectly, however, Luke's gospel was
intended for the Gentile converts. Luke wrote to confirm in their minds the truth of what they had received in the way of religious instruction before their Baptism.
Luke wishes now to give them a deeper and more complete knowledge of the teachings of their newly adopted religion and at the same time to show them on what a
firm basis their faith is founded. In doing so, Luke also hoped that many other Gentiles, particularly members of the Roman court circle, would become amenable to
embracing the Christian faith.
Since Luke's Gospel was written for Christians of a Gentile background its major theme is the universality of the Gospel Message. Salvation is described as "a light
to bring revelation to the Gentiles" (2:32). At the end of the Gospel, the risen Lord instructs His disciples to preach repentance and forgiveness of sins "to all
nations" (24:47). More than the other Gospels, it, thus, underscores for the believer, the significance of mission and evangelization.
Anxious to write an orderly account about Christ's lifetime on earth, Luke, as he tells Theophilus, had for a long time sought out eyewitnesses of the events he wished
to record. As Luke himself was not one of the original disciples of Jesus, his gospel is anchored on the testimony of these witnesses. His sources, as is clear from the
prologue to his gospel (1:1-4) were both written and oral in nature. There is no doubt that Luke consulted the narratives that "many" had written of Christ before
writing his own gospel. Of times, therefore, in icons of St. Luke, he is shown copying from scrolls, which served as resource material for his own gospel project. In
one such icon, written for the Royal Doors of a church in France, the iconographer, Fr. Gregory Kroug (1909-1969) - born in Russia but immigrated to France where
he lived the rest of his life shows St. Luke as resembling the Apostle Paul. A disciple of Paul, Luke accompanied him on parts of Paul's 2nd and 3rd missionary
journeys, and went to Rome with him where Paul died as a martyr for his faith. For that same icon project, Fr. Kroug shows the evangelist Mark, also copying from
scrolls, as resembling St. Peter whose disciple he was. Traditionally, in Royal Door icons of St. Luke, the figure of a calf is included as a symbol of Christ's sacrificial
and priestly office, which St. Luke so aptly has recorded in his Gospel.
Luke also relied heavily on the oral tradition of the early Church, which he obtained especially from the women disciples of our Lord. These Christ ministering
women were his main source of information for the first two chapters of his Gospel which the theologians refer to as the "Infancy Gospel" dealing with the stories
and events connected with the births of St. John the Baptist and the Christ Child.

After Paul's death, Luke left Rome, traveling through Libya and into Egypt, preaching about Christ. Continuing his missionary work, he then traveled to the far
distant shores of Northwest Asia Minor, to Bithynia and from there to Boeotia, inland Greece, where he founded several local church communities, ordaining priests
and deacons to serve their spiritual needs. A bachelor, he was able to travel from place to place, and in the process he healed many that were infirm in body and soul.
St. Luke was 86 years old when he had fallen asleep in the Lord in Achaia. When he died there flowed from his holy body a secretion or balm which, when usedas an
ointment, healed those suffering from eye diseases. Miracles of healing continued at his gravesite which the faithful from nearby and afar would visit, praying to him
to be healed of their diseases. Years later when the persecution of Christians ceased, the remains of St. Luke were moved to Constantinople, on orders issued in 357
by Constantius, the son of Constantine the Great. His relics now lie there, buried beneath the altar in the Church of the Holy Apostles, together with the remains of
the apostles Andrew and Timothy. They were taken during the fourth crusade to Italy and recently returned to Greece.
Our Orthodox Church tradition speaks of St. Luke as the Church's first iconographer. It was St. Luke, we are told, who wrote the first icon of the Holy Theotokos,
bearing in her arms the Christ Child. He then wrote two other icons of Her and brought them to Her to learn whether she was pleased with them. When She saw the
icon, She said: "May my grace and that of Him who was born of me be with these icons." Luke, also, wrote icons of the Saints Peter and Paul. Thus, the sacred art of
iconography by which our Orthodox Churches are adorned had its beginning with Luke.
Luke's interest in iconography, again, according to Holy Tradition was aroused by the miraculous not-made-by-hand image of Christ. Those reading this article may
already know the story but it is worthwhile repeating. At the time when our Lord Jesus Christ was teaching and preaching on earth, the fame of His healing reached
the ears of an ailing Persian prince named Abgar. Though many doctors were consulted, nobody could cure Abgar. In a dream, he saw Jesus of Nazareth and dreamed
that he was healed by Him. So when he awoke, Abgar began to think how he could reach Him. Too ill to travel the distance required, Abgar called his court artist and
ordered him to go to Palestine, find this man Jesus and to bring back a likeness of Him. Abgar felt that even by looking at His picture he would be healed. The artist
went and found Jesus among a great crowd which had gathered around Him to heal their sick and hear Him preach. The artist started on his assignment but try as he
would he could not paint thelikeness of Christ. Christ, of course, knew all the time what the painter was trying to do and why, but He let him try. At last Christ sent
His disciple to call the artist to Himself and asked what he was about. The artist fell at Jesus' feet and told Him about Abgar. Then Our Lord took a white linen cloth,
pressed it to His Face and gave it to Abgar's court artist. And there, imprinted on the cloth was the beautiful image of Jesus' Face. The artist, there upon, hastened
home with the precious cloth. When Abgar saw the image of Christ's Face imprinted on the cloth he fell down on his knees, prayed before it and was healed. Soon
there after, Abgar became a Christian. In the Kontakion for his feast day, St. Luke is referred to as "a genuine disciple of the Word of God. May we, through his
intercession, be enlightened and inspired to live by it.
——————————————————————————————————————————————————————————————————Святий апостол і євангелист Лука походив з Антіохії Сирійської. Чоловіком він був дуже ученим, добре знав лікарську справу
(про це згадує апостол Павло у Посланні до колосян (4, 14): “Вітає вас Лука, любий лікар”). Згідно з переданням, яке збереглося
у греків і знайшло своє відображення у їхніх Мінеях, а звідти перейшло і до наших церковних книг, святий Лука був одним із
сімдесяти учнів. Це йому і Клеопі дорогою до Емауса об’явився Христос Спаситель після свого Воскресення. Однак святий
Лука у своєму Євангелії каже, що описує все так, “як то нам передали ті, що були від початку наочними свідками й слугами
слова” (Лк. 1, 2), тобто інші апостоли. Якщо він писав Євангеліє на основі того, що передали йому інші, то сам, очевидно, не міг
бути самовидцем життя, чуд, проповідей, страстей, смерти і Воскресення Христового.
Тому єдине вірне передання, що святий Лука пізнав Христову віру з проповідей апостолів, а найпевніше є те, що охрестив його
святий Павло, якого він був невідступним товаришем, аж до кончини апостола. Вірогідним є і те, що святий Лука мав дуже
добре знати Пресвяту Богородицю, бо у своєму Євангелії він якнайточніше описує такі великі і святі події, як Благовіщення,
зустріч зі святою Єлисаветою, Різдво Ісуса Христа, Обрізання, Стрітення. Мимоволі приходить думка, що він почув усе це від
самої Богородиці. Одне з найдавніших передань каже, що святий Лука також був малярем, і він на кипарисовій дошці
намалював ікону Пречистої Діви та ікони Спасителя (певно, згідно з описом Пречистої), а також святих апостолів Петра і Павла.
Святий Лука був, як вже ми сказали, невідступним товаришем апостола Павла. А святий Йоан Золотоустий пише, що був він поставлений священиком і
єпископом, сам бо апостол Павло у Другому посланні до коринтян про святого Луку говорить так: “Ми з ним послали брата, якого за Євангелію усі Церкви
хвалять і який, крім того, був вибраний Церквами як наш супутник у цій добродійній справі, якій ми служимо на славу самого Господа й на відраду
нашу” (2 Кор. 8, 18-19). Так ділили вони всі труди і переслідування, голод і холод – усе порівну.
А незадовго до смерти, у Другому посланні до Тимотея, апостол Павло каже: “Один Лука зі мною” (2 Тим. 4, 11). Близько 58 р. святий Лука написав своє
Євангеліє, яке є доповненням Євангелій святих Матея і Марка. У своєму Євангелії він особливо звертає увагу на все, що свідчить про велике Боже
милосердя. Так, мов для розради грішникам, що каються, переповідає притчі про блудного сина, про доброго пастиря, про митаря і фарисея, про
самарянина, про навернення розбійника на хресті та інші. Святий Лука написав також і книгу Діянь апостолів, де, як каже святий Йоан Золотоустий, “в
особливий спосіб описано події з життя апостола Павла, який потрудився найбільше від усіх, а описано їх так широко, бо ж автор цієї книги був учнем
святого Павла, і то таким добрим і чесним учнем, що до кінця не залишав свого учителя”. Діяння апостолів закінчуються другим роком першого побуту
апостола Павла у Римі. “А якщо спитає хто, чому святий Лука не описав подальші події, – каже святий Йоан Золотоустий, – то я скажу, що й того досить є
для кожного, хто розуміє, що апостоли завжди були зайняті важливими ділами, а головним їх завданням було голосити слово Боже, а не писати книги, тим
більше, що вони так багато залишили нам через усне передання”.
А про книгу Діянь апостолів святий Йоан Золотоустий пише так: “У цій книзі святий Лука описує сповнення багатьох важливих провіщень Христа, як
Зішестя Святого Духа і ту дивну зміну, яка в тій хвилі відбулася в серцях апостолів. З цієї книги ми пізнаємо, яке досконале було життя перших вірних, що,
з’єднані Христовою любов’ю, мали в собі наче б одне серце і одну душу, подібно, як мали одну віру і в однакові зодягалися чесноти. З цієї книги
дізнаємося про чудесні навернення поган і про заснування святої Церкви, яка є сильною і тривкою опорою правди, проти якої жоден блуд ніколи нічого не
вдіє. І в книзі тій ми не мусимо шукати чуд, які творили апостоли, а маємо пізнавати їх діла, пізнавати і наслідувати”.
Діяння апостолів написані, вірогідно, близько 63 р. Вони є неоціненні і з того огляду, що розбивають усякі фальшиві казки про життя і діла святих
Апостолів, які стали поширюватися вже у перші роки їх душпастирської праці. І Євангеліє, і Діяння апостолів було написано прекрасною грецькою мовою
і присвячені одному знаменитому християнинові на ім’я Теофіл, згідно з переданням, тодішньому начальнику Ахаї. Після смерти святого апостола Павла
святий Лука, як свідчить святий Епіфаній, проповідував у Далматії, Італії і Македонії. Де помер євангелист Лука – достеменно не знаємо. Згідно з одними
джерелами, він помер природною смертю у вісімдесят років у Тивах Виотійських. Святий Григорій Богослов наполягає, що євангелист Лука закінчив свій
подвиг мученицькою смертю в Патрах Ахайських. Ще одне передання стверджує, що його повішено на оливнім дереві.
Мощі святого євангелиста Луки за правління Констанція, сина святого Костянтина Великого, було перенесено до Царгорода і поховано в церкві святих
Апостолів, згідно з одними джерелами у 357 р, а згідно з іншими – у 360 р. Під час їх перенесення сталося багато чудес, серед інших зцілився один тяжко
хворий на ім’я Анатолій. На іконах біля святого Луки зображають сидячого вола. Причина цього сюжету криється у початку Bід святого Луки. Воно
починається подією, коли архангел благовістить святому Захарії у храмі Єрусалиму про різдво Йоана Предтечі. А оскільки святий Захарія був священиком,
тому, щоб увіковічнити початок Євангелія, біля святого Луки зображають жертвенного вола.
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