Tuomiokirkko on auki joka päivä 8.00-20.00. Jumalanpalveluksia
toimitetaan päivittäin, liturgia toimitetaan klo 10.00; sunnuntaisin ja
pyhäpäivinä klo 7.00 ja 10.00. Illalla
klo 18.00

Moskovan ja koko Venäjän Pyhä patriarkka Kirill, Pietarin ja Laatokan metropoliitta Vladimir, Ruhtinas Vladimirin tuomiokirkon johtaja
ja rovasti Vladimir Sorokin 4.04. 2009.
Tällä hetkellä Vladimirskyn luostarissa on seitsemän pappismiestä,
kaksi diakonia, kaksi lukkaria ja kaksi alttarivirkailijaa. Luostarinjohtaja
vuodesta 1997 on rovasti Vladimir Sorokin.
Seurakunnassa harjoitetaan aktiivista sivistystoimintaa ja sosiaalista
palvelua:
• Aikuisille on kulutus (valmistelu kastamiselle ja aikaisemmin kastettujen sivistys);
• lapsille on pyhäkoulu;
• nuorisoryhmiä;
• toimii nuorisojärjestö ”Vitjazi”;
• Jalkapallojoukkue ”Knjažitši”;
• kolme kuoroa, ammatti-, amatööri- ja seurakuntakuorot, myös on
lastenkuoro Sinapin siemen;
• Kirjasto toimii päivittäin;
• julkaistaan kirjoja;
• toimii kirkkokauppa, jossa on kirjoja ja muistolahjoja.
• henkisesti autetaan Lavan veteraanien taloa, Pokrovin laupeudensisarten yhdyskuntaa, ITK-5 Metallostroi-kylässä;
• Laupeudensisaret luostarin yhdyskunnasta toimittavat Hematologian
ja transfusiologian tutkimus- ja tieteellisen instituutin jumalanpalvelusta;
• palvellaan lastenkodeissa nro 14 ja 23;
• Halukkaille autetaan todistamaan sukuhistoriaa;
• Ammattijuhlina (Lääkärin päivänä ja Opettajan päivänä) rukoillaan
edesmenneistä ja elävistä.

On olemassa jumalanpalvelustekstejä vierailla kielillä.
Jumalanpalveluksia voi kuunnella Maria-radiossa päivittäin klo 10.00, lauantaisin klo 18.00 keskiaalloissa, taajuus
on 1053 kHz.
Ennakkotilauksesta pidetään temaattisia tapaamisia
kirkkomiesten kanssa.
Kirkoon kuuluu pyhä ruhtinas
Aleksanteri Nevalaisen kappeli (Petrogradin puoli, Bolshoi pr., 1а), joka
on rakennettu keisari Aleksanteri
II:n muistoksi 1882-1886, arkkitehti
N.N. Kovrigin.
Kappelissa toimii pyhiinvaeltajakeskus ”Knjaže Vladimire”,
puh.: +7 (812) 233-73-155

Venäläinen ortodoksinen kirkko
Moskovan patriarkaatti

IN NECESSARIIS UNITAS,
IN DUBIIS LIBERTAS,
IN OMNIBUS CARITA

Joukkoliikenteellä matka on “Sportivnaja” – metroasemalle.
Raitiovaunu: б, 40, johdinauto: 1, 31, 9, linja-auto: 1, 128.
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Pyhittäjä Nikolaoksen kivikirkko oli ollut täällä vuodesta 1708,
sitten rakennettiin Pyhän Marian
kuoleman savikirkko. Luostari rakennettiin vuodesta 1740, ja 1. lokakuuta 1789 Venäjän Kastamisen
800-vuotisjuhlan kunniaksi pyhitettiin pyhä ruhtinas Vladimirin
kivikirkko. Luostari on rakennettu laivan muotoisena.
Pyhän Marian kuoleman kirkon oikea osa todistaa henkisestä yhtenäisyydestä Uspenskin luostariin Moskovan Kremlissä, Venäjän pääkatedraalikirkkoon.

Alttarihahmo
(lasimaalaus) on
asensi ruhtinas
P.S. ObolenskiNeledinskiMeletski. Vladimirsy luostariin 24.
joulukuuta 1910

Pyhän äidin
ikoni ”Uusikko”. Tuotu
Pietariin Afonista
1878. 1879-1932 oli
Nikolo-Bargradski
luostarissa.
Tässä luostarissa
vuodesta 1938.

Pyhittäjä Nikolaoksen vasen osa kertoo luostarin
merimerkityksestä. Kirkontorni ja ristit kupoleissa ovat majakka Nevaa ja Nevkaa pitkin kulkeville
aluksille.
Venäjällä
olevien
kaikkien pyhien neljäs
osa (kastekappeli) muistuttaa tulikoetuksia
(1 Pet., 4, 12) Vallankumouksen ja Toisen
maailmansodan aikana. Kaikkien venäläisten
pyhien muistopäivä alettiin juhlia vuonna
1918. Vladimirsky luostaria ei suljettu koskaan, ja toisen maailmansodan
aikana se oli taistelevan kaupungin tärkeä lepopaikka. Kuuma rukous ihmeitä tekevälle Kazanin Pyhän Marian äidille ja pyhittäjä Nikolaokselle on
yksi 900 saartopäivän merkeistä.

Ruhtinas Vladimirin kunniamerkin motto on
”Hyöty, kunnia ja maine”. Tätä perinnettä jatkaen vuonna 2008 Vladimirsky luostariin tehtiin
Yleisvenäläinen muistajainpaikka rukoilemiseksi
Venäjän maineesta ja kunniasta taistelevista venäläisistä. Muistajainpaikka lisätään koko ajan.

Venäjällä olevien kaikkien pyhimysten ikoni kastekappelissa. Maalattu yli 600 pyhimystä.

Pelastajan
hahmo Pietarin
Suuren talosta

Kazanin Pyhän Äidin
ikoni.Vahvin pyhä
asia Vladimirsky
luostarissa. V.1947
metropoliitta Gor
Livanski Ilia (Karam)
laittoi tälle hahmolle
kruunun.

Pyhittäjä
Seraphim
Sarovskyn elämän
kuvia, pyhitetty
20. joulukuuta
1903. Taiteilija
А.I. Reztsov.

Pyhän äidin
ikoni ”Kaikkien iloa
sureva” Sijaitsi Uspenski luostarissa.
1731 koristettu
harmailla kehyksillä, joka otettiin
neuvostoliiton
aikana.

Tuomiokirkon etelämuuriin 9. toukokuuta 2010 asennettiin
muistomerkki tuomiokirkon pommituksesta Pääsiäisyöllä 4-5. huhtikuuta 1942.

Vuonna 2010 oli pyhitetty näyttely ”Sammumaton lampukka”, jossa
on esillä Venäjän tsaarikunnan, keisarikunnan, Neuvostoliiton, Venäjän
ja Pyhän ortodoksien kirkon kunniamerkkejä ja mitaleja.
Pyhittäjä Nikolaoksen hahmo hänelle kuuluvassa
osassa, maalattu
1800-luvun alussa.

Pyhittäjä
Nikolaoksen
elämän kuvia.

Hyvä Ruhtinas Aleksanteri Nevalaisen hahmon
on maalannut 1930
Aleksanteri-Nevalaisen
lavran munkki Serafim
(Vavilov), joka ammuttiin
Butovossa 17(4).
helmikuuta
1938.

Luostarin hahmo pyhä
suuri ruhtinas Vladimir on
Pietarin suojelupyhimys.
Hänelle on tarkoitettu
kirkon pääosa.

Tuomiokirkon oikealla puolella on veistos 40 000 pyhimyksen,
kikkomiehen ja maalikkojen kunniaksi, jotka kärsivät uskon johdosta, 86 heistä palveli Ruhtinas Vladimirin tuomiokirkossa. Täällä
rukoillaan repressien aikana loukkaantuneita
ja lasketaan kukkia. Kirkkomies kupin kanssa luonnehtii Uskoa, nainen ankkurin kanssa  
Toivoa. Lapsi Kristuksen ylösnouseminen –
ikonin kanssa kuvaa rakkautta.

