Bilten Srpske Pravoslavne Crkveno{kolske-Op{tine Sveti Sava
2151 West Wallings Road; Broadview Hts., Ohio 44147
Today our Church celebrates:
Danas na{a Crkva proslavqa:
Jan. 3RD 2021 - Dec.21ST2020

NEDEQA30. PO DUHOVIMA
Tone 5TH Ep.328 (Heb. 11:9-10;17-23;32-40)
Gospel: Mt. 1 (1:1-25)

Оци или Очеви
У прву недељу пред Божић празнује се овај
празник. Тога дана, исто као на Материце, деца
везују своје очеве, а ови им се "дреше"
поклонима, исто као и мајке.
Оци, Материце и Детинци су чисто породични празници и за тај дан домаћице
припремају свечани ручак на којем се окупи цела породица. Ови празници, и
обичаји везани за њих, доприносе јачању породице, слози у њој, разумевању,
поштовању између деце и родитеља, старијих и млађих, што све заједно чини
породицу јаком и здравом. А зна се да је породица темељ једнога друштва - државе
и цркве.

Саопштење Епархије горњокарловачке:
Крајем децембра 2020. године парохију глинску, петрињску и делимично
костајничку је погодило неколико разорних земљотреса у којем су
страдали, осим храмова и парохијских домова и домови наших верника. Са
благословом Његовог Преосвештенства Епископа горњокарловачког г.
Герасима, отворен је
0 наменски рачун за национална и међународна
плаћања за помоћ људима, обнову домова, храмова и парохијских домова
који су претпели разарања. Своје новчане прилог можете уплаћивати на
следећи рачун:
Raiffeisen Bank AD

Pripreme za BO@I]
Хвала
свим
нашим
Бадњачарима
2020/21
Године !

IBAN: HR8824840081500147900
SWIFT: RZBHHR2X
Srpska pravoslavna crkva u
Hrvatskoj, Eparhija
gornjokarlovačka
Mažuranićeva 4, 47000 Karlovac
Sa naznakom: Pomoć postradalima od
zemljotresa - Model: HR00
Poziv na broj: 2020-12
Sa naznakom: Pomoć za obnovu
sakralnih objekata - Model: HR00
Poziv na broj: 1824-65

BRAVO ZA NA[U OMLADINU ! Petak 25. decembar 2020
Na{a deca, ~lanovi Crkve, nedeqne {kole, folklorne grupe Morava,
Kara|or|a, zajedno sa svojim roditeqima na ~elu sa En|i M. i En|i Z. skupili
su oko $ 750 dolara + donacije u rukavicama, ~arape, ~etkice za zube, kaladont i
ostale stvari potrebne za bezku}nike.
Pripremili su u na{oj sali ru~ak i ve~eru za preko stotinak qudi i
podelili oko 115 paketa ode}e i pribora za li~nu higijenu .
Zbog virusa korone, bezku}nici nisu smeli ulaziti u zgradu tako da su deca
poslu`ivali ru~ak i ve~eru napoqu ispod paviliona Svetog Hermana. Hrana i
stvari su prilog ovoj pravoslavnoj humanitarnoj organizaciji Sveti Herman u
ime parohijana na{e Crkve i na{e dece. Veliko hvala svima koji su nam pomogli
na bilo koji na~in! Gospod da plati svakom po zaslugama tj, dobrim delima!

