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Slede}e Sveto Bogoslu`ewe: 
 

PETAK  12.  FEBRUAR  2021 
 

SVETA TRI JERARHA (Synaxis of the Three Holy Hierarchs ) 
Sveta Liturgija u 10:00 ~asova pre podne  

*** 
NEDEQA  14.  FEBRUAR  2021 

 

NEDEQA 36. PO DUHOVIMA (36
TH

 Sunday after Pentecost) 
Svet i Trifun 

Sveta Liturgija u 10:00 ~asova pre podne  
*** 

Molimo Vas da se u svojim molitvama setite onih koji su bolesni, nalaze se 
u bolnici ili se oporavqaju u stara~kom domu! 
Please keep in your prayers all our brothers and sisters who are in hospitals or either 

recovering at home or nursing homes. 
Milan Podravac , Petra Cojic, Nikola Djukic, Mila Matic, Emilija Markov, Simo 

Petkovic, Dusan Mandic, Stoja Damljanovic, Ljiljana Vranesevic, Mirjana 

Marinkovic, Milka Vasiljevic, Metodije Damljanovic,  Adriana Webb, Mark Gasparini,   
OBAVE[TEWE 

Vje~naja Pamjat (Memory Eternal) 
U  ~etvrtak   21.  Januara  2021.  godine,  upokojio  se u Gospodu u 
svojoj 87-oj godini  `ivota,  dugogodi{wi ~lan i u vi{e navrata 
Predsednik   na{e Crkve Sveti Sava brat u Hristu   Milorad 

Prtewak.   Opelo pokojnog  Milorada и  sahrana је била u 
ponedeqak 25.  januara  na na{em mesnom  grobqu  Sveti Sava.  Bog da 
mu  du{u prosti  a wegovoj  familiji  na{e iskreno  sau~e{}e. 

*** 

..........честитије, а поносније личности, мислиоца и мистика, не налазим нигде 

другде. Зато омађијан његовим споменом, нисам се свуд одвајао од његове 

личности као изванредног Светитеља којег сам стављао после Христа, подсетио је 

владика Лонгин и поручио: -Браћо и сестре, живимо у тешком времену и 

пролазимо кроз велика искушења. Нама је изузетно потребна духовна обнова, 

ургентно презиђивање куће у којој живимо, куће пољуљаних темеља и крова што 

свакодневно прокишњава. Нужан је повратак основним хришћанским 

вредностима, врлинском начину живота, стицању литургијске свести о свету у 

коме живимо ако желимо да са наших душа не спадне још и оно мало чедности. 

Покајање је побуна против самога себе, вели Свети владика Николај. Да би до те 

побуне дошло, а која би нам омогућила да опстанемо и сачувамо веру, потребна 

нам је мудрост Светог Саве. И на крају да завршимо нотом здравог хришћанског 

оптимизма: Сва страдања кроз која су Срби пролазили била су нека врста катарзе 

– очишћења. Кроз страдање Срби траже себе, они јесу и грешни и рањени, пуни 

нетачних представа о свету и животу, али то је само површина. Но, на дну, пак, ми 

смо још увек хришћански народ кога треба будити и учити и тешити. Треба стално 

понављати да нисмо изгубљени за вечност, да наше борба за вечне вредности не 

може пропасти као што и наш Бог није привиђење. Последњи чин велике 
трагедије није смрт него Васкрсење. Христос нас стално зове на преображај у оно 

чедно, детиње, оно што нас је вековима красило народ Светог Саве. И чуће Срби, 

одазваће се и увек изнова радосно певати: Ускликнимо с љубављу Светитељу 

Сави. Да живимо сви у слози Свети Саво ти помози, почуј гласе свога рода 

српскога народа!              Извор: http://newgracanica.org 

 

 
 

 

Srpska Pravoslavna Crkva Sveti Sava 
2151 W. Wallings Rd., Broadview Hts., Ohio 44147 

Protojerej  Mijoljub Mile Matic (440) 237-7887    

   E-mail:matic68@yahoo.com        Protodjakon Ljubisa Mitrovic 

Posetite crkveni sajt:    www.stsavachurch.org 
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