
Црквена Слава и рукоположење у Кливленду 

У недељу, 31. јануара 2021. године, у храму Светог Саве у Кливленду служена је 

света архијерејска Литургија чиме је свечано обележена слава светога храма. 

Началствовао је Његово Преосвештенство Епископ новограчаничко-

средњезападноамерички г. Лонгин. Саслуживали су архимандрит Леонтије 

(Алавања), старешина храма протојереј Миле Матић, протођакон Љубиша 

Митровић и ђакон Миљан Алексић, клирик Епархије западноамеричке. 

У току службе, по благослову Епископа западноамеричког г. 

Максима, ђакон Миљан Алексић је рукоположен у свештенички чин. Пред 

крај службе је преломљен славски колач, а владика Лонгин је честитао 

славу парохијанима и рукоположење новом пастиру на њиви Господњој: 

По обичају и завету наших старих сакупили смо се данас да се 

помолимо Светитељу Сави да нас одржи и заштити на правом путу, да нас 

охрабри и благослови. Иако сваке године на светосавским прославама 

слушамо предавања о Светом Сави подаци из његовог житија никад нам не 

падају тешко. Почевши од првих биографа, Доментијана и Теодосија, па 

све до данашњег дана, многи истакнути Срби су писали и певали о Светом 

Сави. Оно што не можемо да нађемо у писаном тексту, читамо између 

редова и дивимо се великом дару и таленту који је овај истакнути Србин 

имао. И све то он је ставио у службу Богу и роду. И пре Светог Саве на 

српској њиви трудили су се свети Божји људи. Мисионарили су међу....... 

 
 

 

Помоћ за пострадале у земљотресима 

С обзиром на 

катастофалне 

последице настале услед 

земљотреса у Хрватској, 

показујући солидарност 

са онима који страдају, 

умољавамо све наше 

људе добре воље који  

желе да помогну ову несрећу могу то учинити преко наше епархије 

Новограчаничко-средњезападноамеричке. Његово Преосвеш.  Г. 

Господин Лонгин ће ићи у Београд на Свети Архијерејски Сабор 

који почиње 18. Фебруара .Он ће лично понети Ваше прилоге и 

уручити онима коме је најпотребније. С тога  Вас умољавамо  

ко буде желео да упути свој прилог за помоћ пострадалима у 

земљотресу може  то да учини преко наше Цркве и Епархије! Ко 

другоме чини,  Богу чини! Унапред хвала и Бог вас благословио! 
 

Честитамо, 
Брату у Христу оцу Миљану Алексићу и његовој супрузи Сузани на 

рукоположењу у презвитерски (свештенички) чин у Недељу 31. Јануара 

2021,  у нашем Светом Храму Свети Сава.  Достоин! 
 

.......Србима Света браћа Ћирило и Методије и њихови ученици, па ипак, 

све до појаве Светог Саве остало је много корова на њиви српске душе 

који је ваљало оплевити и уздићи на завидан ниво. Савиним радом Срби 

су схватили ко су и шта су, шта им је чинити. После Светог Саве нису се 

више питали на коју ће страну.  

-Он је заиста први и истински просветитељ свога рода. Али он 

није просветитељ у оном обичном смислу, који учи народ да чита и 

пише. Он је Србе просветио изнутра. Он је просветитељ који нас изнутра 

формира и дефинише. Он је, као што знамо, измиритељ браће, а тиме и 

спасилац Србије. Осећајући његову снагу Турци су спалили свете мошти 

на Врачару, где је, хвала Богу довршен велелепни храм у који су се 

својим прилозима уградили и Срби из емиграције. У својим писмима из 

Палестине наш Дучић веома упечатљиво пише о Светом Сави: Српски 

Свети Сава, велики печат наше историје…једна је од највећих фигура 

европског дванаестог века. Све што данас овде блиста на сунцу 

вечности, огледа се у плавим немањићким очима, очима тог нашег 

мудраца и писца, политичара и Светитеља, без којег вероватно наша 

нација не би данас постојала са њеним изразито расним одликама. 

Ниједан народ није имао заслужнијег човека; потпунијег, отменијег,  

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: 

Feb. 7
TH

 2021– Jan.25
TH 

2021 
 

   

 NEDEQA 35. PO DUHOVIMA 
Tone 2

ND 
Ep.280 (1Tim. 1:15-17)  

Gospel: Lk. 93 (18:35-43) 
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http://www.spc.rs/sr/crkvena_slava_rukopolozhenje_u_klivlendu
http://www.spc.rs/sr/pomotsh_za_postradale_u_zemljotresima

