
Christ is in our midst! 

In the midst of our changed lives during this crisis we face as individuals, 

families, and communities, let us not lose sight of the hope and love that God 

continually shares with us. May Christ strengthen and comfort you and your 

loved ones, and may He continue to hold the ministry of our parish in the palm 

of His hand as we work to strengthen His Church. Thank you and God bless you 

during the remainder of the Fast.  In His Service, yours, Fr. Mile 
 

IMPORTANT! 

1. Pray 

2. Trust God 

Most Important! 

Please know that all of your priests and our monastics are ceaselessly praying. 

If any are sick among you, please send their names to the following email 

addresses and they will be mentioned in your Church and at these two 

monasteries.   
Fr. Mile Matic:  matic68@yahoo.com 

Fr. Alexei:  holyarchmichael@gmail.com 

Fr. Serafim:  eparhija@newgracanica.com 
 

Благовести 
У дому Јосифовом Пресвета Дева продужи живети исто као и у храму 

Соломоновом, проводећи време у читању Светог Писма, у молитвама, 

богоразмишљању, посту и ручном раду. Готово никад из куће не излазаше, нити се 

интересоваше светским стварима и догађајима. Мало је с ким уопште говорила, и 

никад без нарочите потребе. Најчешће је у кући општила са двема кћерима 

Јосифовим. Но када се наврши време проречено Данилом 

пророком, и када Бог благоволи испунити обећање Своје изгнаном Адаму и 

пророцима, јави се велики архангел Гаврил у одаји Пресвете Деве, и то, како неки 

свештени писци пишу, у тренутку баш када је она држала отвореног пророка 

Исаију и размишљала о његовом великом пророчанству: „Ето, девојка ће зачети и 

родиће сина...” (Иса 6, 14). Јави јој се Гаврил у светлости архангелској и рече јој: 

„Радуј се, благодатна! Господ је с тобом!” (Лк 1, 28) и остало све редом како пише 

у Јеванђељу божанственог Луке. Са овом архангелском благовешћу, и са силаском 

Духа Светога на Деву Пречисту, отпочиње спасење људи и обновљење твари. 

Историју Новог Завета отворио је архангел Гаврил речју: Радуј се! да означи тиме, 

да Нови Завет има да значи радост за људе и за сву створену твар. Отуда и 

Благовест се сматра колико великим толико и радосним празником. 
 

“Само Господ може да нас извуче из ове кризе”, изјавио је на прес 

конференцији предсједник Владе Бугарске Борис Борисов. 

 
 

 

 

With the blessing of our bishop Longin please, for  

your spiritual/emotional benefit, watch these short  

videos. 
- Не бој се мало стадо! (Српски) о. Милош Весин 
https://youtu.be/kHeKftfGkow  
- Monastic tips for self-isolation (in English) by Fr. Alexei 
https://youtu.be/E817O7uGP3A 
- Bible Study (in English) by Fr. Serafim (Baltic) 
https://youtu.be/Zci4ctJCoKk 
https://youtu.be/_vM0jrL6_3o 
https://youtu.be/z2elSxfflzE 

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: 

Apr.5
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th
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 NEDEQA5. POSTA - Gluvna 
Tone 1

th
 Ep. 321 (Heb. 9:11-14) (Gal.3:23-29) 

Gospel: Mk. 47 (10:32-45) Lk.33(7:36-50) 
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DETAQNO ^I[]EWE CRKVE I POLIRAWE 
PODA U CRKVI 

Hvala: Predsedniku Simi Petkovi}, Nikoli Rodi}, 
Bosi Rodi}, Marku Ivanovi}, Jugoslavu Vidi}, 

proto|akonu Qubi{i Mitrovi} i  o. Milu Mati} 

 

  

Уснуо у Господу 

Епископ ваљевски 

Г. Милутин 

Са великом тугом  

и вером у васкрсење у 

Царству небеском, у 

понедељак 30. Марта, 

у КБЦ „Драгиша 

Мишовић“ у Београду 

упокојио се наш 

драги духовни отац, 

Преосвећени Епископ 

ваљевски Г. Милутин, 

након краће болести 

изазване корона 

вирусом. 

Вјечнаја памјат! 
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