
Свети Кирил и Методије Равноапостолни 

Браћа рођена, родом из Солуна, од родитеља знаменитих и богатих, Лава и Марије. 

Старији брат Методије као официр проведе десет година међу Словенима 

(македонским) и тако научи словенски језик. По том се Методије удаљи у гору 

Олимп и предаде монашом подвигу. Ту му се придружи доцније и Кирил 

(Константин). Но када хазарски цар Каган потражи од цара Михаила проповеднике 

вере Христове, тада по заповести царевој ова два брата буду пронађени и послати 

међу Хазаре. Убедивши Кагана у веру Христову, они га крстише са великим бројем 

његових доглавника и још већим бројем народа. После извесног времена они се 

врате у Цариград, где саставе азбуку словенску од тридесет осам слова, и почну 

преводити црквене књиге с грчког на словенски. На позив кнеза Растислава оду у 

Моравску, где веру благочестиву распростреше и утврдише, а књиге умножише и 

дадоше их свештеницима, да уче омладину. На позив папе оду у Рим, где се Кирил 

разболе и умре 14. фебруара 869. године. Тада се Методије врати у Моравску и 

потруди се до смрти на утврђењу вере Христове међу Словенима. По његовој 

смрти - а он се упокоји у Господу 6. априла 885. године - ученици његови, 

петочисленици, са светим Климентом као епископом на челу, пређоше Дунав и 

спустише се на југ, у Македонију, где, из Охрида, продужише међу Словенима 

посао, започети Кирилом и Методијем на северу. 

 

The Ascension of Our Lord Jesus Christ 
Christ ascended to Heaven as man and as God. Once he became a man, being at 

the same time, as always, perfect God, he never put off His manhood, but deified it, and 

made it and us capable of apprehending heavenly things. 

The Ascension is a prophecy of things to come for those who love God and 

believe in Him in an Orthodox manner. Those who believe and live according to this 

belief will be in the heavens, in the flesh, with Him, just as He now abides in the Heavens 

in the flesh. Our flesh and souls will be saved, because Christ made human flesh capable 

of deification. 

We also call to mind the promise of the Holy Spirit, since Christ mentions this 

promise He had made before to them, and its advent is tied to His ascension thusly: 

"Nevertheless I tell you the truth; It is expedient for you that I go away: for if I 

go not away, the Comforter will not come unto you; but if I depart, I will send him unto 

you. {8} And when he is come, he will reprove the world of sin, and of righteousness, 

and of judgment: {9} Of sin, because they believe not on me; Of righteousness, because I 

go to my Father, and ye see me no more; Of judgment, because the prince of this world is 

judged." (John 16:7-11) 

What Christ has done for human flesh and our souls is impossible to understand, but the 

church, with sweet melody, meditates with fervor and thanksgiving and precise theology 

in her services. Since the disciples were "filled with great joy", we who are Orthodox in 

belief and way of life should naturally be this way also, and should hasten to the temple..  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Vje~naja Pamjat (Memory Eternal) 
U subotu 9. maja 2020. godine  odr`an je godi{wi parastos za pokojnog 

Miladina Peji}. Bog da mu du{u prosti a wegovoj  familiji na{e iskreno 
sau~e{}e.  

*** 

Vje~naja Pamjat (Memory Eternal) 
U subotu 2, maja  odr`an je godi{wi parastos za pokojnog Svetislava 
@ivkovi}. Bog da mu du{u prosti a wegovoj  familiji na{e iskreno 

sau~e{}e.  
*** 

Vje~naja Pamjat (Memory Eternal) 
U  ~etvrtak   23.  Aprila  2020 godine,  upokojio  se u Gospodu na{ 

dugogodi{wi ~lan Crkve i  jedan od osniva~a na{e parohije Gospodin  
Vujica Akovi}.  Izlo`en  je bio  u ( Faulhaber Funeral Home). Wegova 
sahrana je bila na na{em lokalnom grobqu Sveti Sava na Valings  putu u 

utorak 28.  Aprila 2020 godine.  Bog da mu  du{u prosti  a wegovoj  porodici, , 
deci,  unu~adima i ostaloj familiji  na{e iskreno  sau~e{}e!   

*** 
ЗА РАЗМИШЉАЊЕ: У табору сараценском упитају св. Кирила: „Како 

хришћани могу ратовати и опет одржати заповест Христову o мољењу Богу за 

непријатеље њихове?” На то св. Кирил одговори: ,,Ако су у једном закону 

написане две заповести и дате људима на извршење, који ћe човек бити бољи 

извршитељ закона: онај који испуни једну заповест или онај који испуни обе?” 

На то му Сарацени одговоре: „Несумњиво онај који испуни обе заповести.” 

Продужи св. Кирил: „Христос Бог наш заповеди нам да се молимо Богу за оне 

који нас гоне, и да чинимо добро и њима; но Он исти нам је још рекао: већу 

љубав нико не може јавити у овом животу него ако ко душу своју положи за 

другове своје. И зато ми подносимо увреде, које непријатељи чине нама 

појединачно, и молимо се Богу за њих; но као друштво ми се заступамо један за 

другог и полажемо душе своје, да не бисте како ви пленећи браћу нашу не 

запленили c телима и душе њихове и не погубили их и телом и душом.” 

 

….. If we pray with care, and expectation, having valued divine worship above our 

worldly cares, surely God will enlighten us and noetically teach us the true meaning of 

Christ's Ascension. 

 
Његова Светост Патријарх српски г. Иринеј је, после састанка са 
председником г. Александром Вучићем, рекао да је јасно да је план 
Мила Ђукановића да у Црној Гори више нема Српске Православне 
Цркве, нити српског православног народа. Председник Вучић 
истиче да се у Црној Гори политика меша у унутрашње црквено 
уређење и суштински духовне ствари и чак оснива и нову цркву. 

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: 

May. 24
th
 2020-May.11

TH 
2020 

 

   

 NEDEQA 6.  PO VASKRSU-SLEPOG 
Tone 5

TH
 Ep. 38 (Acts. 16:16-34) 318(7:26-28 

Gospel: Jn. 34 (9:1-38)Mt. 11(5:14-19)  
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Osve}ewe va{ih  ku}a 
Zbog situacije sa korona virusom nismo bili u 
mogu}nosti da osvetimo Va{e ku}e ove godine. 
Kada se situacija smiri, ako `elite, mo`ete 
pozvati oca Mila da to u~inite. 330-519-6621         

*** 
 


