
Св. ЦАР ЛАЗАР - ВИДОВДАН 

Овај великомученик и угодник 

Божији, цар Лазар родио се 1329 године у 

граду Прилепу. Још као дете био је благе 

нарави, оштроуман и добродушан. 

Васпитаван је у хришћанској вери и 

побожности. И као такав од Бога доби многе 

дарове, које умножи, те тако даровит 

привуче на себе пажњу царева и би узет на 

двор цара Душана, где постаде славан и 

уважаван од свих због своје честитости, 

витештва и побожности. Ожени се царевом 

рођаком, Милицом, кћерком кнеза Вратка, 

која је била од лозе Немањића. Године 1353, 

би му дато достојанство кнеза. 

 

Благочестиви господар Српски, Лазар био је веома Христољубив и ту своју 

љубав испољавао је према Цркви Божијој. Његова највећа брига је била да 

измири Српску и Цариградску Патријаршију. Као изасланика 

Цариградском патријарху послао је монаха Неанију, да га замоли да са 

Срба скине проклетство (анатему), што би и учињено. Борио се овај 

угодник Божији против Турске најезде и у сукобу, који се одиграо 15 јуна 

(28. јуна по новом календару) 1389. године против Турског цара Мурата би 

посечен. Тело му је пренето и сахрањено у његовој задужбини, манастиру 

Раваници (код Ћуприје), а затим пренето у Раваницу (Сремску), одакле је 

1942 године пренето у Саборну Цркву у Београду. Сада се његове свете и 

чудотворне мошти налазе у манастиру Раваница код Ћуприје, где се 

дешавају многа чудеса и исцељења болесних и убогих. Свима онима који 

му се са искреном молитвом обрате он помаже. 

За време свог живота обновио је манастир Хиландар и Горњак, подигао 

манастир Раваницу и Лазарицу и многе друге цркве и манастире. 

С правом можемо рећи да Светосавски свенародни идеал и програм: "Све 

за Христа - Христа ни за шта" нико није у потпуности остварио као свети 

цар Лазар. Он је то остварио определивши се за царство небеско и 

приневши себе за косовску жртву и са собом сав народ Српски. Учинио је 

то из чисто Јеванђелских разлога што и сама песма каже: 

"Земаљско је за малена царство, 

а небеско увек и довека". 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

Vje~naja Pamjat (Memory Eternal) 
Upokojio  se u Gospodu na{ dugogodi{wi ~lan Crkve brat  Savo Dragutinovi}.  

Opelo i sahrana  pokojnog Save obavqeni su 20. Juna  2020 godine u  12:00 ~asova na 
na{em grobqu Sveti Sava.  Bog da mu  du{u prosti  a wegovoj  porodici,  supruzi,  

deci,  unu~adima,  i ostaloj rodbini  na{e iskreno sau~e{}e!  
*** 

Vje~naja Pamjat (Memory Eternal) 
U subotu 13,  juna odr`an je polugodi{wi  ({estomese~ni) parastos za pokojnu  

Maricu Staji}.  Bog da joj du{u prosti a wenoj  porodici  na{e iskreno sau~e{}e.  
*** 

SRE]NO   VEN^AWE 
U subotu 06.  Juna  2020  godine ven~ali  su se Dejan Mladenovi}   sin  gospodina  

Zorana i  Ru`e Mladenovi{} sa Catherine Meghan O’Shaughnessy }erkom  
gospodina Charles & Debra O’Shaughnessy.  Wima dvoma,   kumu Bobanu ^an~ar, 
starom svatu Miroslavu Pavlovi} , kao i  ostaloj rodbini ~estitamo.  @iveli na 

mnogaja qeta!   
*** 

Свети Спиридон, патријарх Српски 

После повлачења светог патријарха Јефрема у самоћу. саборски 

је изабран за четвртог патријарха српског овај свети Спиридон, 

године 1380. Он мудро управљаше Српском Црквом  

и у свему помагаше благочестивом кнезу Лазару. Године 1380. он „са целим 

сабором свете и велике наше Цркве" потврди дарове кнеза Лазара манастиру 

Ждрелу, као и повељу Лазареву цркви Ваведења Пресвете Богородице на Ибру. 

2. марта 1382. године одобрио је са кнезом Лазаром оснивање киновитског 

манастира Дренче, задужбине монаха Доротеја и сина његовог Данила (потоњег 

патријарха српског Данила III). Повеља је издата у Жичи, где је тада опет било 

седиште патријархово. После погибије Лазареве и осталих Срба на Косову, и 

патријарх Спиридон се ускоро престави, 11. августа 1389. године, и отиде ка 

Господу Коме је служио. 
 

The Holy Martyr Lazar, Prince of Serbia 
He was one of the greatest men of Serbia who ruled the kingdom 

after King, Dusan. Upon the death of King Uros, Lazar was crowned 

King of Serbia by Patriarch Ephraim. He sent a delegation to 

Constantinople, including a monk called Isaiah, to plead for the 

removing of the anathema from the Serbian people. He went to war 

on several occasions against the Turkish Pasha, finally clashing with  

the Turkish king, Amurat, at Kosovo on June 15th 1389, being slain there. His body 

was taken to Ravanica near Cupria, a foundation of his, and buried there, but was later 

taken to New Ravanica in Srem. During the Second World War, in 1942. it was taken 

to Belgrade and placed in the Cathedral, where it is preserved to this day, and offers 

comfort and healing to all who turn to him in prayer. He restored Hilandar and 

Gornjak, built Ravanica and the Lazarica in Krusevac and was the founder of St 

Panteleimon, the Russian monastery on the Holy Mountain, as well as numerous other 

churches and monasteries. 

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: 

Jun. 28
TH

 2020-Jun.15
TH 

2020 
 

   

 NEDEQA3. PO DUHOVIMA 
Tone 2

ND
 Ep. 88 (Rom. 5:1-10) 

Gospel: Mt. 18 (6:22-33) 
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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         

*** 
 

 

 

 


