
       Сабор новомученика 

       Дабробосанских и Милешевских 
          Саборни празник ових мученика, као и мученика   

          Гламочких и Куленвакуфских установљен је на    

          редовном заседању Светог архијерејског сабора   

          Српске  Православне Цркве у мају 2005. године. На   

          овај дан  врши се помен светих свештеномученика  

          Дабробосанских, пострадалих за време другог    

          светског  рата од усташа и партизана.  
         Свештеномученик Будимир Добрунски      
          Свештеномученик Будимир (Соколовић) рођен је    

          1910.  године у Тегарама,  код Сребренице. Завршио   

           је  Богословију на Цетињу 1931. године.   

           Свештенички  чин примио је наредне 1932. године.    

           Стрељали су га партизани у Миљевини 1945.  

           године. 

Свети апостол Петар Син Јонин, брат Андреје првозваног, из племена 

Симеонова, из града Витсаиде. Био је рибар, и најпре се звао Симеоном, но Господ 

је благозволео назвати га Кифом, или Петром (Јн 1, 42). Он је први од ученика 

јасно изразио веру у Господа Исуса рекавши: "Ти су Христос, Син Бога живога" 

(Мт 16, 16). Његова љубав према Господу била је велика, а његова вера у Господа 

постепено се утврђивала. Када је Господ изведен на суд, Петар Га се три пута 

одрекао, но само један поглед у лице Господа - и душа Петрова била је испуњена 

стидом и покајањем. После силаска Светога Духа Петар се јавља наустрашивим и 

силним проповедником Јеванђеља. После његове једне беседе у Јерусалиму 

обратило се у веру око три хиљаде душа. Проповедао је Јеванђеље по Палестини и 

Малој Азији, по Илирику и Италији. Чинио је моћна чудеса: лечио је болесне, 

ваксрсавао мртве; чак и од сенке његове исцељивали су се болесници. 

Имао је велику борбу са Симоном Волхом, који се издавао за бога, а у ствари био 

је слуга сатанин. Најзад га је посрамио и победио. По заповести опакога цара 

Нерона, Симоновог пријатеља, Петар би осуђен на смрт. Поставивши Лина за 

епископа у Риму и посаветовавши и утешивши стадо Христово, Петар пође 

радосно на смрт. Видећи крст пред собом, он умоли своје џелате, да га распну 

наопако, пошто сматраше себе недостојним да умре као и Господ његов. И тако 

упокоји се велики слуга великог Господара, и прими венац славе вечне 

Свети апостол Павле Родом из Тарса, а од племена Венијаминова. Најпре се 

звао Савле, учио се код Гамалила, био фарисеј и гонитељ Хришћанства. Чудесно 

обраћен у веру хришћанску самим Господом, који му се јавио на путу за Дамаск. 

Крштен од апостола Ананије, прозват Павлом и увршћен у службу великих 

апостола. Са пламеном ревношћу проповедао Јеванђеље свуда од граница Арабије 

до Шпаније, међу Јеврејима и међу незнабошцима. Добио назив апостола ……… 

 
 

 

 
 
 
 
 

.........................незнабожаца. Колико су страховита била његова страдања, толико 

је било његово натчовечанско стрпљење. Кроз све године свог проповедања он 

је из дана у дан висио као о једном слабом кончићу између живота и смрти. 

Пошто је испунио све дане и ноћи трудом и страдањем за Христа, пошто је 

организовао цркву по многобројним местима, и пошто је достигао ту меру 

савршенства, да је могао рећи: "Не живим ја него Христос живи у мени", тада је 

био посечен у Риму, у време цара Нерона, кад и апостол Петар. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

        

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 
VELIKO SPREMAWE I URE\EWE NA[EG 
CRKVENOG IMAWA 
Svake subote u narednih nekoliko subota od  
9:00-1:00 posle podne bi}e organizovano 
~i{}ewe i ure|ewe na{eg Crkvenog imawa.  
Zahvaqujemo se svima koji su ove subote i  
po ki{i radili ! Slika i imena wihova su  
ispisana ! Hvala i Bog Vas Blagoslovio ! 
    Vidimo se u jo{ ve}em broju idu}e 

        SUBOTE ! 
 
 

 

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: 

July. 12
TH

 2020-Jun.29
TH 

2020 
 

   

 NEDEQA5. PO DUHOVIMA 
Tone 4

TH
Ep.103(Rom. 10:1-10;2Cor.11:21-32 

Gospel: Mt. 28 (8:28-9:1; 16:13-19) 
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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         
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