
 

ПРЕОБРАЖЕЊЕ ГОСПОДA БОГА И СПАСА НАШЕГ ИСУСА ХРИСТА 

Треће године Своје проповеди на земљи Господ Исус чешће говораше ученицима 

Својим о блиском страдању Своме, но уједно и о слави Својој после страдања на 

крсту. Да не би предстојеће страдање Његово раслабило ученике те да не би отпали 

од Њега, он хтеде да им пре страдања покаже делимично и славу своју божанску. 

Зато узе собом Петра, Јакова и Јована, изиђе с њима ноћу на гору Тавор, и ту се 

преобрази пред њима. И засја се његово лице као сунце, а хаљине његове 

постадоше бијеле као свет. И гле, указаше им се Мојсије и Илија, који с њим 

говораху. А Петар одговарајући Исусу рече: Господе! Добро нам је овде бити, ако 

хоћеш да начинимо овамо три сјенице: теби једну, Мојсију једну, а једну Илији. 

Док он још говораше, гле, облак сјајан заклони их, и гле, глас из облака говорећи: 

Ово је мој син љубазни, који је по мојој вољи, њега послушајте (мат. 17). Зашто 

Господ узе само тројицу ученика на Тавор? Јер Јуда не беше достојан да види 

божанску славу Учитеља кога ће издати, а њега самог Господ не хте оставити под 

гором, да не би тиме издајник правдао своје издајство. Зашто се преобрази у гори, 

а не у долини? Да би нас научио трудољубљу и богомислију. Јер пењање на висину 

захтева труд, а висина представља висину мисли наших. Зашто се преобразио 

ноћу? Јер је ноћ подеснија за молитву и богомислије него дан, и јер ноћ закрива 

тамом сву земаљску красоту и открива красоту звезданог неба. Зашто се појавише 

Мојсеј и Илија? Да се разбије заблуда јеврејска да је Христос неки од пророка. 

Зато се он јавља као Цар над пророцима, а Мојсеј и Илија као слуге његове. Дотле 

је Господ много пута показао ученицима божанску моћ своју, а на Тавору им је 

показао божанску природу своју. То виђење Божанства Његовог и слушање 

небеског сведочанства о њему као Сину Божјем требало је да послужи уценицима у 

дане страдања Господњег на укрепљење непоколебљиве вере у Њега и Његову 

крајњу победу. 

*** 

Dormition Fast: (Friday, August 14
th
 2020- Friday, August 28

th
  2020) 

Fasting during the two-week Dormition fast is like that during most of Great 
Lent: So that the Body and Blood of our Lord may be the first thing to pass our lips on the 
day of communion, we abstain from all food and drink from the time that we retire (or 
midnight, whichever comes first) the night before.  

We abstain from all meat, meat products, dairy products, wine and eggs.  
Olive oil and wine are 

permitted on Saturday and Sunday 

 only. On the Feast of the Transfi-

guration, Aug. 19, fish, olive oil 
and wine are permitted. If the 
Feast of the Dormition falls on a 
Wednesday or a Friday we may 
use fish, wine and oil on that Feast 
also, but not meat, dairy products 
or eggs. 

 

  

 
 

 

 

 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 radili ! Slike i imena wihova su ispisana ! Hvala i 
Bog Vas Blagoslovio.  Vidimo se u jo{ ve}em broju idu}e SUBOTE !   
Radnici od pro{le subote 25. Jul:  Predsednik Simo Petkovi}, Stanko i 
Milka Gvozdenovi}, Zoran Panteleji}, Aleks Raki}, Petar Petrovi}, Stevan i 
Luka ]itovi} i Branko Bosiq~i}.  
 

*** 
 
 
Subota  
08. Avgust 
2020 god. 
 

         

          

 

 

    

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: 

Aug. 16
TH

 2020-Aug.3
RD 

2020 
 

   

 NEDEQA10. PO DUHOVIMA 
Tone 1

TH 
Ep.131 (1Cor. 4:9-16) 

Gospel: Mt. 72 (17:14-23)  
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Wegovo Preosve{tenstvo 
vladika LONGIN slu`io 

je parastos na grobu 
pokojnog Sini{e 

Kovanovi} 

 Nedeqa 09. Avgust 
Na dan Svetog velikomu~enika Pantelejmona Wegovo Preosve{tenstvo 
Vladika Longin slu`io je Sv. Arhijerejsku Liturgiju i parastos u na{em 
manastiru Sveti Marko u Lorejnu. Parastos je slu`en svim mu~enicima i 
stradalnicima u drugom svsvetskom ratu kao i novomu~enicima postradalim u 
pogromu Oluja.  

Zahvalnost Predsedniku Simi Petkovi} 
{to je o~istio bazen za prikupqawe vode! 

SRE]NO KR[TEWE - BAPTISMS 

U Nedequ 26.  Jula 2020 godine krstila se Emilija Plavljanic,  }erka od Aleksandra i 

Katarine.  Wihovim  kumovima Dejanu  i  Eriki Drobwak  kao i  ostaloj rodbini 
~estitamo.  @iveli na mnogaja qeta!              

*** 

SRE]NO KR[TEWE - BAPTISMS 

U  utorak  28.  Jula 2020 godine krstila se Katherine (Miletka) Mijailovic,  i 
Alexandra (Louise) Mijailovic  obe  }erke od Marka i Emily.  Wihovom  kumu Milanu 
Peri{i}  kao i  ostaloj rodbini ~estitamo.  @iveli na mnogaja qeta!   

*** 
 

 


