
УСПЕНИЈЕ ПРЕСВЕТЕ БОГОРОДИЦЕ 
Господ који је на Синају заповедио петом заповешћу: поштуј оца свога и матер 

своју, показао је примером Својим, како треба поштовати родитељку своју. Висећи 

на крсту у мукама Он се сети Матере Своје и показујући на апостола Јована рече 

јој: жено, ето ти сина! Потом рече Јовану: ето ти матере! И тако збринувши Своју 

Мајку Он издахну. Јован имаше дом на Сиону у Јерусалиму, у који се настани и 

Богородица и оста да живи до краја својих дана на земљи. Својим молитвама, 

благим саветима, кротошћу и трпељивошћу она много помагаше апостолима Сина 

свога. У главноме све време до смрти провела је она у Јерусалиму обилазећи 

честоона места, која су је подсећала на велике догађаје и на велика дела Сина 

свога. Нарочито је често походила Голготу, Витлејем и гору Јелеонску. Од њених 

дужих путовања помиње се њена посета св. Игњатију Богоносцу у Антиохији, 

посета св. Лазару четвородневном, епископу Кипарском, посета Св. Гори коју је 

она благословила, и бављење у Ефесу са св. Јованом за време великог гоњења 

хришћана у Јерусалиму. У својој старости она се често молила Господу и Богу 

своме на Јелеонској гори, на месту Вазнесења Његова, да је што пре узме из овога 

света. Једном приликом јави јој се архангел Гаврил, и објави јој, да ће кроз три 

дана бити упокојена. И даде јој ангел Божји једну грану палмову, која ће се носити 

при њеном спроводу. С великом радошћу она се врати дома пожелевши у срцу, да 

још једанпут у овом животу види све апостоле Христове. Господ јој испуни ову 

жељу, и сви апостоли, ношени ангелима и облацима, наједанпут се сабрашеу дом 

Јованов на Сиону. Са великом радошћу виде она свете апостоле, охрабри их, 

посаветова и утеши; по том мирно предадедух свој Богу без икакве муке и болести 

телесне. Апостоли узеше ковчег с телом њеним, од кога излазаше ароматни мирис, 

и у пратњи мноштва хришћана пренеше у врт Гетсимански у гробницу св. Јоакима 

и Ане. Од злобних Јевреја заклањаше их облак по промислу Божјем. Неки 

свештеник јеврејски, Атоније, дохвати рукама ковчег у намери да га претури, али у 

том часу ангел Божји одсече му обе руке. Тада он завапи апостолима запомоћ, и би 

исцељен пошто изјави своју веру у Господа Исуса Христа. Апостол Тома беше 

изостао, опет по Божјем Промислу, да бисе тако опет открила једна нова и 

преславна тајна о Светој Богородици. Трећег дана стиже и он, и пожели да целива 

тело Свете Пречисте. Но када апостоли отворише гроб, нађоше само плаштаницу, а 

тела не беше у гробу. Тога вечера она се јави апостолима, - мноштвом ангела 

окружена, и рече им: „радујте се, ја ћу бити с вама навек." Не зна се тачно, колико 

стара беше Богородица у време успенија свога, али преовлађује мишљење, да је 

била прешла 60 година свога земног века. 

 

Свети Архђ. ЛАВРЕНТИЈЕ -  Како се Лаврентије не хте одрећи Христа, 

метнуше Лаврентија нага на гвоздену лесу, и подложише огањ. Пекући се 

на огњу св. Лаврентије захваљиваше Богу и ругаше се цару због 

незнабоштва. Пострада Св. Лаврентије 258 год. 

 
 

 

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 
}e biti objavqena ! Hvala i Bog Vas 
Blagoslovio.  Vidimo se u jo{ 
ve}em broju idu}e SUBOTE !   

 

*** 

Кад је Српски народ био свет, Бог 

им је слао у Цркви и на власти 

Свете владаре. Кад је Српски 

народ постао фукара, Велики Бог 

им је послао фукаре да их воде. 

Погани роде! Зашто се жалите и 

буните, а још и тражите боље? 

Исправите прво себе и вратите 

се Богу да би вас Бог спасао и 

наградио. Бог све види! 

Св. Владика Николај 
 

Свештеници који завршавају 

факултете су научници. Они 

сакупљају нека знања али немају 

познање Бога. Бога познаје онај ко 

се моли. Познање Бога је општење 

са Богом и држање Закона, 

заповести блаженства. Ретко који 

благослов то има. Па шта ако си 

доктор теологије...? то знање 

које имаш, и познање Бога су две 

сасвим различите ствари!  

Свети Самсон исповедник 
Vje~naja Pamjat (Memory Eternal) 

Upokojila  se u Gospodu sestra Sava, ro|ena sestra od Stoje Damqanovi} i pokojne 
Stanojke Krstin. Sava je dugi niz godina  `ivela i radila u Klivlandu a posledwih 
nekoliko godina sve do kraja svog `ivota u Srbiji na Zlatiboru. Wenoj sestri Stoji 

i ostaloj rodbini izra`avamo iskreno sau~e{}e a pokojnoj Savi  Bog da  du{u 
prosti! 

*** 

Vje~naja Pamjat (Memory Eternal) 
U  sredu  29.  Jula 2020 godine,  upokojio  se u Gospodu u svojoj 36-oj godini `ivota, 
verni ~lan Crkve i SSKKara|or|e, brat  Sini{a Kovanovi}.  Wegova sahrana je 

bila ju~e u subotu 31.  jula na na{em  grobqu Sv. Sava.  Bog da mu  du{u prosti  a 
wegovoj  familiji  na{e iskreno  sau~e{}e. 

*** 

 
 

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. 23
RD

 2020-Aug.10
TH 

2020 
 

   

 NEDEQA11. PO DUHOVIMA 
Tone 2

ND 
Ep.141 (1Cor. 9:2-12) 

Gospel: Mt. 77 (18:23-35)  
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