
УСЕКОВАЊЕ ГЛАВЕ Св. ЈОВАНА 

Свети Јован Крститељ и претеча Господа нашег Исуса Христа, својом смрћу је 

претходио добровољној смрти Спаситеља нашег. Пострада овај светитељ за време 

цара Антипа, сина старог цара Ирода убице Витлејемске деце, због своје 

проповеди у Галилеји. Осудио је Свети Јован овог цара зато што је отерао своју 

закониту супругу, кћерку арабског цара, убио свог брата Филипа и узе његову 

жену. Учинивши све то, светитељ му не отрпе те га изобличи пред свима. Уплаши 

се осрамоћени цар, те га баци у тамницу, али не смедоше га погубити, јер га многи 

сматраше за великог пророка. Братова жена, Иродијада која и учини све то, уплаши 

се пророчких речи те наговори своју кћер, Соломију да од цара Ирода на дар 

затражи светитељеву главу. И не могавши одбити, Ирод, очаран њеном лепотом и 

заносном игром учини што му би затражено и погуби Јована, а главу његову изнесе 

пред присутне госте. Плашећи га се мртвог, Иродијада није дозволила да му се 

глава састави са телом, него се сахрани одвојено од тела. После тога, сви 

виновници овог гнусног злочина завршише трагично. Смрт Јована Крститеља 

догодила се пред Пасху (јеврејски празник), а празнује се 11 септембра и тог 

датума је установљено празновање због тога што је подигнута и освећена црква, 

коју су над његовим моштима подигли цар Константин и царица Јелена у част и 

захвалност овом угоднику Божјем. 

 

Ако посматрате како људи умиру видећете, да смрт 

једнога човека обично личи на његов грех. Као што је 

писано: који се ножа маше, од ножа ће погинути (Мат. 26, 

52). Сваки је грех нож, и обично људи бивају посечени 

оним грехом, који сунајрадије чинили. Пример за то 

пружа нам и Саломија, скверна ћерка Иродијадина, која је 

искала и добила од Ирода главу Јована Крститеља на 

тањиру. Живећи у Шпанији, у граду Лериду, са изгнаним 

Иродом и Иродијадом, она пође једнога дана преко 

залеђене реке Сикориса. Лед се провали, и она паде у воду 

до грла. Санте леда стегоше је око грла, и она се  

копрцаше, играјући ногама по води, као што је некада играла у двору Иродовом. 

Но не може се ни дићи ни потонути, док јој оштар лед не одсече главу. Тело јој 

однесе вода, а главу њену донеше Иродијади на тањиру, као некад главу Јована 

Крститеља. Гле, како страшно смрт личи на грех учињени!  

 

The martyr Syra - A kinswoman of St Maria, she was a Persian, the daughter of an 

eminent priest of fire-worship. Brought up in paganism, the maiden Syra heard of Christ 

from some godly Christian woman, and her little heart became inflamed with love for the 

Lord. In a time of sickness, while still unbaptised, she begged dust from the church of the 

Christian priest, but he refused to give it to her in her unbaptised state. Then she, with 

great faith, touched the priest"s garments and was healed. This miraculous………… 

 
 

 

 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 !   
 

*** 
Hvala Vam {to ste radili za svoju Crkvu! Bog Vas Blagoslovio!   
Simo Petkovi}, Stanko i Milka Gvozdenovi}, Milo{ Gvozdenovi}, 
Marko Gvozdenovi}, Dragica [uwevari}, Aleks Raki}, Stevan 
Raki}, Dejan Radosavqevi}, Branko Bosiq~i}, Stevan Zlojutro, 
Tomislav Tomi}, Zoran Zlojutro, Milo{ Blagojevi} 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ЗА РАЗМИШЉАЊЕ Тајанствена сила крста, ма колико да је необјашњива 

истинита је и беспорна. Још св. Златоуст  говори о обичају свога времена, да се 

ставља знак крста „на царску диадему, на украс војника, на чланове тела, и то: на 

главу, прса, и срце, а исто тако на жртвенике и на постеље. Ако је нужно, вели 

он, изагнати демоне, ми употребљујемо крст, а исто тако он помаже за исцелење 

болести." Св. Бенедикт осенио је крсним знаком стакло, у коме је био отров, и 

стакло је прсло као од удара камена. Св. Јулијан прекрстио је поднету му чашу с 

отровом, и испио отров не осетивши никакве муке у телу своме. Св. мученица 

Василиса Никомидијска оградила је себе крсним знаком, стала посред пламена и 

остала неповређена. Св. муч. Авдон и Сенис прекрстише се, када љуте зверове 

на њих пустише, и зверови посташе ненасртљиви и кротки као јагањци. Против 

великих искушења демонских крсно знамење било је најсилније оружје у 

древних подвижника, као што је и данас. Најгрознија страшилишта ђаволска 

расејавала су се у ништа као дим, само кад би се човек прекрстио. Тако је 

благоволео сам Господ Исус Христос, да негдашњем знаку злочина и срама, 

крсту, да после Свога Распећа на крсном дрвету свепобедну силу и моћ. 
 

………..healing confirmed her yet more fully in the Christian faith. Her soul-less 

father put her to harsh torture, during which she received encouragement and support 

from heavenly visions. Cruelly strangled with a cord and then drowned, in 558 at the 

age of eighteen, in the time of the Persian King Chozroes I, this holy maiden thus 

gloriously finished her earthly course and entered into the heavenly community of 

the angels. 
 

НЕКА ЈЕ БОГОМ БЛАГОСЛОВЕНА НОВА ШКОЛСКА 2020/2021. ГОДИНА  

Духовном бригом и благословом Његовог Преосвештенства Епископа Лонгина, у недељу 

13. септембра 2020. године Господње у нашем  храму Св. Саве, отац Миле служиће, 

молебан (молитва) призива благослова Бога нашега – Оца и Сина и Светога Духа за 

успешну и плодоносну наступајућу школску годину. 

 

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: 

Sep. 6
TH

 2020-Aug. 24
TH 

2020 
 

   

 NEDEQA13. PO DUHOVIMA 
Tone 4

th
 
 
Ep.166 (1Cor. 16:13-24) 

Gospel: Mt. 87 (21:33-42)  
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SRE]NO   VEN^AWE 

U subotu 29. Avgusta  2020  godine ven~ali  su se Joshua Daniel Warner  sin  gospodina  
Blair i  Cheryl  sa Melisom Bo{ko~evi}  }erkom  gospodina \or|a  i  Dragice 
Bo{ko~evi}.  Wima dvoma, kumovima Nahib ElDarzi  i, starom svatu  Milo{u 
Petkovi},  kao i  ostaloj rodbini ~estitamo. @iveli na mnogaja qeta!   

*** 
^estitamo  na Prvom uspe{nom tradicionalnom turniru u golfu novoosnovane lo`e  

79  SNS ” Nikola Tesla”  
Organizatorima i svima koji su u~estvovali u pripremama i  organizaciji turnira 

^ESTITAMO!  
Posebno ~estitamo na{im dragim  Simi i An|elki Kraguqac, kao i wihovim 
saradnicima, porodicama Zlojutro, Mladenovi}, \uki} i mnogim drugima na 

organizovawu i osnivawu lo`e Srpskog Narodnog Saveza pod rednim brojem 79 a koju 
su nazvali Nikola Tesla ovde u Klivlandu  pri Crkvi Svetog Save u Broodviju Hajc. 

Neka je sa sre}om!  
*** 

Vje~naja Pamjat (Memory Eternal) 
U  sredu   27.  Avgusta  2020 godine,  upokojila  se u Gospodu u svojoj 84-oj godini `ivota, 

~lanica  na{e Crkve Sveti Sava sestra  Karmela Male{evi}.  Opelo pokojne 
Karmele }e se odr`ati  u na{em hramu u Klivlandu u ponedeqak 31.  avgusta a sahrana 
odmah u nastavku na na{em mesnom  grobqu Sveti Sava.  Po~etak opela je u 12:00 sati u 

podne, a izlo`ena }e biti u hramu,  pola sata pre po~etka opela.  Bog da joj  du{u 
prosti  a wenoj  familiji  na{e iskreno  sau~e{}e. 

*** 

 

 


