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Today our Church celebrates:
Tone 3rd Ep.200 (Gal. 1:11-19) (Heb. 13:7-16)
Danas na{a Crkva proslavqa:
Gospel: Lk. 30 (7:11-16) Jn.56(17:1-13)
Oct. 25TH 2020- Oct.12TH 2020

Преподобна мати Параскева – Света Петка
Ова славна угодница Божија роди се у граду Епивату (Пиват - по турски Бојадис),
који се налазише између Силинаврије и Цариграда. Она беше српског порекла, из
имућне и веома побожне породице. Имала је брата, који се звао Јевтимије, и који
се замонашио веома млад, а касније би изабран за епископа Мадитског. Још као
девојчица, док је са мајком одлазила у цркву и чула речи Божанског Јеванђеља:"Ко
хоће за мном да иде нека де одрекне себе и узме крст свој и за мном нека иде" (Мк.
8,34), она свим срцем припаде Господу и када одрасте придружи се плејади
благочестивих угодника Божијих. Након смрти својих родитеља, ова света девица
жељна подвижничког живота напусти родитељски дом и оде у Цариград, а затим се
запути у пустињу Јорданску, где се Христа ради подвизавала све до старости своје.
У доба позне старости послуша глас Анђела Божијег, остави пустињу и врати се у
свој родни град, Епиват. Ту она поживе још две године у непрестаном посту и
молитви, па се представи Богу у 11 столећу. Њено тело би од стране верних
сахрањено по хришћанским обичајима, али не на градском гробљу већ издвојено
од других. По промислу Божјем, који хтеде да прослави угодницу своју, откри
њене свете мошти после много година и то на веома чудесан начин. Њене
0
чудотворне мошти преношене
су у току времена много пута. Најпре у Цариград, па
одатле у Трново, да би опет биле враћене у Цариград, а из Цариграда у Београд.
Сада се свете и чудесне мошти, Свете петке налазе у румунском граду Јашу. У
Београду се налази чудотворна и лековита вода (агаизма) ове светитељке, која лечи
све болеснике, који са вером у Бога и љубављу према овој светитељки прилазе к
њој.
Примери како светитељи сами откривају људима своје скривене мошти, оправдавају
поштовање моштију светитељских, а да и не говоримо о чудотворном дејству тих
моштију, које их двоструко оправдава. Гроб св. Петке дуго и дуго нико није знао. Једном се
деси да неки морнар умре и тело му би бачено у близину гроба светитељкиног. Када се
тело претвори у леш и поче одавати неподносиви смрад из себе, неки монах, који се
недалеко подвизаваше, зовну сељаке, те сахранише леш. И деси се, да га сахранише у сами
гроб св. Петке. Те ноћи јави се св. Петка у сну једноме од тих сељака, што сахранише леш,
Ђорђу по имену. Јави се као нека прекрасна и преукрашена царица, окружена многим и
дивним војницима, па рече: „Ђорђе, одмах извади мошти моје и положи их на друго место,
јер не могу више подносити смрада од онога леша". И рече му св. Петка, ко је и одакле је.
Исте те ноћи имала је исто такво виђење и једна сељанка из тога места, Ефимија.
Сутрадан сељаци оду, почну копати, и заиста нађу мошти св. Петке, необично мирисне и,
као што се убрзо показало, чудотворне. — О моштима св. Гервасија и Протасија прича св.
Амвросије, како су исте њему на сличан начин биле откривене. Једне ноћи јаве се будноме
Амвросију два красна младића и један старац, за кога Амвросије мисли, да је апостол
Павле. И док су младићи ћутали старац рече Амвросију о њима, да су то Христови
мученици, да њихове мошти леже на оном истом месту на коме се Амвросије у то време
Богу мољаше, и да ће све остало сазнати о њима из једне књижице, коју ће наћи у гробу.
Сутрадан објави Амвросије своје виђење, почну копати и заиста нађу мошти двојице људи,
о којима из нађене књижице сазнаше, да се они зваху Гервасије и Протасије. У присуству
св. Амвросија неки слепац Севир дотаче се тих св. моштију и одмах прогледа.

Српска народна одбрана, месни одбор Кливленд одржала је
годишњу скупштину 18. октобра 2020. у сали српског дома на W. Wallings
Rd. На скупштини је изабрана нова управа за 2020/2021.
Председник: Синиша Арсић, потпред.: Никола Марић, секретар: Добрана
Комненић, благајник/рачуновођа: Јоксим Ђурић, 2 члана одбора:Никола
Мандић и ћакон Љубиша Митровић, 3 члана Надзорног одбора: Милош
Миленковић, Дража Петровић и Ђуро Божичковић. Новоизабрана управа
СНО је положила заклетву код свог духовника, о. Мила Матића.
Добрана Комненић
***

ST. PETAR OF CETINJE - Born on April 1st, 1749, in the village of Njegusi, he
became a monk at the age of twelve. After the death of Metropolitan Sava in 1782,
Peter became Metropolitan and Governor of Montenegro. This holy man devoted his
whole life to his people. Within Montenegro, he worked with his whole strength to
pacify the warring tribes, and externally he defended the land and the people against
plundering onslaughts, succeeding in both the one and the other. He is especially
famed for his victory over Napoleon"s army in Dalmatia. He was strict with himself,
and just and humble towards others. He lived in one tiny cell as a simple monk,
although he was governor of a people. He entered into rest on October 18th, 1830, and
his wonderworking relics are preserved uncorrupt in the monastery of Cetinje. The
Lord glorified him in heaven and on earth as His true and patient servant.
***
ST. LUKE, APOSTLE Born in Antioch, he applied himself in his youth to the
study of Greek philosophy, medicine and art. At the time that the Lord Jesus was at
work upon earth, Luke came to Jerusalem, where he saw the Saviour face to face,
heard His saving teaching and was a witness of His wonderful works. St Luke wrote
both his Gospel and the Acts of the Apostles, and dedicated them both to Theophilus,
governor of Achaia. He was eighty-four years old when wicked idol-worshippers put
him to torture for the sake of Christ and hanged him from an olive tree in the town of
Thebes in Beothia. The wonderworking relics of this wonderful saint were taken to
Constantinople in the time of the Emperor Constantius, son of St Constantine.
***

Vje~naja Pamjat (Memory Eternal)
U subotu 17, avgusta odr`an je ~etrdesetodnevni parastos za pokojnog
Ratomira Vranesevi}a. Bog da mu du{u prosti a wegovoj familiji na{e
iskreno sau~e{}e.
***

Vje~naja Pamjat (Memory Eternal)
U subotu 17, avgusta odr`an je ~etrdesetodnevni parastos za pokojnog
Dobrivoja Vilimonovi}a. Bog da mu du{u prosti a wegovoj familiji na{e
iskreno sau~e{}e.
***

SRE]NO KR[TEWE - BAPTISMS
U subotu 10. Oktobra 2020 godine krstio se Урош Петровић sin od Николе и
Драгане Петровић. Wihovim kumovima @arku i Stefani Nikoli} kao i ostaloj
rodbini ~estitamo. @iveli na mnogaja qeta! BAPTISM: Uros Petrovic , son of
Nikola and Dragana Petrovic is baptized on Saturday, October 10th 2020.
Congratulations are extended to the parents, grand -parents, kumovi Nikolic and all
relatives of the newly baptized. May God bless you!

