Bilten Srpske Pravoslavne Crkveno{kolske-Op{tine Sveti Sava
2151 West Wallings Road; Broadview Hts., Ohio 44147
NEDEQA29. PO DUHOVIMA
Today our Church celebrates:
Tone 4TH Ep.257 (Col. 3:4-11)
Danas na{a Crkva proslavqa:
Gospel: Lk. 76 (14:16-24)
Dec. 27TH 2020 - Dec.14TH2020

Материце
У другу недељу пред Божић пада овај празник.
Ово је највећи хришћански празник мајки и жена.
Тога дана деца поране и унапред припремљеним
канапом, шалом, марамом или каишем на препад
завежу своју мајку, за ноге, на исти начин као
што су њих мајке везивале на Детинце. Мајка се
прави да не зна зашто је везана. Деца јој
честитају празник, а мајка онда дели деци
поклоне, и на тај начин се "дреши". На исти начин се вежу све удате жене, које се
дреше поклонима деци: колачима, или неким другим слаткишима.

Преподобни новомученици: Пајсије и Авакум
Пајсије беше игуман манастира Трнаве код Чачка, а Авакум његов сабрат и ђакон.
Обојица као хришћани набијени од Турака на колац, у Београду на Калемегдану 17.
децембра 1814. године. Носећи свој колац кроз улице београдске храбри Авакум је
певао. Кад га је мајка с плачем молила, да се потурчи, да би сачувао свој живот,
0 Христов војник: "Мајко моја на мл'јеку ти хвала Ал' не
одговори јој овај дивни
хвала на твоме савјету: Срб је Христов, радује се смрти..."

BRAVO ZA NA[U OMLADINU ! Petak 25. decembar 2020
Na{a omladina, ~lanovi Crkve, deca nedeqne {kole, folklorne grupe Morava,
Kara|or|a, zajedno sa svojim roditeqima na ~elu sa En|i M. i En|i Z. skupili
su $750 dolara + donacije u rukavicama, ~arape, ~etkice za zube, kaladont i
ostale stvari potrebne za bezku}nike.
Hranu su pripremili u na{oj Sali za preko stotinak qudi i oko 115
paketa.
Zbog virusa korone, qudi nisu smeli ulaziti u ku}u tako da su deca
poslu`ivali ru~ak i ve~eru napoqu ispod paviliona Svetog Hermana. Hrana i
stvari su prilog pravoslavnoj humanitarnoj organizaciji Sveti Herman u ime
parohijana na{e Crkve i na{e dece. Veliko hvala svima koji su nam pomogli na
bilo koji na~in! Gospod da plati svakom po zaslugama tj, dobrim delima!

Сечење Бадњака биће у петак 1. Јануара 2021 године.
Умољавамо све који желе да нам се придруже у овом
традиционалном прикупљању Бадњака за Бадње Вече, да дођу у
петак првог јануара у 9:00 часова ујутро, испред црквене сале и
понесу маказе за сечење гранчица одакле се креће на терен за
прикупљање храстових гранчица за Бадње Вече.
ПРОСЛАВА БАДЊЕ ВЕЧЕРИ БИЋЕ У СРЕДУ 6. ЈАНУАРА
ОД 4:00 – 8:00 САТИ УВЕЧЕ.
Умољавају се сви наши верници који долазе традиционално за
Бадње вече да ће подела бадњака бити у нашој сали од четири до
осам сати увече. Бадњак ће предходно бити освећен и подељен
сваком ко дође у том периоду и врућа ракија послужена ко жели.
Максимално задржавање у сали је 15 минута. Умољавамо Вас
да се придржавате упуства за одбрану од вируса.
ДОБРО НАМ ДОШЛИ !

