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***
Molimo Vas da se u svojim molitvama setite onih koji su bolesni, nalaze se
u bolnici ili se oporavqaju u stara~kom domu!
Please keep in your prayers all our brothers and sisters who are in hospitals or either
recovering at home or nursing homes.
Milan Podravac, Petra Cojic, Emilija Markov, Simo Petkovic, Dusan Mandic, Stoja
Damljanovic, Ljiljana Vranesevic, Mirjana Marinkovic, Milka Vasiljevic, Metodije
Damljanovic, Adriana Webb, Mark Gasparini,
OBAVE[TEWE

Vje~naja Pamjat (Memory Eternal)
U subotu 6, marta 2021. godine, upokojila se Jovanka Radovanovi}. Vreme
wene sahrana }e biti objavqeno preko sajta pogrebne ku}e Faulhaber. Bog da
joj du{u prosti a wenoj familiji na{e iskreno sau~e{}e.
***
Vje~naja Pamjat (Memory Eternal)
U subotu 6, marta 2021 godine, odr`an je {estomese~ni parastos za pokojnog
Dobrivoja Vilimonovi}. Bog da mu du{u prosti a wegovoj familiji na{e
iskreno sau~e{}e.
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Osve}ewe ku}a i vode – Draga bra}o i sestre,

zbog pandemije virusa
korona, pro{le i ove godine, osve}ewe va{ih ku}a nije kao ranije. Svi smo
nekako upla{eni i zbuweni! Me|utim to ne sme pokolebati na{u Veru i
tradiciju. Otac Mile }e kao i uvek pozvati Vas, radi dogovora kada }e
osvetiti va{u ku}u, ali ako `elite poseban dan i vreme kad Vama vi{e
odgovara mo`e Vi pozvati wega radi dogovora.
U slu~aju da ste promenili adresu i telefon, molimo Vas da se javite
o. Milu na: 440-237-7887, ili 330-519-6621. Va{ u Hristu Gospodu o. Mile
***

ПОСНЕ ВЕЧЕРЕ СВАКОГ ПЕТКА У НАШОЈ ВЕЛИКОЈ САЛИ
Од 4:30-7:00 увече. По преузимању хране нема задржавања у сали!

***

МЕСОПУСНА НЕДЕЉА (грч: Κυριακή των Απόκρεω); Претпоследња
припремна седмица пред Васкршњи пост, у току које је дозвољена
употреба меса. Завршава се Месним покладама. Иза ове седмице долази
Сиропусна недеља, у којој употреба меса није дозвољена, иако прави пост
још није почео. У Месопусној недељи, Црква се сећа Страшног Суда и
тога дана се у храмовима чита Христово казивање о Последњем Суду (Мт
25,31-46). Ова седмица се назива и Задушна недеља, јер су у суботу те
седмице увек фебруарске задушнице.
Месне покладе, се одржавају у Месопусну недељу. То је задњи дан када
се једе месо, јер већ сутрадан, месо се више не користи у исхрани, него
само бели мрс.
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