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Parish   Highlights

LUNCHES – The Lunch Schedule for 2021 has been posted
in the Social Hall. 
Thank you to those Parishioners who sponsored and prepared
Lunches and/or Coffee/Cake during the past few months.

HOSTING VESPERS ON SUNDAY OF 
ORTHODOXY – MARCH 21

Our St. George Serbian Orthodox Church hosted Vesper
Services commemorating Sunday of Orthodoxy at 5:00
pm on Sunday, March 21st.  The George  Choir sang
responses beautifully under the direction of piano profes-
sor Velislava Franta.  A delicious Lenten Supper was
served after Vesper Service in our Church Hall.  So many,
many visitors complicated our ladies for the most deli-
cious Lenten Presentation.  Thank you, especially to  all of
our Parishioners who brought food and wonderful
desserts for this momentous occasion.  We can be very
proud of how we presented our hospitality to our
Parishioners.

ST.GEORGE CHURCH SLAVA CELEBRATION
MAY 9, 2021

SPONSORS:Mirko,Djuka,Pavle,Danilo,Sofija,Djordje and
Jela Sebez

Sponsors for this Issue: JELENA & JACOB BRYANT

PARISH HERALD SPONSORS - July-August-September
CAMERON(ALEKSANDAR)&TAMARA POLUSZEK

Fr.Petar Petrovic-April, May and June
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Dear parishioners, our spiritu-
al children, brothers and sis-
ters in Christ!

The Day above all days, the
Event above all events, the
Victory above all victories, the
Joy above all joys is approach-
ing, when Risen Christ breaks
the chains of sin, death and
devil that hold entire mankind
and with them entire creation
in bondage! Here is the Day of
our freedom and joy! 

With the Resurrection of
Christ and entire creation is
filled with the new light of
eternal life. Therefore, let us
be exceedingly glad and
rejoice in Lord’s Pascha, the
Feast of freedom and life!

We call all for peace, harmony

and good testimony before
others. Let us renew ourselves
with the resurrected Christ
and let us shine upon the
world with goodness
and virtues! Gathered in
sacred Divine Liturgy of our
Holy Church, in goodness and
good testimony of the Truth,
let us embrace each other.

In expectation of the coming

of the great Christian celebra-

tion of the Resurrection of our

Lord Jesus Christ-Pascha,

greet you with the most beau-

tiful and joyful Christian

proclamation of the Holy

Church:

CHIRST IS RISEN ! INDEED HE
IS RISEN !

Бићемо вам захвални на
приложеном цвећу за

декорацију Христовог Гроба.
Ако прилажете цвеће, молите
се да цвеће буде у Цркви на
дан Великог Петка до 12 сати

пре подне. Ваше цвеће
можете узети назад у недељу
на дан Васкрса после свете

Литургије да носите кући, или
на гробове ваших покојника,
или пак да оставите у Цркви.

LAZARUS SATURDAY

April 24 2020 
Vesper Service at 6:00.p.m.

DEAR CHILDREN,

VRBICA is your holiday, on that
day we should  to be together with

your' parents in Church. With
branches in our hands and song on

our lips we will celebrate the 
glorious entrance of our Lord Jesus
Christ into the city" of Jerusalem. 

This year VRBICA will be' observed
on April 24, at 6:00 p.m. Your 

participation on VRBICA is really 
necessary. 

Please, bring along your brother, or
sister for Vesper Service.

ЛАЗАРЕВА СУБОТА
ВРБИЦА

Април 24, 2020
Вечерња Служба у 6:00

Драга децо,

Врбица је ваш празник, и тога
дана ми требамо са својим

родитељима да будемо у Цркви.
Са зеленим гранчицама у нашим

рукама и песмом на нашим
устима, прославићемо славни
улазак нашег Господа Христа у

Јерусалим.
Ове године ВРБИЦА ће бити
прослављена Априла 24, у

6:00.ч.увече.Ваше учешће је
веома важно.

Доветите брата или сестру на
Вечерњу Службу са вама.

PO TRADICIJI NA[E

PAROHIJE I OVE

GODINE MOLE SE SVE

SESTRE DA DONESU

VASKR[WA JAJA U

CRKVU NA VASKRS

GDE ]E DA SE

BLAGOSLOVE I

PODELE NARODU

CHRIST IS RISEN!!!

Church Board President Parish Priest
Milan Obradovic Protopresbyter-Stavrophor Petar Petrovic

Serving with Fr Petar
Fr.Thaddeus Franta

Choir Conductor KSS President
Velislava Franta Dr.Jasmina Jovic
Piano Professor

ЦВЕЋЕ ЗА ДЕКОРАЦИЈУ
ХРИСТОВОГ ГРОБА
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ПАРОХИЈСКЕ ВЕСТИ

РУЧКОВИ - Распоред ручкова за 2021. годину објављен је у
црквеној сали. Будите и ви спонзор једног од ручкова? Хвала
свим парохијанима који су   били спонзори и припремили руч-
кове / или кафу /и  колаче током претходних неколико 
месеци.

НЕДЕЉА ПРАВОСЛАВЉА МАРТ 21

Српска православна црква светог Ђорђа  је Вечерњом
Службом у недељу, 21. марта у 05:00.ч прославила Недељу
Православља. Хор цркве Светога Ђорђа  лепо је певао  под
вођством диригента професорке Велиславе Франта.
Након вечере у нашој црквној сали послужена је укусна вече-
ра. Толико, много посетилаца похвалило је наше сестре за
најукусни вечеру и храну. Хвала, посебно Протиници Гордани,
и свим нашим парохијанкама које су за ову значајну прилику
донеле храну и дивне колаче. Можемо бити веома поносни на
то како смо своје гостопримство представили нашим паро-
хијанима.

ПРОСЛАВА ЦРКВЕНЕ СЛАВЕ МАЈ 9, 2021

КУМОВИ:Мирко,Ђука,Павле,Данило,Софија,Ђорђе и Јела
Шебез.

СПОНЗОРИ ЗА ОВО ИЗДАЊЕ: ЈЕЛЕНА И ЈАКОВ БРАЈАНТ

СПОНЗОРИ ПАРОХИЈСКИХ НОВИНА ЗА- 
ЈУЛИ, АВГУСТ - СЕПТЕМБАР- су: КАМЕРОН (АЛЕКСАНДАР) И
ТАМАРА 
ПОЛУСЗЕК.

Прота Петар Петровић, Мај и Јуни,Јули

Драги наши парохијани,
духовна децо, браћо и
сестре!

Ево приближава нам се Дан
над данима, Догађај над
догађајима, Победа над
победама, Радост над
радостима када Васкрсли
Господ покида окове греха,
смрти и ђавола, којима
људски род, а са њим и
целокупна природа, беху
оковани! 

Ево Дана наше слободе и
радости!

Васкрсењем Христовим све и
сва творевина испуни се
новом светлошћу вечног
живота. Зато, радујмо се и
веселимо се Пасхи
Господњој,Празнику слободе

и живота! 

Све позивамо на мир, слогу и
добро сведочанство пред
другима.

Обновимо себе Христом
Васкрслим и светлимо свету
добром и врлином!
Сабрани у светој Литургији
своје свете Цркве, у добру и
добром сведочењу Истине,
загрлимо брат брата,и
поздравимо једни друге.

У очекивању доласка велике
хришћанске прославе
Васкрсења Господа нашега
Исуса Христа-Пасхе,
поздрављам вас најлепшим и
најрадоснијим хришћанским
поздравом Свете Цркве:

ХРИСТОС ВАСКРСЕ!!!

Председник Одбора Парохијски свештеник
Милан Обрадовић Протојереј Ставрофор Петар Петровић

Саслужије са протом Петром
Свештеник Тадеус Франта

Диригент Хора Председница КСС
Велислава Франта Др.Јасмина Јовић
Професор Клавира

ХРИСТОС ВАСКРСЕ!!!
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I will build my church, and
the gates of Hades will not

overcome it.(Mt.16,18)

At the time of the greatest crisis in the
world, by God's providence, the greatest
progress took place in our smallest
parish in the East American Diocese. Old
parishioners and new ones who joined
the parish, brought joy and light and
became active, showed in action what
STEWARDSHIP means in the Parish, and
selflessly responded to every appeal of
the Church, and there were many of
them in a short time.Newcomers to the
parish regularly respond to all appeals
for sponsorship of Lunches, Monthly
Newspapers and any physical work on
the church property.The parish gradually
began to progress first spiritually and
then materially. In other words, the
parish came to life.

As a first step, in the Church we began to
read the Hours before the Holy Liturgies,
then the Evening Services every
Saturday, and the service of the Holy
Liturgies of the Presanctified Gifts.With
the blessing of his Metropolitan Hilarion,
and with the blessing of our Bishop
Irinej, the priest Thaddeus Franta
selflessly helps Father Peter and
together with him regularly participates
in all worship services. His wife Velislava,
a piano professor, organized a wonderful
choir that can sing in Serbian, English
and Church Slavonic languages.The
Apostle is regularly read by the Reader
Adam Meador, and when he is absent,
then the helpers at the Altar : Nikola
Božić,William(Nicholas) Thomas,
Marko Petrović, Justin Haynes or
Cameron(Aleksander) Polsuzek. The
Prologue is regularly read by
Brian(Thomas) Thomas. The Hours

before the Holy Liturgy are regularly read
by Cameron(Aleksander) Polsuzek.

GIFTS TO THE CHURCH

1. Twelve Mineions in English and icons
of Saints Justin of Serbia and St. Nikolaj
of Zica donated by: Brian(Thomas)
Thomas, and Elizabeth Thomas with
Family.

2. Icons of St. Nectarios of Aegina and St.
Paisius donated by:William(Nicholas)
Thomas.

3. Cameron and Tamara gift: Fountain
for Epiphany Water and Icon Hand
Madens of the Lord.

4. Adam and Eliana Meador with children
gift: Triodions in English languages.

5. Dragan and Jelena Arandjelović
gift: Vigil Lamps and Candle holders for
the Holy Altar.

6. Ilija Rokvić with his family, gift:
Holder for Censer, Incense and Candle.

7 Box for Holy Gifts for the Presanctified
Liturgy gift: Nada Vasić with her
Family.

8. Đorđe Ivković and the family of
Dragana and Bruce Claflin gift:
Tabernacles for the Holy Altar

9 Anonymous contributions.10. Mold for
candle production, gift: Dragica and
Edward Kerr.

11. Father Dragan and Vesna Petrović
with children, gift icon of St. Mardarije of
Libertville. 12.John Kiser &Family made
frames for Icons

Fr.Thaddeus & Velislava- donated
Chandelier for Vigil Lamps.

СПОНЗОР МЕСЕЧНОГ
ЛИСТА

ЈЕЛЕНА И ЈАКОВ
БРАЈАНТ

Уколико и ви желите да
будете спонзор месечног

Листа, позовите проту
Петра Петровића
на број телефона
(513)681-2350 или

пошаљите
чек у износу

од 100
долара
на име

Цркве

ЛОВ НА ВАСКРШЊА
ЈАЈА

Недеља 02. Мај, 2021

Лов на васкршња јаја је
занимљива васкршња
традиција. Концепт је
једноставан. Старија

особа сакрије васкршња
јаја по разним деловима
дворишта где ће их деца

тражити, и када их
пронађу, стављаће их у
корпице.Три васкршња
јајета ће имати награду

која ће се налазити
унутра.

ДОВЕДИТЕ СВОЈУ ДЕЦУ
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Easter Egg Tradition
Egg Hunting

Easter Sunday May 2nd, 2021

Egg hunts are a fun traditional part of Easter. The concept is a
simple one. A designated adult will scatter the eggs around
various parts of the are where the children  will be hunting

them. The children  will then hunt all the eggs and put them in
their basket. 

Three of many eggs will have a price.

СПОНЗОРИ РУЧКА
НА ВАСКРС, 
МАЈ 02, 2021

Горан,Маријана и
Габриел

Миладиновић

Молимо вас да
прихватите

одговорност према
својој цркви и

будете спонзор
ручка идуће године

за Васкрс, 2022
Зовите нас на број

телефона
(513)512-1672

LUNCH  SPONSORS
FOR EASTER
МАY 02. 2021

Goran,Marijana

and Gabriel

Miladinovic

Please accept the
responsibility

towards your Church
and be a Lunch

Sponsor  next  Year
for Easter,

2022
Call us at    

(513)512-1672

EASTER EGGS
ВАСКРШЊА ЈАЈА

On Easter Day, the faithful greet
each other with “Hristos
Voskrese”(Christ is Risen), and
“Vaistinu Voskrese” (Indeed, He is
Risen!), and exchange red or brightly
colored eggs. (Only the women of the
household customarily colour the

eggs).According to tradition, Mary
Magdalene having arrived in Rome to
explain Christ's Resurrection to
Emperor Tiberius, bestowed upon
him the gift of a red egg. »For, the egg
in and of itself is a dead thing, but
under the influence of the warmth it
receives under the hen, life develops
within it and a live chick hatches from
it, the chick having the strength to
escape its tomb - the shell and enter
the world - just as Jesus revived His
dead body and rose from the grave.
Red is the colour of joy, because of

this joyous event.There is another
variant of this traditional story:
Mary Magdalene took a small basket
of eggs to the city with her and met
Pontius Pilate on the street. She
bravely approached him and greeted
him with the words: »Hristos
Voskrese« (Christ is risen!). Pilate
was surprised - but was not persuad-
ed. Mary Magdalene repeated the
same greeting to him. Pilate, looking
at the eggs in the basket, said: »If
these eggs turn red - I'll become a
believer!« He had barely finished
uttering these words when both Pilate
and Mary Magdalene saw that the
eggs in the basket had indeed turned
red.

На дан Васкрса верници се
поздрављају са „Христос
Воскресе“ (Христос Васкрсе) и
„Ваистину Воскресе“ (Заиста
Васкрсе!) и размењују црвена или
светло обојена јаја. (Само жене у
домаћинству обично боје
јаја).Према традицији, Марија
Магдалена стигавши у Рим да
цару Тиберију објасни Христово
васкрсење, дарива му црвено
јаје. »Јер, јаје само по себи је
мртва ствар, али под утицајем
топлине коју прима под кокош, у
њему се развија живот и из њега
се излеже живо пиле, која има
снаге да побегне из гроба -
шкољке и уђе у свет - баш као
што је Исус оживео своје мртво
тело и устао из гроба. Црвена
боја је боја радости због овог
радосног догађаја.Постоји још
једна варијанта ове
традиционалне приче: Марија
Магдалена је са собом однела у
град малу корпу јаја и на улици
срела Понтија Пилата. Храбро му
је пришла и поздравила га
речима: »Христос Воскресе«
(Христос Васкрсе!). Пилат је био
изненађен - али није био сигуран.
Марија Магдалена поновила му је
исти поздрав. Пилат је, гледајући
јаја у корпи, рекао: »Ако ова јаја
поцрвене - постаћу верник!«
Једва да је завршио изговарање
ових речи када су и Пилат и
Марија Магдалена видели да су
се јаја у корпи заиста претворила
у црвену боју.



8 5САЗИДАЋУ ЦРКВУ СВОЈУ И
ВРАТА ПАКЛЕНА ЈЕ НЕЋЕ 
НАДВЛАДАТИ (Мт. 16, 18) 

У време највеће кризе у свету,
промислом Божјим, догодио се је
највећи напредак у нашој најмањој
парохији у источно америчкој
епархији. Стари парохијани и нови
који су се прикључили парохији,
донели су радост и светлост и
постали активни, показали су на
делу шта значи СТАРАТЕЉСТВО у
парохији, и несебично се одазивали
на сваки апел Цркве, а било их је
доста за кратко време.Ново дошли у
парохији се редовно одазивају на
све апеле за спонзорство ручкова,
Месечних Новина и било каквих
физичких радова на црквеном
имању.Парохија је постепено
почела да напредује прво духовно а
онда и материјално. Једном речју
парохија је оживела.Као први корак,
у цркви смо почели са читањем
Часова пре светих Литургија, затим
Вечерњим Службама сваке суботе, и
служењем Светих Литургија
Пређеосвећених Дарова.
Благословом свога Митрополита
Илариона, и благословом нашег
епископа Иринеја, свештеник
Тадеус Франта несебично помаже
проти Петру и заједно са њим
редовно учествује у свим
богослужењима. Његова попадија
Велислава, професор клавира, је
основала диван хор који пева на
српском, енглеском и црквено
словенском језику.Апостол редовно
чита Чтец Адам Меадор, а када је он
отсутан онда помоћници у Олтару
Никола Божић, Николас
Томас,Марко Петровић, Ђастин
Хајнес или Камерон Полсузек.
Пролог редовно чита Брајан

Томас.Часове пре свете Литургије
редовно чита Камерон Полсузек.

ПОКЛОНИ ЦРКВИ

1. Дванаест Минеја на енглеском
језику и иконе светих Јустина
Ћелијског и Николаја жичког
поклон: Брајан Томас, и Елизабет
Томас са породицом.

2. Иконе светих Нектарија Егинског
и светог Пајсија поклон: Николас
Томас.

3.Камерон и  Тамара  поклон
:Фонтану за Богојављенску Водицу и
Икону.

4.Адам и Елиана Меадор са децом
поклон: Триод на енглеском.

5.Драган и Јелена Аранђеловић
поклон :свећњаке за Свети Престо.

6.Илија Роквић са породицом
поклон: Држач за кадионицу и
свећу.

7.Кутију за свете Дарове за
Пређеосвећену Литургију поклон:
Нада Васић са породицом.

8.Ђорђе Ивковић и породица
Драгана и Брус Клафлин  поклон
:Дарохранилницу за Свети Престо.

9.Анонимни прилози. 10.Калуп за
производњу свећа, поклон: Драгице
и Едварда Керр.

11.Прота Драган и Весна Петровић
,са породицом, поклон икону светог
Мардарија Либертвилског.

12.Ђан Кисер и породицарамове за
Иконе

13.Свештеник Тадеус и Велислава
Франта, Лустер за кандила.

ВАСКРШЊА ЈАЈА

Фарбана јаја ће бити
освештана и подељена у цркви

народу на Васкрс у Недељу.
Коло Сестара би вам било
захвално ако би сте и ви

донели у Цркву једно паковање
куваних и фарбаних јаја,

FLOWERS FOR THE TOMB
OF CHRIST

ОСВЕЋЕЊЕ ВОДИЦЕ

Прота Петар ће
наставити са

освећењем Водице
до 28.априла

Уколико вам водица у
вашој кући или стану
није освештана ове

године, позовите проту
Петра

на број телефона

513 681-2350 

како би сте заказали
погодно време за
освећење Водице

SPONSORS FOR THE
“PARISH HERALD”

JELENA&JACOB
BRYANT

If you would like to be a sponsor
please call Fr.Petar Petrovic at

(513)681-2350
or send  a

check $100
payable to St.

George
Serbian

Orthodox
Church.

Your donating flowers on Good
Friday is appreciated very much.

If you are donating  flowers,
please have your florist deliver

them by 12-noon that day. 
You can pick up your flowers on

Easter Sunday after Divine
Liturgy and carry it either home
or to a grave -site of your loved
one, or you can leave them in

Church.

THANK YOU AND MAY
GOD BLESS YOU!

COLORED EGGS

In keeping with our traditional
custom, the ladies of the parish

are asked - to bring colored eggs
to the church on Easter Sunday

for blessing and distribution
after Holy Liturgy. 
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РАСПОРЕД СВЕТИХ БОГОСЛУЖЕЊА О ВАСКРСУ

Април Пређеосвећена Литургија у ч увече
Април Вечерња Служба у ч увече
Април 04- Читање часова у 10:10 ујутру

СвЛитургија у ч.пре подне
Април Благовести-Читање Часова у 08:45 ујутру

- СвЛитургија у ч
Април Пређеосвећена Литургија у ч увече
Април 10- Вечерња Служба у ч увече
Април 11- Читање часова у 10:10 ујутру

СвЛитургија у ч.пре подне
Април Пређеосвећена Литургија у ч увече
Април Вечерња Служба у ч увече
Април 18- Читање часова у 10:10 ујутру

СвЛитургија у ч.пре подне
Април Пређеосвећена Литургија у ч увече
Април ВРБИЦА- Читање Часова у 10:10 ујутру

-СвЛитургија у ч.пре подне
-Вечерња Служба у ч увече

Април 25-ЦВЕТИ- Читање часова
Св.Литургија у 10:30.пре подне

Април ВЕЛИКИ ЧЕТВРТАК-Читање Часова у 08:45 ујутру

-Св.Литургија 09:00.ч пре подне.  
-Бденије и Читање 12 Јеванђеља о Христовом
Страдању у 7:00.часова увече.

Април 30-ВЕЛИКИ ПЕТАК-8.ч Ујутру Читање Часова

Вечерња Служба са  полагањем Плаштанице
у Христов Гроб у 7:00.часова увече.

ПОМОЗИТЕ ВАШУ ЦРКВУ СА ВАСКРШЊИМ 

ПРИЛОГОМ!!!

SCHEDULE OF EASTER SERVICES  2021

April 02-Divine Liturgy of Presanctified Gifths 7:00 PM
April 03-Great Vespers 6:00 PM
April 04-Hours Readings 10:10 AM

-Divine Liturgy at 10:30.AM 
April 07-The Annunciation-Hours Readings 08:45 AM

-Divine Liturgy at 09:00.AM
April 09-Divine Liturgy of Presanctified Gifths 7:00 PM
April 10-Great Vespers 6:00 PM
April 11-Hours Readings 10:10 AM

-Divine Liturgy at 10:30.AM
April 16-Divine Liturgy of Presanctified Gifths 7:00 PM
April 17-Great Vespers 6:00 PM
April 18-Hours Readings 10:10 AM

-Divine Liturgy at 10:30.AM
April 23-Divine Liturgy of Presanctified Gifths 7:00 PM
April 24-LAZARUS SATURDAY-Hours Readings 10:10 AM

-Divine Liturgy at 10:30.AM
Vesper Service at 6:00.PM
Please come with your children

April 25-PALM SUNDAY-Hours Readings 10:10 AM
-Divine Liturgy at 10:30.AM

April 29-GREAT THURSDAY-Hours Readings 08:45 AM
-St.Basil Liturgy with Vespers at:09:00.AM
-Matins of Great Friday with 12 Passion Gospels 
at:7:00.p.m.

April 30-GREAT  FRIDAY-Royal Hours at 8:00 AM
-Vespers & Bringing out of the Plashtanica at   7:00.PM.

PLEASE HELP YOUR CHURCH WITH 
EASTER DONATIONS!!!


