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CHRIST IS RISEN!!!

Every year before Easter our St.George launches an
appeal to the parishioners and friends , to both thank
them for their vital support in the previous year and
ask for their help going forward. The Easter Appeal is
the biggest fundraising effort of the year for our
Church and ask everyone to get involved and give
a little.
Every little effort makes a big difference.
To that end, you may at any time send your taxdeductible contribution in enclosed envelopes, or you
can safely and securely donate online via PayPal on
our website at:http://www.stgeorgecinci.org

EASTER APPEAL

SERBIAN EASTERN ORTHODOX CHURCH
5830 GLENVIEW AVENUE
CINCINNATI, OHIO 45224
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Мај Јуни
April,May,June 2022
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SERBIAN EASTERN ORTHODOX CHURCH

ST.GEORGE

PARISH HERALD

Parish Highlights
LUNCHES – The Lunch Schedule for 2022 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.
EASTER LUNCH SPONSOR
Sasa Krsmanovic
ST.GEORGE “PARISH HERALD”
Св.Ђорђе ПАРОХИЈСКЕ НОВИНЕ
PUBLISHED BY:
St.George Serbian Eastern Orthodox Church
Издавач
ЦШО Св Ђорђа
5830 Glenview Ave., Cincinnati, OH 45224
CIRCULATION /Тираж 167

Emergency phone:(513) 512-1672
Edited by “St.George” Editorial Board
Уређује група сарадника

EDITOR
Protopresbyter-Stavrophor Petar Petrovic
Главни и одговорни Уредник
Протојереј Ставрофор Петар Петровић
Church Phone:(513) 542-4452
Priest’s Phone:(513) 681-2350
E-Mail:protapetarp@gmail.com

HOURS OF SERVICES
Divine Liturgy: Every Sunday at 10 am and
on Holy Days at:09:00.am

It would be good for you to let us know if you intend to stay for lunch, so that
we can do our best to prepare enough food for all the parishioners and guests
present.
ST.GEORGE CHURCH
SLAVA CELEBRATION
MAY 8, 2022
SPONSORS:Andrew&Susane Herbst
with children

Dear parents and our dear bellowed children,
On the occasion of the coming Resurrection of Jesus Christ we
would like to wish everyone blessed and safe holidays. We hope you spend
holidays surrounded by those who love and care about you!
We would also like to thank everyone for the support and trust you
gave us. Thank you for your dedication and for bringing your children to our
Sunday school. We hope that we were able to transfer some of our messages to the children.
For us this whole year has a sign of resurrection. It is a year of our
dedication to rebuild and re-establish Sunday school, to resurrect it in a
way. We see nothing but a bright future for our school at point. Bright
future in terms of our students’ interest to learn and explore new things.
Also, we see bright future realizing that we have all of your support and
willingness to help us to keep our little school going.
Peace from God, Christ is Risen! Indeed, He is Risen!
Sunday School Teachers Danijela Zubic and Djuka Sebez

Website:http://www.stgeorgecinci.org
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CHRIST IS RISEN!!!
ЦВЕЋЕ ЗА ДЕКОРАЦИЈУ
ХРИСТОВОГ ГРОБА
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 16,2022
Vesper Service at 6:00.p.m.
DEAR CHILDREN,

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

ЛАЗАРЕВА СУБОТА
ВРБИЦА
Април 16, 2022
Вечерња Служба у 6:00
Драга децо,

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 16, at 6:00 p.m. Your
participation on VRBICA is really
necessary.
Please, bring along your brother, or
sister for Vesper Service.

God in His eternal Kingdom does
not begin with our passing from
this life to the next, but rather
As we celebrate the glorious feast begins in this world in the Church,
of Christs victory over death, we and the next life is to be a contindelve into the words of the uation of this communion.
Paschal service, taking in the
wisdom of the Holy Church. We May this communion with God be
understand
that
Christ’s our guide in making our lives to
resurrection is what has returned be Christcentered, instead of
us
to Paradise-back
into being burdened with frivolous
communion with the One, True cares, worries and searching of
God. For Christ’s resurrection, wealth. Let us give our difficulties
dear spiritual children, is that over to the Lord, knowing that He
which has destroyed death and is the One that carries our burdens
suffering, and has granted us Life and can relieve us from our suffereternal!
ing, changing them to joy and
gladness.
Christ is our Pascha- our passover
from death unto life. Our contin- May He remove from us all diviued reception of the Holy sion, within our Church, families
Mysteries, namely of His Body and among our peers, as He is the
and Blood, is our strength, hope Liberator of all those subject to
and foretaste of Heaven. As sin.
Christians, the goal of all of us is
to enter into eternal communion CHIRST IS RISEN ! INDEED HE
IS RISEN !
with God. Our communion with
Dear brothers and sisters,

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 16, у
6:00.ч.увече.Ваше учешће је
веома важно.
Доветите брата или сестру на
Вечерњу Службу са вама.

Board President
Mirko Sebez

Sunday School teachers
Djuka Sebez&Danijela Zubic
Choir Conductor
Velislava Franta
Piano Professor

Parish Priest
Protopresbyter-Stavrophor Petar Petrovic
Serving with Fr Petar
Fr.Thaddeus Franta
KSS President
Dr.Jasmina Jovic
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ХРИСТОС ВАСКРСЕ!!!
Драга браћо и сестре,
Прослављајући
празник
Христове победе над смрћу,
сећамо се речи Пасхалне
службе, упијајући мудрост
наше Свете Цркве. Јасно нам је
да нас је Христово Васкрсење
вратило назад у Рај, у јединство
с Једним Истинитим Богом!
Христово Васкрсење, драга
духов- на децо, је уништило
смрт и страдање и оно нам даје
живот
вечни!
Христос је наша Пасха* - наш
прелаз из смрти у живот.
Стално примање Свете Тајне
Причешћа је наша снага, нада и
предукус
Неба.
Нама
Хришћанима је циљ да се вечно
сјединимо
с
Богом.
То
сједињење с Богом, у Његовом
вечном Царству, не почиње
нашим преласком из овог
Председник Одбора
Мирко Шебез

живота у следећи, него још у
овом свету, у Цркви; а будући
живот треба да буде наставак
овог сједињења. То се види и из
горе наведених речи Пасхалног
Канона,
Светог
Јована
Дамаскина
које
понавља
свештеник на свакој СветоЈ
Литургији након Причешћа.
Нека ово јединство с Богом буде
наш водич кроз живот који
треба да буде Христоцентричан
а не оптерећен лакомисленим
бригама и јурњавом за земним
благом. Препустимо наше
бриге Господу, знајући да је Он
тај који носи наше бреме и
ублажује наше страдање, и који
може да претво- ри и једно и
друго у радост. Нека Господ
одстрани од нас све поделе,
како у нашој Цркви и породици,
тако и међу пријатељима. Он је
једини ослободиоц оних који су
потчињени греху.

Парохијски свештеник
Протојереј Ставрофор Петар Петровић

Учитељице Недељне Школе
Ђука Шебез и Данијела Зубић

Саслужи са протом Петром
Свештеник Тадеус Франта

Диригент Хора
Велислава Франта

Председница КСС
Др.Јасмина Јовић

ПАРОХИЈСКЕ ВЕСТИ
РУЧКОВИ - Распоред ручкова за 2022. годину објављен је у
црквеној сали. Будите и ви спонзор једног од ручкова? Хвала
свим парохијанима који су били спонзори и припремили ручкове
/ или кафу /и
колаче током претходних неколико
месеци.
СПОНЗОР ВАСКРШЊЕГ РУЧКА
Саша Крсмановић
Април 24, 2022
Било би добро да нам јавите ако имате намеру да останете на
ручку, како би се потрудили да припремимо довољно хране за
све присутне парохијане и госте.

=======

ПРОСЛАВА ЦРКВЕНЕ СЛАВЕ МАЈ 8, 2022
КУМОВИ: Ендру и Сузана Хрбст са децом
Драги родитељи и драги наши ђаци!
Упућујемо вам срдачне честитке поводом наступајућег
празника Васкрсења Христовог! Желимо вам да предстојеће
празничне дане проведете у миру, здрављу и празничној радости.
Желимо да вам се захвалимо на подршци и повјерењу које сте
нам указали. Хвала вам што редовно доводите дјецу у нашу малу
недељну школу. Надамо се да смо успјеле бар мали дјелић
материјала да пренесемо малишанима.
За нас је ова година сама по себи у знаку васкрснућа.
Васкрснућа у смислу нових почетака и нове наде за ведрије сутра!
Ведрије сутра видимо у насмијаним лицима наших ђака, њиховој
знатижељи да науче нешто више и спремности да се упуте у
авантуре. Ведрије сутра исто видимо у вашој спремности драги
родитељи да подржите нашу школу да она опстане и траје и у
будућности. Христос Воскресе! Ваистину Воскресе!
Учитељице Ђука Шебез и Данијела Зубић!
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ЛОВ НА ВАСКРШЊА
ЈАЈА
Недеља 24. Април, 2022
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

СПОНЗОР
ТРОМЕСЕЧНИХ НОВИНА
Александар и Наташа
Николић са децом
Михаилом И Теодором
Уколико и ви желите да
будете спонзор тромесечног Листа, позовите проту
Петра Петровића
на број телефона
(513)681-2350 или
пошаљите
чек у износу
од 100
долара
на име
Цркве

ПОРУКА ПРЕДСЕДНИКА
Драга браћо и сестре у Христу,
Приближавамо
се
празнику над празницима, дану
када је живот побједио смрт и
када је сам Бог дошао да
покаже и докаже људима
колика је његова моћ али и
милост. Сама порука Христовог
васкрснућа је да смрт и патња
нису центар људских живота и
људског постојања. Напротив,
живот вјечни је оно чему
требамо да тежимо и томе да се
радујемо. Исус је својим
васкрснућем побједио смрт. Из
Светог Писма можемо да
научимо кроз какву патњу је Он
прошао у овоземаљском животу
али да није било Христовог
распећа и стављања на највеће
муке неби било ни васкрснућа!
Преподобни Јустин Ћелијски
бесједи како би свијет без Исуса
Христа и његовог васкрснућа
остао само огромно стратиште,
безнађе за боље сутра и живот
вијечни. Са васкрсењем Господ
је
учинио
овај
свијет
бесмртним. Исто каже да је у
нажем радосном васкршњем
поздраву
сажета
читава
судбина људског рода „Христос
воскресе! Ваистину воскресе!“
Нажалост
ми
данас
живимо у веома тешким и
компликованим
временима.
Нажалост свједочимо већ дуги
низ година патње кроз које

пролазе људи широм планете
да понекада помислим да смо
спремни за нови Христов
долазак. Ми као ревни Христови
ученици данас једино кроз пост
и кроз молитву можемо да
молимо Бога свевишњега за мир
у свијету и за слогу међу
људима. Сви ми данас имамо
прилику да преиспитамо своје
дјеловање како у цивилном тако
и у вјерском друштву. Данас смо
сви на искушењу да помогнемо
једни другима и да заштитимо
једни
друге,
ослушкујући
потребе оних којима је наша
помоћ
потребна.
Драга браћо и сестре,
желим да вам у име цијелог
црквеног одбора и у своје лично
име
упутим
најискреније
честитке поводом наступајућих
празника Васкрсења Христовог.
Желимо вам да празнике
проведете у миру и окружени
својим најмилијима. Надамо се
да ће Господ да услиши наше
молитве и да донесе мир и
благостање цијелом свијету!
Честитам вам свете и
радосне празнике
Васкрсења Христовог!
Христос Воскресе, радост
донесе!
У Христу Господу,
Мирко Шебез
Председник Црквеног Одбора
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EASTER EGGS
ВАСКРШЊА ЈАЈА

Easter Egg Tradition
Egg Hunting

Easter Sunday April 24 2022
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,
АПРИЛ 24 2022
САША КРСМАНОВИЋ

Молимо вас да
прихватите
одговорност према
својој цркви и
будете спонзор ручка
идуће године за
Васкрс, 2023
Зовите нас на број
телефона
(513)512-1672

LUNCH SPONSORS
FOR EASTER
APRIL 24. 2022
SASA KRSMANOVIC

Please accept the
responsibility
towards your Church
and be a Lunch
Sponsor next Year
for Easter,
2023
Call us at
(513)512-1672

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 persuaded. 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.
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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.
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SPONSORS FOR THE
“PARISH HERALD”

Aleksandar&Natasa
Nikolic with
children
Mihailo and Teodora
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.

FLOWERS FOR THE TOMB
OF CHRIST
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!

ОСВЕЋЕЊЕ ВОДИЦЕ

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,

EASTER MESSAGE
Mirko Sebez

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.

CHURCH BOARD PRESIDENT

Прота Петар ће
наставити са
освећењем Водице
до 20.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

Dear brothers and sisters in Christ,
The greatest holiday of all is
upon us and again like many years
before it reminds us on the significance of Christ resurrection. It was a
day when God himself manifested
to the humankind showing how
great is His power but still how merciful He can be. Christ resurrection
carries a message that death should
not be the center of human existence.
Moreover, in contrary the eternal
life should be the center of our daily
lives and our existence. In this victory Christ broke the burden of sin,
and through faith offers us restoration and eternal life. St Justin
Popovic preaches that “world without Christ and without His resurrection would be nothing but a sad
place of death.” As he said with resurrection God made this world eternal!
Unfortunately, world today
is far from a happy and peaceful
place. Unfortunately, we are witnessing for many years now suffering of humankind all around the
globe. Some it was caused by horrible pandemic and some of it unfortunately man-initiated wars. Today
more than ever before we need to

multiply our prayers and hope that
God with listen to us and stop the
atrocities all around. Also, today our
Christianity and our faithfulness is
being tested. We are all put to a test
to find our place in civil and religious life. We are all tested with
need to help each other and to help
those
suffering
the
most.
Dear brothers and sisters in
Christ, on the Great and Holy Feast
of Pascha, all church board members and myself would like to send
you the warmest wishes for the
upcoming holidays. We hope you
spend them surrounded with those
that you love, in piece, and worry
free!
“Christ is risen from the
dead, by death trampling down
upon death, and to those in the
tombs He has granted life.”
In Christ,
Mirko Sebez
Church Board President

PLEASE REMEMBER
YOUR CHURCH WITH
EASTER DONATIONS!!!
СЕТИТЕ СЕ ВАШЕ
ЦРКВЕ СА ВАСКРШЊИМ
ПРИЛОГОМ!!!
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ПОТРЕБНА ЈЕ ВАША ПОДРШКА
НАША ЦРКВА ЈЕ РЕГИСТРОВАНА КОД АМАЗОНА!!!

Добродошли у АмазонСмиле!Хвала вам што подржавате СПЦ
Светог Ђорђа.Запамтите: Започните куповину на смиле.амазон.цом, или са АмазонСмиле активираним у апликацији, а
они ће нашој цркви донирати 0,5% од ваше куповне цене —
без додатних трошкова за вас.Ваша јединствена добротворна
веза, ће вас одвести директно на смиле.амазон.цом као подршку вашој организацији тако да неће морати да тражите
вашу добротворну организацију међу скоро милион других
организација. Користите ову везу у свим својим АмазонСмиле
маркетиншким промоцијама. То је најлакши начин да клијенти
пронађу и подрже вашу добротворну
организацију.хттпс://смиле.амазон.цом/цх/33-1205688Ваша
јединствена добротворна веза:
хттпс://смиле.амазон.цом/цх/33-1205688Ова веза ће одвести
људе директно на:смиле.амазон.цом као подршку вашој организацији тако да неће морати да траже вашу добротворну
организацију међу скоро милион других организација.
Користите ову везу у свим својим АмазонСмиле маркетиншким промоцијама. То је најлакши начин да клијенти пронађу
и подрже вашу добротворну организацију.хттпс://смиле.амазон.цом/цх/33-1205688.
Најбоље је да инструкције прочитате на енглеском језику.
Овај линк че вас директно одвести где се требате регистровати. Ништа вас екстра не кошта, а од сваке ваше куповине
преко Амазона црква ће добити прилог.

SUPPORT: ST.GEORGE
SERBIAN EASTERN ORTHODOX CHURCH
WE ARE REGISTERED WITH AMAZON!!!
Welcome to AmazonSmile!
Thank you for supporting St George Serbian Eastern Orthodox
Church.
Remember: Start your shopping at smile.amazon.com, or with
AmazonSmile activated in the app, and we'll donate 0.5% of the
eligible purchase price — at no extra cost to you.
Your unique charity link
This link will take people directly to smile.amazon.com in support
of your organization so they won’t have to search for your charity
among almost a million other organizations. Use this link in all your
AmazonSmile marketing promotions. It’s the easiest way for customers to find and support your charity.
https://smile.amazon.com/ch/33-1205688
Your unique charity link:https://smile.amazon.com/ch/33-1205688
This link will take people directly to:smile.amazon.com in support
of your organization so they won’t have to search for your charity
among almost a million other organizations. Use this link in all your
AmazonSmile marketing promotions. It’s the easiest way for customers to find and support your charity.

https://smile.amazon.com/ch/33-1205688
https://smile.amazon.com/ch/33-1205688

