Продужетак паркинга и
прављење ивичњака испред
цркве на 6363-ћој Авенији
Одлуком Управног Одбора
црквеношколске општине
Св. Саве су кренули радови
побољшања црквеног дворишта и припајање
са новим црквеним поседом.
Срушена је шупа и однешен срушени
материјал, на овоме су радили Драгољуб
Ђорђевић, Драган Антонић и Живко Ванчић.
Затим је скинута цигла где је била рампа и
стављен зид од блокова. Разбијен је бетонски
армирани зид и на томе су радили Ђорђе
Шиљаговић, Дејан Варајић, Живко Ванчић и
Никица Богдановић. Драгољуб Ђорђевић је
донео песак уз помоћ Бранко Ђорде и исти дан
су поставили циглу на тротоару. Позади иза
цркве, између цркве и гараже прави се капија
и ограда коју ради Владо Марјановић.
У суботу, 28. јула, Ђорђе Анђелић је закупио
машину, очистио је и припремио земљиште
испред цркве за ивичњак.
Шљунак и земљу која је скинута са тог
ивичњака у два камиона одвукао је Лазо
Бјелица. У том раду су учествовали Грегори
Црепњак, Јован Дејанов, Никица Богдановић и
Живко Ванчић.
У постављању ивичњака учествују Драган
Антонић, Бранко Шукунда и Живко Ванчић.
Траву поред ивичњака урадиће Лазо Анђелић.
За завршне радове задужен је Драган Антонић
који ће урадити степенице позади према
гаражи. Бранко Шукунда ће урадити степенице
са рампе на источну страну дворишта позади
цркве.
Српска Православна Црква Св. Саве на челу са
свештеницима је неизмерно захвална
вредним прегаоцима који се старају да наш
најзападнији бастион вере, наша Црква и
црквено двориште буду у одличном стању, лепи
и уредни како и доликује светињи. Нека њима
и свима вама који се трудите у раду и животу
своје црквене заједнице и имовине Господ
укрепи руке и обилно благослови.
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Укључите се у ПРОГРАМ
ДОБРОЧИНИТЕЉА

МОЈА ЦРКВА
МОЈА КУЋА

СРПСКИ ДАНИ У КЕЛОНИ
4 И 5. АВГУСТ
Напомена: 5. септембра биће Св.
Литургија у нашој цркви

У то време јеврејско царство било је подељено
на два дела: једно са престоницом у
Јерусалиму, а друго у Самарији. Свети пророк
Илија ту се сукобио са израиљским царем
Ахавом и његовом опаком женом Језавељом.
Они су се клањали идолима и одвраћали народ
од праве вере. Великим чудесима Илија је
доказао силу и власт Божју. Затворио је небо и
киша није падала три и по године, а огњем са
неба запалио је жртву Богу своме. Молитвом је
потом послао кишу на земљу, чудесно умножио
брашно и уље у кући удовице у Сарепти, и
васкрсао јој умрлог сина. Цару Ахаву и његовој
жени Језавељи прорекао је ружну смрт, што им
се и десило. На Хориву разговарао је пророк
Илија са Богом и чуо му глас. Пред смрт је узео
за наследника у пророчком звању Јелисија и,
најзад, отишао на небо у огњеним колима, са
огњеним коњима

Боговидац и чудотворац, родом из племена
Аронова из града Тесвита, због чега се још
зове и Тесвићанин. Када се Илија родио његов
отац Савах, видео је око њега анђеле који га
повијају огњем и хране пламеном, што је било
знамење његовог пламеног карактера и силе
огњене. Младост је провео у дубоком
размишљању и молитви, често сам у пустињи.

Свети пророк Илија—Илиндан

505 East 63rd Ave., Vancouver;
Тел: 604-327-6572

Српска Православна Црква Св. Саве

Прота –ставрофор
Мирослав Дејанов 604-321-9750
Јереј Марко Радмановић
604-600-2922
Председик Ц.Ш.О. Никица Богдановић
604-728-2924

Света Литургија сваке недеље у 10:30

10:30 Света Литургија

Преображење Господње

19. август

10:30 Света Литургија

Свети пророк Илија—
Илија—Илиндан

2. август

Распоред богослужења:

Proto-presbyter stavroforos
Miroslav Dejanov 604-321-9750
Presbyter Marko Radmanovic
604-600-2922
President of CSCNikica Bogdanovic
604-728-2924

For Serbian Day the
Church will be open on
Saturday and Sunday
from 9:00-21:00

Divine Service
Cultural and Entertaining Program
Children’s Fun and Activities
Picnic
Sports Tournaments
Trophies
Tombola
Live Music

Sunday:

Sports qualifications
Picnic
Children’s Fun and Activities
Live Music and Party

Saturday:

Friday: Dance Party for Young

505 EAST 63RD AVE

SERBIAN DAY 2012

Join our Benefactor Program to
support the church

MY CHURCH — MY HOUSE

On St. Elijah Day will be held a
divine service at St. Sava

August 4 and 5th

SERBIAN DAYS IN KELOWNA

In iconography the Prophet Elijah is depicted
ascending to Heaven in a fiery chariot,
surrounded with flames, and harnessed to
four winged horses. We pray to him for
deliverance from drought, and to ask for
seasonable weather.

Orthodox Christians of all times, and in all
places, have venerated the Prophet Elijah for
centuries. The first church in Russia, built at
Kiev under Prince Igor, was named for the
Prophet Elijah. After her Baptism St Olga
(July 14) built a temple of the holy Prophet
Elijah in his native region, at the village of
Vibuta.

The Holy Prophet Elijah is one of the greatest
of the prophets and the first dedicated to
virginity in the Old Testament. He was born in
Tishba of Gilead into the Levite tribe 900
years before the Incarnation of the Word of
God.

St. Prophet Elijah

July 30, 2012

Www.svetisava.net

Divine Liturgy every Sunday at
10:30

10:30 Divine Liturgy

Transfiguration of the Lord

Sunday, August 19

10:30 Divine Liturgy

St. Prohpet Elijah

Thursday, August 2

Divine Services:

