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++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

St. Paraskeva (Petka) of Serbia 

Commemorated on October 14/27 

St. Paraskeva was born into a pious Serbian family during 

the eleventh century in the village of Epivato, between 

Silistra and Constantinople. Her older brother, Euthymius, 

became a monk and later was consecrated as Bishop of 

Matidia. While attending Divine Liturgy one day, the words 

of the Lord pierced Paraskeva’s heart like an arrow, “If any 

man will come after Me, let him deny himself.” From that 

time, she began to distribute her clothing to the needy 

which caused much grief to her family. 

Upon the death of her parents, Paraskeva was tonsured into monasticism at the age of 

fifteen. She withdrew to the Jordanian desert where she lived the ascetic life until she 

was twenty-five years old. An angel of the Lord ordered her to return to her homeland, 

so she lived in Epivato for two years. 

St. Paraskeva departed to the Lord at the age of twenty-seven and was buried near the 

sea. Because of the many miracles which took place at her grave, her relics were 

uncovered and found to be incorrupt. They were placed in the Church of the Holy 

Apostles at Epivato, where they remained for about 175 years. 

St Paraskeva’s relics were moved to Trnovo, Bulgaria in 1223 and placed in that city’s 

cathedral. Patriarch Euthymius wrote of her life and established the day of her 
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commemoration as October 14/27. The Turks occupied Bulgaria in 1391, and her 

relics were given to Mircea the Elder, Prince of Romania. In 1394, the relics were given 

to Princess Angelina of Serbia (July 30), who brought them to Belgrade and then to 

Constantinople. For 120 years, St Paraskeva’s relics rested in Constantinople in the 

patriarchal cathedral. 

On June 13, 1641, her incorrupt relics were transferred to the monastery of the Three 

Hierarchs at Jassy in Romania where many healings took place. On December 26, 1888, 

after being rescued from a fire, St. Paraskeva’s relics were moved again. This time they 

were placed in the new cathedral at Jassy, where they remain until the present day. 

Troparion (Tone 4) – 

You are worthy of praise, Paraskeva. 

You loved the ascetic and hesychast life. 

You ran with longing to your Bridegroom, Christ. 

You accepted His good yoke in your tender years, marking yourself with the sign of the 

Cross. 

You fought against impure thoughts; 

through fasting, prayer and the shedding of tears you quenched the burning coal of 

the passions. 

Now in the heavenly bridal chamber of Christ, 

as you stand together with the wise virgins 

intercede for us who honor your precious memory. 

Kontakion (Tone 6) – 

Let us all piously praise all-honorable Paraskeva, 

the intercessor for the afflicted. 

She gave up her earthly life, 

and received eternal incorruption. 

Therefore, she has been granted the grace to work wonders 

by the command of God. 
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Света Петка или Параскева (грч. Παρασκευή - петак) је била 
хришћанска подвижница из 11. века. 

Родила се у граду Епивату (Пиват - на турском Бојадис), који се налазише између 
Силимврије и Цариграда у Тракији половином десетог столећа. Она беше српског 
порекла, из имућне и веома побожне породице. Имала је брата, који се звао 
Јевтимије, и који се замонашио веома млад, а касније би изабран за епископа 
Мадитског (989-996). 

Још као девојчица, док је са мајком одлазила у цркву и чула речи Божанског 
Јеванђеља: "Ко хоће за мном да иде, нека се одрече себе и узме крст свој, и за мном 
да иде" (Мк. 8,34), она свим срцем припаде Господу и када одрасте придружи се 
плејади благочестивих угодника Божијих. Након смрти својих родитеља, жељна 
подвижничког живота она напусти родитељски дом и оде у Цариград, а затим се 
запути у пустињу Јорданску, живећи строгим отшеличким животом, где се Христа 
ради подвизавала све до старости своје. У доба позне старости послуша глас 
Анђела Божијег, остави пустињу и врати се у свој родни град, Епиват. Ту она 
поживе још две године у непрестаном посту и молитви, па се представи Богу у 11. 
столећу. Њено тело би од стране верних сахрањено по хришћанским обичајима, 
али не на градском гробљу већ издвојено од других. 

Holly, 

incorruptible 

and miraculous 

relics of St. 

Pаraskeva 

Свете, 

нетрулежне и 

чудотворне 

мошти Св. 

Петке 

 

Богоугодни хришћани из тог места после јављања светитељке у сну неком Георгију 
и Јефимији пронашли су место где су биле закопане њене мошти, извадили су их 
из земље и положили у храм светог Петра и Павла у Епивату. Њене чудотворне 
мошти преношене су у току времена много пута. Најпре у Цариград, па одатле у 
Трново, да би опет биле враћене у Цариград, а из Цариграда у Београд. Сада се 
свете и чудесне мошти, Свете Петке налазе у румунском граду Јашију. 

Широм наше земље налази се и велики број лековитих извора, који су посвећени 
св. Петки. Један од њих је извор св. Петке у Калемегданској тврђави у Београду где 
су њене мошти дуго времена почивале. 
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Тропар (глас 4): Пустиноје и безмолвније житије возљубивши, и во след Христа 
жениха твојего усердно потекши и того благоје иго во јуности твојеј вземши, 
кресним знаменијем и мисленим врагом мужески во оружившисја: 
постническими подвиги, постом и молитвами и слезними капљами, углије 
страстеј угасила јеси достославнаја Параскево и ниње в небеснем чертозје с 
мудрими дјевами предстојашчи Христу моли о нас почитујушчих честнују памјат 
твоју. 

Света Петко, Божја светитељко, моли Бога за нас. 

Удостојила си се гледања лица Божја, као чедо нашег народа, славна Петко 
светитељко, па имамо слободу теби говорити, сродници нашој, и тебе молити за 
спашење душа наших. 

Слава си и похвала Београду, где чудотворна вода твоја привлачи множине многе, 
као негда Витезда, и даје слепима вид, узетим здравље, малаксалим снагу, и свима 
бодрост и радост, Христова девице, наша помоћнице. 

Буди и надаље стража нашем престоном граду, утврди га у Православљу, помози 
верницима, подигни недужне и тужне, а усопшим родитељима нашим, браћи и 
деци измоли вечни покој и вечно спасење, света Петко, Божја светитељко. 
Свима помози, па и мени не одмози. 
Добре у добру сложи, и свако им добро умножи. 

Да се кроз тебе прослави Бог у Тројци, навек века Амин. 

 

Gossip 

Gossip nowadays has taken on a life of its own. It‟s spread on the internet, in newspapers and 
magazines, and even on television. Shows like Gossip Girl, aimed at today‟s youth, show the 
malevolence of gossip while merely brushing it off as an “everybody does it” sort of thing. 
 
It‟s defined as “idle talk or rumor, especially about the personal or private affairs of others.” We 
see it in politics, in social gatherings, in parishes, amongst the young and old, in every language 
and regardless of cultural background. It‟s whispered from one person‟s mouth into another‟s 
ear, behind closed doors, and under a cloud of secrecy. Rarely is it positive, and even more 
seldom is it true. What is this idle talk that every man, woman, and child seem to fall prey 
to and how do we deal with it? 
  
Firstly, I think it‟s most important to be proactive and stop spreading gossip ourselves before we 
chide others for doing the same. Many would say this is a difficult task to accomplish, but think 
of it this way: would you want somebody saying the same thing about you? Did Christ not teach 
us to treat others the way we would want to be treated? Is this not the „Golden Rule‟ of our 
religion? We also have to think of why we spread gossip when we do. Often it is because we 
are envious of a person, or we have a malicious intent. Other times we pass judgment on them 
– but isn‟t God the judge of us all? And moreover, if he forgives a person that‟s sinned, shouldn‟t 
we as well. After all, when Peter asked Christ how many times we should forgive our neighbors, 



 5 

Christ responded with “I tell you, not seven times, but seventy-seven times (18: 21-23).” Many 
will say that we don‟t realize we spread gossip when we do. However, if we really think before 
we speak, we have to ask ourselves if what we‟re about to spread is wrong. Be mindful that if 
we have to ask ourselves if something is wrong – it usually is! 
  
But what if we are the victims of gossip; what should we do then? God gave us all a voice to 
speak, but not to use it to bicker with those whose ears are closed to the truth. Luke 6: 27 – 31 
says, “Love your enemies, do good to those who hate you, bless those who curse you, pray for 
those who mistreat you.” In the Bible we find the answers to all of life‟s questions: love, bless, 
and pray. Though it may seem difficult at first, think of what we‟re actually doing if we love those 
that try to spread gossip about us: we show them that our actions are stronger than their words.  
 
In the end, if we believe in Christ, and believe He is the light of the world, then we have to 
believe He will enlighten those that fall privy to the whisperings of others. Rumor has it He‟ll 
even help us when we trip along our way to being gossip-free. 
 

Never forget that the meaning of the word  διάβολος - diabolos (THE DEVIL) is: 
prone to slander, slanderous, accusing falsely, false accuser, slanderer! 
  

Свети Јован Лествичник: О оговарању 

 

Нико паметан, мислим, неће спорити да мржња и злопамћење 

рађају оговарање. Зато га у своме излагању и стављам на ово 

место, одмах из његових родитеља. 

Оговарање је пород мржње. То је танана а крупна болест, 

скривена и подмукла пијавица, која сише и слаби крв љубави. 

Оговарање је лицемерство љубави, узрочник оскврњења и 

оптерећења савести, уништење чистоте. 

Неке људи  греше јавно и без срама, а други потајно и са више 

стида чине још горе ствари него први.  Када сам једном 

приликом чуо неке људе како оговарају, ја им запретих. 

Делатељи овога зла су у своју одбрану наводили да тако чине 

из љубави и бриге за онога који је био предмет оговарања. А ја њима рекох: Онога који 

тајно оклевета ближњега свога, тога отерах (Пс.100,5). Ако заиста волиш ближњега како 

кажеш, помоли се тајно, а не да исмеваш човека. То је начин који је угодан Господу. А и 

ово нека ти не остане непознато, па ћеш се чувати да не осудиш људе који се спотакну: док 

је Јуда био ученик Христов, разбојник је припадао убицама; и чудо, како да се у једном 

магновењу зби са њима таква промена! Јуда постаде разбојник а разбојник на крсту 

постаде покајник и исповедник. 

Ко хоће да победи духа оговарања, нека кривицу не приписује ономе који је пао, већ 

демону који га је оборио. Знао сам човека који је јавно згрешио, а тајно се покајао. И онај 

кога сам осудио као блудника, беше већ пред Богом невин, умилостививши га искреним 

обраћењем. 
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Никада се немој устручавати пред оним који у твоме присуству оговара 

ближњега, него штавише реци: „Стани, брате! Ја сваки дан падам и у теже 

грехе. Па, како могу да га осуђујем?" Тако ћеш једним замахом начинити два добра: 

једним леком излечићеш и себе и ближњега. 

Један од најкраћих путева да се добије опроштај грехова јесте: не осуђивати. Не судите, 

и неће вам се судити (Лк.6,37). Као што се ватра противи води, тако је и осуђивање 

страно ономе који хоће да се покаје. 

Немој осуђивати чак ни када би видео некога да греши и на самој самрти: Суд Божији 

људима није познат. Неки су јавно чинили велике грехове, али су још и веће врлине 

чинили тајно. И они који су им се тако радо ругали, преварише се, јер од дима нису 

видели сунце. 

Чујте ме, чујте, сви ви који строго судите туђим делима: ако је тачно (а тачно је) да ће нам 

се судити судом каквим судимо (уп. Мт.7,2), онда ћемо свакако пасти управо у оне телесне 

или душевне грехе за које окривљавамо ближњега. 

Строге и брижљиве судије грехова свог ближњег болују од наведене страсти 

зато што немају савршенога и трајног сећања и бриге о својим сопственим 

гресима. Јер, онај који тачно, без плашта самољубља, види своја зла дела, ни о чему се 

другом од овоземаљких ствари више не брине, мислећи на то да ни за сопствени плач 

неће имати довољно времена, макар и сто година живео, и макар видео како из очију 

његових истиче и читава река суза, велика као Јордан. 

Демони нас наговарају или да грешимо, или, ако не грешимо, да осуђујемо 

оне који греше, како би, убице, помоћу другог испрљали прво. 

Знај да се злопамтљиви и злобни људи препознају и по томе што, обузети духом мржње, 

лако и са уживањем умањују вредност учења, делатности и врлине свог ближњег. Знао 

сам неке људе који су тајно и скривено од света чинили најтеже грехе. Међутим, 

сматрајући се чистим, они су тешко нападали оне који јавно падају у лаке грехе. 

Судити, значи бестидно својатати Божије право, а осуђивати, значи упропашћивати своју 

душу. Као што надменост може и без друге страсти упропастити човека, тако нас и суђење 

само по себи може савршено погубити. Онај фарисеј је био осуђен управо због тога (уп. 

Лк.18,10 и д.). 

Добар баштован бере само зреле јагоде, а незреле не. Паметан и разборит ум, исто тако, 

примећује само врлине и само о њима говори. А безумни човек проналази само кривице и 

недостатке. О њему је и речено: Истражише безакоње, ишчезоше они који су истражили 

истрагу (Пс.63,7). Немој осуђивати ни онда када својим очима видиш да неко греши: 

често се и очи варају. 

Никада не заборавите да и само значење речи διάβολος – диаволос (ђаво) 
јесте: клеветник, лажов, опадач, оговарач! 
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FOR ALL OF YOUR SPIRITUAL NEEDS PLEASE DO NOT HESITATE TO CALL FR. 

PREDRAG AT 224/388-2605    OR EMAIL HIM AT  opredragbojovic@hotmail.com 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Blessings & prayers / Благослови и молитве 

Home blessings  / Благосиљање домова –  

 

Baptisms-Крштења: Weddings / Венчања –
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

ИСТИНСКИ БЛАГОДАРИМО СВИМА КОЈИ СЕ ТРУДЕ И УЧЕСТВУЈУ У 

ПРИПРЕМИ НЕДЕЉНИХ РУЧКОВА ИСТОВРЕМЕНО АПЕЛУЈУЋИ И НА 

ОСТАЛЕ ДА НАМ СЕ ПРИКЉУЧЕ! 

Great thank you to those who prepared lunches. 

May you continue to be an example to others! 

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

У сусрет великих празника по календарском реду, почиње период крсних слава. Свима 

који се спремају да прославе своју крсну славу или дан заштитника своје породице, 

желим срећну и Богом – благословену славу. Хтео бих у овом парохијском писму да вас 

подсетим на неколико информација, које ће можда бити корисне онима који тек почињу 
да славе или су понешто од тога заборавили. 

Слава је молитвени чин којим уз славска обележја (славску свећу, колач, жито и вино) 

прослављамо Бога и Светитеља заштитника наше породице. Као празник породице 

слава нас молитвено везује са нашим прецима који су нам тај празник предали као дан 

успомене на своје покрштавање када су примили Православну веру. Зато се Слава 

често зове именима: Крсна слава и Крсно име, што свакако указује на покрштавање 

фамилије на дан неког од Светитеља (Св Николе, Св. Јована и других). Слављење 

успомене на своје покрштавање породица је на празник Светитеља обележавала 
молитвом и светковином сваке нове календарске године. 

У свему томе Црква је у слављењу препознала нешто добро и 

корисно за духовни живот породице, јер се на тај начин слави 

Господ и његови Светитељи. 

Током молитве, кади се славска трпеза-софра, славска икона и 

присутни гости. Поредак за софром као и цео молитвени чин, 
држи долибаша када на слави није присутно свештено лице. 

Обичај народног молитвеног правила за столом је церемонија 

над већ освећеним славским симболима у Цркви. Црква га је 

као таквог прихватила и благословила, јер он треба да пренесе 

молитву из Цркве у кућу за славски сто домаћина. Ту се дакле 

раздељује оно што је већ освештано члановима породице и 

њиховим гостима. Ово народно молитвено плавило за столом 

није исто у свим крајевима, али сваки за себе представља 

бисер народне вере и побожности, који за славским столом држи ред и протокол од 
тренутка када се упали славска свећа и почне слава. 

mailto:opredragbojovic@hotmail.com
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ЗАБЛАГОДАРИМО ГОСПОДУ – LET US GIVE THANKS TO THE LORD! 

 
 

МОЛИМО ВАС, ДРАГА БРАЋО И СЕСТРЕ,  ДА ПОТПИШЕТЕ СТАРАТЕЉСКЕ 

КАРТИЦЕ КОЈЕ СМО ВАМ ДОСТАВИЛИ, БЕЗ ОБЗИРА НА СУМУ КОЈУ ЖЕЛИТЕ 

ДА ДОНИРАТЕ. ОД МНОГО ВЕЋЕГ ЗНАЧАЈА НАМ ЈЕ ВАШ ПОТПИС ЈЕР 

ВИДЉИВО ПОКАЗУЈЕ ПОДРШКУ НАШОЈ ЦРКВИ И ЊЕНОМ МИСИОНАРСКОМ 

КАО И СОЦИЈАЛНОМ РАДУ! 
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4916 Rainier Ave S, Seattle WA 98118 

 

У сарадњи и коорганизацији наше суграђанке Елене Вукосављев и 

Црквено-школске Општине Свети Сава, 05. октобра 2014. 

Године, одржаће се хуманитарни концерт у циљу прикупљања помоћи за 

настрадале у недавним поплавама у Србији и Републици Српској.Позивамо 

све љубитеље добре музике, посебно љубитеље џеза, као и све оне који желе 

да помогну, да нам се придруже ове вечери. 

We invite you all dear brothers and sisters to this humanitarian event/concert 

organized by Elena Vukosavljev and our Church-School Congregation. We 

continue with these benevolent activities in an effort to collect and transfer much 

needed financial aid to our brothers and sisters in Serbia and Republic of Srpska 

who suffered greatly in recent flooding. Let us enjoy in an evening of good jazz 

music, showing compassion and empathy at  the same time!                                                                                          
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ИЗ ЖИВОТА НАШЕ ПАРОХИЈЕ – FROM THE LIFE OF OUR PARISH 
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St. Sava Serbian Orthodox Church 

P.O. Box 2366 

Issaquah, WA 98027 

 
RETURN SERVICE REQUESTED 

www.StSavaChurch-NW.org 

            

“For where two or three have gathered together in my 

name, I am there in their midst.” Matthew 18:20 

 

“Где су два или три сабрана у моје име  

Тамо сам и ја међу њима.” Матеј 18:20 
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