
 
Роз к лад богослужінь  на  місяць  липен ь  20 11  р .  

 
Неділя, 3го 3ТЯ після П’ятидесятниці.                        

Год. 8:45 р.   Обідниця в англійській мові. 
Год. 10:00 р. Свята Літургія. 

Неділя, 10го 4ТА після П’ятидесятниці.  
Год. 8:45 р.   Обідниця в англійській мові  
Год. 10:00 р. Свята Літургія. 

Неділя, 17го 5ТА після П’ятидесятниці.                        
Год. 8:45 р.   Обідниця в англійській мові. 
Год. 10:00 р. Свята Літургія   

Неділя, 24го 6ТА після П’ятидесятниці.                                        
Год. 8:45 р.  Обідниця в англійській мові.  

  Год. 10:00 р. Свята Літургія. 

Неділя, 31го 7МА після П’ятидесятниці.                               
Год. 8:45 р.   Обідниця в англійській мові.     
Год. 10:00 р. Свята Літургія  

   

 
 

  
 
НАСТУПНІ  З БО РИ ПАРАФ ІЯЛЬНОЇ  У ПРАВИ 
відбудуться у середу, 13го  липня о 7ій год. веч. у парафіяльній 
залі.   
 

 
 
 
ЗГАДАЙМО І ПОМОЛІМОСЬ  ЗА ЗДОРОВ'Я  наших братів і 
сестер:  
Уляни Безуської, яка вивихнула ногу і нeхай добрий Господь Бог 
допоможе їй повернутись до повного здоров'я. 

 

 



The theories of some that Volodymyr actually "tried" Islam and other 
religions to see, one would presume, "how they fit" is a modern 
interpretation that has no basis in historical fact or even speculation. 
Did Volodymyr "force" Christianity on his people?  That question 
betrays a modern bias.  People always followed the religion of their 
leaders. 
Volodymyr himself followed what those did before him.  Tradition was 
more than a series of quaint customs.  It was and is a way of life 
based on a deep-rooted relationship to one's ancestors. 
The success of Christianity, once received through Baptism, would 
only come about, however, to the extent that it was "married" to the 
culture and way of life of the people. 
A special four volume "Trebnyk" or Book of Blessings was developed 
by the Kyivan Church that related prayer to the daily activities of the 
rural populace of most of its members. 
The Church followed nature's cycles to the letter, respecting its 
inherent holiness.  The people in turn respected the Church for 
inculturating their way of life into its vision of faith and life in 
accordance with the Gospel of Christ. 
The first Church in Ukraine was built in honour of the Prophet Elias 
(Feast: August 2nd). Elias, having gone up to heaven in a chariot of 
fire, was said to protect against lightning during the summer flash 
storms.  A candle would be lit before his Icon in homes during 
devastating storms as well as during times when people would be 
slowly dying. 
Sts. Savaty and Zosimas, along with St John the Baptist were and 
are the patrons of the bees and bee-keeping.  Sts. Florus and Laurus 
the patrons of farming, along with St George, whose two feasts in 
May and November, frame the agricultural year in Ukraine. 
Various local traditions that echoed ancient ones kept the integrity of 
the people's material culture alive while being infused with a Christian 
meaning. 
Later, he placed it at the source of the River Dniepro-Slavutych as if 
to consecrate forever the water in which his people were baptized. 
  



must increase, I must decrease.‖ (John 3:30) We are reminded of 
this fact celebrating John’s birth just days after the summer solstice 
since the daylight will now decrease and we will celebrate the birth of 
Jesus just days after the winter solstice when the daylight will 
increase. 

We see John’s great courage in condemning the marriage of Herod 
to Herod’s brother’s wife. This is a reminder to us that not everything 
that is allowed by law is morally right, e.g. divorce and abortion.  
Herod had John arrested and put in prison. John stood up for the 
truth and unfortunately like many who stand up for the truth today he 
had to pay a price. John’s courage in upholding the dignity of 
marriage and condemning the adulterous relationship of Herod and 
Herodias was to result in his death by beheading in prison.  

John’s courage in upholding the truth about marriage, and his 
subsequent beheading as a result, challenges us in a time when it is 
not popular to speak the truth or live by the truth.  He remind us that 
just because certain behavior is enshrined in the law of the land does 
not mean that is morally right. John turning attention away from 
himself towards Jesus reminds us to do the same also in our lives. In 
each of us, we ourselves are to decrease and Jesus is to increase. 
St. John the Baptist, pray for us.  

Saint Volodymyr the Baptizer: 

Having inherited a vast empire from his grandmother, St Olha, 
Volodymyr pressed forward with her vision of a people united by a 
common spiritual culture that transcended the parochial loyalties of 
their local traditions. 
For Volodymyr, the reception of Byzantine Christianity had more to 
do with cultural proscriptions, such as the fact that his grandmother 
had been baptized there, than even with the all-important political 
considerations. 
  



 
ВИСЛОВЛЮЄМО ЩИРІ СПІВЧУТТЯ Миколі Остапенку, та всій 
родині Остапенків, в звязку із смертю їхньої матері Марії 
Остапенко, яка відійшла  у вічність 29го травня цього року. Вічна 
їй пам’ять!  
 
ВИСЛОВЛЮЄМО ЩИРІ СПІВЧУТТЯ Раїсі Данилюк, в звязку із 
смертю її доньки Роксани Данилюк, яка відійшла  у вічність 7го 
червня цього року на 50-му році життя. Вічна їй пам’ять! 
  
  

БІБЛІОТЕКА 
Звертаємось до всіх хто позичив книжки і відео диски і тримають 
їх вже тривалий час, просьба, повернути їх до бібліотеки.  Маємо 
попит на ці матеріяли, тож, є дуже бажаним, щоб бібліотека 
могла цей попит задовільнити, допоможіть нам. 
Сердечне спасибі пану Олександру Полецю за його нову додачу 
відео дисків до нашої вже досить багатої відео колекції.  Нова 
додача є цікаве відео-представлення опери, ―Запорожець за 
Дунаєм‖, з трьох часів: запис опери, з 1953 року, представлений 
мистцями з корінням з 30-тих років; запис, з 1986 року, це вже 
мистці нового гатунку; і запис опери, з 2007 року, це вже мистці 
Незалежної України.  
Звертаємось до членів нашої громади, хто має зайву шафу з 
поличками для книжок і бажав би подарувати її бібліотеці, це 
безмежно допомогло б з упорядкуванням нових книжок. 
Парафіяльна бібліотека буде відчинена у першу і третю неділю 
після Служби Божої.  Просимо бажаючих відвідати бібліотеку, 
подивитися що маємо нового.  Запрошуємо добровольців 
допомогти в бібліотеці.  Просимо звертатися до Валентини 
Полець (612-781-8204) та Ольги Ярмулович (612-379-4073). 

  
 

ПОЖ ЕРТВИ НА ВИД АВНИЦ ТВО  "БЮЛЕТНЯ"  -
Слідуючі подані читачі щедро пожертвували гроші на 



видавництво «Церковного бюлетня‖.  Хто має бажання зробити 
пожертви на видавництво "Бюлетня" звертайтеся безпосередньо 
до скарбника.  Дякуємо  за вашу підтримку. 
 

Анна Грипа $20.00 

Євгенія Громницька $20.00 

 
 

 
 
ЛАСКАВО  З АПРОШУ ЄТЬСЯ  всіх після Служби Божої до 
парафіяльної залі на солодощі, каву, і товариство.  Так 
відбувається кожної неділі після Служби Божої, як не буде 
якихось поминальних чи парафіяльних обідів.  Тому, що 
сестрицтво у відпустці у місяцях липні і серпні, 
запрошуємо всіх, хто має бажання приготовити таку 
перекуску записатися в календар, який висить на стіні біля 
кухні.  А тим хто це робив і буде робити велике спасибі. 

 

СВЯТІ ПЕРВОВЕРХОВНІ АПОСТОЛИ ПЕТРО І ПАВЛО. 

Згадаємо, скільки бід і скорбот зазнали Первоверховні апостоли 
несучи світові Благу вість про Христа Розп’ятого і воскреслого, 
що дарував спасіння. ―Я думаю, — пише св. апостол Павло до 
коринтян, — що нам... Бог судив бути ніби засудженими на 
смерть, бо ми були позорищем світові, терпимо голод і спрагу, і 
наготу і побої, і поневіряємось, ганьблять нас, ми благаємо: ми 
як сміття для світу, як порох, що усі топчуть донині‖ (1 Кор. 4, 9–
13). Святий апостол Петро виявив свою любов і відданість 
Господеві ще в дні земного життя Спасителя. До покликання 
свого на труди апостольські він носив ім’я Симон і жив у 
галилейському містечку Вифсаїді. Господь же назвав нового учня 
Кифою, що означає арамейською мовою ―камінь‖, ―скеля‖. У 
грецькій мові цьому слову відповідає ―петрос‖ або ―петра‖.  



wearing a garment of camel-skin and eating locusts and wild honey 
(Mark 1:6; Matt 3:4). He proclaimed the kingdom of God and a 
coming judgment, and invited people to accept baptism as a sign of 
their repentance. His ministry resembled that of the prophets in that 
he disturbed the comfortable and comforted the disturbed. We see 
him disturbing the comfortable when he said to the Pharisees and 
Sadducees, ―Brood of vipers, who warned you to flee from the 
coming retribution? Produce fruit in keeping with your repentance 
and do not presume to tell yourselves we have Abraham as our 
father.‖ (Luke 3:7-8) His message obviously disturbed people so 
some of the powerful did repent, including tax-collectors and soldiers. 
Tax-collectors asked him what they must do and he replied, ―Exact 
no more than the appointed rate.‖ (Luke 3:13) Soldiers also repented, 
and his advice to them was ―No intimidation! No Extortion! Be content 
with your pay!‖ (Luke 3:14) His message spread far and wide. Mark 
says all Jerusalem and Judea made their way to him and as they 
were baptized in the Jordan they confessed their sins (Mark 1:5).  

We see John’s humility when he did not want attention on himself but 
directed people to Jesus. People began to wonder if John was the 
Messiah so he reassured them that he was not. He declared that his 
ministry was preparing for the coming of the Messiah, ―I have 
baptized you with water, but he will baptize you with the Holy Spirit.‖ 
(Mark 1:8) When Jesus came to John asking for baptism, John 
recognized Jesus at once and said, ―Look, there is the lamb of God 
who takes away the sins of the world.‖ (John 1:29) These words have 
found their way into the prayer of Mass; when the priest holds up the 
Sacred Host as we prepare for Holy Communion he says, ― This is 
the Lamb of God who takes away the sins of the world...‖ Jesus 
began his public ministry after he had been baptized by John. An 
expectation had developed among the Jews that the prophet Elijah 
would return to earth once again to prepare them for the coming of 
the Messiah and Jesus later declared that John was that Elijah type 
person they were expecting (Mark 9:13). After Jesus’ baptism once 
again we see John turning the attention to Jesus as he declared, ―He  



Anyone wishing to make a donation to the Bulletin kindly make your 
contributions directly through the church treasurer.  Thank you for 
your support. 
 

Anna Hrypa $20.00 

Ewhenia Hromnycky $20.00 

 
 

FELLOWSHIP COFFEE HOUR –  Everyone is invited to the 
church hall every Sunday after Liturgy for refreshments and fellowship 
with the exception of the Sundays when memorial services or church 
dinners are planned.  . During the months of July and August the 
Sisterhood will be taking a break.  Please consider volunteering 
to host a coffee hour by signing up on the chart in the Parish 
Hall.  Many thanks to those who have volunteered in the past and to 
those who will volunteer to host future coffee hours. 
 
 

THE BIRTH OF JOHN THE BAPTIST 

  

 On July 7th.  we celebrate the birth of St. John the Baptist. He was 
the son of Zechariah and Elizabeth. Luke tells us the angel Gabriel 
announced his birth to his father Zechariah and gave him the name 
John, which means ―God is gracious.‖ (Luke 1:8-23) Even while still 
in his mother’s womb he recognized the presence of Jesus by 
leaping when Mary visited Elizabeth (Luke 1:41). It is the moment 
when John the Baptist was cleansed of original sin. The angel 
Gabriel had previously promised Zechariah that John would be filled 
with the Holy Spirit even while in the womb (Luke 1:15), and this 
promise was fulfilled when he was cleansed of original sin when 
Mary visited his mother Elizabeth. 

John left his parents to live the life of a prophet in the desert. He 
preached in the desert dressed like an Old Testament prophet,  



Відтоді новонавернений апостол зробився палким послідовником 
Христовим, Його учнем і постійним супутником. 
Самовіддана любов до Христа відкривала Петрові Божий 
Промисл. Він перший визнав Ісуса Сином Бога Живого (Мф. 11, 
16). Почувши новину після Воскресіння Господа, він перший 
біжить до гробу Христа, а пізніше говорить Йому: ―Господи! Ти 
знаєш, що я люблю Тебе‖ (Ін. 21, 16). Після зшестя Святого Духа 
Петро першим серед апостолів почав голосно проповідувати віру 
в Христа, і багатьох людей-язичників та юдеїв навернув до 
християнської віри.  Апостол Петро мученицьки закінчив на 
хресті своє життя, кров’ю засвідчивши відданість слову Христа.  
У всій історії Вселенської Церкви ледве знайдеться інша особа 
так відома християнському світу, як святий Павло. До покликання 
на благовісницьке служіння він носив ім’я Савл та був ревним 
охоронцем фарисейських законів. Сам Христос переродив його з 
―старозавітної‖ і зробив ―новою‖ людиною та просвітив його 
світлом істини. І від цього часу не стало Савла, а з’явився Павло 
— цей ―обраний сосуд‖ Божий і другий Первоверховний апостол. 
Своє апостольське служіння Павло проводив під безпосереднім і 
явним керівництвом Божим. ―Сповіщаю ж вам, браття, — пише 
апостол галатам, що Євангеліє... я прийняв... і навчився не від 
людини, а через одкровення Ісуса Христа‖ (Гал. 1, 11–12). 
Великою була могутність проповіді апостола, він добре 
потрудився для поширення віри Христової. Апостол Павло 
особисто не бачив Христа, не був серед учнів за Його земного 
життя, але своїм просвіченим, ясним і багатогранним розумом 
назавжди визнав, що Христос — це дійсно обітований Месія, 
котрий прийшов спасти увесь рід людський, і хто у Христі, той 
нове творіння, нова людина. Апостол Павло теж дістав вінець 
мученицької смерті, хоча на відміну від апостола Петра його не 
розп’яли, а як римському громадянинові стяли голову мечем. 
Великою була нагорода Первоверховним апостолам ще за часів 
їх земного життя. Святий апостол Петро був удостоєний стати 
свідком найважливіших подій в житті Христа-Спасителя – 
Гефсиманської молитви і Божественної слави на горі 



Преображення. А святому апостолу Павлу було дано бути 
взятим до третього неба, за його висловом, до раю, де він чув 
невимовні слова, котрих людина не в змозі і переказати. 
 
 

ПРЕДТЕЧА І ХРЕСТИТЕЛЬ ГОСПОДНІЙ ІВАН. 

Про Святого Пророка Івана віщував пророк Ісайя, що він прийде 
приготувати дорогу грядущому Господу Спасителю. За 
свідченням святого євангелиста Луки, народження Пророка і 
Хрестителя Івана було сприйнято всіма близькими людьми з 
радістю і надією на спасіння, що наближається. 
Погляньмо, брати й сестри, на лик великого угодника - Предтечі і 
Хрестителя Івана. Про нього Сам Христос говорив, що із усіх 
народжених жінками на Землі він найбільший. Він суворий 
подвижник. Життя його - суцільний подвиг. Він носить тільки 
необхідний одяг, покриваючи своє голе тіло шкірою верблюда й 
підперізуючись широким поясом. Живе в пустині. Харчується 
тільки диким медом і акридами. Він не п'є вина. Він у подвизі 
усамітнення готує себе для великої справи - приготувати серця й 
уми людей до прийняття Христа Спасителя. Бог благозволив 
вибрати Предтечею обітованого Месії саме його - великого 
Пророка, сильного духом подвижника, земного ангела, 
світильника Світла, денницю незаходимого Сонця, голоса 
вопіющого в пустелі, ангела у плоті. 
 
Предтеча Іван з усією ревністю проповідує покаяння, запальним 
своїм словом навертає уми й серця заблудлих іудеїв, викриває в 
гріхах і пороках як простих людей, так і сильних світу цього; тих, 
хто покаявся, хрестить у водах Йордану. Він, викривач неправди, 
мученицьки постраждав за правду. Церковна іконографія у так 
званому Деісусному чині зображає Предтечу першим, після 
Богоматері, що стоїть поряд з Христом Спасителем, Царем 
Слави, в постійній молитві за світ і людей. Він останній пророк 
Старого Завіту і перший пророк - мученик Нового Завіту,  

http://tv.orthodoxy.org.ua/node/393
http://tv.orthodoxy.org.ua/node/393


W e  e x t e n d  o u r  d e e p e s t  s y m p a t h y  t o  N i c h o l a s  
O s t a p e n k o , and all their family, upon the death of their mother 
Maria Ostapenko,  who passed away on May 29th .  May her 
memory be eternal!  

  
W e  e x t e n d  o u r  d e e p e s t  s y m p a t h y  t o  R a i s a  
D a n y l u k , upon the death of her daughter Roxana Danyluk,  who 
passed away on June 7th .  May her memory be eternal!  

  
LIBRARY 
We are calling upon all, who borrowed books and/or videodisks for 
an extended period of time, to return these items to the Library.  
There are people asking for these materials and it would be very 
desirable to satisfy their requests, please help us. 
Many thanks to Mr. Alexander Poletz, for his new donation of 3 video 
DVDs to our already substantial video collection.  The new addition is 
very interesting presentation of the opera ―Zaporozets Beyond the 
Danube‖ from three periods: opera recording from 1953, by artists 
from 1930 school; a recording from 1986, done by artists of new era; 
and a recording from 2007, created by artists that have their roots in 
independent Ukraine. 
We are asking for a donation of a bookcase for the Parish Library.  If 
any members of our Parish have a bookcase and wishes to donate it 
to the Library, this will help us tremendously with entering new books 
into our Library system. 
The Parish Library will be open on the first and third Sunday after the 
Liturgy.  Please visit the library to see what’s new, check out a book 
and/or video.  Volunteers are welcome to help in the library.  Please 
contact Valentina Poletz (612-781-8204) or Olga Jarmulowycz (612-
379-4073). 
  

CHURCH BULLETIN DONATIONS:  The following individuals 
have generously donated to the publication of the Church Bulletin.   



 Schedule of services for the month of July 2011 
 
 

Sunday, 3rd 
 
 

3RD Sunday after Pentecost. 
 8:45 a.m.    Pro Liturgy in English. 
 10:00 a.m.  Divine Liturgy.   

Sunday, 10th 
 

4TH Sunday after Pentecost.   
8:45 a.m.    Pro Liturgy in English. 
10:00 a.m.  Divine Liturgy. 

Sunday, 17th 5TH  Sunday after Pentecost. 
 8:45 a.m.    Pro Liturgy in English. 
10:00 a.m.  Divine Liturgy. 

Sunday, 24th 
 

6TH  Sunday after Pentecost. 
 8:45 a.m.    Pro Liturgy in English. 
10:00 a.m.  Divine Liturgy. 

Sunday, 31st 7TH  Sunday after Pentecost. 
 8:45 a.m.    Pro Liturgy in English. 
10:00 a.m.  Divine Liturgy.  

 
       Looking Ahead……... 

 
 

The  nex t  church  board  meet ing  is scheduled for 
Wednesday, July 13th  at  7:00 p.m. in the church hall.   
 

 
 

N E W S  A N D  N O T E S . . .  
 

 
 

PLEASE REMEMBER TO PRAY FOR,  
Uliana Bezusky, who dislocated her leg and may the good Lord  help 
her to make a full recovery. 
  
 

 



 
найближчий друг Христа. 
Церква вірить в його молитви і звертається до них. 
Коли ми, віруючі, відмічаємо те чи інше християнське свято, 
молитовно ублажаємо того чи іншого Божого угодника, ми 
природно, не тільки віддаємо йому хвалу і прохання, але й 
стараємося - або, принаймні, повинні старатися - наслідувати 
його. Кращим даром святому, якого прославляємо, буває наше 
прагнення наслідувати чесноти його, наслідувати його віру, надію 
і любов. В чому ж ми можемо наслідувати найбільшого з усіх 
народжених жінками? Перш за все потрібно просити його 
молитовної допомоги у справі нашого удосконалення, вникаючи 
у життя, подвиги і святість великого Предтечі. Ми не можемо 
бути ангелами у плоті, бо ми дуже слабкі й немічні люди. Але ми 
можемо боротися, як боровся він, живучи в пустині, зі своїми 
порочними думками. 
  
Слово Боже говорить, що від серця виходять злі помисли, 
вбивства, перелюбства, любодіяння, лжесвідчення, хула. Ми 
будемо спадкоємцями Предтечі, якщо будемо боротися зі своєю 
гордістю. Гордість скинула ангелів з неба в пекло. Гордість 
принижує й губить кожну людину. Борючись з гордістю, необхідно 
виховувати в собі смирення Предтечі, бо воно возвеличує і 
спасає людину. Наслідуючи великого Предтечу, необхідно 
стримувати свій язик, просити Бога, щоб Він поставив сторожу 
устам нашим, щоб з наших уст не виходило ні слова 
роздратування, чи осудження, чи порочного міркування, чи 
прокляття.  
  

 
 
 
 
 
 
 



 
 

У  л и п н і  д е н ь  н а р о д ж е н н я  м а ю т ь :  
 

J u l y  b i r t h d a y  c e l e b r a t i o n s :  
 

2го Роман Інґрасія 2nd Roman Ingrassia 

4го Богдан Станиславів 4th Bohdan Stanyslaviv 

4го Уляна Безуська 4th Uliana Bezusky 

12го Олена Лобзун 12th Olena Lobzun 

14го Петро Каркоць 14th Peter Karkoc 

19го п.м. Галина Корсун 19th pani matka Halyna Korsun 

20го Зіна Полець 20th Zina Poletz 

20го Володимир Синіцин 20th Volodymyr Synicyn 

21го Ірина Монтанарі 21st Irene Montanari 

23го Ольга Бреславець 23rd Olha Breslawec 

24го Настуня Коноплів 24th Nettie Konopliv 

25го Наталя Ріленд 25th Natalie Rieland 
 

   
 
 
 
Щиросердечно вітаємо всіх вище перечислених парафіян та 
прихожан з днем народження.  Бажаємо всім міцного здоров'я, 
щастя, радості, успіхів у всьому та Божого благословіння на МНОГІ, 
МНОГІ ЛІТА! 
 

Birthday greetings to all of the parish members and visitors listed above.  
Best wishes for good health, prosperity, happiness, success, and all 
God’s blessings for many years to come! 

 

 

 

 
 
 
 

  
 
 
 



Члени Церковної Управи 2011 р.  
 

 
Настоятель Прот. Євген Кумка 612.379.2280 

Голова Валентина Яр 612.789.6622 

1ший заступник Василь Мосейчук 612.532.6571 

2гий заступник Віктор Лобзун 763.546.9568 

Ceкретар: Наталія Мартиненко 651.454.2561 

Фін. Секретар Степан Коноплів  763.781.6010  

Cкарбник Марія Кірик 612.327.5536 

Куль. Освіт. Реф.   

Вільний член Петро Плювак 612.850.9287 

Трости Кіра Цареградcька 651.452.2987 

 Андрій Каркоць 612.232.5425 

 Юлія Павлюк 651.439.7702 

 Iван Прокопюк 612.481.7315 

 Леся Ґелецінська 612.331.3541 

Контрольна Комісія Маруся Семенюк 612.331.8475 

 Петро Гахoв 612.788.8762 

 Мирослава Мосейчук 763.473.3182 

 
2011 Church Board Members  

 
Pastor V. Rev. Evhen Kumka 612.379.2280 

President Valentina Yarr 612.789.6622 

1st Vice President Vasyl Moseychuk 612.532.6571 

2nd Vice President Viktor Lobzun 763.546.9568 

Secretary Natalie Martynenko 651.454.2561 

Financial Secretary Steve Konopliv  763.781.6010  

Treasurer Mariya Kiryk 612.327.5536 

Cultural Chair   

Member at Large Peter Pluwak 612.850.9287 

Trustees Kira Tsarehradsky 651.452.2987 

 Andrij Karkos 612.232.5425 

 Julie Pawluk 651.439.7702 

 Ivan Prokopiuk 612.481.7315 

 Oleksandra Gelecinskyj 612.331.3541 

Controlling Committee Maria Semeniuk 612.331.8475 

 Peter Hachow 612.788.8762 

 Myroslava Moseychuk 763.473.3182 

  
 



------------------------------------------------------------------------------------------   
VALENTINA YARR – Realtor, CRS,GRI         Edina Realty 
Direct: (651) 639-6394                                     2803 Lincoln Drive 
Cell:    (612) 751-0200                                     Roseville, MN 55113 
Fax:    (651) 639-6418 

valentinayarr@edinarealty.com            www.valentinayarr.edinarealty.com 

ANDRIY KARKOS – Mortgage Banker       Bell Mortgage 
Direct: (952) 277-3065                                 1000 Shelard Parkway,Suite 500 
Cell: (612) 232-5425                                   Minneapolis, MN 55426 
Fax: (952) 591-9060 

akarkos@bellmortgage.com             www.andriykarkos.com 

LUBA PERCHYSHYN                               Ukrainian Gift Shop 
                                                                 2782 Fairview Ave. No. 
Tel: (651) 638-9700                                     Roseville, MN 55113 
www.ukrainiangiftshop.com  
========================================================= 
VIKTOR LOBZUN – owner                       Viktor’s services 
Janitorial Services – Commercial &              3740 Saratoga Ln. No. 
Residential                                                    Plymouth, MN 55441 
Office: (763) 546-9568           Other Services: Window Cleaning – Handyman 
Cell: (612) 281-8640             Parties Services: Wait Staff, Set-Up & Clean Up 
=========================================================  
УКРАЇНСЬКА КРЕДИТНА СПІЛКА         Ukrainian Credit Union 
Office: (612) 379-4969                               301 Main St. NE 
Fax: (612) 379-9069                                  Minneapolis, MN 55413 

ukrainiancu@popp.net                               www.ukrainiancumn.com  

Nick & Danielle Radulovich –            Kozlak-Radulovich Funeral Chapel 
Owners                                              1918 University Ave. NE 
Office: (612) 789-8869                         Minneapolis,MN 55418 

www.kozlakradulovich.com  

JULIE M. PAWLUK –                                           HHPM 
Attorney at law                                      6200 Shingle Creek Pkwy. Suite 385 
Office: (763) 566-8832                          Brooklyn Center, MN 55430 

Fax:    (763) 566-9214 

VADIM BONDARENKO -                          VVBond Costruction Co. 
Owner                                                       3297 136 th St. W 
Cell: (651) 248-2954                                   Rosemount, MN 55068 

Office: (651) 423-4254                                vadimbond@yahoo.com  

mailto:valentinayarr@edinarealty.com
http://www.valentinayarr.edinarealty.com/
mailto:akarkos@bellmortgage.com
http://www.andriykarkos.com/
http://www.ukrainiangiftshop.com/
mailto:ukrainiancu@popp.net
http://www.ukrainiancumn.com/
http://www.kozlakradulovich.com/
mailto:vadimbond@yahoo.com
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