
 
Роз к лад богослужінь  на  місяць  липен ь  20 16  р .  

 
Неділя, 3го 2та після П’ятидесятниці.    

Год. 10:00 р. Свята Літургія. 

Неділя, 10го 3тя після П’ятидесятниці.  
Год. 10:00 р. Свята Літургія. 

Неділя, 17го 4та після П’ятидесятниці.                        
Год. 10:00 р. Свята Літургія  

Неділя, 24го 5та після П’ятидесятниці.                                                                        
Год. 10:00 р. Свята Літургія. 

Неділя, 31го 6та після П’ятидесятниці.                                                                        
Год. 10:00 р. Свята Літургія.   

    

  
 

  
 
 
НАСТУПНІ  З БО РИ ПАРАФІЯЛЬНОЇ  У ПРАВИ 
відбудуться у середу, 13го  липня о 6:30 год. веч. у парафіяльній 
залі.   
 

 
 
 
ЗГАДАЙМО І ПОМОЛІМОСЬ  ЗА ЗДОРОВ'Я  наших братів і 
сестер:  
 Рада Рааш, перебувала в лікарні, а тепер знаходиться дома. 
Нeхай добрий Господь Бог допоможе їй повернутись до повного 
здоров'я. 

Оголошення. 
9 липня в суботу о 12:00 годині в полудень відбудуться хрестини 
Катерини Надії Філіпович та панахида за спокій душі спочилої 
Катерини Ковалів Філіпович. 

 



Приняття буде в церковній залі зразу після служб. 
                                                                         Марко Філіпович 

 

БІБЛІОТЕКА 
Пані Рада Рааш подарувала Парафіяльній bібліотеці, з колекції її 
діда с.п. єпископа Паїсія, 70 дуже цікавих та цінних книжок на 
різні теми. Одна, дуже гарно оброблена книга, Мистецтво 
Київської Русі,  це альбом архітектури, мoзaїки, фресків, ікон та 
інше з історії середньовічної художньої культури Київської Русі.  
Також “ Великий Українець”, надзвичайно цікава книжка з життя 
та діяльності Михаїла С. Грушевського – першого Президента 
України й найвидатнішого українського історика.  Щиро дякуємо 
пані Раді за щедрий дарунок.   
Парафіяльна бібліотека буде відчинена кожну 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  "Б ЮЛЕТНЯ"  -
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. 
 

Анастасія Крейг $50.00 

  
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. 
 

День незалежності США 
 

День незалежності вважається днем народження Сполучених 
Штатів як вільної і незалежної країни. Більшість американців 
називають це свято просто за його датою - «Четверте липня».  
Свято нагадує про те, що 4 липня 1776 було підписано 
Декларацію незалежності. У той час жителі 13 британських 
колоній, які розташовувалися уздовж східного узбережжя 
сьогоднішньої території Сполучених Штатів, вели війну з 
англійським королем і парламентом, оскільки вважали, що ті 
поводяться з ними несправедливо. Війна почалась у 1775 році.  
В ході військових дій колоністи зрозуміли, що б’ються не просто 
за краще поводження, а за свободу від англійського панування. 
Це було чітко сформульовано в Декларації незалежності, яку 
підписали керівники колоній. Вперше в офіційному документі 
колонії іменувалися Сполученими Штатами Америки. 
  

Свято Петра і Павла. 

Прославляючи їх в один день, Церква, здається, хоче нагадати 
нам про різноманітність людських характерів і шляхів, що ведуть 
до Бога. Обох апостолів називають первоверховними, але і 
першість у них зовсім не однакова. Петро був одним з 
найближчих учнів Христа при Його земному житті, а Павло 
взагалі не мав ніякого відношення до євангельських подій. Він 
почав проповідувати набагато пізніше, і навіть не був «офіційно 
затверджений» в ролі одного з дванадцяти апостолів. І все-таки 
ми можемо порівняти в найзагальніших рисах ці дві долі. 

Симон, пізніше прозваний Петром, як і його брат Андрій, був 
простим галилейським рибаком. Галилея була найдальшою від 
Єрусалиму областю Палестини, там проживало чимало 



язичників. Столичні жителі ставилися до галилеян зверхньо, як 
до провінціалів.  Загалом, життя галилейських рибалок було не 
дуже завидним, і, можливо, саме тому Симон та Андрій, ледь 
почувши запрошення мандрівного Проповідника: «Ідіть за Мною, 
і Я зроблю вас ловцями людей», відразу послухалися Його, 
кинули навіть сіті, які після кожного лову належало чистити і 
лагодити. І так стали першими покликаними апостолами. 

Павло, чи, точніше, Савл (як називався він перш навернення до 
Христа), навпаки, був з тодішньої еліти. Народився він в 
елліністичному місті Тарсі, столиці провінції Кілікія, був з коліна 
Веніяминового, як і цар Саул, на честь якого його назвали. 
Одночасно він за народженням був римським громадянином - 
рідкісний для провінціалів привілей, що давав йому безліч 
особливих прав (наприклад, вимагати суду особисто в 
імператора, чим він згодом й скористався, щоб потрапити в Рим 
за казенний рахунок).  Освіту він здобув у Єрусалимі, у 
авторитетного богослова того часу Гамалиїла. Савл належав до 
числа фарисеїв - ревнителів Закону, які прагнули в точності 
виконати всі його вимоги і всі «передання старших». Хоча 
Христос викривав фарисеїв, але ми знаємо кілька прикладів, 
коли саме фарисеї ставали Його відданими учнями, так що 
Савл-Павло був у цьому не самотній. 

А ось в характері у Симона і Савла було чимало 
спільного. Вивчившись у Гамалиїла, Павло не просто занурився 
в тлумачення Мойсеєвого Закону. Ні, йому треба було 
застосовувати і навіть насаджувати цей Закон на практиці - а 
найбільш відповідною областю застосування йому здалася 
боротьба з нещодавно виниклою «єрессю», прихильники якої 
розповідали про якогось воскреслого Ісуса і про те, що віра в 
Нього куди важливіша справ Закону! Такого Савл знести не 
міг. Коли за подібну проповідь побивали камінням диякона 
Стефана, він усього лише вартував одяг побиваючих, але скоро 
запопадливий юнак сам виступив у дорогу, щоб покарати 



невірних в Дамаску. Саме на цьому шляху відбулась зустріч, що 
назавжди змінила його життя. 

А Симон, з самого початку бувший учнем Христа? Він такий же 
полум'яний і нетерплячий. Ось Христос наказує йому, ще 
рибалці, а не апостолу, заново закинути сіті після безуспішного 
нічного лову - і він кориться, а коли сіть приносить надзвичайний 
улов, каже Учителю: «Відійди від мене, Господи! Бо я грішна 
людина »(Лк. 5: 8). Настільки гостро відчував він свою негідність і 
свою нечистоту... Зате пізніше, побачивши Спасителя що йде по 
воді, він, навпаки, відразу просить: «... Повели мені прийти до 
Тебе по воді» (Мф. 14: 28). Так, потім він засумнівався і почав 
тонути, але решта апостолів навіть спробувати не 
зважилися! Коли поруч із Симоном відбувається диво, він 
негайно повинен відреагувати на нього, все для нього 
здійснюється тут і зараз. І не випадково саме він без коливань 
вимовляє своє віросповідання, ще задовго до Воскресіння 
Христового: «Ти - Христос, Син Бога Живого» (Мф. 16: 16). У 
відповідь на ці слова Христос і називає його каменем, на якому 
Він збудує Свою Церкву. Арамійське і грецьке слово для 
позначення скелі, відповідно Кифа і Петро, стають новими 
іменами Симона. 

У житті кожного з них був переломний момент, який зробив їх 
тим, ким вони стали. Савлу з'явився по дорозі в Дамаск 
Воскреслий Христос і запитав його: «Савле, Савле! Що ти Мене 
переслідуєш?» (Діян. 9: 4). З цього моменту в його житті 
змінилося все - точніше, його власним це життя вже не було, 
воно було присвячене проповіді Того, Кого він перше гнав. 

А для Петра таким моментом стало, навпаки, 
зречення. Напередодні розп'яття він обіцяв Христу, що і під 
страхом смерті не залишить Його, але Христос відповів: «... У цю 
ніч, перше ніж заспіває півень, відречешся ти тричі від Мене» 
(Мф. 26: 34). Можливо, якби до нього тут же приступили кати, він 



мужньо пішов би на страту, але попереду була довга ніч, повна 
страхів та невідомості ... І Петро якось непомітно відрікся від 
Христа, по буденному, сам того не помітивши - аж досамого 
півнячого крику. На власному прикладі перший з апостолів 
побачив, як легко можна стати останнім. І тільки після покаянних 
сліз Петра пролунали звернені до нього слова Спасителя: «... 
Паси овець Моїх» (Ін. 21: 17). Але перш Він задав йому дуже 
просте питання: «Чи любиш ти Мене?» Запитав його тричі, так 
що Петро навіть засмутився, але після ночі з півнем це було не 
зайвим: тричі відрікся тричі сповідав свою любов. 

Про їх проповіді розповідає книга Діянь. З самого початку 
благовістя було звернене перш за все «до овечок загинулих 
дому Ізраїлевого», і Петру знадобилося чудове видіння, щоб 
переконатися: язичників Бог точно так само закликає до віри, як і 
іудеїв. Тим не менше він в основному проповідував своїм 
побратимам по вірі, та й важко, мабуть, було простому 
Галилейському рибаку звертатися до іншомовної і іновірською 
аудиторії. Зате це добре виходило в освіченого Павла, який і 
сказав: «… мені припоручена Євангелія для необрізаних, як 
Петрові для обрізаних…» (Гал. 2: 7). 

Взагалі, відмінностей між ними досить багато. Наприклад, Петро 
ще до зустрічі з Христом був одружений, а Павло вирішив 
завжди залишатися неодруженим, щоб сімейні справи не 
заважали його головному покликанню. Втім, і про Петра сам 
Павло говорив, що дружина була його супутницею (див. 1 Кор. 9: 
5), значить, сімейне життя не обов'язково повинно бути 
перешкодою місіонерства. 

 
 
 
 
 



 
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 

2го Роман Жук 2nd Roman Zhuk 

7го Марія Гунчак 7th Maria Gunchak 

14го Петро Каркоць 14th Peter Karkoc 

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

20го Володимир Синіцин 20th Volodymyr Synicyn 

24го Настуня Коноплів 24th Nettie Konopliv 

24го Надія Гунчак 24th Nadiya Gunchak 

29го Анатолій Миронюк 29th Anatoliy Myroniuk 
 

   
 
 
 

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! 
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Члени Церковної Управи 2016 р.  
 

 
Настоятель Прот. Євген Кумка 612.379.2280 

Голова Ілько Перчишин 612.270.9345 

1ший заступник Юрій Лучко 612.788.2763 

2гий заступник Віктор Лобзун 763.546.9568 

Ceкретар:   

Фін. Секретар Степан Коноплів  763.781.6010  

Cкарбник Марія Кірик 612.327.5536 

Куль. Освіт. Реф. Калина Павлюк 763.571.0620 

Вільний член Василь Мосейчук 612.532.6571 

Трости Валентіна Яр 612.751.0200 

 Орися Бобчек 703.346.0485 

 Юлія Павлюк 651.439.7702 

 Iван Прокопюк 612.481.7315 

 Діана Пасічник 763.560.8796 

Контрольна Комісія Маруся Семенюк 612.331.8475 

 Петро Гахoв 612.788.8762 

 Мирослава Мосейчук 763.473.3182 

 
2016 Church Board Members  

 
Pastor V. Rev. Evhen Kumka 612.379.2280 

President Elko Perchyshyn 612.270.9345 

1st Vice President Yuri loutchko 612.788.2763 

2nd Vice President Viktor Lobzun 763.546.9568 

Secretary   

Financial Secretary Steve Konopliv  763.781.6010  

Treasurer Mariya Kiryk 612.327.5536 

Cultural Chair Jackie Pawluk 763.571.0620 

Member at Large Vasyl Moseychuk 612.532.6571 

Trustees Valentina Yarr 612.751.0200 

 Orysia Bobcek 703.346.0485 

 Julie Pawluk 651.439.7702 

 Ivan Prokopiuk 612.481.7315 

 Diana Pasichnyk 763.560.8796 

Controlling Committee Maria Semeniuk 612.331.8475 

 Peter Hachow 612.788.8762 

 Myroslava Moseychuk 763.473.3182 

 



 
Schedule of services for the month of July 2016 

 
 

Sunday, 3rd 
 

2ND Sunday after Pentecost. 
10:00 a.m. Divine Liturgy.  

Sunday, 10th 
 

3RD Sunday after Pentecost.   
10:00 a.m. Divine Liturgy. 

Sunday, 17th 4TH Sunday after Pentecost. 
10:00 a.m. Divine Liturgy. 

Sunday, 24th 
 

5TH Sunday after Pentecost.. 
10:00 a.m. Divine Liturgy. 

Sunday, 31st 6TH Sunday after Pentecost. 
10:00 a.m. Divine Liturgy.  

 

       Looking Ahead……... 
 
 

The  nex t  church  board  meet ing  is scheduled for 
Wednesday, July 13th at 6:30 p.m. in the church hall.   
 

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

PLEASE REMEMBER TO PRAY FOR:  
 Rada Raash recently was in hospital and now is at home. 
 May the good Lord help her to make a full recovery. 
 

Announcement.   

 
12 Noon Saturday July 9th. Baptism for Katerina Nadine Filipovich ( 
Катерина Нейдін Филипович ) and Memorial Service for Katherine 
Kowaliw Filipovich ( Катерина Ковалів Филипович ). Reception to 
follow in the Church Hall. 
 

                                                                             Marcus Filipovich  

 



L I B R A R Y  
From the collection of her grandfather, b. m. Bishop Paisiy, Mrs. 
Rada Raasch has donated to the Parish library 70 very interesting 
and valuable books on various subjects.  One of these books, Art of 
Kіеvan Rus, beautifully illustrates the architecture, mosaics, frescos, 
icons and more from the art culture history of Kievan Rus during the 
Middle Ages. Another exceptionally interesting book, Great 
Ukrainian, tells about the life and works of Michael S. Hrushevsky – 
first President of Ukraine and the most prominent Ukrainian historian.  
We sincerely thank pani Rada for her generous gift. 
 
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.  
Anyone wishing to make a donation to the Bulletin kindly make your 
contributions directly through the church treasurer.  Thank you for 
your support. 
 

Anastasia Craig $50/00 

  
 

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. 
 



. A Brief History of the 4th of July 
 

Many people think we celebrate the Fourth of July because it is the 
day we received our Independence from England. 
Have you ever wondered why we celebrate the Fourth of July or how 
the Fourth of July holiday came about? Many people think we 
celebrate the Fourth of July because it is the day we received our 
Independence from England. While those people are thinking along 
the right track that is not the entire reason that we celebrate the 
Fourth of July, nor is it the reason that the Fourth of July holiday 
came about. 
Way back in the 18th century the United States was not considered 
the United States. In fact, what we now call states were actually 
called colonies. The United States was actually an extension of 
England. People traveled from England aboard ships to settle in 
America, but eventually differences in life, thought, and interests 
began to develop which caused a rift between Britain and America. 
When the colonies were first settled they were allowed to pretty much 
develop freely without hardly any interface from Britain, but things 
abruptly changed in 1763. Britain suddenly decided that they needed 
to take more control over the colonies. Britain decided that the 
colonies needed to return revenue to the mother country and they 
needed to pay for the colonies defense, which was being provided by 
Britain. But the colonies did not agree with these new rules at all. 
They felt that since they were not represented in Parliament that they 
shouldn’t have to pay any kinds of taxes to the mother country, 
hence the saying “no taxation without representation”?. When Britain 
continued to tax, the colonies formed the First Continental Congress 
to persuade the British government to recognize their rights. When 
this didn’t work a war was declared, which is known as the American 
Revolution. 
After the First Continental Congress failed to persuade Britain to 
recognize the colonies’ rights, and war was declared, things began to 
heat up. Many people who were both considered moderates and 
radicals had decided that enough was enough and that any kind of 



taxation without representation was considered tyranny. People such 
as John Adams, Samuel Adams, and Ben Franklin, as well as a 
group called the Sons of Liberty decided that it was time to unite all 
of the colonies and to stand together against Britain. 
During the course of the American Revolution a second Continental 
Congress was formed. It is this group that adopted the final draft of 
the Declaration of Independence. The Declaration of Independence 
was drafted by John Adams, Ben Franklin, Thomas Jefferson, Robert 
R. Livingston, and Roger Sherman. After the first draft was written by 
Thomas Jefferson, it was revised by Ben Franklin, John Adams, and 
Thomas Jefferson before it was sent to Congress for approval. All 
thirteen colonies stood behind the Declaration of Independence and 
adopted it in full on July 4, 1776. 
This is where the Fourth of July holiday comes in. The Fourth of July 
is known as Independence Day because that is the day that the 
Second Continental Congress adopted the full and formal 
Declaration of Independence. Even though we had declared that we 
were independent, the American Revolution was still being fought, 
which meant that we were still not independent. Regardless of the 
ongoing war the following year, people in Philadelphia celebrated a 
muted Fourth of July. 
While celebrations on July 4th during the American Revolution were 
modest, after the war ended in 1783 the Fourth of July became a 
holiday in many places. The celebrations included speeches, military 
events, parades, and fireworks. To this day the Fourth of July is the 
most patriotic holiday celebrated in the United States. 
 

The birth of John the Baptist. 

 According to the Jewish historian Josephus (who wrote after 70 Ad), 
John the Baptist was a Jewish preacher in the time of Pontius Pilate 
(Ad 26-36). He called the people to repentance and to a renewal of 
their covenant relation with God. He was imprisoned and eventually 
put to death by Herod Antipas (son of Herod the Great, who was king 
when Jesus was born) for denouncing Herod's marriage to Herodias, 



the wife of his still-living brother Philip. In order to marry Herodias, 
Herod divorced his first wife, the daughter of King Aretas of 
Damascus, who subsequently made war on Herod, a war which, 
Josephus tells us, was regarded by devout Jews as a punishment for 
Herod's murder of the prophet John.  

In the Book of Acts, we find sermons about Jesus which mention His 
Baptism by John as the beginning of His public ministry (see Acts 
10:37; 11:16; 13:24). We also find accounts (see Acts 18:24; 19:3) of 
devout men in Greece who had received the baptism of John, and 
who gladly received the full message of the Gospel of Christ when it 
was told them.  

Luke begins his Gospel by describing an aged, devout, childless 
couple, the priest Zechariah and his wife Elizabeth. As Zechariah is 
serving in the Temple, he sees the angel Gabriel, who tells him that 
he and his wife will have a son who will be a great prophet, and will 
go before the Lord "like Elijah." (The Jewish tradition had been that 
Elijah would herald the coming of the Messiah = Christ = Annointed = 
Chosen of God.) Zechariah went home, and his wife conceived. 
About six months later, Gabriel appeared to the Virgin Mary, a 
kinswoman of Elizabeth, and told her that she was about to bear a 
son who would be called Son of the Most High, a king whose 
kingdom would never end. Thus Elizabeth gave birth to John, and 
Mary gave birth six months later to Jesus.  

John continued to preach, reproving sin and calling on everyone to 
repent. King Herod Antipas had divorced his wife and taken 
Herodias, the wife of his (still living) brother Philip. John rebuked him 
for this, and Herod, under pressure from Herodias, had John 
arrested, and eventually beheaded. He is remembered on some 
calendars on the supposed anniversary of his beheading, 29 August.  

When John had been in prison for a while, he sent some of his 
followers to Jesus to ask, "Are you he that is to come, or is there 

http://justus.anglican.org/resources/bio/264.html
http://justus.anglican.org/resources/bio/264.html


another?" (Matthew 11:2-14) One way of understanding the question 
is as follows: "It was revealed to me that you are Israel's promised 
deliverer, and when I heard this, I rejoiced. I expected you to drive 
out Herod and the Romans, and rebuild the kindom of David. But 
here I sit in prison, and there is no deliverance in sight? Perhaps I am 
ahead of schedule, and you are going to throw out the Romans next 
year. Perhaps I have misunderstood, and you have a different 
mission, and the Romans bit will be done by someone else. Please 
let me know what is happening."  

This has commonly been understood to mean that John represents 
the climax of the long tradition of Jewish prophets looking forward to 
the promised deliverance, but that the deliverance itself is a greater 
thing. John is the climax of the Law. He lives in the wilderness, a life 
with no frills where food and clothing are concerned. He has 
renounced the joys of family life, and dedicated himself completely to 
him mission of preaching, of calling people to an observance of the 
law, to ordinary standards of virtue. In terms of natural goodness, no 
one is better than John. But he represents Law, not Grace. Among 
men born of woman, among the once-born, he has no superior. But 
anyone who has been born anew in the kingdom of God has 
something better than what John symbolizes. (Note that to say that 
John symbolizes something short of the Kingdom is not to say that 
John is himself excluded from the Kingdom.)  

John is the last voice of the Old Covenant, the close of the Age of 
Law. Jesus is the first voice of the New Covenant, the beginning of 
the Age of Grace. Accordingly, John is born when the days are 
longest, and from his birth on they grow steadily shorter. Jesus is 
born when the days are shortest, and from his birth on they grow 
steadily longer. John speaks truly when he says of Jesus, "He must 
increase, but I must decrease."  
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VALENTINA YARR – Realtor, CRS,GRI         Edina Realty 
Direct: (651) 639-6394                                      2730 Snelling Ave. N 
Cell:    (612) 751-0200                                      Roseville, MN 55113 
Fax:    (651) 639-6418 
valentinayarr@edinarealty.com            

www.valentinaYarr.edinarealty.com 

LUBA PERCHYSHYN                   Ukrainian Gift Shop 
                                                      1008 – 5th St. No. 
Tel: (612) 788-2545                          Minneapolis, MN 55411 
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 
===================================================

= 

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                                900 Long Lake Road. Suite 330 
Office: (763) 566-8832                     New Brighton, MN 55112 
Fax:    (763) 566-9214 
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