
Розклад богослужінь на місяць листопад 2014 р. 
 

 

Субота, 1го 
 

Дмитрівська задушна субота 
Год. 10:00 р. Поминальна Літургія. 
Год.4:00 по обіді. Велика Вечірня  
 

 

Неділя, 2го 
 

ХРАМОВЕ СВЯТО 
Год. 9:30 ранку. Зустріч Владики. 
Год. 10:00 р. Архиєрейська  Літургія. 
Програма і святковий обід в церковній залі після  

 Святої Літургії. 

Неділя, 9го 
 22га після П’ятидесятниці. 

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

Неділя, 16го  23тя після П’ятидесятниці. 
Год. 8:45 р. Обідниця в англійській мові. 
Год. 10:00 р. Свята Літургія  

 

Неділя, 23го 
 

24та після П’ятидесятниці. 
Год. 8:45 р. Обідниця в англійській мові. 
Год. 10:00 р. Свята Літургія       

Неділя, 30го 
 25та після П’ятидесятниці. 

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

 
 

  
 
 

ПРИГАДУЄМО ,  що 2го листопада, в неділю, nереводимо 
стрілки годинників на одну годину назад. Краще зробити це у 
суботу вечером, щоб вчасно вспіти на Службу Божу. 
 

 
 

 

НАСТУПНІ  З БО РИ ПАРАФІЯЛЬНОЇ  У ПРАВИ 
відбудуться у середу,12го листопада о 6:30 год. веч. у 
парафіяльній залі.   

 
 

 

З БО РИ СЕСТРИЦТВА СВ.  О ЛЬГ И  відбудуться у 

 



понеділок 3 го листопада 2012 р. О 12:30 п.пол. Запрошується 
всіх жінок парафії, хто має бажання працювати на добро нашої 
Української Православної Церкви, приєднатися до наших  
сестриць. 
 

 
 
 

Х Р А М О В Е  С В Я Т О  –  Храмове свято нашої парафії 
відбудеться в неділю 2-го листопада 2014 року Просимо всіх 
парафіянів взяти участь в Богослуженні, яке буде очолювати 
Єпископ Даниїл. Після Служби Божої в нашій залі буде 
програма, приготована учнями cуботньої школи та святковий 
обід. 

  
 
 

 

 
 
З Г А Д А Й М О  І  П О М О Л І М О С Ь  З А  З Д О Р О В ’ Я  
наших братів і сестер: 
Леонід Ярмулович та Юрій Гелецінський перебували у 
лікарні, а тепер виздоровляють дома.  
  

ВИСЛОВЛЮЄМО  ЩИРІ СПІВЧУТТЯ  пані Анні Буткіс у звязку 
із смертю її сина Томаса, який відійшла у вічність 3го жовтня. Вічна 
йому пам’ять!   

  
 

ЧЛЕНСЬКІ  ВНЕСКИ .  Парафіяльна управа подає до 
відома, що членські внески  не пенсіонерам – по $165 за 
особу, а пенсіонерам – по $115 за особу.  Хто ще не заплатив 
членські внески, а має бажання заплатити їх, просимо зробити 
це до 31го  грудня, 2014 р.  І дякуємо тим, хто уже заплатив.   
 

 

 

ЛАСКАВО  ЗАПРО ШУЄ ТЬСЯ  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.   
 



          Молитовники. 
Парафія має в наявності 
молитовники для розпродажі. 
Ціна одного примірника 15 дол. 
На фотографії вони зображені 
так, як вони виглядають. Тобто 
обкладинки білого і чорного 
кольорів. Кошт на придбання 

покрила пані Тамара Неприцька. Дуже дякуємо їй за щедру 
пожертву. Щоб придбати такий молитовник, просьба 
звертатися  до нашого скарбника, пані Марії Кірик. 
 
БІБЛІОТЕКА  
Бібліотека отримала цікаві та цінні книжки від пaні Марії 
Гноєвої та пана Івана Карп’яка. Пані Марія подарувала 40 
книжок на різні теми, між якими є:  Українська Церква (Нариси 
з історії Української Православнйої Церкви) – написав 
Митрополит Іларіон і Зорепад (збірка новель і нарисів) – 
написав Микола Понеділок. Пан Іван Карп’як подарував два 
примірникa його нової книжки у двох частинах, Мій Рідний 
Край (Короткі нариси історії, роздуми та спогади). Сердечне 
спасибі за щедрі подарунки  
Парафіяльна бібліотека буде відчинена у першу і третю 
неділю після Служби Божої, а також кожної суботи під час 
заняття дітей в українській школі. 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). 
  

Рампа до церковної залі. 
 

Цього літа була закінчена рампа (доріжка для людей з 
ограниченими фізичними можливостями), яка дає можливість 
доступу інвалідів до церковної залі. Цю роботу зробив наш 



універсальний майстер, Василь 
Мосейчук за досить помірну плату. Не 
зважаючи на велику гаангажованість, 
він все таки знайшов час, що 
завершити цю роботу. Тим більше, що 
сама ідея доступу інвалідів до залі, вже 
обговорювалась (теоретично) багато 
років. Тепер кожна людина 
(парафіянин), в якому б фізичному стані 
не перебувала, має можливість доступу 
до церкви та церковної залі. Тепер все 

буде залежати від самої людини. Отже ждемо, хто перший 
відважиться на такий подвиг... 
     

СВЯТИЙ АРХИСТРАТИГ МИХАЇЛ. 
Ще не існувало часу, не було ні землі ні зірок, ще не були 
створені люди, коли в Небесах зазвучав голос Архангела 
Михаїла, що закликав духів світла до вірності своєму Творцеві. 
Це було, коли вибухнув "заколот ангелів", що розколов 
світобудову. Найпрекраснішим, наймогутнішим, з Небожителів 
був первісток творіння - Архангел Денниця. (Це ім'я означає: 
Ранкова зоря). Але гординя і заздрість до Небесного Отця 
затьмарили світло Зоряниці, знесилили і обескрилили його, 
зробили його потворним чудовиськом. У своєму безумстві 
Денница захотів встати вище Бога, що його створив. Він був 
вище всіх Ангелів, ближче всіх до Престолу Всевишнього - 
змінивши, він упав в пекельну безодню і потягнув за собою 
третину світил: третина Небожителів, спокушених ним у 
гординю. Чи не Сам Всемогутній Господь скинув з Небес 
гордого Денницю з його зрадницькими легіонами. За 
свідченням Священного Писання: Сталася на Небі війна: 
Михаїл та його Анголи вчинили зі змієм, і дракон і ангели його 
воювали проти них, але не встояли, і не знайшлося вже для 
них місця на Небі. І скинений був змій великий, вуж 
стародавній, що зветься диявол і сатана, що зводить усесвіт, і 



ангели його скинуті з ним (Об'явл 12,7-9). Першим спорудив 
проти духів - зрадників Архангел Михаїл і підняв за собою 
вірне Господу Ангельське воїнство. Не так злий і могутній був 
цей Серафим, як колись Денница, але Святий Михаїл був 
непохитним у вірності, великий смиренням, полум'янів 
любов'ю до Бога Вселюбного. Немає у світобудові нічого 
сильнішого любові, бо Сам Всемогутній Творець є Любов. І 
окрилене Божественною Любов'ю, воїнство Архангела 
Михаїла скинуло у прах Денницю з його прісними, незважаючи 
на всю їх міць і гординю. Втративши Небесну славу, Денниця 
вже не був подібний до світлої зорі - він став драконом, 
дияволом, сатаною, батьком брехні і всілякого зла. А Святий 
Михаїл став іменуватися Архистратигом - Воєначальником, 
Провідником Небесних Сил . Всевишній Творець створив 
матеріальний світ і встановив для нього закони, які наука 
називає природними. Але і єство природи, і її закони можуть 
бути перетворені волею Творця за молитвами вірних Його 
служителів саме це - називається дивом. Вірність Богові є 
непереможна зброя і Небесних Ангелів, і праведних людей. 
Вірні Господу можуть не боятися ні підступів злих людей, ні 
буйства стихій, ні демонських полчищ, ні князя тьми диявола, 
бо на його захист встане Небесне Воїнство, затінений 
благодаттю Всемогутнього Господа. Жалюгідним і слабким, 
самотнім і безпомічним, роблять людину гріхи, душевна 
нечистота, порушення Закону, даного Отцем Небесним. Гріх, 
породжений заздрісником - дияволом, є причина всіх людських 
бід, страждань, смертей і вічних пекельних мук для тих, хто в 
гріху упирається. Невимовно, сліпуче прекрасні світлоносні 
ангели Божі. На зорі творіння ці пресвітлі духи зберегли 
відданість Небесному Отцю, одного разу і на віки віків 
відкинувши лукаву спокусу, - і з тієї пори невпинно зростають в 
блаженстві, любові до Всевишнього, і любові взаємною. 
Людина, найулюбленіше створіння Творця, може досягти 
ангельської висоти, навіть піднятися ще вище. Так засяяла у 
славі Цариці Небес народжена на землі Пренепорочна Діва 



Марія. Так ще в земному житті ставали рівними ангелам 
Небесним подвижники різних століть і народів - такі, як 
Святитель Миколай Мир Ликійський, Преподобний Сергій 
Радонезький. . 
І ми з вами, при всій нашій немочі і нікчемністі, теж можемо 
увійти в Господнє Царство, стати співрозмовниками Ангелів і 
великих святих. Для цього потрібно не так вже й багато, бо 
легке і благе Христове ярмо. Для порятунку і вічного щастя 
нам потрібно тільки звернути свої серця до Бога, виконувати 
добру, чисту і мудру волю нашого Небесного Отця, 
відвернутися від усього гріховного, суєтного, смертного - і 
спасемося всі. Свідоцтва про чудеса всевишнього і святих 
Його служителів зміцнюють у нас віру, підносять в нас надію і 
множать любов. Всю світобудову виконано чудесно, 
божественно прекрасно - і лише гординя і заздрість, ненависть 
і брехня, гріховна гидота і нечистота спотворюють цей світ, 
провокують його на зло, породжують смерть і вічні 
страждання. Відвернемося ж від непотребства спотвореного 
світу, спрямуймо свої погляди в Пречисті Небеса, де разом зі 
Ангелами і святі люди, колись подібно до нас жили на цій 
землі, оспівують: «Свят, Свят, Свят Господь Саваоф, повне 
Небо і земля слави Твоєї!» Дихає любов'ю Царство Бога 
Вселюблящого, і велелюбні Небожителі завжди готові прийти 
на допомогу земним людям, позбавити їх від бід, скорбот, 
небезпек. Ми самі відштовхуємо рятівну і всемогутню руку 
Небес: між нами і пречистими дітьми Божими стіною стоять 
наші гріхи, наша нечистота, наша пристрасть до диявольських 
спокус. Але якщо ми очистимося покаянням, станемо на шлях 
правди, нас прийме велика сім'я Божа і зрадіє про нас все 
Небесне Царство. Помолимося ж Всевишньому Отцю і святим 
Його про дарування нам напоумлення і благодатної допомоги, 
будемо кликати і прославляти нині звершителем чудес 
Архистратига Михаїла: Небесних воїнств Архистратиже, 
молимо тебе повсякчас ми недостойні, та твоїми молитвами 
огороди нас покровом крил духовної вашої слави. 



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

N o v e m b e r  b i r t h d a y  c e l e b r a t i o n s :  

 

1 го Діана Пасічник 1st Diana Pasichnyk 

5 го Маруся Семенюк 5th Maria Semeniuk 

5го Михайло Сандер 5th Michael Sander 

5 го Катерина Філіпович 5th Katherine Filipovich 

6 го Анна Корсун 6th Anna Korsun 

7го Андрій Каркоць 7th Andrij Karkoc 

8го Неля Станиславів 8th Nellie Stanyslaviv 

19го Галина Реган 19th Helen Regan 

22го Катерина Скрипник 22nd Ekaterina Skripnik 
23го Раїса Данилюк 23rd Raisa Danyluk 

24го Марія Кірик 24th Mariya Kiryk 

27го Ізадора Сван 27th Isadora Swann 

28го Юлія Павлюк 28th Julie Pawluk 
 

 

 

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 2014 р.  
 

 
Настоятель Прот. Євген Кумка 612.379.2280 

Голова Валентина Яр 612.789.6622 

1ший заступник   

2гий заступник Віктор Лобзун 763.546.9568 

Ceкретар: Тамара Неприцька 651.487.2184 

Фін. Секретар Cтепан Коноплів 763.781.6010 

Cкарбник Марія Кірик 612.327.5536 

Куль. Освіт. Реф. Калина Павлюк 763.571.0620 

Вільний член Ілько Перчишин 612.270.9345 

Трости Кіра Цареградська 651.452.2987 

 Орися Бобчек 703.346.0485 

 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 

 
2014 Church Board Members  

 
Pastor V. Rev. Evhen Kumka 612.379.2280 

President Valentina Yarr 612.789.6622 

1st Vice President   

2nd Vice President Viktor Lobzun 763.546.9568 

Secretary Tamara Nieprytzky 651.487.2184 

Financial Secretary Steve Konopliv 763.781.6010 

Treasurer Maria Kiryk 612.327.5536 

Cultural Chair Jackie Pawluk 763.571.0620 

Member at Large Elko Perchyshyn 612.270.9345 

Trustees Kira Tsarehradsky 651.452.2987 

 Orysia Bobcek 703.346.0485 

 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 

 

 



 

Schedule of services for the month of November 2014 
 

 

Saturday, 1st 
 

 

  DEMETRIUS SOUL SATURDAY. 

 10:00 a.m.  Divine Liturgy. 
  4:00 p.m. Great Vespers 

 

Sunday, 2nd 
 

 

  ST. MICHAEL’S FEAST DAY. 
  9:30 a.m. Meeting of Bishop Daniel 
  10:00 a.m.  Divine Liturgy. 
 

   A celebratory dinner and program will take place in the      

church hall following the Divine Liturgy..   
 

Sunday, 9th 
  22ND SUNDAY AFTER PENTECOST. 

 8:45 a.m. Pro Liturgy in English. 
 10:00 a.m. Divine Liturgy. 
  

Sunday, 16th   23RD SUNDAY AFTER PENTECOST. 
 8:45 a.m. Pro Liturgy in English. 
 10:00 a.m. Divine Liturgy.  

 

Sunday, 23rd 
 

 

  24TH SUNDAY AFTER PENTECOST. 
  8:45 a.m. Pro Liturgy in English. 
  10:00 a.m.  Divine Liturgy. 
    

Sunday, 30th 
  

 25TH SUNDAY AFTER PENTECOST. 
 8:45 a.m. Pro Liturgy in English. 
 10:00 a.m.  Divine Liturgy. 

      

 

  Looking Ahead……... 
 
 

DAYLIGHT SAVINGS TIME  – Remember to turn your 
clocks one hour back on Saturday night, before November 2nd.    
 

 
THE NEXT  CHURCH BO ARD MEETING  is scheduled for 
Wednesday, November 12th, at 6:30 p.m. in the church hall.   

 
 

 



 

ST. OLGA’S SISTERHOOD will hold its next meeting on 
Monday, November 3rd at 12:30 p.m. in the church hall.   If you are 
not currently a member, please consider joining and working 
together towards the good of our Ukrainian Orthodox Church. 
 

 

O U R  P A R I S H ’ S  P A T R O N  S A I N T ’ S  D A Y  will be held 
on Sunday, November 2th with participating of Bishop Daniel. All 
parishioners and their families and friends are encouraged to attend 
the church services and the special program and celebratory dinner 
following the liturgy. 

 
 

 
 

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

PLEASE REMEMBER TO PRAY FOR THOSE WHO ARE ILL: 
Leonid Jarmulovich and George Gelecinsky – were in the 
hospital and are now recuperating at home.  
 

 

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  Mrs. Anna 
Butkeis upon the death of her son, Thomas, who passed away on 
October 3rd.  May his memory be eternal! 

   
 

M EM BERSHIP  DUES .  This year dues for non-pensioners 
will be $165 per person and $115 per person for pensioners.  Any 
member who hasn’t paid their dues for this year, and would like 
to do so, is encouraged to settle their account by December 31, 
2013. Thanks to all parishioners who have already done so. 
   
 

 
 

FELLOWSHIP COFFEE HO UR –  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. Many thanks to those who 



have volunteered in the past and to those who will volunteer to 
host future coffee hours. 
 
 
LIBRARY 
The Parish Library has received wonderful books from Mrs. 

Maria Hnojewa and Mr. Ivan Karpiak.  Pani. Maria has 

donated 40 book on various topics among which is: The 

Ukrainian Church (Outlines of history of the Ukrainian 

Orthodox Church) written by Metropolitan Ilarion, and 

Falling Stars (collection of novels and sketches) – written 

by Mykola Ponedilok.  Pan Ivan has donated two copies of 

his newly published book My Native Land (short sketches 

of history, meditations and memoirs).  Thank you  for your 

generous gifts. 

The Parish Library will be open on the first and third 

Sunday after the Liturgy as well as on every Saturday 

during the Ukrainian School session.  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). 
 

SAINT DEMETRIUS. 

Our Lord declared: “If they persecuted Me, they will persecute you; 
if they kept my word, they will keep yours also. But all this they will 
do to you on my account, because they do not know Him Who 
sent Me” (Jn. 15.20-21). And so they did persecute our Lord, and 
they did persecute the Twelve, and so they continue to persecute 
his disciples, including the Great Martyr Demetrius, whose 
memory we commemorate today: because they do not want to 
know Him Who has come and revealed Himself. 
THE FEAST DAY of St. Demetrius is a great feast for all of 
Orthodoxy. St. Demetrius along with St. George are the two brave 

http://www.orthodox-canada.com/saint-demetrius-day-sermon/


lads of Christianity. These two are below on earth, and the two 
Archangels Michael and Gabriel are above in heaven. 
In ancient times there were painted without armor, but in later 
years they were depicted armored with swords and spears and 
dressed in metal breastplates. On one shoulder they have their 
helmet hanging, and on the other their shield. At the waist they are 
girded with the straps which hold the sheath of the sword and the 
quiver which has in the arrows and the bow. In recent years, after 
the conquest of Constantinople, these two saints, and many times 
other soldier satins also, are painted as riding horses, St. George 
on a white horse, St. Demetrius on a red one. 
This armor which these Saints wear, depicts spiritual weapons, 
like those of which the holy Apostle Paul speaks saying, “Put on 
the armor of God, that you may be able to stand against the wiles 
of the devil. For our wrestling is not against flesh and blood, but 
against the Princeipalities and the Powers, against the world rulers 
of this darkness, against the spiritual forces of wickedness on 
high. Therefore talk up the armor of God that you may be able to 
resist in the evil day, and stand in all things perfect. Stand, 
therefore, having girded your loins with truth, and having put on 
the breastplate of justice and having your feet shod with the 
readiness of the Gospel of peace, in all things taking up the shied 
of faith, with which you may be able to quench all the fiery darts of 
the most wicked one. And take unto you the helmet of salvation 
and the sword of the spirit, that is, the word of God” (Eph.6:11-17). 
This heroic and perserving character, which the warriors have who 
were martyred for Christ like harmless and innocent sheep, has 
reference to spiritual things. 
St. DEMETRIUS, the Great Martyr, was born in Thessalonica in 
260 A.D. His parents were illustrious people and along with the 
transitory glory which Demetrius had from his family, he was 
adorned with imperishable virtues, with prudence, with sweetness, 
with humility, with justice, and with every noble comeliness of the 
soul. All these were like precious stones which shone on the 
crown which he wore, and this crown was the faith in Christ. 

http://www.orthodox-canada.com/saint-demetrius-day-sermon/
http://www.orthodox-canada.com/saint-demetrius-day-sermon/
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In those days, there reigned in Rome Diocletian, and he had 
appointed as caesar in the parts of Macedonia and the East a 
hard-hearted and bloodthirsty general who was called Maximian, a 
beast in human form as were all those military rulers who then 
ruled the world with the sword. He in turn appointed Demetrius 
ruler of Thessalonica and all Thesaalia. When Maximian returned 
from a certain war, he gathered the officers of Thessalonica in 
order to offer sacrifice to the idols. Then Demetrius revealed that 
he was a Christian, and did not accept hewn stones as gods. 
Maximian went into a rage and ordered that he be tried and 
imprisoned in a bath. And all the while he was imprisoned, the 
populace ran with mourning to hear Demetrius teach the people of 
Christ. A young lad, Nestor, also went every day and heard his 
teaching. 
During those days, many brave men fought in the stadium and 
Maximian rejoiced at these spectacles. He even had a great honor 
a certain henchman Lyaeus, a beastly man, brass-knuckled, an 
idolator and blasphemer, brought from some barbarous nation. 
Nestor, seeing that this Lyaeus had defeated all the boasted that 
he had the strength of Ares, the pagan god of war, and that no 
native dared wrestle with him, went to the prison and besought St. 
Demetrius to bless him to defeat and put to shame Lyaeus and 
Maximian and their religion. 
St. Demetrius prayed and made the sign of the Cross over him, 
and immediately Nestor ran to the stadium and wrestled with that 
fierce giant, and he threw him down, and slew him. Then 
Maximian became beside himself with rage and learning that 
Nestor was a Christian and that St. Demetrius had blessed him, he 
ordered the soldiers to have them put to death. 
And they going to the bath lanced St. Demetrius with their spears, 
and thus he received the eternal crown on the 8th of November, 
296 A.D., at the age of thirty-six. It is written that when he saw the 
soldiers thrusting their spears at him, he raised high his arm and 
they lanced him in the side, so that he might be deemed worthy to 
receive the lancing which Christ received in His side, and there ran 



blood and water from the wound. Holy Martyr Nestor of 
Thessalonica was beheaded the next day. 
The holy Christians took the holy remains and buried them side by 
side, and from the grave of St. Demetrius there came forth holy 
myrrh which cured many diseases. For this reason he is called 
Myrovletes. Over his holy grave and the place of his holy 
martyrdom there was built a church in the form of a basilica which 
stands to this day. 
This then is the holy martyrdom of St. Demetrius the Great Martyr, 
who loved our Savior above all things of this life – – pleasures, 
wealth, honors – – and longed to be dissolved that he might be 
found with Him in the celestial Kingdom, through whose prayers 
may we also be deemed worthy of like fate. 
The memory of St. Demetrius of Thessalonica is historically 
associated in Rus with the military, patriotism and the defense of 
the country. This is apparent by the saint’s depiction on icons as a 
soldier in plumed armor, with a spear and sword in hand. There is 
a scroll on which is written the prayer of St Demetrius for the 
salvation of the people, “Lord, do not permit the city or the people. 
If You save the city and the people, I shall be saved with them. If 
they perish, I also perish with them.” St. Demetrius is regarded as 
a protector of the young, and is also invoked by those struggling 
with lustful temptations. 
 
 



 
----------------------------------------------------------------------------------------------   
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 
                                                                 1008 – 5th St. North 
Tel: (651) 638-9700                                     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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