
 

Розклад богослужінь на березень місяць 2015 р. 

Неділя, 1го           Неділя торжества православ’я.  
Год. 10:00 р. Свята Літургія.   
6:00 веч. Спільна постова вечірня у церкві св. 
Катерини.                                              
 

Середа, 4го Літургія ранішосвячених дарів. 
 Поч. 10:00 ранку.  

Субота, 7го Задушна субота. 
Год. 10:00 р. Поминальна Літургія.  

Неділя, 8го         2-га великого посту. Григорія Палами.  
Год. 10:00 р. Свята Літургія та панахида за 
спокій душі Тараса Шевченка. 

Середа, 11го Літургія ранішосвячених дарів. 
 Поч. 10:00 ранку.  

Субота, 14го Задушна субота. 
Год. 10:00 р. Поминальна Літургія.  

Неділя, 15го Хрестопоклонна 
Год. 8:45 р. Обідниця в англ. мoві. 
Год. 10:00 р. Свята Літургія  
6:00 веч. Спільна постова вечірня у нас. 

Середа, 18го Літургія ранішосвячених дарів. 
 Поч. 10:00 ранку.  

Субота, 21го Задушна субота. 
Год. 10:00 р. Поминальна Літургія.  

Неділя, 22го 4-та великого посту 
Год. 10:00 р. Свята Літургія.Перша сповідь 
для дітей школи українознавства.  

Середа, 25го Літургія ранішосвячених дарів. 
 Поч. 10:00 ранку.  

Неділя, 29го 5-та великого посту 
Год. 9:00 р. Свята Літургія  

 

  



 
 
 
 
 
 

ПРИГАДУЄМО ,  що 8го березня, в неділю, nереводимо стрілки 
годинників на одну годину вперед. Краще зробити це у суботу 
вечером, щоб вчасно прибути на Службу Божу. 
 

  

 

Н А С Т У П Н І  З Б О Р И  П А Р А Ф І Я Л Ь Н О Ї  У П Р А В И   
Відбудуться  у неділю, 8го березня о 12:00 в обід. у парафіяльній 
залі. Присяга членів новообраної управи буде у неділю, 1 
березня. Кожний член управи зобов’язаний приступити до св. 
сповіді і причастя. 
 

 

З Б О Р И  С Е С Т Р И Ц Т В А  С В .  О Л Ь Г И   відбудуться у 
понеділок 2го березня, о 12:30 п.пол. Запрошується всіх жінок 
парафії, хто має бажання працювати на добро нашої 
Української Православної Церкви, приєднатися до наших  
сестриць. 
 

ВЕЛИКОД НІЙ БАЗ АР  вібудеться у неділю, 29го березня, від 
11:00 р. до 2:00 по обіді.  Приходьте і запросіть ваших друзів, 
співробітників та сусідів. Окрім чудового вибору писанок і 
смачного печива можете поїсти смачний обід.   
Просимо жіноцтво парафії принести домашнього печива, а 
особливо паски і бабки на продаж на Великодній базар. Будь 
ласка зголосіться, хто може допомогти на залі чи на кухні в цей 
день. Безмежно дякуємо за вашу участь.  
 

 

. 
 

 
 
 

 
 

БІБЛІОТЕКА  
Родина пана Юрія Лучка подарувала, з колекцій пана Тиміша 
Теліги і пана Петра Буника, парафіяльній бібліотеці 68 цікавих 

 

 
 



книжок на різні теми. Між ними є Твори, Том 1-2, повісті і 
оповідання Миколи Гоголя та Марко Вовчок Том 1, оповідання 
Марка Вовчка. Також, пані Марія Семенюк подарувала цікавий 
альбом, “Українське Малярство”.  Цей альбом, друкований в 
Мюнхені, 1947 року, має 15 малюнків між якими є твори нам  
всім відомих мистців: Олекси Булавитського, Едварда Козака, 
Якова Гніздовського і Степана Луцика. Щиро дякуємо за ці 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). 
 

  
 
 

 

П О Ж Е Р Т В И  Н А  В И Д А В Н И Ц Т В О  " Б Ю Л Е Т Н Я "  
Подані читачі щедро подарували гроші на видавництво 
церковного "Бюлетня."  Хто має бажання подарувати гроші на 
видавництво "Бюлетня"  звертайтеся безпосередньо до 
скарбника.  Дякуємо Вам за Вашу підтримку. 
 

Поліна Коробейко $10.00 
 
  
 

Х Т О  М А Є  І Н Ф О Р М А Ц І Ї  про життя парафії та її плани, 
оголошення, звернення, подяки, повідомлення про хворого у 
лікарні чи вдома, просимо звертатися безпосередньо до 
священика. Щоб інформації  були включені у наступому бюлетні 
просимо подавати повідомлення від 1го до 15го відповідного 
місяця.  

 

 
Л А С К А В О  З А П Р О Ш У Є Т Ь С Я  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. Хто має 
бажання приготовити таку перекуску  просимо записатися в 
календар який висить на стіні біля кухні.  А тим хто це робив і 
буде робити велике Вам спасибі. 
 

 

СОРОКОУСТИ 
 

Це Служба в час Великого посту, під час якої читаються 
поминальні молитви за всіх померлих. Якщо ви хочете щоб 
священик молився за ваших померлих рідних, проситься після 
недільної Літургії подати йому граматки з іменами тих, що 
відійшли у вічність. Священик служитиме Сорокоусти в 
Заупокійні Cуботи та Середи на протязі цілого посту.  
  

Що таке Великий піст і для чого він? 
 

Великий піст – це такий період в житті Церкви, коли віруючі  
особливими духовними практиками закликають на себе 
спасаючу благодать Божу. Утримуючись від звичних нам речей : 
розваг, задоволень та зайвої їжі ми не лише зможемо загарту- 
вати свою волю, але й, що головніше, маємо шанс зцілити свої 
душі від безлічі реальних хвороб. У розмові про гріх дуже ва- 
жливо наголосити, що гріх це не стільки юридична провина, 
скільки медичний і церковний термін. Гріх – це хвороба душі. 
З року в рік ми багато трудимось, шукаючи користі і насолоди 
для тіла, а от в час посту у нас є нагода бодай на кілька днів 
подумати про вічність і власні стосунки з Богом. Тут, звичайно, 
треба підкреслити, що Великим цей піст названо не через його 
тривалість, але через величезне значення для нашого духовного 
зцілення та спасіння.  
  
 

 



Хрестопоклонна неділя 

У третю неділю посту свята Церква для збадьорення і 
підкріплення нашого духа наказує по-особливому почитати 
святий Господній хрест. Звідси й назва цієї неділі — 
Хрестопоклонна неділя. 
Святий хрест має пригадати безконечну Божу любов до нас, 
Христові страждання задля нас і наш обов’язок мужньо нести 
свій хрест щоденного життя. До всіх нас звертається Ісус 
Христос: “Коли хто хоче йти за мною, нехай себе зречеться, 
візьме щодня на себе хрест свій і йде за мною… Хто не несе 
хреста свого і не йде слідом за мною — не може бути моїм 
учнем” (Лк. 9, 23 і 14, 27). 
Хрестопоклонна неділя пригадує нам сильну зброю, що її має 
кожний християнин у боротьбі з ворогами за своє спасення, тією 
зброєю є святий хрест. І якраз цієї неділі хрест виступає перед 
нами як знамено сили, знамено спасення та знамено перемоги і 
тріумфу. 
Цієї неділі, третьої в пості, святкуємо почитання чесного й 
животворного хреста з наступної причини: тому що 40-денним 
постом якось і ми розпинаємося, занапащені пристрастями 
стаємося огірчені і знеможені, то ставиться перед нами чесний і 
животворний хрест, щоб він нас відсвіжив, підкріпив, пригадав 
нам страсті Господа нашого Ісуса Христа та нас потішив… 
Подібно, як ті, що, відбуваючи довгу й тяжку дорогу, чуються 
змучені і коли знайдуть дерево з великим кроном тінистого 
листя, трохи там відпочивають і, наче відмолодившись, ідуть у 
дальшу путь, так і сьогодні, в часі посту й посеред прикрої 
дороги й подвигу, святі Отці посадили життєдайний хрест, щоб 
дав нам відпочинок і прохолоду та щоб нас, утомлених, зробив 
мужніми й легкими до дальшої праці… Або, коли надходить цар, 
то найперше несуть перед ним його знамена й берло, а відтак 
він сам приходить, тішиться і радіє, а з ним радіють його піддані, 
так і Господь наш Ісус Христос, який бажає показати нам свою 
перемогу над смертю і славне явління у дні Воскресення, 

http://blyzhchedoboga.com.ua/isus-hristos-sin-bozhiy/
http://blyzhchedoboga.com.ua/svitla-pasha-voskresinnya-gospodnye-2/


посилає наперед своє берло, царське знамено — животворний 
хрест, що наповнює нас радістю і прохолодою та приготовляє 
нас, скільки це можливо, прийняти і самого Царя та славити 
світлого Переможця… Тому що хрест зветься деревом життя і є 
тим деревом, що було посаджене серед едемського раю. 
Святі Отці посадили хресне дерево посеред 40-ці, пригадуючи 
нам і про лакімство Адама, і про його зцілення цим деревом, бо, 
живлячись ним, уже більше не вмираємо, але ще дужче 
оживляємося… 
Богослуження цієї неділі майже нічого не говорять нам про хрест 
як символ терпіння, покути чи пониження, а радше величають 
святий хрест як символ радості, символ перемоги і тріумфу, що 
завершує світле Воскресення. 
Справді, Хрестопоклонна неділя вчить нас розуміти велике 
значення святого хреста для нас не тільки в часі посту, але і для 
нашого цілого життя. Ця неділя показує нам, що де хрест, там 
сила, там перемога, там спасення і там запевнене воскресення 
до вічного щасливого життя. 
Для більшої заохоти до почитання і любові святого хреста часто 
пригадуймо собі ті глибокі думки, що вийшли з уст великого 
почитателя святого хреста святого Єфрема Сирина († 373): 
“Хрест — воскресення мертвих. Хрест — надія християн. Хрест 
— жезл кульгавих. Хрест — потіха бідних. Хрест — скинення 
гордих. Хрест — надія безнадійних. Хрест — кермо для 
плаваючих. Хрест — пристань для гонених бурею. Хрест — 
батько для сиріт. Хрест — потіха для терплячих. Хрест — 
охоронець для юнаків. Хрест — слава для мужчин. Хрест — 
вінець для старців. Хрест — невинність для дівиць… Хрест — 
хліб для голодних і джерело для спрагнених… Тож кладімо 
животворний хрест на чоло, на очі, на уста і на свої груди… Ні на 
одну годину, ні на один момент не залишаймо хреста та без 
Нього нічого не робім, але чи спимо чи встаємо, чи працюємо, чи 
їмо чи п’ємо, чи йдемо в дорогу, чи плаваємо по мор’ю, чи 
переходимо ріки — усі свої члени ми повинні оздобляти 
животворним хрестом”. 



У  б е р е з н і  д е н ь  н а р о д ж е н н я  м а ю т ь :  
 

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

 

2го Віктор Недовба 2nd Victor Nedovba 
4го Катерина Сандер 4th Kateryna Sander 

6го Михайло Каркоць (cт.) 6th Michael Karkoc (sr.) 
9го Леон Гуща 9th Leon Hushcha 

12го Борис Тичінін 12th Boris Tychinin 
19го Зоя Семенець 19th Zoya Semenec 

26го Йосип Мосейчук 26th Joseph Moseychuk 

27го Петро Гахов 27th Peter Hachow 

27го Олександер Полець 27th Alexander Poletz 
28го Стейсі Каркоць 28th Stacey Karkoc 

 
 

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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Schedule of services for the month of March 2015 
 

 

Sunday, 1st     
 

  Orthodoxy Sunday.                     
  10:00 a.m. Divine Liturgy. 
6:00 p.m. Unified service at st.Katerine’s 
church.  

Wednesday, 4th   Liturgy of the  Presanctified Gifts.                             
  10:00 a.m. Memorial Liturgy.                                                    

Saturday, 7th   Soul Saturday. 
  10:00 a.m.  Memorial Liturgy. 

 

Sunday, 8th                 
 

2nd Sunday of the Great Lent. Greg. Palamas.     
  10:00 a.m. Divine Liturgy.  
  Panakhyda for rest of the soul of Taras 

Shevchenko. 

Wednesday, 11th Liturgy of the Presanctified Gifts.                             
10:00 a.m. Memorial Liturgy  

Saturday, 14nd    Soul Saturday. 
 10:00 a.m.  Memorial Liturgy.  

Sunday, 15rd Holy cross veneration.  
  8:45 a.m.    Pro Liturgy in English 
  10:00 a.m.  Divine Liturgy. 
 6:00 p.m. Unified service at our church.  

Wednesday, 18th  Liturgy of the Presanctified Gifts.                             
 10:00 a.m. Memorial Liturgy  

Saturday, 21th    Soul Saturday. 
 10:00 a.m.  Memorial Liturgy.  

Sunday, 22nd   4th Sunday of the Great Lent. 
10:00 a.m. Divine Liturgy.  
First confession for children of the Saturday 
School.  

Wednesday, 25th Liturgy of the Presanctified Gifts.                             
 10:00 a.m. Memorial Liturgy  

Sunday, 29th 5th Sunday of the Great Lent. 
9:00 a.m. Divine Liturgy.  



  
 

Looking Ahead……... 
 

DAYLIGHT SAVINGS TIME  – Remember to turn your clocks 
one hour ahead on Saturday night, before March 8th.    

 

 

 

  

THE NEXT CHURCH BOARD MEETING  is scheduled for 
Wednesday, March 13th at 7:00 p.m. in the church hall. Sunday, 
March 2nd all members of the newly-elected church board will   take 
the oath of office. Confession for board members will be hold ½ prior 
to the celebration of the Divine Liturgy. 
 

ST. OLGA’S SISTERHOOD will hold its next meeting on 
Monday, March 2nd 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. 
 
ST.  O LG A’S  S ISTERHOO D will hold their biggest 
fundraiser of the year, the annual Palm Sunday Easter Egg and 
Bake Sale on Sunday, March 29th, 11:00 a.m.—2:00 p.m.  Please 
help support our church’s sisterhood by attending and inviting your 
friends, family, co-workers and acquaintances.  
Donations of home baked items, especially paskas and babkas 
will be very much appreciated.  
Thank you in advance for your support. 
  

N e w s  a n d  N o t e s . . .  
 

 
 
 

LIBRARY 
The family of Mr. Juri Loutchko has donated, from collections of Mr. 
Tymish Teliha and Mr. Petro Bunyk, to the Parish Library 68 
interesting books on varied topics.  Among them are novels and 
short stories, Tvory, Vol 1-2, by Mykola Hohol, and Marko Vovchok, 

 
  



Vol 1, short stories by Marko Vovchok.  Also, Mrs. Maria Semenuk 
has donated an album, “Ukrainian Painting”.  This album was 
published in Munich in 1947, it has 15 prints of paintings by known to 
us all painters:  Olexa Bulavytsky, Edward Kozak, Jacques 
Hnizdowsky and Stepan Lucyk.  We’re sincerely grateful for the 
generous donations. 
 
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). 
 
  
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. 
 

Polina Korobeyko $10.00 
 

 
 
 

ANYONE WISHING TO SUBMIT ANNOUNCEMENTS 
about upcoming church activities, requests or acknowledgements 
as well as information regarding parishioners who are sick in the 
hospital or at home, or if you wish to share joyous news, please 
contact Fr. Evhen Kumka directly. In order to be included in a 
specific issue, information must be submitted between the 1st and 
15th of the prior month. 

Sunday of Orthodoxy 

The Sunday of Orthodoxy is the first Sunday of Great Lent. The 
dominant theme of this Sunday since 843 has been that of the 
victory of the icons. In that year the iconoclastic controversy, which 



had raged on and off since 726, was finally laid to rest, and icons 
and their veneration were restored on the first Sunday in Lent. Ever 
since, this Sunday has been commemorated as the "Triumph of 
Orthodoxy." 

The Seventh Ecumenical Council dealt predominantly with the 
controversy regarding icons and their place in Orthodox worship. It 
was convened in Nicaea in 787 by Empress Irene at the request of 
Tarasios, Patriarch of Constantinople. The Council was attended by 
367 bishops. 

Almost a century before this, the iconoclastic controversy had once 
more shaken the foundations of both Church and State in the 
Byzantine empire. Excessive religious respect and the ascribed 
miracles to icons by some members of society, approached the point 
of worship (due only to God) and idolatry. This instigated excesses 
at the other extreme by which icons were completely taken out of the 
liturgical life of the Church by the Iconoclasts. The Iconophiles, on 
the other-hand, believed that icons served to preserve the doctrinal 
teachings of the Church; they considered icons to be man's dynamic 
way of expressing the divine through art and beauty. 
The Council decided on a doctrine by which icons should be 
venerated but not worshipped. In answering the Empress' invitation 
to the Council, Pope Hadrian replied with a letter in which he also 
held the position of extending veneration to icons but not worship, 
the last befitting only God. 
The decree of the Council for restoring icons to churches added an 
important clause which still stands at the foundation of the rationale 
for using and venerating icons in the Orthodox Church to this very 
day: "We define that the holy icons, whether in colour, mosaic, or 
some other material, should be exhibited in the holy churches of 
God, on the sacred vessels and liturgical vestments, on the walls, 
furnishings, and in houses and along the roads, namely the icons of 
our Lord God and Saviour Jesus Christ, that of our Lady the 
Theotokos, those of the venerable angels and those of all saintly 
people. Whenever these representations are contemplated, they will 
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cause those who look at them to commemorate and love their 
prototype. We define also that they should be kissed and that they 
are an object of veneration and honour (timitiki proskynisis), but not 
of real worship (latreia), which is reserved for Him Who is the subject 
of our faith and is proper for the divine nature. The veneration 
accorded to an icon is in effect transmitted to the prototype; he who 
venerates the icon, venerated in it the reality for which it stands". 
An Endemousa (Regional) Synod was called in Constantinople in 
843. Under Empress Theodora. The veneration of icons was 
solemnly proclaimed at the Hagia Sophia Cathedral. The Empress, 
her son Michael III, Patriarch Methodios, and monks and clergy 
came in procession and restored the icons in their rightful place. The 
day was called "Triumph of Orthodoxy." Since that time, this event is 
commemorated yearly with a special service on the first Sunday of 
Lent, the "Sunday of Orthodoxy". 
 

 

Great Lent 
 

The season of Great Lent is the time of preparation for the feast of 
the Resurrection of Christ, It is the living symbol of man’s entire life 
which is to be fulfilled in his own resurrection from the dead with 
Christ. It is a time of renewed devotion: of prayer, fasting, and 
almsgiving. It is a time of repentance, a real renewal of our minds, 
hearts and deeds in conformity with Christ and his teachings. It is the 
time, most of all, of our return to the great commandments of loving 
God and our neighbors.  
In the Orthodox Church, Great Lent is not a season of morbidity and 
gloominess. On the contrary, it is a time of joyfulness and 
purification. We are called to “anoint our faces” and to “cleanse our 
bodies as we cleanse our souls.” The very first hymns of the very 
first service of Great Lent set the proper tone of the season: 
Let us begin the lenten time with delight ... let us fast from passions 
as we fast from food, taking pleasure in the good words of the Spirit, 
that we may be granted to see the holy passion of Christ our God 
and his holy Pascha, spiritually rejoicing.  

http://oca.org/orthodoxy/the-orthodox-faith/worship/the-church-year/great-lent
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Thy grace has arisen upon us, O Lord, the illumination of our souls 
has shown forth; behold, now is the acceptable time; behold, now is 
the time of repentance (Vesper Hymns). 
It is our repentance that God desires, not our remorse. We sorrow for 
our sins, but we do so in the joy of God’s mercy. We mortify our 
flesh, but we do so in the joy of our resurrection into life everlasting. 
We make ready for the resurrection during Great Lent, both Christ’s 
Resurrection and our own. 
 

Veneration of the Holy Cross 
 

Jesus summoned the crowd with his disciples and said to them, 
“Whoever wishes to come after me must deny him-self, take up his 
cross, and follow me. For whoever wishes to save his life will lose it, 
but whoever loses his life for my sake and that of the gospel will 
save it. What profit is there for one to gain the whole world and forfeit 
his life? (Mark 8:34-36). 
On the 3rd Sunday of Lent (halfway point of Lent), a solemn 
exposition and veneration of the Cross takes place during Matins or 
just before the Divine Liturgy. The Cross remains on the Tetrapod for 
veneration during the whole week. During this period the hymn "We 
prostrate ourselves before thy Cross, O Lord, and we praise Your 
holy Resurrection," is sung accompanied by a profound prostration. 
This practice reminds us of Christ's sufferings and encourages us  
to persevere in our Lenten resolutions and penances. The Cross 
stands before us as a symbol and source of power and inspiration to 
help us make it through the rest of this holy season of prayer, 
fasting, and almsgiving. By showing us our Crucified Lord Jesus on 
the Cross today, the Church announces to us that Holy Week –the 
week of our Lord’s Passion –is just three weeks away. 
  
 
 
 
  

http://oca.org/orthodoxy/the-orthodox-faith/worship/the-church-year/great-lent


 

Члени Церковної Управи 2015 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: Тамара Неприцька 651.487.2184 

Фін. Секретар Степан Коноплів 763.781.6010 

Cкарбник Марія Кірик 612.327.5536 

Куль. Освіт. Реф. Калина Павлюк 763.571.0620 

Вільний член Петро Плювак 763.546.8979 

Трости Кіра Цареградська 651.452.2987 

 Орися Бобсек 202.550.1962 

 Юлія Павлюк 651.439.7702 

 Iван Прокопюк 612.481.7315 

 Діана Пасічник 763.560.8796 

Контрольна Комісія Мирослава Мосейчук 763.473.3182 

 Петро Гахoв 612.788.8762 

 Маруся Семенюк 612-331-8475 

 
2015 Church Board Members  

 
Pastor V. Rev. Evhen Kumka 612.379.2280 

President Elko Perchyshyn 612.270.9345 

1st Vice President Juri Loutchko 612.788.2763 

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 Petro Pluwak 763.546.8979 

Trustees Kira Tsarehradsky 651.452.2987 

 Orysia Bobcek 202.550.1962 

 Julie Pawluk 651.439.7702 

 Ivan Prokopiuk 612.481.7315 

 Diana Pasichnyk 763.560.8796 

Controlling Committee Myroslava Moseychuk 763.473.3182 

 Peter Hachow 612.788.8762 

 Maria Semeniuk 612-331-8475 

    



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 North 5th St. 
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 

 

DOROSCHAK DENTAL.                         Michael D. Doroschak DDS 
Office: (612) 379-2300                              230 Broadway St, 
Email: info@DoroschakDental.com           Minneapolis, MN  55413-1999 
______________________________________________________________ 
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