
Розклад богослужінь на місяць жовтень 2012 р. 
 

 

Неділя, 7го 
 

 Богослужінь не буде. Священик на 
Надзвичайному Соборі в South Bound Brook.  
 

 

Неділя, 14го 
 

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

 

Неділя, 21го 
 

  18та після П'ятидесятниці. 
  Год. 9:00 р. Свята Літургія .  
 

Неділя, 28го   20та після П'ятидесятниці. 
  Год. 8:45 р.Обідниця в англійській  мові. 
  Год. 10:00 р. Свята Літургія. 

 
 

  
 
 

НАСТУПНІ  ЗБОРИ ПАРАФІЯЛЬНОЇ  У ПРАВИ 
відбудуться у середу, 10го жовтня о 7ій год. веч. у парафіяльній 
залі.   

 
 
 

 

З БО РИ СЕСТРИЦТВА СВ.  О ЛЬГ И  відбудуться у 
понеділок 8го жовтня 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. 
 
 

 

ПАРАФІЯЛЬНИЙ БАЗ АР  відбудеться 21го  жовтня о 11ій 

годині ранку. Запрошується всіх на смачний обід, бінґо, 
лотерейний розіграш, випродаж  вишивок та виробів 
домашнього та декоративного мистецтва.  Приходьте всі ! 
Запрошуйте гостей та друзів! Наперед щиро дякуємо за 
підтримку.   
 

 

 



 
 

 
 

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: 
Павло Правдюк–перебував у лікарні, а тепер виздоровляє в 
дома.   
Heхай добрий Господь Бог допоможе йому перебороти  недугу і 
повернутись до повного здоров'я. 
 
 

 
 

ВИСЛОВЛЮЄМО ЩИРІ СПІВЧУТТЯ Тамарі Проценко, та всій 
її родині, в звязку із смертю її чоловіка, Леоніда Проценка, 
який відійшов у вічність 7го вересня цього року. Вічна йому 
пам’ять!  
  

 

ЧЛЕНСЬКІ  ВКЛАД КИ :  парафіяльна управа подає до 
відома, що членські вкладки  працюючим  - по $165 за особу, а 
пенсіонерам - по $115 за особу.  Хто ще не заплатив членські 
вкладки, а має бажання заплатити їх, просимо зробити це до 
31го  грудня, 2009 р. , і дякуємо тим, хто уже заплатив. 
   
 

 

БІБЛІОТЕКА  
Парафіяльна бібліотека отримала цікаві та цінні книжки, 
журнали, картини і довгограючі плити.  Панство Степан і 
Людмила Голуб подарували 23 книжки на різні теми, 17 дуже 
гарних журналів “FORUM“, і 7 плит між якими є опера “Пан 
Коцький”, Миколи Лисенка, та альбом українського гумору “Як 
Сміх Лунає, Біда Втікає...”.  Доктор і пані Б. Е. Симчич (через 
пані Настуню Крейґ) подарували 3 книжки, між якими є 
Україна:  Стисла Енциклопедія в двох томах, 5 обрамованих 
картин на теми української пісні, 2 гарні друковані картини на 
релігійну тему, і велика афіша з писанками.  Пані Марія Дидик 
подаривала 4 кулінарні книги між якими є одна популярної 



італійської кухні. А пані Настуня Крейґ подарувала 4 кулінарні 
книги смачної української кухні.  Щиро дякуємо всім 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 ї.  Просимо бажаючих 
відвідати бібліотеку, подивитися що маємо нового.  
Запрошуємо добровольців допомогти в бібліотеці.  Щиро 
дякуємо пані Поліни Коробейко за її цінну допомогу в 
бобліотеці.  Просимо звертатися  до Валентини Полець (612-
781-8204) та Ольги Ярмулович (612-379-4073). 

  

. 
 
 
 
 

 ПО Ж ЕРТВИ НА ВИД АВНИЦ ТВО "БЮЛЕТНЯ"  –
Слідуючі 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. 
 
 

Марія Кірик $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 інформації від 1го до 15го 
відповідного місяця.  

 

 
 

ЛАСКАВО  З АП РОШ УЄТЬСЯ  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.  А тим хто це 
робив і буде робити велике спасибі. 
 



Свято Покрова Пресвятої Богородиці 

   Поміж Богородичними cвятами нашого церковного року на 
особливу увагу заслуговує свято Покрова Пресвятої 
Богородиці. Культ Божої Матері, як Покровительки нашого 
народу, тягнеться золотою ниткою від княжих часів аж по 
сьогодні. Секрет того постійного, улюбленого й ревного культу 
Богоматері як Покровительки, лежить, мабуть, в тому, що тут 
ідеться не про земне, людське, але небесне й могутнє 
заступництво. А такого заступництва й опіки хоче кожна 
людина, родина й народ. Тому празник Покрова завжди був і є 
для нашого українського народу днем великого вияву любові і 
вдячності для Пресвятої Богородиці та днем радісної 
прослави і звеличення її покрова й заступництва. 
   Головний мотив, який послужив для появи цього свята, це 
видіння св. Андрія Юридивого. Царгород (Константинополь) - 
столиця Візантії, була в облозі арабів. Ціле місто й народ був у 
великій тривозі. В храмі Пресвятої Богородиці на Влахернах, 
де переховувалася її риза, правилося всеночне Богослужіння, 
і храм був переповнений людьми, які щиро молилися. У 
натовпі ревно молився за спасіння міста св. Андрій Юродивий 
зі своїм учнем Епіфанієм. Відправа закінчилася. Втім св. 
Андрій побачив, як від головних вхідних дверей церкви  йшла, 
світлом осяяна, Пресвята Богородиця у супроводі Святого 
Івана Хрестителя і святого Івана Богослова та при співі 
великого хору Святих. Божа Мати підходить до престола, 
вклякає, довго молиться і заливається сльозами. Відтак встає, 
здіймає зі своєї голови преясну хустку-покров-омофор, і 
широко простирає її над народом у церкві. Видіння зникає. Св. 
Андрій і Епіфаній, які бачили це видіння, зрозуміли, що 
Пресвята Богомати прийшла, щоб рятувати місто. Подія чуда 
блискавично рознеслася по всьому місті. Вороги відступили. 
Місто було врятоване. Від тієї хустки-покрова і свято дістало 
свою назву. Покров-омофор стали символом опіки і 
заступництва Пречистої Діви Марії. 



Хто був св. Андрій Юродивий? Загально історики припускають, 
що він своїм походженням був скіфом-слов'янином з південних 
земель Русі-України. Він з іншими невільниками опинився в 
Царгороді в одного багатого пана. Тут він пізнав і полюбив 
християнську віру. Роздумуючи над словами св. Апостола 
Павла: "Ми нерозумні Христа ради, ви ж у Христі розумні" (1 
Кор. 4, 10), він почав поводитися як нерозумний-юродивий, 
звідси і його назва. Діставши від пана свободу, він багато часу 
проводив у молитві й читанні Святих книг. 
Православна Церква у своїх богослужіннях залюбки 
підкреслює три найкращі привілеї Пресвятої Богородиці: її 
Богоматеринство, її Вседівицтво і її Заступництво за нас перед 
Богом і якраз цей третій привілей Божої Матері найбільше 
припав до серця нашому народу.   Наші князі, наше військо, 
наші козаки й гетьмани радо вибирали Пречисту Діву Марію за 
свою Покровительку й Опікунку.  
   Князь Ярослав Мудрий 1036 р. розбиває печенігів і з 
вдячності до Бога і Його Пресвятої Матері будує в Києві собор 
Святої Софії і храм Благовіщення на Золотих Воротах. В 
церкві Благовіщення він 1037 р. віддає увесь народ в опіку 
Божої Матері. І так, Пресвята Богородиця стає офіційною 
Заступницею, Покровителькою і Царицею нашого українського 
народу. 
   До Неї в тяжкі хвилини прибігали наші князі і їхнє військо. 
Князь Мстислав, в поході проти черкесів обіцяє збудувати 
церкву в честь Божої Матері, якщо Вона допоможе йому 
перемогти ворога. Він перемагає і радо виконує свою 
обітницю. 
   Князь Володимир Мономах у своїх споминах каже, що свою 
перемогу над половцями завдячує Богові і Пречистій Діві 
Марії. Наші князі і їхнє військо йдучи в похід проти половців у 
1103 р., складали обіти Богові і Пречистій Діві Марії, і розбили 
половців. Князь Ігор Святославович, герой епосу "Слово о 
полку Ігореві", після своєї втечі з полону, йде з поклоном до 
чудотворної ікони Божої Матері, щоб їй подякувати за поміч і 



порятунок. Деякі наші князі на своїх печатках використовували 
іконки Божої Матері або молитви до Неї. 
Наші славні Запорожці мали на Січі церкву в честь Покрова 
Пресвятої Богородиці з іконою її Покрова. На іконі понад 
Пречистою був надпис: "Ізбавлю і покрию люди моя.. ", а від 
Запорожців, що під іконою, простягнена стрічка вгору до Божої 
Матері з написом: "Молим, покрий нас чесним Твоїм покровом 
і ізбави нас от всякого зла". Вибираючись в похід на ворога, 
козаки проводили молебень до своєї Покровительки і ревно 
співали "Під Твою милість прибігаємо". Повернувшись 
щасливо з походу, спішили до Неї зі щирою подякою. В їхній 
бойовій пісні "Нумо, хлопці, до зброї" є такі слова: "Нам 
поможе св. Юрій ще й Пречиста Мати турка подолати".  
   В часах всенародного лихоліття, Її свята ікона знаходиться в 
кожній українській хаті. Історія нашого народу записала нам 
багато чудесних випадків помочі Божої Матері, передусім у 
часі нападу ворогів на нашу землю. 
   Кому незнана чудесна захорона почаївського монастиря в 
липні 1675 р. перед турецькою облогою? На ревну молитву 
монахів і вірних Пресвята Богородиця з'явилася над 
монастирською церквою і своїм омофором заслонила 
монастир. Ту чудесну подію увіковічнила пісня в честь Божої 
Матері "Ой, зійшла зоря вечеровая над Почаевом стала"..     
Згадуючи про страшні татарські напади і небесну опіку 
Пречистої Діви Марії, хроніка каже: "Народ переляканий і 
збідований втікав до своєї церковці, падав на коліна перед 
іконою Божої Матінки, молився гаряче й ніколи не був 
позбавлений її опіки". 
   Ми віримо, що гаряча набожність нашого народу до 
Пресвятої Богородиці, як своєї Покровительки й Заступниці, є 
найкращою запорукою, що Вона нашого народу ніколи не 
залишить і заступиться за нас перед своїм Сином та 
випросить в Нього ту превелику ласку, що на наших рідних 
землях пануватиме вічно царство її Божого Сина.  
 



 

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

O c t o 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 Зенон Давидович 1st Zenon Dawydowych 

3 го Ольга Крочалк 3rd Olga Krochalk 

5 го Наталя Шовдра 5th Natalya Showdra 

7го Юлія Бондаренко 7th Julia Bondarenko 

9го Єлизавета Тичініна 9th Elizabeth Tychinina 

10 го Юрій Ґелецінський 10th George Gelecinskyj 

10 го Люба Перчишин 10th Luba Perchyshyn 

12го Володимир Вдовичин 12th Walter Wdowychyn 

12го Андрій Ладан 12th Andriy Ladan 

13го о.прот. Михайло Куданович 13th V. Rev. Michael Kudanowych 

14го Ольга Хоролець 14th Olga Chorolec 

14го Михайло Прокопюк (ст.) 14th Michael Prokopiuk (Sr.) 

15го Олександра  Ґелецінська 15th Oleksandra  Gelecinskyj 

17го Роман Чапор 17th Roman Chapor 

20го Марко Прокопюк 20th Mark Prokopiuk 

20го Петруся Рихлій 20th Patricia Rychly 

23го Жанна  Миронюк 23rd Zhanna Myroniuk 

26го Наталія Степанова 26th Natalia Stepanova 
 

 

 
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 2012 р.  
 

Настоятель Прот. Євген Кумка 612.379.2280 

Голова Валентина Яр 612.789.6622 

1ший заступник Василь Мосейчук  

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 Петро Плювак 612.850.9287 

Трости Кіра Цареградська 651.452.2987 

 Андрій Каркоць 612.379.0897 

 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 612.532.6813 

 
2012 Church Board Members  

 
Pastor V. Rev. Evhen Kumka 612.379.2280 

President Valentina Yarr 612.789.6622 

1st Vice President Vasyl Moseychuk  

2nd Vice President Viktor Lobzun 763.546.9568 

Secretary   

Financial Secretary Steve Konopliv  763.781.6010  

Treasurer Maria Kiryk 612.327.5536 

Cultural Chair Jackie Pawluk 763.571.0620 

Member at Large Peter Pluwak 612.850.9287 

Trustees Kira Tsarehradsky 651.452.2987 

 Andriy Karkos 612.379.0897 

 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 612.532.6813 



 

Schedule of services for the month of October 2012 
 

Sunday,7th 
 

 No services in our church. 
Church Council in NJ.  

 

Sunday, 14th 
 

 

  Protection Mother of God 
  8:45 a.m. Pro Liturgy in English. 
  10:00 a.m. Divine Liturgy.   
 

 

  Sunday, 21st 
 

  18th  Sunday after Pentecost. 
  9:00 a.m. Divine Liturgy.   

 

Sunday, 28th 
 

  19th  Sunday after  Pentecost. 
  9:00 a.m. Pro Liturgy in English. 
  10:00 a.m. Divine Liturgy 

      

  Looking Ahead……... 
 
 

THE NEXT  CHURCH BO ARD M EETING  is scheduled for 
Wednesday, October 10th  at  7:00 p.m. in the church hall.   
 
 
 

 

ST. OLGA’S SISTERHOOD will hold its meeting on Monday, 
October 8th 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. MICHAEL'S AND ST. GEORGE'S ANNUAL CHURCH 
BAZAAR AND BORSCHT COOK-OFF 
Sunday October 21 
Please join us for a fun afternoon of food, games and socializing 
Delicious lunch featuring Ukrainian Sausage and Varenyky 
Borscht Cook-off - come taste a variety of borscht recipes and vote 
for your favorite 
Enjoy games, prizes, raffle and Bingo 
Many other great surprises! 

 



Watch our Facebook page (St. Michael's and St. George's Ukrainian 
Othodox Church) for more details 
All profits will be used to assemble care packages to send to 
orphanages in Ukraine 
  
Call for Entries 
We are looking for the best Borscht in town! 
Do you have a great Borscht recipe?  Did Baba tell you her secret 
ingredients? 
Enter your Borscht in our first ever "Borscht Cook-off" to be held at 
this year's Bazaar 
Two cash prizes will be awarded - Crowd Favorite, and Judges 
Choice 
If you are interested in entering, please contact Jackie Pawluk at 
jackiepawluk@hotmail.com  
All profits will be used to assemble care packages to send to 
orphanages in Ukraine 
  
Looking for Sponsors 
If you or your business would like to be a sponsor at this year's 
Church Bazaar and Borscht Cook-off, please contact Jackie Pawluk 
at jackiepawluk@hotmail.com.  We would welcome financial 
contributions or prizes. 
Volunteers needed:  to help at the Church Bazaar - we will need 
people to help in the kitchen and to staff other activities.  If you are 
able to help on October 21, please contact Jackie or Julie Pawluk 
 
Baked goods needed:  we are asking for donations of baked goods 
for our bakery booth at the Bazaar on October 21.  
Please contact Jackie or Julie Pawluk if you are able to contribute a 
baked item.  

                                                   
                                                   Jackie Pawluk. 

 

 
 

mailto:jackiepawluk@hotmail.com
mailto:jackiepawluk@hotmail.com


 

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

PLEASE REMEMBER TO PRAY FOR THOSE WHO ARE ILL: 
 Pavlo Prawdiuk– was in the hospital and is now recuperating at 
home.   
May the good Lord help him through his illness and to make a full 
recovery 

 

 

 

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  to Tamara 
Procenko and to the family upon the death of her husband, Lenid 
Procenko, who passed away on the 7th of September. May his 
memory be eternal!   

  
Theofil Hrehorczak 

(January 4, 1921 - September 1, 2012) 
Born in Bukovina, Ukraine.  Passed away in Honolulu, Hawaii. 
 Registered architect of Minnesota. Retired after 20 years at 3M 
as Senior Architect.  Resided in Minneapolis from 1963-1989 as a 
parishioner of St. Michael's Ukrainian Orthodox Church. 
 Subsequently lived in Sarasota, Florida and was an active 
parishioner of St. Andrew's Orthodox Church.  Spent his final 12 
years in Honolulu, Hawaii.  Died peacefully in the presence of his 
family.  Survived by sister, Eugenia Witryk; wife, Theresa; children 
Tamara, Christina, Peter; grandchildren, Sonia and spouse, Faye 
and spouse;  and great grandson Maximillian.  Panachyda 
service Monday, October 8, 2012 at 6pm. 

                                                Submited by Christine Swann      
          

 

 

M EM BERSHIP  DUES : membership dues for working people 
are $165 per person and $115 per person of retired.  Any 
members who hasn’t paid their dues for this year, and would like 



to do so, is encouraged to settle their account by December 31, 
2012.  Thanks to all parishioners who have already done so.   

 
 
 
 

In loving memory of their mother, OLHA BRESLAWEC, Katya 
Breslawec and Guy Peterson, printed 5,000 donation envelopes at 
no cost to the parish. 
We are moved by their generosity and appreciate sharing with 
them the wonderful memory of Olha Breslawec.  Thank you so 
much. 
  
 

      

 

LIBRARY 
The Parish Library has received interesting and valuable books, 
magazines, pictures and long-playing records.  Mr. and Mrs. 
Stepan Golub donated 23 books on various topics, 17 very nice 
“FORUM” magazines, and 7 LP records among which is opera 
“Pan Kotsky” by Mykola Lysenko and an album of Ukrainian 
humor “Where There’s Laughter, Troubles Run Away…”.  Dr. and 
Mrs. B. E. Symchych (via Mrs. Nastunia Craig) donated 3 books, 
among which is a two volume Ukraine:  A Concise Encyclopedia, 5 
framed pictures based on Ukrainian folksongs, 2 beautiful picture 
prints suitable for framing, and one large pysanka poster.  Mrs. 
Maria Dydyk has donated 4 cookbooks, 3 based on diabetic 
choices and the fourth on brand-name Italian kitchen.  Mrs. 
Nastunia Craig has donated 4 cookbooks, all 4 are based on 
delicious Ukrainian kitchen.  Thank you all for your generous 
donations to the Parish Library.   
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.  We thank Mrs. Polina Korobeiko very much for all her 
valuable work 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. 
 
 

Mariya Kiryk $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 any other 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  
 
 

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. 

 

THE PROTECTION OF THE MOTHER OF GOD 

The account of the appearance is to be found in the Life of St. 
Andrew “the Fool in Christ” (died 956). It is at the church of 
Blachernes [in Constantinople], where the robe, the veil and part 
of the girdle of the Holy Virgin are preserved, that the appearance 
occurred. During the office of the vigil, about four in the morning, 
St. Andrew and his disciple Epiphanius saw a majestic woman 
advancing towards the ambo, supported by St. John the Baptist 



and St. John the Evangelist, and accompanied by several saints. 
On reaching the center of the church, the Mother of God knelt 
down and remained long in prayer, her face bathed in tears. When 
she had prayed yet again before the altar, she took off the shining 
veil which enveloped her and, holding it above her head, extended 
it over all the people present in the church. Andrew and 
Epiphanius alone were able to see the appearance of the Mother 
of God and her veil which shone like the glory of God, but all who 
were present felt the grace of her protection. This invisible 
protection of the Mother of God, interceding with her Son for the 
whole universe, protection that St. Andrew could contemplate in 
the form of a veil covering the faithful, constitutes the central idea 
of the festival of October 1st: “The Virgin is today present in the 
church: with the choirs of the saints she prays to God invisibly for 
us. Angels and bishops prostrate themselves, apostles and 
prophets rejoice: for the Mother of God intercedes for us before 
the eternal God.” 

The Mother of God is seen standing on a small cloud, hovering in 
the air above the faithful. She has both arms outstretched in a 
gesture of supplication, expressing her prayer of intercession. Two 
angels hold by either end a great veil which billows in the form of a 
vault over the Mother of God. The procession of saints which 
surrounded the Queen of the Heavens at the time of her 
appearance is represented by two groups of apostles and 
prophets with St. John the Forerunner. On his scroll: “Repent, for 
the Kingdom of God is near.” 

To the right of the ambo, two persons in the foreground are 
detached from the crowd of the faithful. They are St. Andrew and 
St. Epiphanius, the witnesses of the appearance of the Mother of 
God. St. Andrew is turned towards his disciple showing him the 
appearance with a gesture of the right arm extended towards the 
Mother of God. 

  



--------------------------------------------------------------------------------------------   
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 
=========================================================  
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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