Відмітьте у своєму календарі!

Неділя 28 липня, 2019
9:00 ранку

St. Vladimir Cathedral

Ukrainian Festival


є

i

В  Українського Села м. Парми

i

після якої обід з нагоди Храмового Свята

Ми будемо святкувати Храмове
Свято св. Володимира і одночасно 95
річницю з дня заснування парафії. В
9:00 годині ранку розпочнеться одна
Божественна Літургія, після якої святковий обід.
Як є у нашій традиції,
обід є безкоштовний, проте, потрібно, щоб Ви придбали безкоштовні
квитки звертаючись до Сергія Нагорного 216-375-1184, Марії Анни Шклярик 216-642-9355, Якова Бурсу 216-6613965, або до парафіяльного офісу 440886-3223. Проте, як ми йдемо на будьякі гостинності, то ми несемо подарунки. Ми просимо всіх щедро пожертвувати для нашої парафії, щоб ми
могли надалі працювати для Слави
Божої.

Парафіяни св. Володимира готуються до 11го щорічного Українського Фестивалю, який відбудиться в суботу, 20 липня, 2019
року. Готується графік
приготування їжі. Будь-ласка,
плануйте допомогти з приготуванням їжі, а також допомагти
в день проведення фестивалю.

Потребується різноманітна
допомога включаючи подавання їжі, касири, працівники
на кухні, обслуговування і
прибирання столів, чищення
підносів, продавців квитків,
миття посуду і допомога для
паркування i oстатoчне прибирання пiсля 10:00 гoд.
вечoра.

У неділю, 21 липня, 2019
у 9:00 ранку Одна двомовна
Божественна Літургія

Saturday, July 20, 2019
Пiвтoра тижня перед Фестивалем буде багато роботи у
Парафіяльному Центрі. Вже
є графік роботи.
Потрібно
добровольців,
щоб приготувати їжу та зал.
Ми просимо Вас про допомогу в цих приготуваннях. Для
добровольців,
будь
ласка,
зверніться до члена комітету,
або зверніться до будь-кого з
наступних.
Для більшої інформації зверніться до:

о. Михайла Гонтарука: 440-886-1528
п. Марії Анни Шклярик: 216-642-9355
п. Дорін Джоґан: 440-248-0548
Парафіяльного офісу: 440-886-3223

Потрібно подарункові кошики
для розіграшу лотереї! Тому,
будь ласка принесіть вже готові кошики з призами, або
самі призи, а ми їх посортуємо. Також потрібно подарункові картки: чи на ресторани,
магазини, тощо. Проте, пам’ятайте, що кошики не повинні
мати продукти, що швидко
псуються. Все це будь-ласка
принесіть до залу до 14 липня,
для того, щоб комітет бачив,
що ми маємо для лотереї.

(Телефонуйте з 10:00 ранку до 2:00 дня)

st.vladimircathedral@gmail.com

Будьте частиною фестивалю з
Вашою щедрою пожертвою!
Ми вдячні за всі Ваші пожертви на фестиваль.
Імена жертводавців будуть надруковані у програмі фестивалю. Всі Ваші пожертви мають бути внесені до 7 липня.
Чеки виписуйте на: St. Vladimir Cathedral

Обсугу потрібно 12:00 дня
дo 11:00 вечора, а особливо від 4:00 дня до 8:00 вечора, коли багато людей
прийдуть вечеряти.

Комітет Фестивалю просить всіх спекти торти і
принести їх у самий
день фестивалю!
Також напишіть ваше
ім’я на посуді, щоб ви
могли забрати її після
фестивалю. Рецепти є в
новій кулінарній парафіяльній книзі, або на парафіяльному веб-сайті.
www.stvladimirs.org/festival.html

