
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

aa  ssttaarroozzaavveettnnii  pprraazznniikk  --  PPeeddeesseettnniiccaa  ssaaddaa  ddoobbiijjaa  ppuunniinnuu  SSiillaasskkoomm  DDuuhhaa  SSvveettooggaa  kkaakkoo  

pprroorreekkoo{{ee  mmnnooggii  bbooggoovviiddnnii  pprroorrooccii..  ZZaattoo  jjee  ttoo  iissttoovvrreemmeennoo  ii  ddaann  uussttaannoovvqqeewwaa  CCrrkkvvee  

BBoo`̀iijjee,,  jjeerr  HHrriissttoovvii  sslleeddbbeenniiccii  ii  ddaannaass  ddoobbiijjaajjuu  BBllaaggooddaatt  SSvveettooggaa  DDuuhhaa,,  sspprreemmnnii  ii  

ssaazzrreellii  ddaa  sslleeddee  ppuutt  HHrriissttoovv  --  kkoojjii  nniijjee  ppuutt  llaaggooddnnoogg  ii  mmiirrnnoogg  `̀iivvoottaa  nneeggoo  ppuutt  ssttrraaddaawwaa  ii  

vvaasskkrrsseewwaa,,  ppuutt  vveerree  uu  ccaarrssttvvoo  nneebbeesskkoo..  

NNee  zzaabboorraavvqqaajjmmoo  ddaa  ssvvii  mmii  nnoossiimmoo  SSvveettoodduuhhoovvsskkii  ppee~~aatt--PPee~~aatt  DDaarraa  DDuuhhaa  SSvveettooggaa--  kkoojjii  

nnaamm  ssaamm  HHrriissttooss  uuttiisskkuujjee  ppoossrreeddssttvvoomm  eeppiisskkooppaa  ii  wwiihhoovviihh  ssvvee{{tteenniikkaa,,  aa  kkoojjii  nnaamm  ccrrkkvvaa  

ddeellii  uu  ssvveettoojj  ttaajjnnii  mmiirrooppoommaazzaawwaa  kkoojjaa  sslleeddii  ssvvaakkoomm  ~~iinnuu  kkrr{{tteewwaa..    

KKaaoo  ii  ssvveettii  aappoossttoollii  ii  zzaa  wwiimmaa  ssvvii  ssvveettii  hhrrii{{}}aannsskkii  ooccii,,  bbrraa}}aa  ii  sseessttrree,,  ii  mmii  ssmmoo  ttii  

kkoojjii  ssee  oovvooggaa  ddaannaa  rraadduujjeemmoo  nnaaddzzeemmaaqqsskkii,,  nnaaddpprriirrooddnnoo..  RRaadduujjeemmoo  ssee  uu  GGoossppoodduu  nnaa{{eemmuu  kkoojjii  

nnaass  zzoovvee  ddaa  ssaa  nnaammaa  ppooddeellii  qquubbaavv  vvee~~nnooggaa  `̀iivvoottaa..  

PPrroossllaavvoomm  DDuuhhoovvaa,,  kkoojjee  ssllaavviimmoo  77    ddaannaa,,    kkaaddaa  CCrrkkvvaa  rraazzrree{{aavvaa  ppoosstt  uu  ssrreedduu  ii  ppeettaakk,,  ii  

zzaakkqquu~~nnoo  ssaa  11..  NNeeddeeqqoomm  ppoo  DDuuhhoovviimmaa  zzaattvvaarraammoo  bbooggoosslluu`̀bbeennii  ppoorreeddaakk  ppoodd  nnaazziivvoomm  CCvveettnnii  

ttrriioodd  uu  kkoommee  ssuu  oobblliikkoovvaannee  sslluu`̀bbee  oodd  VVaasskkrrssaa  ddoo  DDuuhhoovvaa  aa  kkoojjii  jjee  nnaassttaavvaakk  PPoossnnoogg  ttrriiooddaa..  

OOdd  11..  NNeeddeeqqee  ppoo  DDuuhhoovviimmaa  ppoo~~iiwwee  kkoorrii{{}}eewwee  nnoovvoogg  bbooggoosslluu`̀bbeennoogg  ppoorreettkkaa  ppoodd  nnaazziivvoomm  

''''nneeddeeqqee  ppoo  dduuhhoovviimmaa''''  kkoojjii  ssee  kkoorriissttii  ssvvee  ddoo  pprreellaasskkaa  nnaa  PPoossnnii  ttrriioodd..    PPoossnnii  ii  CCvveettnnii  

ttrriioodd  ii  PPoodduuhhoovvsskkee  nneeddeeqqee  ssuu  oossnnoovvaa  bbooggoosslluu`̀bbeennee  ggooddiinnee  ii  ooddrraa`̀aavvaajjuu  llooggiikkuu  HHrriissttoovvee  

pprrooppoovveeddii,,  WWeeggoovvoogg  ssttrraaddaawwaa  ii  KKrrssnnee  @@rrttvvee,,  ssllaavvnnoogg  VVaasskkrrsseewwaa  WWeeggoovvoogg,,  VVaazznneesseewwaa  

WWeeggoovvoogg  ii  SSiillaasskkaa  SSvveettooggaa  DDuuhhaa  nnaa  aappoossttoollee  kkaaddaa  zzaappoo~~iiwwee  mmiissiijjaa  ccrrkkvvee  --  pprrooppoovveedd  

HHrriissttoovvoogg  JJeevvaann||eeqqaa  ssvviimm  nnaarrooddiimmaa..  UUnnuuttaarr  oovvooggaa  cciikklluussaa  pprroossllaavvqqaammoo  ssvvee  ddooggaa||aajjee  oodd  

BBllaaggoovveessttii  ddoo  PPrreeoobbrraa`̀eewwaa,,  BBooggoorrooddii~~iinnee  ii  ssvveettiitteeqqsskkee  pprraazznniikkee..      
    

NNEEDDEEQQAA  88..  PPOO  PPAASSHHII--NNEEDDEEQQAA  PPEEDDEESSEETTNNIICCEE      33..   jjuunn//2211 ..   mmaajj   

GGllaass  77..    NNaa  jjuuttrreewwuu  JJeevv..  JJnn..  zz~~..  6655  ((2200,,1199--2233))..    NNaa  LLiitt..  aapp..  33..  ((DDaapp..  22,,11--1111))  ii  4499..  ((DDaapp..  2266,,11--55;;  1122--2200;;    

JJeevv..  JJnn..  zz~~..  2277..  ((77,,3377--5522  ii  88,,11--22))  ii  JJnn..  zz~~..  3355..  ((1100,,11--99))..  
  

                                                                                  TTRROOPPAARR  DDUUHHOOVVAA,,    ggllaass  88..  
BBllaaggoosslloovveenn  jjeessii  HHrriissttee  BBoo`̀ee  nnaa{{,,    
ppookkaazzaavv{{ii  AAppoossttoollee  pprreemmuuddrriimm  lloovvcciimmaa,,  
ppoossllaavv{{ii  iimm  DDuuhhaa  SSvveettoogg..      
ii  ppoommoo}}uu  wwiihh  ssii  zzaaddoobbiioo  vvaasseeqqeennuu,,  
^̂oovveekkooqquupp~~ee  ssllaavvaa  ttii!!  

BBLLAAGGOOSSLLOOVVEENN  JJEESSII  HHRRIISSTTEE  BBOO@@EE  NNAA[[,,  

II@@EE  PPRREEMMUUDDRRII  LLOOVVCCII  JJAAVVQQEEJJ,,    

NNIIZZPPOOSSLLAAVV  IIMM  DDUUHHAA  SSVVJJAATTAAGGOO,,  

II  TTJJEEMMII  UULLOOVVQQEEJJ  VVSSEEQQEENNUUJJUU,,    

^̂EELLOOVVJJEEKKOOQQUUBB^̂EE,,  SSLLAAVVAA  TTEEBBJJEE!!  
    

  UU  oovvaajj  ddaann  CCrrkkvvaa  ttoorr`̀eessttvveennoo  ((uuzzvvii{{eennoo))  pprraazznnuujjee  SSiillaazzaakk  SSvveettooggaa  DDuuhhaa  nnaa  AAppoossttoollee,,  kkoojjii  ssee  

ddooggooddiioo  nnaa  ssttaarroozzaavveettnnii  pprraazznniikk  PPeeddeesseettnniiccee..  UU  SSttaarroomm  ZZaavveettuu,,  ppeeddeesseettoogg  ddaannaa  ppoossllee  PPaasshhee    

ssllaavvqqeenn  jjee  pprraazznniikk  SSeeddmmiiccaa,,  jjeerr  jjee  ppaaddaaoo  77  sseeddmmiiccaa  ppoossllee  PPaasshhee,,  ii  bbiioo  jjee  PPrraazznniikk  ppoo~~eettkkaa  `̀eettvvee  

pp{{eenniiccee..    TTooggaa  ddaannaa  JJeevvrreejjiimmaa  jjee  nnaa  SSiinnaajjuu,,  pprreekkoo  MMoojjsseejjaa,,  ddaatt  ZZaakkoonn  BBoo`̀iijjii,,  ii  oodd  ttooggaa  ddaannaa  

ppoo~~iiwwee  SSttaarroozzaavveettnnaa  ccrrkkvvaa,,  ttee  jjee  ppoossvvee}}eenn  ii  ddoobbiijjaawwuu  ZZaakkoonnaa..  PPoossllee  VVaazznneesseewwaa  HHrriissttoovvoogg,,  

AAppoossttoollii  ssuu  oo~~eekkiivvaallii  vveelliikkii  ddooggaa||aajj  kkoojjii  iimm  jjee  oobbee}}aaoo  SSppaassiitteeqq,,  ddooggaa||aajj  SSiillaasskkaa  SSvveettooggaa  DDuuhhaa,,  

rraaddii  kkooggaa  iimm  jjee  ii  zzaappoovveeddiioo  ddaa  ssee  nnee  uuddaaqquujjuu  iizz  JJeerruussaalliimmaa..    

NNaa  ddaann  PPeeddeesseettnniiccee,,  AAppoossttoollii,,  BBooggoorrooddiiccaa  ii  ddrruuggii  vveerrnnii  bbiillii  ssuu  ookkuuppqqeennii  uu  GGoorrnniiccii    ddoommaa  uu  

kkoojjoojj  jjee  SSppaassiitteeqq  ooddrr`̀aaoo  TTaajjnnuu  vvee~~eerruu  ii  ''''nnaajjeeddaannppuutt  bbii  {{uumm  ss  nneebbaa,,  kkaaoo  kkaadd  dduuvvaa  
bbuurraann  vveettaarr,,  ii  iissppuunnii  cceeoo  ddoomm  uu  kkoojjeemm  ssee||aahhuu;;  ii  jjaavvii{{ee  iimm  ssee  ooggwweennii  jjeezziiccii,,  ii  
sseeddee  ppoo  jjeeddaann  nnaa  ssvvaakkooggaa  oodd  wwiihh..  II  iissppuunnii{{ee  ssee  ssvvii  DDuuhhoomm  SSvveettiimm,,  ii  ppoo~~ee{{ee  

ggoovvoorriittii  ddrruuggiimm  jjeezziicciimmaa,,  kkaaoo  {{ttoo  iimm  jjee  DDuuhh  ddaavvaaoo  ddaa  jjaavvqqaajjuu..''''  ((DDAAPP  22,,22--44))..  

SSiillaasskkoomm  SSvveettooggaa  DDuuhhaa,,  uu{{lloo  jjee  uu  dduu{{ee  AAppoossttoollaa  ssvveettoo  uusshhii}}eewwee  ppoobboo`̀nnoossttii,,  ii  oonnii  iissppuuwweennii  

qquubbaavvqquu  pprreemmaa  BBoogguu,,  oosseettiillii  ssuu  ppoottrreebbuu  ddaa  hhvvaallee  BBooggaa..  SS  ppoobboo`̀nnoo{{}}uu,,  ddoobbiillii  ssuu  ii  nneeiizzmmeerrnnuu  

ssnnaagguu,,  ii  ssppoossoobbnnoosstt  ddaa  pprrooppoovveeddaajjuu  HHrriissttaa  nnaarrooddiimmaa,,  jjeerr  iimm  jjee  ssiillaasskkoomm  SSvveettooggaa  DDuuhhaa,,  ppoossttaalloo  

jjaassnnoo,,  ii  zznnaannoo,,  ssvvee  {{ttoo  iimm  jjee  HHrriissttooss  ggoovvoorriioo,,  ii  ppoo~~eellii  ssuu,,  rraazznniimm  jjeezziicciimmaa,,  hhvvaalliittii  GGoossppooddaa..  UU  

JJeerruussaalliimmuu  bbee{{ee  ttaaddaa  mmnnooggoo  qquuddii,,  jjeerr  pprreemmaa  jjeevvrreejjsskkoomm  ZZaakkoonnuu,,  ssaavv  mmuu{{kkii  rroodd  bbiioo  jjee  dduu`̀aann  ddaa  ssee  

nnaa  pprraazznniikkee  PPaasshhee  ii  PPeeddeesseettnniiccee  ppoojjaavvii  uu  JJeerruussaalliimmuu  pprreedd  lliicceemm  GGoossppooddaa..  IIssppuuwweenn  SSvveettiimm  

DDuuhhoomm,,  aappoossttooll    PPeettaarr  jjee,,  ssaa  kkrroovvaa  kkuu}}ee  uu  kkoojjoojj  ssuu  bbiillii,,  ssttaaoo  pprrooppoovveeddaattii  mmnnooggoobbrroojjnnoomm  nnaarroodduu  kkoojjii  

ssee  ttuu  ookkuuppiioo..  PPrrooppoovveeddaaoo  jjee  oo  IIssuussuu  HHrriissttuu  kkaaoo  iissttiinnsskkoomm  MMeessiijjii  ii  SSiinnuu  BBoo`̀jjeemm..  SSnnaaggaa  wweeggoovvee  

rree~~ii  uubbeeddiillaa  jjee  33..000000  qquuddii  kkoojjii  ssuu  ooddmmaahh  ppoovveerroovvaallii  uu  IIssuussaa  HHrriissttaa  ii  kkrrssttiillii  ssee..  TToo  jjee  bbiioo  

ppoo~~eettaakk  {{iirreewwaa    CCrrkkvvee  HHrriissttoovvee,,  kkoojjaa  jjee  ttrreebbaallaa  ddaa  ssaabbeerree  uu  jjeeddnnoo  ssvvaa  pplleemmeennaa  zzeemmaaqqsskkaa..  

  II  ttaakkoo,,  ssmmuuttwwoomm  jjeezziikkaa,,  BBoogg  jjee  uu  ddaavvnnaa  vvrreemmeennaa  ssttaarroogg  VVaavviilloonnsskkoogg  ccaarrssttvvaa,,  rraazzddeelliioo  nnaarrooddee,,  aa  uu  

oovvaajj  ddaann,,  OOnn  jjee  rraazzddeeqqeenniimm  jjeezziicciimmaa,,  ssjjeeddiinniioo  ssvvee  nnaarrooddee  uu  jjeeddnnuu  CCrrkkvvuu..  CCrrkkvveennii  ooccii  ppoovvllaa~~ee  

ppaarraalleelluu  iizzmmee||uu  ssttaarroozzaavveettnnee  PPeeddeesseettnniiccee,,  kkaaddaa  jjee  JJeevvrreejjiimmaa  ddaatt  ZZaakkoonn  ii  nnoovvoozzaavveettnnee  

PPeeddeesseettnniiccee,,  jjeerr  jjee  uu  ttaajj  ddaann  ddoovvrr{{eennoo  oossnniivvaawwee  HHrrii{{}}aannsskkee  ccrrkkvvee..  UU  pprraavvoossllaavvnnoojj  ccrrkkvvii,,  oodd  

ssttaarriinnaa  aa  ii  ddaannaass  jjee  oobbii~~aajj  ddaa  ssee  hhrraammoovvii  nnaa  ddaann  PPeeddeesseettnniiccee  uukkrraa{{aavvaajjuu  ttrraavvoomm,,  zzeelleenniilloomm  ii  

ccvvee}}eemm..  TToo  jjee,,  vveerroovvaattnnoo,,  zzaattoo  {{ttoo  jjee  uu  vvrreemmee  ddaavvaawwaa  ZZaakkoonnaa  MMoojjssiijjuu  ookkoo  SSiioonnaa  ssvvee  bbiilloo  zzeelleennoo,,  ttee  

ssuu  JJeevvrreejjii  nnaa  ttaajj  ddaann  kkiittiillii    kkuu}}ee  zzeelleenniilloomm,,  ppaa  jjee  ii  GGoorrnniiccaa,,  ggddee  ssuu  bbiillii  AAppoossttoollii,,  bbiillaa  ookkii}}eennaa..  

ZZeelleennaa    bboojjaa,,  iinnaa~~ee,,  ssiimmbboollii{{ee  bbllaaggooddaatt  SSvveettooggaa  DDuuhhaa..  

NNaa  jjuuttrreewwii  sslluu{{aammoo  iizz  vvaasskkrrssnnoogg  JJeevvaann||eeqqaa  ppoo  JJoovvaannuu  ((2200,,1199--2233))  oo  uullaasskkuu  VVaasskkrrsslloogg  HHrriissttaa    kkrroozz  

zzaattvvoorreennaa  vvrraattaa  ssaa  vvaasskkrrsslliimm  tteelloomm,,  kkoojjee  ddoobbii  ii  nnoovvaa  ssvvoojjssttvvaa  kkaaoo  {{ttoo  jjee  ''''pprroohhooddqqiivvoosstt'''',,  mmee||uu  

ookkuuppqqeennee  uu~~eenniikkee..    GGoossppoodd    iimm  ssee  oobbrraa}}aa    rree~~iimmaa::  ''''MMiirr  vvaamm'''',,  ii  oobbee}}aavvaa  iimm  ddaa  }}ee,,  nnaa  ddaann  

PPeeddeesseettnniiccee,,  pprriimmiittii    DDuuhhaa  SSvveettooggaa  kkaakkoo  bbii  mmooggllii  ddaa  iizzvvrr{{ee  sslluu`̀bbuu  pprreeddaattuu  oodd  WWeeggaa::  ''''kkaaoo  {{ttoo  
OOttaacc  ppoossllaa  mmeennee,,  ii  jjaa  {{aaqqeemm  vvaass'''',,    ii    ddaa  ''''kkoojjiimmaa  oopprroossttiittee  ggrreehhee  oopprraa{{ttaajjuu  iimm  ssee;;  kkoojjiimmaa  
zzaaddrr`̀iittee,,  zzaaddrr`̀aannii  ssuu''''..  UU~~eenniikkee  oovvoo  oobbee}}aawwee  iissppuunnii  bboo`̀aannsskkoomm  ssvveessiilloomm,,  rraaddoo{{}}uu  ii  mmiirroomm..    

OO  ddooggaa||aajjuu  ssiillaasskkaa  DDuuhhaa  SSvveettooggaa  nnaa  AAppoossttoollee  sslluu{{aammoo  nnaa  lliittuurrggiijjii  iizz  DDeellaa  AAppoossttoollsskkiihh  ((DDAAPP  

22,,11--1111)),,  aa  iizz  JJeevvaann||eeqqaa  ooddlloommkkee  uu  kkoojjiimmaa  HHrriissttooss,,  zzaa  vvrreemmeennaa  pprrooppoovveeddaawwaa--pprree  kkrrssnniihh  ssttrraaddaawwaa,,    

ppoozziivvaa  oonnee  kkoojjii  ttrreebbaa  ddaa  pprriimmee  DDuuhhaa::  ''''KKoo  jjee  `̀eeddaann  nneekkaa  ddoo||ee  mmeennii  ii  ppiijjee..  KKoojjii  uu  mmeennee  vveerruujjee,,  kkaaoo  
{{ttoo  ppiissmmoo  rree~~ee,,  iizz  uuttrroobbee  wweeggoovvee  ppoottee}}ii  }}ee  vvooddee  `̀iivvee''''..      TToo  bbiivvaa  kkaaddaa  ssee  ~~oovveekk  iissppuunnii  BBooggoomm,,  

DDuuhhoomm  SSvveettiimm..  DDuuhh  SSvveettii  jjoo{{  nnee  bbee{{ee  ddaatt  zzaattoo  {{ttoo  IIssuuss  jjoo{{  nnee  bbee{{ee  pprroossllaavvqqeenn..  AAllii  ppootteekkllee  ssuu  

''''ttee  rreekkee  vvooddee  `̀iivvee''''  nnaa  ddaann  SSvveettee  PPeeddeesseettnniiccee  iizz  SSvveettiihh  AAppoossttoollaa,,  ii  nneepprreessttaannoo  oodd  ttaaddaa  tteekkuu  iizz  

ssvviihh  HHrriissttoovviihh  dduuhhoonnoossaaccaa::  ssvveettiitteeqqaa  ii  pprraavveeddnniikkaa;;  tteekkuu  iizz  TTeellaa  HHrriissttoovvaa--CCrrkkvvee  HHrriissttoovvee..    JJeerr  

ssee  oodd  ddaannaa  SSvveettee  PPeeddeesseettnniiccee  DDuuhh  SSvveettii  nnaallaazzii  uu  CCrrkkvvii,,  ii  ddaajjee  iizz  CCrrkkvvee  ii  CCrrkkvvoomm  oonniimmaa  kkoojjii    

vveerruujjuu  uu  HHrriissttaa  SSppaassaa..  

II  oovvaajj  pprraazznniikk,,  ppooppuutt  RRoo||eewwaa  ii  KKrr{{tteewwaa  HHrriissttoovvaa,,  oossiimm  PPoopprraazznnii{{ttvvaa  iimmaa  ii  ddrruuggii  ddaann  

pprraazznniikkaa,,  kkoojjii  jjee  rraavvaann  pprrvvoomm..  DDrruuggii  ddaann  pprraazznniikkaa,,  DDuuhhoovvsskkii  ppoonneeddeeqqaakk,,  ppoossvvee}}eenn  jjee  uuzzrroo~~nniikkuu  ii  

ggllaavvnnoomm  uu~~eessnniikkuu  uu  ddooggaa||aajjuu  kkoojjii  ssee  ssllaavvii,,  BBoo`̀aannsskkoojj  llii~~nnoossttii  SSvveettooggaa  DDuuhhaa..  UUzzvvii{{eennoo  

pprraazznnoovvaawwee  oovvoogg  pprraazznniikkaa  nnaaddmmaa{{uujjee  SSaabboorr  PPrreessvveettee  BBooggoorrooddiiccee  ((iizzaa  BBoo`̀ii}}aa))  ii  SSaabboorr  SSvveettooggaa  

PPrreettee~~ee  JJoovvaannaa  ((iizzaa  BBooggoojjaavvqqeewwaa)),,  kkaaoo  {{ttoo  ssee  vviiddii  iizz  vvee~~eerrwwee  sslluu`̀bbee  ttooggaa  ddaannaa,,  kkoojjaa  jjee  

jjeeddiinnssttvveennaa  uu  ggooddiinnii,,  tteessnnoo  jjee  vveezzaannaa  ssaa  bbooggoosslluu`̀eewweemm  pprrvvoogg  ddaannaa  PPeeddeesseettnniiccee  ii  sslluu`̀ii  ssee  uu  

nneeddeeqquu  ooddmmaahh  ppoossllee  SSvveettee  lliittuurrggiijjee  nnaa  ddaann  pprraazznniikkaa..  UU  nnaa{{eemm  hhrraammuu,,  kkoojjii  jjee  ttoomm  pprriilliikkoomm  ppoossuutt  

ssvvee`̀ee  uubbrraannoomm  ttrraavvoomm,,  pprriikklloowweenniihh  kkoolleennaa  ii  pplleettuu}}ii  vveennccee,,  ttrrookkrraattnnoo  ~~iittaammoo  mmoolliittvvee  zzaa  `̀iivvee  

ii  ppoo~~iivv{{ee  ~~llaannoovvee  ssjjeeddiiwwuujjuu}}ii  ssee  uu  zzaajjeeddnniiccuu  kkoojjuu  uujjeeddiiwwuujjee  ii  uuttvvrr||uujjee  DDuuhh  SSvveettii..  
  

SSVVEETTII  RRAAVVNNOOAAPPOOSSTTOOLLNNII  CCAARR  KKOONNSSTTAANNTTIINN  VVEELLIIKKII  II  

                                          SSVVEETTAA  HHRRIISSTTOOQQUUBBIIVVAA  MMAAJJKKAA  WWEEGGOOVVAA  CCAARRIICCAA  JJEELLEENNAA                    33..  jjuunn//2211..  mmaajj  
  

KKoonnssttaannttiinn  jjee  ssiinn  rriimmsskkoogg  ccaarraa  KKoonnssttaanncciijjaa  ii  ccaarriiccee  JJeelleennee..  PPoorreedd  ddeeccee  iizz  rraanniijjeegg  bbrraakkaa,,  
ssaa  JJeelleennoomm  jjee  iimmaaoo  ssaammoo  ssiinnaa  KKoonnssttaannttiinnaa..  PPrreedd  pprrvvuu  oodd  wweeggoovvee  ttrrii  vveelliikkee  ppoobbeeddee  jjaavviioo  
mmuu  ssee,,  ppoo  ddaannuu,,  pprreessjjaajjaann  kkrrsstt  nnaa  nneebbuu  ssaavv  ookkii}}eenn  zzvveezzddaammaa  ii  ssaa  nnaattppiissoomm::  ''''OOvviimm  ppoobbee||uujj''''..  
UUddiivvqqeenn,,    CCaarr  jjee  nnaarreeddiioo  ddaa  ssee  iisskkuujjee  vveelliikkii  kkrrsstt  ssllii~~aann  oovvoommee  ii  ddaa  ssee  nnoossii  pprreedd  vvoojjsskkoomm..  
SSiilloomm  kkrrssttaa  zzaaddoobbiioo  jjee  ssllaavvnnee  ppoobbeeddee  nnaadd  bbrroojjnnoo  nnaaddmmoo}}nniimm  nneepprriijjaatteeqqeemm..  NNaakkoonn  pprrvvee  
bbiittkkee  iizzddaaoo  jjee  zznnaammeenniitt  MMiillaannsskkii  eeddiikktt,,  331133..  ggoodd,,  kkoojjiimm  pprreessttaajjee  ggoowweewwee  hhrrii{{}}aannaa..  
IIzzggrraaddiioo  jjee  ddiivvaann  ggrraadd  nnaa  BBoossffoorruu  ii  nnaazzvvaaoo  ggaa  KKoonnssttaannttiinnooppooqq,,  ddaannaa{{wwii  CCaarriiggrraadd  aa  
ttuurrsskkii  IIssttaammbbuull..  OObboolleeoo  jjee  oodd  gguubbee    ii  sslleeddee}}ii  rree~~ii  ssvv..  PPeettrraa  ii  PPaavvllaa,,  kkoojjii  mmuu  ssee  
pprriikkaazzaahhuu,,  pprroonnaa||ee  eeppiisskkooppaa  SSiillvveessttrraa,,  ii  oovvaajj  ggaa  ppoouu~~ii  vveerrii  hhrrii{{}}aannsskkoojj,,  ii  vveerroomm  gguubbaa  
iizz~~eezzee  ssaa  wweeggoovvoogg    tteellaa..  SSaazzvvaaoo  jjee  PPrrvvii  vvaasseeqqeennsskkii  SSaabboorr    ddaa  ssee  rraazzjjaassnnii  ssmmuu}}eewwee  kkoojjee  jjee,,  
mmee||uu  hhrrii{{}}aanniimmaa  iizzaazzvvaaoo  AArriijjee..  JJeerreess  bbii  oossuu||eennaa  aa  pprraavvoossllaavvqqee  uuttvvrr||eennoo..    
CCaarriiccaa  JJeelleennaa  rreevvnnoovvaa{{ee,,  iizzuuzzeettnnoo,,  zzaa  hhrrii{{}}aannssttvvoo  ii  nnaa  ssvvoomm  ppuuttuu  uu  JJeerruussaalliimm  bbii  jjoojj    

ddaarroovvaannoo  ddaa  pprroonnaa||ee  ^̂aassnnii  kkrrsstt  GGoossppooddwwii..  SSaazziiddaallaa  jjee  nnaa  GGoollggoottii  ccrrkkvvuu  VVaasskkrrsseewwaa..  UU  ssvvoojjoojj  
8800..  ggooddiinnii,,  oovvaa  ssvveettaa  `̀eennaa  pprreeddssttaavviillaa  ssee  GGoossppoodduu,,    332277  ggooddiinnee..  CCaarr  KKoonnssttaannttiinn  nnaadd`̀iivveeoo  
jjee  ssvvoojjuu  mmaajjkkuu  1100  ggooddiinnaa  ii  uuppookkoojjiioo  ssee  uu  ssvvoojjoojj  6655..  ggooddiinnii..  TTeelloo  mmuu  ssee  nnaallaazzii  uu  CCaarriiggrraadduu  uu  
ccrrkkvvii  SSvveettiihh  AAppoossttoollaa..        


