
 

 

Fr. Krikor Zakaryan                           August 2022 

HOLY ASSUMPTION: A SPARK OF THE DIVINE 
Blessing of Grapes 

 A single feast day in our liturgical calendar illustrates the connection 
between the life in Christ and the abiding concerns of human existence. 
 The “Blessing of the Grapes” is one of the most beloved ceremonies in 
the Armenian Church calendar. Most of us can recall people who would refuse 
to eat grapes until the fruit was “officially” sanctified by the local clergyman—
a pious practice which dates back to an earlier era in the church’s history, when 
daily life revolved around the growing seasons of an agricultural society 
 Grapes do have a certain symbolic significance in Christianity (think of 
all the references which Jesus made to wine and to “the vine and the branch,” 
references which are still repeated in the Divine Liturgy). But for most people 
living during the early centuries of the church, the important thing about grapes 
was that they had to be harvested at a certain time of the year, and that, eaten as 
fruit or distilled into wine, they added something pleasing to life. 
 In other words, for our ancestors, the grape season meant both labor and 
recreation. Through the grape-blessing, the church gave it a further signifi-
cance, one having to do with man’s sacred obligations to God. Thus work, play 
and worship were all brought together in this ceremony. 
 The church was in effect saying to its followers: “What is important to 
you—the labor of your days, the joy of your festivals—is important to God as 
well. His church is not some otherworldly institution which is concerned only 
with what happens to souls after they die; to the contrary, the church is deeply 
interested in the living, and in being a part of all the seasons of life.” 
An Intimate God 
 Such a sentiment flies in the face of the secular stereotype of Christiani-
ty as a puritanical and severe faith: an inhuman taskmaster that begrudges the 
sound of laughter and the joys of life. But more than that, it is an example of 
what really sets our religion apart from other philosophies of life. The God of 
our fathers and mothers is not remote and aloof from human concerns. Indeed, 
He is profoundly moved by even the most ordinary experiences of life: our pri-
vate troubles and our simple pleasures, the longings of our hearts and bodies, 
our gentle affection for family and friends. 
 And God does not simply possess abstract knowledge of these matters; 
He has, if we may put it this way, first-hand experience in all of the human 
qualities, because He became a human being, lived among us, took on all our 
cares and concerns. 
 Far from demeaning human life, Christianity in the fullness of its teach-
ing lends to mere life a new meaning which it never had before: a spark of the 
divine. And this new meaning is embellished and played out through the offices 
and sacraments of the church. 

 
 

Bible Readings 
 

August 7      Mark 2:1-12 
August 14    Luke 2:1-7 
August 21    Luke 1:39-56 
August 28    Mark 4:35-41 
 
 
 

 
 

Psalm 107:37-38 
 
They sowed fields and 
planted vineyards that 
yielded a fruitful harvest; 
he blessed them, and their 
numbers greatly 
increased, and he did not 
let their herds diminish. 



 The occasion on which we celebrate the Blessing of the Grapes is a major feast day called the 
“Assumption of the Holy Mother-of-God,” and it, too, underscores a wonderful insight unique to Christianity. 
 The story of the Assumption concerns St. Mary, the mother of Jesus Christ, and how having completed 
her life on earth, she was taken up in body and soul— “assumed”—into Heaven. This tender courtesy was per-
formed by Christ many years after his Ascension, as a loving tribute to the mother who bore and raised him. 
 What is interesting is how this story, which at first glance seems to be about the death of a pious soul, 
is transformed into a beautiful illustration of a very special—and very familiar—kind of love. 
 It is not uncommon in this world for grown children to want to share the fruits of their achievements 
with their parents, and to have their parents by their side. That sentiment is related to what Christ felt for his 
mother. Of course, this is comparing great things to small; but it is consistent with the Christian understanding 
that our common experiences of the world can offer us glimpses into the most cosmic truths. 
Something New in Heaven   
 One is reminded that before becoming man, God had no mother. The inhabitants of Heaven, the an-
gels—beings of pure spirit—likewise have no mothers; only embodied, material beings do. Jesus touched on 
this general point during his earthly ministry when, in answer to a question about marriage in the Kingdom of 
God, he suggested that the ties binding us together on earth will not apply in Heaven (Mt 22:23-33). 
 But the Assumption of Mary shows us another side of the story: even in Heaven, Christ’s love for his 
mother endures. We might cautiously wonder whether Christ introduced something novel into Heaven, when 
he brought Mary to his side. 
 Once again, the simple, human love of child for parent is given that “spark of the divine,” by being re-
flected in God Himself. And at the same time, perhaps, Heaven is granted a poignancy it did not have before, 
by bearing witness to the human love of a son for his mother. 
 Through the combination on a single day of the Assumption and the Blessing of the Grapes, the Arme-
nian Church reminds us that God understands and embraces the entirety of the human condition. The things 
that are important to us—our work, our recreation, our connection to other human beings—are important to 
Him as well; in some measure He is with us through all of these things, sharing our heartaches as well as our 
triumphs, our defeats as well as our victories. 
 In becoming human, God reached out fully to us, His children. He did so not only to console us in our 
grief: He also wants to be with us in our happiest, most joyous moments. His presence in those times magni-
fies that joy, giving it power and meaning beyond itself. 

By EDACNA 

On-Line Bible Study 

Thursday August 11, 2022 

Wednesday, August 17 

Wednesday, August 24 

Wednesday, August 31 

Register for Bible Study for Zoom Code at:  
https://www.stvartanoakland.com/events 

New Start Time for St. Vartan 
Church Sunday Worship Services 

Starting in September 2022 
 

Morning Service—9:30 am 
Divine Liturgy—10 am 

 

News From Our St. Vartan Family 
                               Birth Announcement 

 David & Tanya Cardinalli announce the birth of their son, Jax Cratty Cardinalli, 
who was born on June 16, 2022. Jax weighed 7lbs 12oz at birth and was 19.69 inches tall. 
His proud grandparents are Nazaret & Seta Jindoian and John & Angela Cratty.  

       Baptism 
 On July 9, 2022, Fr. Krikor baptized Andrew Frederick Tabsharani at St. Vartan 
Church. Andrew is the son of Fred Tabsharani and Maia Eid-Tabsharani. His Godparents 
are Vern Hailozian and Laura Tabsharani, and his grandparents are Fouad Tabsharani and Souad Nachar. 

Wedding 

 Herant Ara Azizian and Renee Grace Soliven Romano were joined in Holy Matrimony at St. Vartan 
Church on July 15, 2022. Their parents are Angel and Ara Azizian and Renato and Engracia Romano. The best 
man was Shaunt Azizian and the maid of honor was Iliana Villegas. 

 



Donations 
St. Vartan Church Parish Priest and Council gratefully acknowledge the following donations: 

In Honor of Norma Yaglijian’s 100th birthday—Carole Jouroyan, Mike Kilijian, Linda Berberian (Sunday 
School) 
In Honor of Albert Odabashian’s 95th Birthday—Glen and Vickie Odabashian, Jon and LeeAnn Williams, 
Antica Odabashian 
In Honor of Amanda Koobatian’s 21st birthday—Seza and Dana Dominguez 
Stewardship—Fr. Krikor and Yn. Anoush Zakaryan, David Karamian, Ara and Angel Azizian, Edward 
Sarafian, Janet Yeghissian and Zaven Kanneian, James and Mihoko Malian 

In Memory  
† Antranik Avakian 

Dana and Seza Dominguez 
† Sharon Leyman 
Patti and Jim Gold 

† John Gulbenkian 
Nurhan, Mary, and Steve Donikian,  

Arto and Nadya Yagjian 

Address Updates 
 St. Vartan will be updating the church directo-
ry to be distributed at the food festival. Please email 
stvartanoakland@aol.com or call the church at 510-
893-1671with any address changes. To place an ad-
vertisement, congratulations, or memorial in the di-
rectory please complete and return the contract locat-
ed on page 10 of this issue of the St. Vartan Voice.  

 On June 14, 2022, four St. Vartan Church 
members, Kim Bardakian, Katherine Sarafian, Nicole 
Vasgerdsian and Annette Kevranian, were featured 
on the Kelly Clarkson Show for participating in a 
Girls Night Out for 20 years. View the feature at  
https://www.youtube.com/watch?v=_DM26w1pcuo. 

 



September 2022—May 2023 





Աստվածամոր վերափոխման տոնը  
 Սուրբ Աստվածածնի վերափոխման տոնը Հայ եկեղեցու հինգ տաղավար տոներից մեկն է և տոնվում է 

օգոստոսի 15-ի մոտակա, այսինքն՝ օգոստոսի 12-ից 18-ը հանդիպող կիրակի օրը: Այս տոնը ծագել է քրիստոնեության 

հնագույն ժամանակներից ու հաստատվել 582թ-ին Մավրիկիոս կայսեր կողմից: 

 Իր Աստվածային Որդու համբարձումից հետո Սուրբ Մարիամի ապրած կյանքի մասին խոսում է միայն 

ավանդությունը: Ըստ այդմ՝ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի համբարձումից հետո Աստվածամայրը՝ իր Որդու պատգամին 

հնազանդ (Հովհաննես 19:26-27), շուրջ 15 տարի ապրեց Հովհաննես աստվածաբան առաքյալի խնամատարության 

ներքո: Աստվածամայրը օրեր ու գիշերներ հարատևում էր պահքի ու աղոթքի մեջ: Հաճախ գնում էր Տիրոջ թափուր 

գերեզման և ծնկաչոք աղոթում: Վայելում էր աշակերտների ուշադրությունն ու հոգատարությունը: Սուրբ Կույսը 

խաղաղ ու հանգիստ մահ ունեցավ: 

 Գողգոթա կատարած իր այցելություններից մեկի ժամանակ նրա առջև հայտնվեց Գաբրիել հրեշտակապետը՝ 

խաղաղության խորհրդանիշ արմավենու ճյուղը ձեռքին ու ասաց. «Մա՛յր սրբության և առագա՛ստ երանության, 

տաճա՛ր խնդության և քաղա՛ք թագավորության, մարդկային ցեղի ճանապա՛րհ դեպի Քրիստոս, հասել է քո 

ժամանակը՝ փոխվելու աշխարհից առ Աստված: Նա, քո Տերը՝ Միածին Որդին, Ով մարդկանցից քեզ ընտրեց Իրեն 

մայր և ամբողջ աշխարհի փրկանքը լինելու, այսօր հաճեց քեզ փառքով աշխարհից դեպի անքննելի փառքը 

փոխադրել»: Վերադառնալով տուն՝ նա պատմեց Հովհաննեսին, իսկ հետո մյուս առաքյալներին լուրի մասին ու ցույց 

տվեց Գաբրիել հրեշտակապետի կողմից բերված արմավենու ճյուղը, որից երկնային լույս էր տարածվում: Հովհաննես 

առաքյալը Սբ. Պատարագ մատուցեց, որպեսզի Կույսը վերջին անգամ Սբ. Հաղորդություն ստանա:  

 Այսպիսով, Աստվածածինը, պատրաստվելով երկնային աշխարհ ճանապարհվելուն, պատվիրեց զարդարել 

սենյակը և մոմեր վառել: Իր երկու հանդերձները ու այլ իրեր նվիրաբերեց իր հետ ապրող այրիներին ու կույսերին, 

այնուհետև ցանկություն հայտնեց, որ իրեն թաղեն Գեթսեմանիի ձորակում՝ իր բարեպաշտ ծնողների և Հովսեփի 

կողքին: 

 Վերջապես լրացավ այն ժամը, երբ պետք է կատարվեր նրա՝ երկրից երկինք վերափոխումը։ 

 Բազմաթիվ մոմեր էին վառվում: Առաքյալները շրջապատել էին այն զարդարված մահիճը, ուր ընկողմանել էր 

Աստվածամայրը: Այդ պահին երկնավոր արքայուհու խաղաղ ու մաքուր դեմքը ճառագում էր, իսկ մարմնից 

հիասքանչ բույր էր տարածվում: Ձեռքերը տարածելով դեպի արևելք՝ գոհանում էր և օրհնում Աստծուն:  

 Հանկարծ շողաց չտեսնված մի լույս։ Ներկաները սարսափեցին, երբ սենյակի վերևում ճառագայթների ներքո, 

հայտնվեց Հիսուս Քրիստոս` հրեշտակների ու սրբերի ուղեկցությամբ։ 

 Սրբուհին, հեզաբար շարժելով շրթունքները, Տիրոջն աղոթում էր ամբողջ աշխարհի փրկության համար: 

Աստվածամայրը թեթևորեն բարձրացավ մահճից, խոնարհվեց Տիրոջը և հանգիստ, ասես քնի մեջ, հոգին ավանդեց իր 

Միածին Որդու ձեռքը։ Սրբուհու հոգին ելավ ու խառնվեց լուսեղեն զորքին, իսկ մահճում մնացած մարմինը 

չայլակերպվեց դիակի նման, այլ բուրում էր անուշահոտ խնկի պես: 

 Երբ հանդիսավոր թափորը՝ երանելի սուրբ առաքյալների ու մյուս բարեպաշտ քրիստոնյաների 

ուղեկցությամբ, ջահերով ու մոմերով, սաղմոսներով ու օրհնությամբ տանում էին մահիճը դեպի Գեթսեմանի, 

հանկարծ երկնքում՝ ներկաների անմիջապես գլխավերևում, մի ընդարձակ, լուսավոր ամպ գոյացավ և սկսեց 

ուղեկցել թափորը: Քաղաքը լցվեց նրանց հոգևոր օրհնությունների հնչյուններով: Զայրացած ամբոխը, հարձակվելով 

առաքյալների վրա, կամեցավ ցրել թափորն ուղեկցողներին։ 

 Այդ պահին պսակաձև ամպն իջավ ներքև ու կարծես պատնեշի 

նման շրջապատեց թափորը: Հետապնդողներից շատերը կուրացան: Ըստ 

ավանդության՝ այդ օրը մեկ այլ հրաշք ևս կատարվեց։ Սոփոնիա հրեա 

քահանայապետն ուժեղ հարվածեց սուրբ դագաղին՝ ցանկանալով այն 

գցել: Այդ պահին նրա ձեռքերն արմունկներից կտրվելով կախվեցին 

դագաղից: Եղկելին աղաղակով գետին տապալվեց՝ խորապես զղջալով 

իր խոսքերի և գործածի համար։ Պետրոսը, քահանայի անկեղծ զղջումը 

տեսնելով, բժշկեց նրա ձեռքերը: Քահանան դրանից հետո միացավ 

քրիստոնյաներին և դարձավ Քրիստոսի հետևորդը: Այդ օրը 

խավարյալները հավատալով լուսավորվեցին, և բազում հրեաներ ու 

հեթանոսներ մկրտվեցին: 

 Գեթսեմանի հասնելով՝ առաքյալները օրհնյալ մարմինը 

ամփոփեցին քարայրում և մուտքը մի հսկա քարով ծածկեցին։ Երեք օր 

առաքյալները և մյուս հավատացյալները Աստվածամոր գերեզմանի մոտ 

անընդմեջ աղոթում էին։ Այդ օրերին լսելի էր հրեշտակների քաղցրաձայն 

երգը և օրհնաբանությունը: Իսկ չորրորդ օրը՝ առավոտյան, 



 

St. Vartan Armenian Church 
Assumption of the Holy Mother of God & 

Grape Blessing Service  
Sunday, August 14, 2022  

10:30 am 

հրեշտակների բանակը, Հիսուս Քրիստոսի գլխավորությամբ, իջավ երկնային բարձունքից և Աստվածամոր մարմինը 

երկինք փոխադրեց: 

 Աստվածամոր թաղման ժամանակ Բարդուղիմեոս առաքյալը ներկա չէր: Երբ վերադարձավ Երուսաղեմ, 

խորապես վշտացավ, որ չէր արժանացել Սուրբ Աստվածածնին վերջին հրաժեշտը տալուն: Առաքյալներին խնդրեց 

բացել Տիրամոր գերեզմանը, որպեսզի ինքն էլ կարողանա վերջին անգամ տեսնել նրան և մխիթարվել:Առաքյալներն 

աղոթք արեցին ու հոժարեցին եղբոր փափագը կատարել: Երբ բացեցին գերեզմանը, Սուրբ Կույսի մարմինն այնտեղ 

չգտան, այլ միայն պատանքները: Եվ նրանք փառավորեցին Աստծուն՝ իմանալով Աստվածամոր վերափոխման 

մասին: 

 Սուրբ Աստվածածնի երկրավոր կյանքի վախճանը «ննջում» և ոչ թե «մահ» բառով է որակվում՝ հասկանալի 

դարձնելու համար նրա՝ երկինք փոխադրված լինելը: 

 Հետագայում եկեղեցական հայրերը, հիմնվելով այս ավանդության վրա, հաստատեցին Վերափոխումն Սբ. 

Աստվածածնի տոնը: 

 Աստվածածնի մահվան պատմությանը կից հիշատակվում է նաև նրա կենդանագիր պատկերի մասին հուշը: 

Երբ Աստվածամայրը հրավիրվեց փոխվելու իր Միածին Որդու մոտ, Հովհաննես ավետարանիչը կիպարիսի փայտ 

վերցրեց, որից կենսատու խաչն էր պատրաստված և դրա վրա կերպաձևեց Տիրամոր պատկերը ու մյուս առաքյալների 

հետ միասին որոշեց աղաչել Տիրամորը, որ փայտեղեն անոթն իր աստվածատիպ երեսի վրա դնի, ապա օրհնի և իր 

բարեխոսությամբ խնդրի Տիրոջը՝ բարիք անել աշխարհին, քանզի բորոտության ախտն չարաչար ցասմամբ եռում էր 

Պաղեստինում, իսկ Երուսաղեմում՝ առավե՛լ ևս: Լուսեղեն կամար կանգնեց Սրբուհու վրա, և ամպեղեն լույսը 

խաչանման կաթեց սուրբ պատկերի վրա: Եվ Սրբուհին պատկերն իր երեսի վրա դրեց ու թրջեց այն հորդառատ 

արտասուքներով, որ հեղում էր Տիրոջ առջև: Ապա Պետրոսը վերցրեց պատկերն Աստվածածնի ձեռքից, բոլորը 

երկրպագեցին Տիրամորը և նրանից կենդանարար օրհնություն խնդրեցին, որ և ընդունեցին մեծ ուրախությամբ:  

 Այդ պատկերը, որ Սբ. Կույսը տվել էր Հովհաննես Ավետարանչին, առաքյալները հանձնեցին 

Բարդուղիմեոսին, որպեսզի մխիթարվի դրանով և իր հետ տանի այն երկիրը, ուր պետք է քարոզության մեկնի: 

Հայկական աղբյուրներից հայտնի է, որ Բարդուղիմեոսն այն Հայաստան բերեց, բազմաթիվ հիվանդների բժշկեց ու 

դրեց Անձևացյաց գավառի Դարբնոց քար կոչված տեղը, որտեղ եկեղեցի կառուցվեց Աստվածածնի անունով՝ ի 

պատիվ Տիրամոր պատկերի: Հետագայում այստեղ հիմնվեց կուսանոց, որ կոչվեց Հոգյաց վանք: Այս հնագույն 

օրինակով հայ եկեղեցիների բոլոր խորանները Աստվածամոր անունով են և նրա պատկերով: 

 Բարդուղիմեոս առաքյալի բերած պատկերի գտնվելու վայրի մասին այժմ տեղեկություններ չկան: 

Ավանդությունը պատմում է միայն այն մասին, որ սուրբ պատկերը հյուսել են պատի մեջ՝ պաշտպանելու համար 

զավթիչներից: Աստվածամորն են նվիրված բազմաթիվ գրական գոհարներ՝ շարականներ, մեծացուսցէներ, որոնք 

վերագրվում են Մովես Քերթողին: Նույնքան սքանչելի և գեղեցիկ են նաև Աստվածածնին նվիրված տաղերն ու 

մեղեդիները: 

 Աստվածամոր վերափոխման տոնակատարության օրը, Սբ. Պատարագից անմիջապես հետո տեղի է 

ունենում Խաղողօրհնեք:  



 

Golf Tournament Details 

St. Vartan’s Armenian Church Second Annual  

Golf Tournament and Luncheon, Saturday, August 27, 2022 

Las Positas Golf Course, Livermore 
917 Club House Drive, Livermore, CA  94551 

 Reserve your spot by: August 16, 2022 at www.stvartanoakland.com 
Golfers Arrive:  7:00 am   

Play:  8:00 am to 12:30 pm   

Luncheon:  12:30 pm to 2:00 pm  

St. Vartan’s invites all golfers and non-golfers to attend!  

Golfers:  Experienced and Amateur, Adult and Adolescent, Men, Women and Co-ed 
Non-Golfers:  Luncheon 

If you don’t have a Foursome, no problem, we can place you on a team.  Awards given for closest to the pin 
and longest drive.     

Luncheon is open to players and non-players.  Lunch immediately follows the golf round at 12:30 pm 

Hole Sponsorship available. 

 What’s Included: 

·       Player’s Golf Game Includes:  Green Fees, Golf Cart, and 2 Drink Tickets (one ticket for Beer, Wine, or  
        Well Cocktail and one ticket for Water, Soda, or Gatorade). 

·       Lunch Includes:  Burger (Cheese Burger or Veggie Burger) and Potato Salad. (No Host Bar). 

·       Hole Sponsor Includes:  Signage with either your name or business name displayed at a golf course hole. 



Workmen refinished the beautiful hand-carved 
doors at St. Vartan Church last month. 

Church Humor 
A little boy was attending his first wedding. After the ser-
vice, his cousin asked him, "How many women can a man 
marry?" 
"Sixteen," the boy responded. 
His cousin was amazed that he had an answer so quickly. 
"How do you know that?" 
"Easy,"  the little boy said.  "All you have to do 
is add it up, like the Priest said: 4 better, 4 
worse, 4 richer, 4 poorer." 
 
After a church service on Sunday morning, a young boy 
suddenly announced to his mother, "Mom, I've decided to 
become a minister when I grow up." 
"That's okay with us, but what made you decide that?" 
"Well," said the little boy, "I have to go to church on Sun-
day anyway, and figure it will be more fun to stand up and 
yell, than to sit and listen." 

Celebrate the return of our 67th Annual Food Festival  
Friday, October 7 and Saturday, October 8, 2022 at St. Vartan Church. 

Dear Friends, 
 As you know, we haven’t had our annual food festival since 2019 and we’ve missed all the fun, food 
and fellowship our festival brings. Our event returns this year on October 7 and 8 and we are looking forward 
to celebrating with you and once again producing our annual festival booklet. While our last festival was in 
2019, we did have a directory in 2020. Thank you to all who placed an ad during such a challenging year. 
We invite you this year to place an ad for your business in our yellow pages or submit a personal message to 
share with family and friends. This year, our directory will celebrate our 67th annual food festival. Purchase 
space to celebrate graduations, birthdays, anniversaries, remember loved ones, or just to say hello to your St. 
Vartan family. We have a lot of catching up to do! 
 “Yellow Page” ads for businesses and personal services are also encouraged, and the member phone 
directory will once again be included. Directories will be sent or be available for pickup at church in October. 
See the directory order form on the next page of this newsletter to place your ad or personal message. Ads are 
due by September 9, 2022. 

Sincerely,  
Fr. Krikor Zakaryan and the St. Vartan Church Parish Council 





Please join us at 9:30 am  
Thursday, August 11 

Cheese Beoreg 
Wednesday, August 24 

Kufta 

     

     Items         Number Item Items Still 

     Requested of Donors Cost Received Needed 

     Leg of Lamb 100 50 0 100 

     Tent 15 250 0 15 

     Admission Booth 1 250 0 1 

     Game Booths 5 200 0 5 

     Newspaper Advertising     4 100 0 4 

     Case of Wine 10 50 0 10 

     Case of Armenian Tan       2 50 0 2 

     Case of Armenian Beer   12 40 0 12 

     Armenian Coffee 2 30 0 2 

     Program Guide 5 25 0 5 

Festival Donation Requests 
Please consider making a bazaar donation to one or several of the 
categories listed on the chart below. Send your check to St. Vartan 
Church and mark your donation on the memo line.  

Festival Envelope Stuffing Party 

Thursday, August 18, 2022 at 5:00 pm  

in John Marukian Church Hall 

      Join us as we prepare the bazaar mailing. This is a fun night of work and 
fellowship. We want to have enough pizza for everybody so please RSVP to either 

Kim Bardakian (kbardakian@yahoo.com) or Jim Taylor (jimmyrelon@gmail.com).  
Dinner will be provided. 

Altar Flower Sponsors Needed 

There are several Sundays open for 
altar flower sponsorship, including 
August 21 and 28, 2022. Please contact 
the church office, or sign up 
on the sheet in the church hall 
entryway to sponsor altar 
flowers. 



The St. Vartan Voice  

newsletter is published once a month by St. Vartan Armenian Church. 

The deadline for all articles is the fifteenth of each month. 

 
 

Archbishop Hovnan Derderian, Primate 
Rev. Fr. Krikor Zakaryan, Parish Priest and President of All Church Organizations                                      

Parish Council Chair: Dicko Shahvekilian 
Parish Assembly Chair: David Ojakian 

Choir Director: Armena Petrosova 
Organist: Araks Aghazarian 

ACYO Chair: Anna Krikorian  
Sunday School Superintendent: Karen Mener 

Ladies Society Chair: Suzanne Abnous 
Cultural Society Chair: Liz Ojakian 

Hokejosh:  Nora Hanoian  
Hye Social Chair: Annette Kevranian 

Boys Basketball Coach: Mike Boloyan 
Girls Volleyball Coach: Annette Kevranian 

Newsletter Editors: Arlene Hovsepian and Rachel Harger 
Church Secretary: Rachel Harger 

Altar Flowers: Carole Chang 
Church Custodian: Wartkes Hagopian                                               

 
Divine Liturgy Service—Sundays 10:30 a.m. 

 
650 Spruce Street, Oakland, CA. 94610 

Phone (510)893-1671 

Fax: (510) 893-2102 
Email: stvartanoakland@aol.com 

Website: www.stvartanoakland.org  


