ДОНАЦИИ
ЃОРЃИЈА - ЏОРЏ АТАНАСОСКИ ЗА МАКЕДОНСКИТЕ ВЕРНИЦИ

КАМБАНА

ШТО НАДАЛЕКУ ЌЕ ЕЧИ
Ѕвоното кое се лие во фабриката на Џорџо Требино
во Италија, ќе претставува весник за непокорноста на македонскиот народ, но и за
истрајноста на Македонската православна
црква, која на просторот на Мавровското
Езеро ги споделува трагичните моменти на
сопствениот народ.
Пишува:
Кокан СТОЈЧЕВ

В

о пазувите на северна
Италија, поточно во
Џенова, во градот во
кој се родил најпознатиот морепловец, истражувач и, се

разбира, сонувач - Кристофер
Колумбо, шест века подоцна,
во фабриката "Требино" се лее
една нова, но сепак многу
значајна приказна.
Новата мајка водилка која
со месеци тлее во душата, во
срцето даровно на господинот

Ѓорѓија - Џорџ Атанасоски, е
камбаната којашто е наменета
за манастирот "Свети Никола"
во Маврово. Камбаната во која
ќе биде втиснато шеснаесетзрачното сонце тежи 350 килограми, а се очекува да биде
завршена до крајот на септември или октомври годинава.
Инаку, во оваа фабрика, која
има долгогодишна традиција
од 400 години, била направена
и камбаната која е поставена
на Плаошник и тежи 3.000 килограми.
Овој манастирски комплекс
ја продолжува традицијата на
старата црква, која беше потопена со изградбата на Мавровското Езеро. Мавровчани со
години ја чувствуваа оваа загуба, сè до моментот кога во
1996 година почна обновата
на ова македонско црковно и
духовно здание.
На 4.000 метри квадратни
се издигнува огромната трибродна црква "Св. Никола", чијашто архитектура плени со
својата убавина. Досега се направени фрескоживописот и
олтарот, а манастирскиот комплекс ќе се гради етапно, во
зависност од финансиските
средства кои ги даруваат верниците во земјава и во странство.
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- "Ова ново светилиште изјави неодамна Неговото
Блаженство, Архиепископот
Охридски и Македонски г.г.
Стефан - е уште еден доказ дека народот е со Црквата и
дека МПЦ е со народот. Вложените 500.000 евра, кои до
сега со несебичност и љубов
ги донираа голем број Македонци, луѓе со добра волја,
меѓу кои и некои дипломати
во Република Македонија,
мавровци и особено мавровските мајстори кои досега граделе за други, а еве сега и за
себе, се потврда дека верата и
црквата се живи и цврсти. Се
гради и ќе се гради како што
тоа се правело и во минатото".
Македонскиот бизнисмен
Ѓорѓија - Џорџ Атанасоски, кој
со години успешно работи во
САД, ја донира третата камбана која по нарачка се лие во
Италија. Во црквата веќе се
поставени две камбани од
1.000 и од 650 килограми, а со
третата која ќе тежи 350 килограми, тие ќе претставуваат
силен духовен непокор на Македонската православна црква и на македонскиот народ,
кој повторно на овие простори
ги доживува потресните сцени
од минатото.

