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ПОСЕТА НА СТРУМИ    

ОАЗА НА МАКЕДОН  
ПРАВОСЛАВИЕ

Пишуваат: 
Гоце ДУРТАНОСКИ 
Ружица ГОЧЕВСКА

Во организација на Здру-
жението на студентите 
од соседните земји на 

Република Македонија, Св е-
тскиот македонски конгрес и 
Светскиот македонски мла-
дински конгрес, беше реа ли-
зирана дводневна посета на 
Струмичката епархија со бла-
гослов на Неговото Високо-
преосвештенство Митропо ли-
тот Струмички г. Наум. 

Македонските студенти 
имаа можност да се запознаат 
со убавините и богатствата на 
македонската културна и ду-
ховна оставнина, која Стру-
мич ката епархија ја негува со 
најсвета почит.

Првата постројка од све-
тото патување на посети те-
лите беше манастирот "Св. 
Леонтиј" во Водоча. Мана-
стирската резиденција рас-
полага со голема госто при-
емница, богата библиотека со 
простор за одржување си нак-
сиси и црковно-дипло матски 
средби, помала архи ерејска 

живувањето на убавиот ду-
ховен колорит придонесе топ-
лата и непосредна кому ни ка-
ција на манастирското свеш-
тенство. Но, Водоча и неј зи-
ните убавини беа само по че-
ток од прекрасното не делно 
попладне кое следеше. След-
ната станица беше ма нас ти-
рот "Воведение на Пре света 
Богородица Елеуса" во селото 
Велјуса. По многу не шта едно 
и единствено. Оаза на ти ши-
ната, убавината, ду ховноста, 
природата... Од пр вата гене-
рација монаси и мо нахињи 
замонашени во овој ма нас-
тир, возобновени се десетина 
манастири надвор од Стру-
мичката епархија, и пет ма-
настири во неа. Денес Вел-
јушката обител ја сочи ну ваат 
14 монахињи од раз лич ни на-
ционалности (македон ско, ро-
манско, хрватско, рус ко, срп-
ско потекло). Посети телите 
имаа можност да се запознаат 
со животот и со ис торијата на 

Неговото Високопрео све-
штенство Мит ро по ли-
тот Стру мички г. Наум 
из врши групно покрс-
ту вање на мла ди Ма-
ке донци од со седните 
земји, кои ст удираат 
во Маке до нија.

Посетителите беа во о ду-
шевени од ор га ни зи-
раното мо наш ко бр а-
тство и сес тринство, 
кои ги ви доа во епар-
хи јата. 

гостоприемница, со би за гос-
ти, голема трпезарија и мо-
нашки дел. Посетителите имаа 
можност да присус твуваат на 
една од утринските литургии, 
која претставуваше особен 
благослов. Несомнено во до-ЦРКВАТА "СВ. ТРОИЦА" ВО РАДОВИШЦРКВАТА "СВ. ТРОИЦА" ВО РАДОВИШ

ЧИНОТ НА КРШТЕВАЊЕЧИНОТ НА КРШТЕВАЊЕ
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    ЧКАТА ЕПАРХИЈА

 СКОТО 
преосвеш тен ство Мит ропо-
ли   тот Стру мич ки г. Наум одр-
жа спонтана бе седа заедно со 
студентите и одговараше на 
нивните пра шања од рели ги-
озен карак тер. Воедно, Не го-
вото Ви со копреосвештенство 
изврши групно покрстување 
на мла дите Македонци. Сту-
дентите имаа несекојдневна 
можност да ги почувствуваат 
мирот и благословот на овој 

исто рис ки и духовно значаен 
свет манастир. Духовното про  -
све тување на младите Маке-
донци продолжи со посета 
на останатите позначајни 
цркви и манастирски ком-
плекси од Струмичката епар-
хија:  "Св. Пет наесет маче ни-
ци" во Ст румица, "Св. 40 Се-
вастиски ма ченици" во с. Бан-
ско, "Св. Ан то нио" во с. Ново 
Село и други. 

Несомнено, последните го-
дини од ХХ век Струмичката 
епархија стана расадник на 
возобновеното монаштво во 
МПЦ. Струмичката епархија е 
идеен основач и покренувач 
на списанието "Премин", а ис-
то така, основач и покровител 
е на Центарот за превенција 
и лекување на зависности од 
дроги "Св. Елисавета Новома-
ченичка" во Струмица. Како 
дел од културната програма 
беше и посетата на црквата 
"Св. Троица" во Радовиш и ар-
хеолошкиот локалитет Сто би.  

манастирот, да ги вкусат ма-
настирските произ води, да ги 
разгледаат ма настирските ра-
коделија. Не говото Висо ко-

ЗАЕДНИЧКА ФОТОГРАФИЈА НА СИТЕ УЧЕСНИЦИЗАЕДНИЧКА ФОТОГРАФИЈА НА СИТЕ УЧЕСНИЦИ

ПОДГОТОВКА ПРЕД КРШТЕВАЊЕПОДГОТОВКА ПРЕД КРШТЕВАЊЕ
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