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ОСВЕТЕН КАМЕН-ТЕМЕЛНИК В    

Пишува: Веле АЛЕКСОСКИ 

ВО НАСЕЛБАТА ОТОВИЦА

Неодамна беше осветен камен-темелникот на 
ре зиденцијата на Митрополитот Повардарски, 
која се гради во елитната населба Отовица, во 
непосредна близина на велешкото езеро "Мла-

дост". Во темелите на новата резиденција бе ше 
поставена (вградена) и Повелбата на По-

вардарската епархија со следната содржина:
"Заради нив, претходните генерации, како и 

зара ди идните генерации должни кон нив и кон 
Бога, да го обновиме овој црковен храм сите 
заедно, и верниците и свештениците, дока жу-
вајќи дека сме чеда на библиска Македонија!", 

истакна господин Тимотеј.

На 23 јуни, на големиот 
православен празник 
Свети свеш теномаче-

ник Тимотеј, беше осветен ка-

АРХИЈЕРЕЈСКАТА РЕЗИДЕНЦИЈА

мен-темелникот на рези ден ци -
јата на Митрополитот По вар-
дарски. Резиденцијата се гра-
ди во елитната населба Ото-

вица, во непосредна близина 
на велешкото езеро "Мла дост".

Овој свечен чин - осве ту-
вањето го извршија Неговото 

Високо преосвештенство, гос-
подин Тимотеј, Дебарско-ки-
чевски митрополит и адми-
нис тратор Повардарски и Не-
говото Високо преосвеш тен-
ство, господин Агатангел Мит-
рополит Брегалнички, а во со  -
служение на десетина све ш -
тенослужители.

Во темелите на новата ре зи-
денција беше поставена (вгра  -
дена) и Повелбата на По вар-
дарската епархија.

На овој чин присуствуваа 
градоначалникот на Велес, 
Аце Коцевски, директорот на 
Фабриката за градежен мате-
ријал "Киро Ќучук", гос по-
динот Киро Камчев, главен 
спонзор, активисти од на сел-
бата и голем број верници.

На крајот од свеченоста, 
во поздравниот говор Мит-
рополитот г. Тимотеј им вети 
на верниците од населбата 
дека во блиска иднина не са-
мо резиденцијата, туку ќе се 
реновира и постоечката црк-
ва "Свети Ѓорѓија", која е ре чи-
си руинирана.
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   О ПОВАРДАРСКАТА ЕПАРХИЈА

НЕДЕЛНИКОТ "МАКЕДОНСКО СОНЦЕ" И ИЗДАВАЧКАТА КУЌА "ТАБЕРНАКУЛ" ВО ЗАЕДНИЧКА АКЦИЈА!
МАКЕДОНСКИ КЛУБОВИ И ЦРКОВНИ ЗАЕДНИЦИ ОД ДИЈАСПОРАТА, ОСНОВНИ И СРЕДНИ УЧИЛИШТА ОД РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА, ИСПРАТЕТЕ НИ ВАШИ НЕСЕКОЈДНЕВНИ И ИНТЕРЕСНИ НАПИСИ ЗА СВОИТЕ АКТИВНОСТИ, ПРОЕКТИ, 
ПОСТИГНУВАЊА И СЛИЧНО. ЌЕ ИМАТЕ МОЖНОСТ ТОКМУ ВИЕ ДА ДОБИЕТЕ КОМПЛЕТ КНИГИ ОД "ТАБЕРНАКУЛ", КОИ 

ЕДНАШ МЕСЕЧНО ЌЕ ИМ СЕ ДОДЕЛУВААТ НА НАЈУСПЕШНИТЕ, НАЈДОБРИТЕ И НАЈВРЕДНИТЕ.
ЗА ВАШИТЕ АКТИВНОСТИ ИНФОРМИРАЈТЕ НÈ ПО ЕЛЕКТРОНСКИ ПАТ ИЛИ ПО ПОШТА! 

УЛ. "ЛЕНИНОВА" БР. 87, 1000 СКОПЈЕ    REDAKCIJA@MAKEDONSKOSONCE.COM  

ПОВЕЛБА
Во името на Отецот и Синот и Светиот дух

На ден 23.6. 2005 година, кога Македонската православна црква го празнува 
празникот на Св. свешт-мч. Тимотеј: Св. Ва сијан, го осветуваме и го положуваме 
камен-темелникот за но ва архијерејска резиденција на Повардарската епархија 
во населба Отовица - Велешко.

Градбата почнува кога Поглавар на Македонската пра во славна црква е Не-
говото Блаженство Архиепископ Охридски и Македонски Г.Г. Стефан, претседател 
на Република Ма ке донија е господинот Бранко Црвенковски, градоначалник на 
Општина Велес е господинот Аце Коцевски и претседател на Месната заедница 
во населба Отовица е господинот Боро Ан геловски. Осветувањето го извршија 
Митрополит Плаошко-струшки и Дебарско-кичевски и администратор на Повар-
дар ската епархија г. Тимотеј заедно со Митрополитот Брегалнички г. Агатангел, а во 
сослужение на свеш тено слу жителите: прота-ставрофор Славе Јованов, про та 
Таријан Радински, прота Томе Јованов, прота Зоран Грозданов, прота Борислав 
Ла зов, свештеникот Борис Симоновски, свеш те никот Благој Гушков, свештеникот 
Горан Те мелковски, ѓакон Борислав Бобевски и ѓа кон Сашо Ристов.

Проектот е на архитектите госпоѓица Маја Хаџи Јорданова и госпоѓа Елена 
Скембарис, а работите ќе ги изведува градежното прет при јатие "Титан-пром" од 
Охрид. Во резиденцијата ќе има и капела посветена на "Св. цар Конс тантин и ца рица 
Елена".

Митрополит Тимотеј
Митрополит Агатангел

"Оваа црква, колку и да е 
мала и оштетена, сепак е го-
лемо дело на оние кои ја из-
градиле пред половина век, 
зошто делото Божјо го на-
правиле во екот на најго ле-
ма та атеистичка кампања", 
ре че господин Тимотеј и про-
должи:

"Заради нив, претходните 
генерации, како и заради ид-
ните генерации должни кон 
нив и кон Бога, да го обно ви-
ме овој црковен храм сите за-
едно, и верниците и свеш те-
ниците, докажувајќи дека сме 
чеда на библиска Маке до-
нија!"

До крајот на оваа година 
се очекува да бидат завр ше-
ни градежните активности 
околу резиденцијата, а Све-
тиот архијерејски синод на 
Македонската православна 
црква да го назначи новиот 
Митрополит Повардарски.


