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  ПРИКАЗНИ ОД МАКЕДОНИЈА

ИЗГРАДЕН И 
ОСВЕТЕН МАНАСТИР 

ВО СЕЛО ЛУБНИЦА

ЧИЧКО СПАСЕ ОД ИЊЕВ      О ГО РЕАЛИЗИРА СВОЈОТ СОНЧИЧКО СПАСЕ ОД ИЊЕВ  

Селото Лубница се наоѓа 
во непосредна близина 
на новиот општински 

цен  тар Конче. Нив буквално 
ги дели само еден поток, ина-
ку би биле поврзани. 

Селото Конче, во кое се 
сместени сите администра-
тив  ни и инфраструктурни об-
јекти, всушност е местото кое 
ги поврзува сите населени 
места во Лакавичкиот ре гион. 

Конче бил познат многу 
порано од Радовиш. Сите па-
тишта воделе кон Конче и из-
легувале од него, поради што 
било означено како градска 
населба, во која се одвивале 
сите активности на жителите 
од овој регион. 

Чичко Спасе од с. Ињево раскажува 
за генезата и за идејата за изградба на 
манастир во село Лубница. Повеќе го-
дини имал мака во сон. Сонот кој често 
му се јавувал му кажувал дека на тоа и 
тоа место треба да се врши от копу ва-
ње, а таму ќе бидат откриени те мели 
на стар манастир и дека на ис тите те ме-
ли, на тој рид, треба да се из  гради нов 
манастир. Ваквиот сон чес то го воз не-
мирувал, и по некое време од лучил на 
жителите на село Лубница да им каже 
што намислил, кои едно душно ја при-
фатиле идејата, најмногу носени од мис-

И денес сè уште постојат 
Кулите и повеќе контролни 
пунктови, кои сведочат за ед-
но дамнешно време на пос-
тоењето на градот Конче. 

Историските податоци ве-
лат дека Конче како населба 
е познат уште во пред ви зан-

тискиот период. Спомнатите 
Кули и контролните пунктови 
се само дел од остатоците од 
византиското и од осман лис-
кото време, кои сведочат за 
многуте каравани полни со 
стока, кои минуваат низ гра-
дот, но и место каде што се 

криеле комитите од наездата 
на османлиските зулуми, но 
и бранители на имотот на 
луѓето. 

Во 1350 година во Конче 
била изградена и најстарата 
црква во овој регион. Тоа е 
црквата "Св. Константин и 
Елена", со богат иконостас и 
живопис. Таа има богата ис-
торија. 

Во Конче живеат луѓе со 
мешан етнички состав: Ма-
кедонци и Турци, кои меѓу-
себно се почитуваат и успеш-
но градат сожителство. Но, 
за историјата и за специ фи-
ките на ова населено место, 
како и за археолошките нао-
ди и воопшто за животот на 
жителите на Конче ќе пи шу-
ваме во друга прилика. По вод 
за овој текст е ос ве ту вањето 
на манастирот "Св. Илија", во 
непосредна близи на на се-
лото Лубница.

лата дека ко нечно ќе престанат број-
ните несреќи кои им се случувале на 
жителите и тоа непо средно пред и по 
празникот Илинден. Со сопствени сред-
ства, се кој според своите можности, ре-
шиле да почнат да го градат манастирот. 

Така, годинашниов Илинден ќе ос-
тане запомнет како ден кога е осветен 
манастирот, на чие осветување при-
суствувал многуброен народ од ре-
чиси сите населени места во Лака вич-
киот регион. Првата манастирска прос-
лава поминал во одлично располо же-
ние, со добра музика и свечен ручек.

Пишуваат: 
Ванчо ХАЏИ-СТОЈАНОВ
Томе ПОСТОЛОВ

ИКОНОСТАСОТ НА МАНАСТИРОТ ИКОНОСТАСОТ НА МАНАСТИРОТ 
"СВ. ИЛИЈА""СВ. ИЛИЈА"



ЧИЧКО СПАСЕ ОД ИЊЕВ      О ГО РЕАЛИЗИРА СВОЈОТ СОН О ГО РЕАЛИЗИРА СВОЈОТ СОН

ЕДНОДУШНОСТ

За разлика од Конче, се-
лото Лубница е етнички чис-
то македонско, со христи јан-
ско население, со сопствена 
црква во чиј круг се наоѓаат 

На извишениот рид, кој ли-
чи на куп сено, чичко Спасе 
од с. Ињево раскажува за ге-
незата и за идејата за из град ба 
на манастир во селото Лу б-
ница. Имено, како што тој 
раскажува, повеќе години имал 
мака во сонот. Сонот кој чес-
то му се јавувал, му кажувал 

ле да почнат да го градат ма-
нас тирот. 

СОЖИВОТ

Така, годинашниов Илин-
ден ќе биде запомнет како 

гаш видно го истакнувале со 
меѓусебна почит и со почи-
тување на верските праз ни-
ци на христијанската и на 
муслиманската конфесија.

Да напомнеме дека за из-
градбата на манастирот чич-
ко Спасе донирал во граде-
жен материјал, 500 блока, а 

и гробиштата. Постарите жи-
тели сметаат дека и во нив-
ното село имало Турци, за 
што сведочат и остатоците од 
сега веќе напуштениот пре-
дел, кој луѓето го викаат "крк 
џами" (четириесет џамии). Во 
близина на ова место се нао-
ѓа една височинка (ритче),  од 

каде што се гледа прекрасната 
панорама на Лубничката кот-
лина, пространа како езеро, 
и целото поле. Пријатната 
глетка ги одмора очите од 
погледот кон исток, со цела-
та обработлива површина на 
земјата, а на запад се наоѓа 
пространата зелена и убава 
планина Серта. 

дека на тоа и тоа место треба 
да се врши откопување, а 
таму ќе бидат откриени те-
мели на стар манастир и де-
ка на истите темели треба да 
се изгради нов манастир. 

Тој сон често го возне ми-
рувал и по некое време од-
лучил да им каже на жителите 

на село Лубница, што намис-
лил кои еднодушно ја при фа-
тиле идејата, најмногу носе-
ни од мислата дека конечно ќе 
прес танат бројните несреќи 
кои им се случувале на жи те-
лите и тоа непосредно пред 
и по празникот Илинден. Со 
сопс т вени средства, секој спо-
ред своите можности, ре ши-

ден кога е осветен ма нас ти-
рот, на чие осветување при-
суствувал многуброен на род 
од речиси сите населени мес-
та во Лакавичкиот реги он. 
Првата манастирска прос лава 
поминала во одлично рас-
положение, со добра музика 
и свечен ручек од заклан вол 

за здравје, среќа и бериќет. 
За одбележување е и тоа што 
голем дел од турското насе-
ление донирало средства за 
изградба на манастирот и во 
иднина празникот Илинден 
ќе го слават заедно со хрис-
тијанското население, со што 
и натаму ќе го искажуваат 
доб риот соживот, кој отсе ко-

Гајчо од Ињево, исто така, 
дал 500 керамиди. Елект ро-
инсталационите работи се на 
Шемо од Конче (по нацио-
налност Турчин), што всуш-
ност е негова донација. 

Работите околу изградбата 
на манастирот ги извршил 
мајсторот Јован Василев, кој 

работел бесплатно и со задо-
волство, а меѓу оние кои ра-
ботеле за манастирот да ја 
види светлината на денот, се и 
Атанас Ристов, Кирил Спа сов 
и Манас Димов и многу други.

Внатрешноста која подраз-
бира целосен иконостас и жи-
вопис е дело на вредните ра-
це на Моне Чивкев.
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