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Од сега натаму секоја 
година 21 август ќе се 
слави како празник 
на градот Радовиш, со 
заштитникот светецот 
Спасо Радовишки.

Во Господовиот 
храм "Света Троица" 
многубројни 
верници дојдоа на 
светата архијерејска 
богослужба, со која 
чиноначалствуваше 
Неговото 
Високопреосвештенство 
митрополитот 
Брегалнички, г. Иларион.

Пишува: Ванчо ХАЏИ-СТОЈАНОВ

ССветецот Спасо Радовишки, чиј 
ден се празнуваше на 21.8. 2008 
година, со благослов на митро-

политот на Брегалничката епархија, 
г. Иларион, е прогласен за заштитник 
на градот Радовиш. Од сега натаму се-
која година 21 август ќе се слави како 
празник на градот Радовиш.

Велелепниот Господов храм "Света 
Троица" беше претесен да ги прими 
многубројните верници, кои на денот 
кога се славеше светецот Спасо Ра-
довишки, дојдоа на светата архије реј-
ска богослужба со бројно свештенство 
од Брегалничката епархија со која чи-
ноначалствуваше Неговото Високо-
преосвештенство митрополитот Бре-
галнички Господин Иларион.

По завршувањето на Светата Бо же-
ст вена литургија, митрополитот Бре-
галнички со свештенството и со вер-
ниците, кои беа присутни на Светата 
литургија, изврши молебен чин за по-
четок на новата учебна година, а при-
тоа на сите верници им беше поделен 
скромен дар, икона од Свети Спасо Ра-
довишки, при што од самиот светител 
се побара застапување пред Бога и 
заштита на учениците во новата учеб-
на 2008/2009 година.

По завршувањето на молебенот за 
почеток на новата учебна година се 
одржа духовна академија, на која има-
ше и хорско пеење од членовите на цр-
ковниот хор "Свети Спасо Радо вишки".

Во вечерните часови, пред мно гу-
бројните присутни гости, Горан Алач-
ки, чии корени се токму од Радовиш, 
во центарот на градот одржа цело ве-

ВО ГРАДОВИТЕ НА НАШАТА ДРЖАВАВО ГРАДОВИТЕ НА НАШАТА ДРЖАВА

черен концерт со негови постари и 
преработени инструментални дела, на 
познати македонски песна и ора.

Се планира во иднина една по фрек-

вентна улица во Радовиш да го носи 
името токму на заштитникот на Радо-
виш и на радовишани - светецот Спасо 
Радовишки.
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