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Православните верници го 
прославија роденденот на 
Пресвета Богородица, 
роденденот на Божјата мајка. 
Преку Нејзиниот лик и 
доаѓањето нејзино, смртниот 
човечки род стана бесмртен.

Некои верници патот до 
светилиштето го минуваа пеш 
и во себе силно ги чувствуваа 
невидените позитивни 
вибрации од помислата дека 
ќе одат во посета на еден од 
најпознатите духовни 
храмови, познат и ширум 
светот.

РРадоста на целиот свет со раѓањето 
на Пресвета Богородица е уште 
поголема зашто сите знаеја дека 

Таа ќе го роди Синот Божји и Спасителот 
на нашите души. Манастирот во Лес но-
во, познат кај народот како Лесновски 
манастир, и годинава, на денот на раѓа-
њето на Богомајката, ширум ги отвори 
своите двери за да го прими бого љу-
бивиот народ и достојно да го одбележи 
празникот кој кај народот е познат како 
Мала Богородица, што всушност е праз-
ник на манастирот.

Уште од раните утрински часови мно-
гу народ се упати кон манастирот. Некои 
верници патот до светилиштето го одеа 
пеш и во себе силно ги чувствуваа не-
видените позитивни вибрации од по-
мислата дека ќе одат во посета на еден 
од најпознатите духовни храмови, поз-
нат и ширум светот.

На сите им се гледаше радост во очи-
те од непрегледната убавина пред нив.

На прославата во манастирот имаше 
гости од сите краишта на Македонија, но 
по сè изгледа најбројни беа гостите од 
источниот дел на Македонија. Дојдоа са-
моиницијативно, како поединци, но и во 
организирани групи.

Од организираните групи од речиси 
сите градови од источниот дел на Ма ке-
донија, со автобуси, минибуси и авто мо-
били, сепак најбројни беа пензио не рите.

Свештенството и монасите, кои долги 
години му служат на Бога и на народот, 
упатија молитвени пораки за добробит 
на сите, а верниците со свеќи в раце и во 
таинствена тишина им се приклучија на 
свештениците со надеж дека и нивните 
молитви ќе дојдат до Севишниот, за да 
имаат здравје, среќа и бериќет.

Илјадниот народ, убавиот и пријатен 
празничен ден преку верата и љубовта 
кон Бога го споија во дружење и меѓу-
себно разбирање. Многу пријатни беа 
моментите кога во уште попријатна ат-
мосфера ќе ги видите пензионерите, не-
когашни работници во рудниците, како 

ВО ПОСЕТА НА ЛЕСНОВО НА ДЕНОТ ВО ПОСЕТА НА ЛЕСНОВО НА ДЕНОТ 
НА РАЃАЊЕТО НА БОЖЈАТА МАЈКАНА РАЃАЊЕТО НА БОЖЈАТА МАЈКА
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низ смеа и радост се потсетуваат на го-
дините поминати во рударските окна и 
јагленокопите и на нивните убаво по-
минати години.

Се служеше и манастирско лепче за 
здравје, а вредните домаќини успеале 
да направат јадење за сите оние кои 
сакаат да вкусат вистинска манастирска 
храна. Во манастирскиот двор под една 

МОЛИТВЕНИ ПОРАКИ МОЛИТВЕНИ ПОРАКИ 
ЗА ДОБРОБИТ НА СИТЕЗА ДОБРОБИТ НА СИТЕ

црница е изградена прекрасна чешма 
од која тече света вода. Велат, чешмата е 
стара 620 години. Се верува дека на оние 
кои ќе се напијат од оваа света вода и 
дома ќе однесат листови од црницата ќе 
им престанат бессоните ноќи, а оние кои 
не можат да забременет ќе дојдат до толку 
посакуваната блажена состојба.

Вообичаено, на вакви свечени денови 

не изостануваат и македонските песни и 
ора. За тоа придонесоа и децата кои беа 
во Лесновскиот манастир, а кои прет-
ходно настапувале на меѓународниот 
фестивал кој се одржува во с. Истибања.

Со надеж дека и наредната година ќе 
дојдат да го прослават празникот Мала  
Богородица верниците се разотидоа во 
доцните попладневни часови.


