Ορθόδοξος Συναξαριστής :: https://www.saint.gr

Σύναξη της Παναγίας Δοβρά στην Βέροια

Επισκεφτείτε τον ιστοχώρο μας στην διεύθυνση: http://www.saint.gr/4267/saint.aspx
για περισσότερες πληροφορίες για τον βίο (ονόματα, βίντεο, ακολουθίες, φωτογραφίες
κτλ) καθώς και για τυχών ενημερώσεις - διορθώσεις.
Τελευταία ενημέρωση βιογραφίας: 5/8/2012 5:12:00 μμ
Δημιουργία εγγράφου: 18/05/2022 16:57:33

Σύνοψη
Τύπος εορτής: Εορτάζει στις 15 Αυγούστου εκάστου έτους.
Ημ/νια Βίου:

5/8/2012 5:12:00 μμ

Βιογραφία

Η Μονή τιμάται στην Κοίμηση της Θεοτόκου και έχει ιδρυθεί τον 12ο μ.Χ. αιώνα. Ειλητάριο
μάλιστα της Μονής, που χρονολογείται το 12ο μ.Χ. αιώνα, φυλάσσεται στην Εθνική
Βιβλιοθήκη των Αθηνών. Η Μονή λειτούργησε αδιάλειπτα μέχρι το 1822 μ.Χ.
Κατά την περίοδο της Επαναστάσεως υπήρξε ένα από τα σημαντικότερα εθνικά και
θρησκευτικά κέντρα της περιοχής. Εδώ αναπτύσσει τη δράση του ο γνωστός οπλαρχηγός
Καρατάσσος και εδώ αντιμετωπίζονται επιτυχώς οι δυνάμεις των Τούρκων. Με την
καταστροφή του 1822 μ.Χ. η Μονή πυρπολείται και ο ηγούμενος της, ιερομόναχος
Γεράσιμος, απαγχονίζεται. Το καθολικό που σώζεται σήμερα κτίσθηκε το 1844 μ.Χ.
Η Μονή επανιδρύθηκε το 1995 μ.Χ. ως Ανδρώα Κοινοβιακή Μονή. Στους χώρους της Μονής
λειτουργούν οι εκκλησιαστικές κατασκηνώσεις και το εκπαιδευτικό Κέντρο Βυζαντινών
Τεχνών (αγιογραφία, ψηφιδωτό, ξυλογλυπτική και συντήρηση).
Από το 2005 μ.Χ. η αδελφότητα του μοναστηριού συνδέθηκε με τον νεοφανή Άγιο της
Ρωσικής γης, Άγιο Λουκά τον Ιατρό και Θαυματουργό επίσκοπο Συμφερουπόλεως. Η Ιερά
Μονή κατέχει ένα τεμάχιο Ιερού λειψάνου του Αγίου.
Τα πολλά θαύματα και η έντονη παρουσία του Αγίου στο μοναστήρι και στην γύρω περιοχή
έκαναν τον Άγιο αμέσως γνωστό και με πρωτοβουλία του Σεβασμιωτάτου και με την
υποστήριξη ευλαβών χριστιανών εγείρεται η πρώτη μεγάλη εκκλησία προς τιμή του αγίου
Λουκά του Ιατρού τουλάχιστον στην Ελλάδα μέσα στον χώρο της Ιεράς Μονής. Κάθε
Σάββατο τελείται Θ. Λειτουργία και κάθε Τρίτη το απόγευμα τελείται στον υπό κατασκευή
Ιερό Ναό του Αγίου εσπερινός και παράκληση και έχει την ευκαιρία ο κάθε πιστός να
προσκυνήσει τα χαριτόβρυτα λείψανά του.

Αγιογραφίες / Φωτογραφίες

Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά

Ιερά Λείψανα της Ιεράς Μονής
Παναγίας Δοβρά

Το Θαυματουργό Αγίασμα της Ιεράς

Το Ιερό Βήμα του Καθολικού της

Μονής Παναγίας Δοβρά

Ιεράς Μονής Παναγίας Δοβρά

Οπτικοακουστικό Υλικό

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΔΟΒΡΑ
ΒΕΡΟΙΑ ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Σχετικές συνδέσεις
1. Άγιος Λουκάς Αρχιεπίσκοπος Συμφερουπόλεως και Κριμαίας

Παραπομπές
1. Ιερά Μητρόπολη Βέροιας, Ναούσης και Καμπανίας

