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ВИДОВДАНСКО ХОДОЧАШЋЕ - МАНАСТИР ТУМАНЕ
28.06.2020.
МАНАСТИР ТУМАНЕ
Манастир Тумане налази се на девет километара удаљености од Голупца, у подножју голубачких планина,
окружен шумом, на левој обали Туманске реке, што самој светињи даје посебну лепоту. Амбијентална лепота са једне и духовни мир са друге стране, те присуство светиња, манастир Тумане чини вредним како у
духовном тако и културно-историјском смислу. Манастир Тумане је задужбина косовског јунака Милоша
Обилића.

ИСПОСНИЦА СВЕТОГ ЗОСИМА СИНАИТА
На удаљености од око 1 км од манастира Тумане, дубоко у густој и древној шуми, налази се на далеко
чувена испосница Светог Зосима. У стени која доминира читавим крајем налазе се две пећине, повезане
уским пролазом. У једној од њих живео је, док се у другој молио преподобни Зосим. Данас је на месту
молитвене келије Светога уређена капела. У пећинама је сачуван накит и он је готово недирнут људском
руком. Покрај испоснице налази се чудотворни извор, а иза њега прелеп шумски водопад.

ВИДОВДАНСКО ХОДОЧАШЋЕ – 28.јун 2020.
Видовдан, као најзначајнији српски национални празник обележава се молитвено и свечано већ вековима.
Места народних сабрања су углавном места везана за живот и славну смрт косовских јунака (Газиместан,
Тумане, Крушевац...). Манастир Туманe, као задужбина војводе Милоша Обилића, јединствено је место на
коме се може истовремено доживети пуноћа молитвеног помињања наших јунака из историје, али и
празнична радост прославе народног завета из 1389.године. Сви учесници ВИДОВДАНСКОГ
ХОДОЧАШЋА имаће јединствену прилику да учествују у Литургијском сабрању, војничком помену
косовским јунацима, али и свечарском дружењу у манастирској гостопримници уз песме у косовском и
родољубивом духу уопште.

ПРОГРАМ ПУТОВАЊА

1.дан - 28.06.2020.

БЕОГРАД - ТУМАНЕ – БЕОГРАД

Окупљање на паркингу код Храма Светог Саве (испод Народне библиотеке ) у 05:30 часова.Полазак у
06:00 часова. Долазак у Манастир Тумане у 08:30 часова. Присуствовање Светој Лутургији након које ће
бити служен војнички помен косовским јунацима. У 12:00 часова обилазак испоснице Светог Зосима
Синаита. У 14:30 часова дружење у гостопримници манастира и слободно време. Повратак за Београд
планиран у 17:00 часова. Долазак у Београд око 19:30 часова.
Савет: Понети некварљиву храну. У гостопримници ће сви ходочасници бити услужени храном и пићем, за
шта је пожељно оставити прилог манастиру.

Цена аранжмана :1500,00 динара

Цена аранжмана обухвата:
-

Аутобуски превоз на наведеној релацији
Разгледање и обиласке по програму
Услуге водича
Трошкове организације путовања

Цена аранжмана не обухвата:
-

Индивидуалне трошкове

Програм је рађен на бази 45 путника.У случају недовољног броја путника рок за отказ путовања 5 дана пре
почетка путовања.Агенција не сноси одговорност за евентуалне другачије усмене информације о програму
путовања.
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