
БЛАГОСЛОВ ЗА РАД ХУМАНИТАРНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ  

КОСОВСКО ПОМОРАВЉЕ 

 

Наша организација основана је у марту 2019. године са основним циљем да помаже пре свега 
најугроженијим српским породицама са више деце као и институције чији рад је усмерен на децу 
(породилиште, вртићи, школе и сл.) и то на простору Косовског Поморавља али и на простору 
целог Косова и Метохије. 

Од почетка рада до данас, захваљујући донаторима и добрим људима, успели смо да реализујемо 
бројне акције прикупљања и пружања помоћи, при чему смо увек посебну пажњу поклањали 
деци. 

Схватили смо да нам је у раду највећи савезник Бог. Због тога смо од игумана манаситра 
Драганац архимандрита Илариона затражили и добили благослов за даљи рад. Такође, са 
великом радошћу и задовољством за крсну славу организације узели смо Св. Новомученицу 
Босиљку Пасјанску, светитељку са Косовског Поморавља чија жртва је пример свима нама да 
истрајемо у борби за очување нашег верског идентитета. 

 

 

Као и Света новомученица Босиљка Пасјанска, српски народ у безбожничкој средини трпи 
годинама уназад различита искушења, увреде, уцене. Многи живе тешким животом и у 
неусловима. Бројне породице живе у тешком сиромаштву у старим и трошним кућама без 
могућности запослења за одрасле. Посебно тешко српске породице живе у брдско-планинској 



општини Ново Брдо. Сурови временски услови, разуђеност насеља, лоша путна и комунална 
инфраструктура само су додатни проблеми који море бројне породице из ове општине. 

У безнађу и очајању многи виде решење у напуштању својих вековних огњишта. То је оно што 
желимо да спречимо. Опстанак и останак српског народа на Косову и Метохији је наш архициљ. 
Због тога нам је потребна Ваша помоћ. 

Молимо Вас да у складу са Вашим материјалним могућностима помогнете у реализацији пружања 
помоћи српским породицама на Косовском Поморављу. Свака помоћ је добродошла а ми 
верујемо да заједничким снагама можемо пуно урадити за српски народ. Поред материјалне 
помоћи, пуно би нам значила и помоћ у виду преношења речи о нашој организацији, упознавању 
људи са нашим акцијама и са радом јединствене интернет продавнице „Купуј са Космета“. 
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