
Македонската православна црква и 
другите верски заедници во Македонија



Религија  & Атеизам

Религија-(лат. Religio), вера, вероисповест верување  
во натприродни  суштества , светост, етичко начело 
со кое е некој длабоко проникнат

Атеизам –( грчки-atheos-безбожен)безбожност, 
негирање во постоењето на Бог и на натприродната 
сила, откажување од сите религиозни верувања



Вкупно популација според 
вероисповест 1953 и 1994год. ?



Вкупно популација според 
вероисповест 1953 и 1994год.



Македонска Православна 
црква
Македонската Православна Црква ( МПЦ) е дел од Една, Света, Соборна 
и Апостолска Црква. Со еден збор, таа е духовна мајка на православниот 
Македонски народ во својата татковина и надвор од неа, како и на сите 
православни христијани кои живеат во Република Македонија.
На првиот Црковен-народен Собор одржан во Скопје 1945 година била 
усвоена Резолуција за обновување на Охридската Архиепископија.
На Вториот Црковно-народен Собор во Охрид во 1958 година, бил 
усвоен предлогот за обновување на Свети-Климентовата Охридска 
Архиепископија како самостојна Македонска Православна Црква, а за 
нејзин прв поглавар бил избран Господин Доситеј.
На 17-ти Јули 1967 година, Светиот Синод на МПЦ свикал трет Црковно-
народен Собор во Охрид каде едногласно била прифатена Синодалната 
одлука за обновување на Охридската Архиепископија како Македонска 
Православна Црква.



Господин Господин Доситеј(род. 1906г.Димитрија Стојкоски ) 
1958-1981г. –прв архиепископ на Македонската православна 
црква



Света Софија во Охрид



Г.г. Ангелариј (1981-1986)                   Г.г. Гаврил (1986-1993)                      



Г.г. Михаил(1993-1999)            Г.г. Стефан(1999- денес)



Македонската Православна Црква содржи 11 
Епархии, предводени од девет митрополити. 

Надвор од границите на Република Македонија, 
МПЦ дејствува во три епархии.



1. Скопска епархија
возглавена од Неговото Блаженство, архиепископот г. г. Стефан;
2. Преспанско-пелагониска епархија
возглавена од Високопреосветениот Митрополит г. Петар;
3. Дебарско-кичевска епархија
возглавена од Високопреосветениот Митрополит г. Тимотеј;
4. Струмичка епархија
возглавена од Високопреосветениот Митрополит г. Наум;
5. Повардарска епархија
возглавена од Високопреосветениот Митрополит г. Агатангел;
6. Брегалничка епархија
возглавена од Високопреосветениот Митрополит г. Иларион;
7. Тетовско-гостиварска епархија
возглавена од Високопреосветениот Митрополит г. Јосиф;
8. Кумановско-осоговска епархија
возглавена од Високопреосветениот Митрополит г. Јосиф;
9. Американско-канадска епархија
возглавена од Високопреосветениот Митрополит г. Методиј;
10. Европска епархија
возглавена од Високопреосветениот Митрополит г. Пимен;
11. Австралиско-новозеландска епархија
чиј администратор е Митрополитот Преспанско-пелагониски г. Петар

http://www.spe.org.mk/
http://www.mpc.org.mk/MPC/ppe.asp
http://www.dke.org.mk/
http://www.mpc.org.mk/MPC/se.asp
http://www.povardarska-eparhija.org.mk/
http://www.bregalnickaeparhija.org.mk/
http://www.mpc.org.mk/tetovsko-gostivarska-aktuelno.asp
http://josif.mk/
http://www.akmpe.org/
http://mpc.org.mk/europe-aktuelno.asp
http://www.mpceanz.org.au/


Исламска верска заедница

Исламска Заедница во Република Македонија, е верска 
организација на сите муслимани кои живеат на просторот на 
Република Македонија.
Таа е компетентна и одговорна институција за развојот на 
верскиот живот врз здрави исламски основи; го организира 
одржувањето на верски работи на верниците и ги одредува 
нивните задачи и обврски.
Исламската Заедница ја штити и негува скапоцената ризница 
на моралните, социјалните, економските, културните, 
образовните и другите вредности на нејзините припадници.
Таа ги претставува муслиманите од ова поднебје во земјата и 
во странство и ги штити нивните интереси во сите областите од 
животот.



Исламската заедница во РМ

Уставот на исламската верска заедница во 
Р.Македонија е највисок правен акт што се става во 
функција на сите организации на верскиот живот, 
заснован врз начелата на Исламскиот шеријат.

Уставот ги обврзува верниците да бидат доследни во 
култивирњето на исламските традиции, 
толеранцијата, љубовта и мирот.



Исламската верска заедница во Р.Македонија



Исламската верска заедница во Македонија постои уште 
од времето на првите надирања на осмалиите и исламот, 
кон крајот на XIV век.

И сега постојат голем број Македонци со муслиманска 
вероисповест.

Со ширењето на исламот во македонија постепено се 
менувал и изгледот на градовите со изградба на 
џамии,турбиња,медреси и други објекти карактеристични 
за исламската архитектура.

Исламската религија и Македонците



Католичка верска заедница

Верниците –католици во Македонија се појавуваат кон крајот 
на 11 и почеток на 12 век, кога во Македонија навлегле 
Норманите.
Организирани се во две Црковни Институции (Епархии) и тоа: 
за католиците од Римски обред, Скопска Бискупија, и за 
католиците од од византиско-словенски обред, Апостолски 
Егзархат, со седиште во Струмица.



Католичката заедница



Мајка Тереза
Мајка Тереза (Скопје, 26 август 1910 – Калкута, Индија, 5
септември 1997) е католичка калуѓерка,

добитничка на Нобелова награда за мир и свето лице во
католичкиот свет. Родена е во Скопје под иметоАгнеза
Гонџа Бојаџиу. Израснала во добро ситуирано
католичко албанско семејство. Нејзиниот татко бил од
Призрен, додека нејзината мајка била од село во близина
на Ѓаково, денешно Косово. На возраст од девет години
нејзиниот татко ненадејно починал. Уште на возраст од 12
години таа се одлучила да живее како калуѓерка.

http://mk.wikipedia.org/wiki/Скопје
http://mk.wikipedia.org/wiki/26_август
http://mk.wikipedia.org/wiki/1910
http://mk.wikipedia.org/wiki/Калкута
http://mk.wikipedia.org/wiki/Индија
http://mk.wikipedia.org/wiki/5_септември
http://mk.wikipedia.org/wiki/1997
http://mk.wikipedia.org/wiki/Нобелова_награда_за_мир
http://mk.wikipedia.org/wiki/Скопје
http://mk.wikipedia.org/wiki/Македонски_Албанци
http://mk.wikipedia.org/wiki/Косово
http://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=Калуѓерка&action=edit&redlink=1


Католичка црква во Скопје



Еврејска верска заедница



Благодарам за вниманието!


