Инициативният комитет – с. Оходен набира средства за
изграждане на Православен параклис
***
Ако искате да помогнете на жителите на Оходен да се сдобият със свой
православен храм можете да направите своето дарение чрез банкова сметка №
5050403510, банков код № 92079446 в Пощенска банка-Враца. За контакти: Иван
Иванов – председател на Инициативния комитет, тел. 09184/289.
***
В с. Оходен, община Враца, липсва християнски символ, подчертаващ
произхода, езика и културата на живущите от векове на територията му мирни
жители. За да подчертаем желанието на голяма част от населението да има
християнски храм в населеното място, група от живущите сформирахме
Инициативен комитет и започнахме работа по събиране на средства, по
узаконяването на бъдещата постройка, по одобрението от страна на Българската
правосклавна църква в лицето на Негово Високопреосвещенство Митрополит
Калиник, както и извършване на голяма по обем работа по рекламиране на
начинанието, ангажиране на медиите и вниманието на обществото към
дарителство.
За тази цел получихме благоволението на Митрополит Калиник. Ангажимент по
изготвяне на проекта е поет от известен архитект от гр. Враца, поет е и
ангажимент от Кадастрална служба за определяне разположението на бъдещия
храм. Получихме утвърдително писмо от Кметство с. Оходен за определяне на
мястото за построяване. Имаме определение по скицата от Главен архитект при
Община Враца. Събираме ежедневно парични дарения, като за целта е определен
касиер. Имаме Банкова с/ка № 5050403510, Банков код: № 92079446 в
ПОЩЕНСКА БАНКА Враца.
Стойността на проекта ще е за около 30 000 лв. по настоящи цени.
Събраните парични дарения до настоящия момент са 641.00 лева. Тази сума е
крайно недостатъчна за построяване на храма.
Всички ние (Инициативен комитет) сме твърдо решени да постигнем желаната
цел и ще сме Ви благодарни, ако ни подадете ръка за осъществяването й. Не ни
оставяйте само с надеждата. Надявам се в близко време заедно да направим
първата копка.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ на ИК: (Ив. Иванов)

Проект:

"ПРАВОСЛАВЕН ПАРАКЛИС"
УПИ (Парц.III) Кв.25
Възложител: Инициативен комитет - изграждане параклис ОХОДЕН
Проектант: арх. Пламен Стоянов

Настоящият проект се отнася за проектиране на православен параклис в с. ОХОДЕН по идея
на инициативен комитет за изграждането му в селото. Предвиденият за това терен – УПИ
(Парц.III) в Кв.25 на селото е общинска собственост, намира се в средата на селото и е в
съседство с бившето кметство.
Параклисът ще се разположи на площадка, образувана след събаряне на самосрутваща се
сграда – бивша фурна. Разполага с в характерната ориентация за източно-православната
религия – с вход на запад и олтар ориентиран на изток.
Храмът е еднопространствен с двускатен покрив, използвани са естествени материали.
Застроена площ – 405 м2.

