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Zilele trecute, părintele Boian Alexandrovici,iconom stavrofor și Vicar administrativ al Timocului
și protopop al Daciei Ripensis, cel care păstorește Biserica Sf. Mihai și Gavriil de la Mălainița și
trudește zi de zi la edificiul întregului complex mănăstiresc de la Mălainița, transmitea pe contul
său de facebook un mesaj prin care cerea sprijinul oamenilor de bună credință pentru
amenajarea construcției Izvorului închinat Sf. Preacuvioase. M. Parascheva de la Mălainița,
transmite Romanian Global News.

Firul de apă este singurul care izvorăște în zona complexului mănăstiresc și care, după cum
spunea părintele, are proproietăți curative. Numit de popor "Fântâna a lu' Tadia", izvorul a fost
din vechime, locul în care oamenii care treceau pe acolo spre centrul Negotinului se opreau
să-și adape vitele și să-și potoleascp setea.

După ce a mai strămutat deja și o casă veche ("bordei") și a reconstituit-o după modelul
original, prin forțe proprii, în complexul mănăstiresc, părintele a trecut acum la amenajarea
acestei construcții care protejează izvorul. Eforturile sale financiare sunt peste puteri, pentru
aceasta părintele a trimis un mesaj pentru cei care pot și doresc să dea o mână de ajutor
Bisericii Ortodoxe de la Mălainița.

"Avem nevoie de ajutor pentru cumpararea si montarea gresiilor ..... rugam pe cei care pot sa
ajute! Dumnezeu sa va rasplateasca!", a transmis părintele pe contul său de facebook.

Pentru cei ce doresc să vadă mai multe fotografii din cadrul complexului mănăstiresc de la
Mălainița, vă invităm pe contul de facebok al părintelui Boian Alexandrovici.
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De asemenea, donații se pot face în următoarele conturi bancare ale Protopopiatului Ortodox
Român al Daciei Ripensis:

Cont in LEI: CEC BANK, Sucursala Drobeta Turnu Severin, IBAN
RO70CECEMH0130RON0573795

Cont in EUR: CEC BANK, Sucursala Drobeta Turnu Severin, IBAN
RO73CECEMH01C1EUR0573796

Protopopiatul Ortodox Român al Daciei Ripensis cu sediul la Nigocin (sârb. Negotin) se află sub
jurisdicţia canonică a PATRIARHIEI ORTODOXE ROMÂNE prin Episcopia Daciei Felix, îi
cuprinde pe toţi românii ortodocşi aşa numiţii vlahi (cei ce doresc) din Serbia în afara Voivodinei
și are 22 de parohii.
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