Хронологија на црквата
„Св. Наум Охридски“ од Тринген, кантон Луцерн
Швајцарија

Во 1992 година прекрасната и за сите нас гордата иницијатива за
основање на Македонска православна црковна општина „Св. Наум
Охридски“.
Желбата да имаме своја црква не ни дозволуваше да помине
долго време за да се свика основачко собрание на 22 фебруари
1992 на кое официјално и документарно се избра првиот црковен
одбор и се основа Македонската православна црковна општина под
името на нашиот просветител и светец „Св. Наум Охридски“.
Веднаш потоа се отворија вратите за уште многу идеи, желби, можности а и се разбира за
комплексна работа и одговорност.Потоа се организираа забави, доброволни акции за
собирање на парични средства и разни други акции со желба за што побрзо изградување на
црквата.
Најважен успех беше куповањето на градежното земјиште на самиот почеток на третиот
милениум во 2000 година, за изградба на долго очекуваната наша црква во местото Тринген
кантон Луцерн Швајцарија, за потоа веднаш во јануари 2001 година местото и привремената
црква бидат осветени и од Бога благословени за активна религиска дејност.
Парцелата има површина 4639 м2 по цена од 130.00 швајцарски фракна по м2 со вкупна сума
603.070,00 франка.Со местото беше организирано и поседување на „шаторот“ кој беше
прилагоден во привремена црква.Истовремено се купи и 2 ½ собен стан со површина од 80 м2
кој служи за нашите свештеници кој доаѓаат од Македонија за вршење на религиозните
обреди и други потреби.Станот беше купен за 100.000,00 франка но со добраволна работа се
реновираше и достигна вредност над 200.000,00.
Што се однесува до сегашниот имот состојбата на МПЦО „Св. Наум Охридски“ таа изнесува
1.010.000,00 франка(имотот и готови пари заедно според извештајот на генералното
собрание одржано во јануари 2005 година).Во 2004 година се регистриа МПЦО во
ханделсрегистар,регистарот за здруженија во Луцерн, под своја официјална адреса која
гласи:
Mazedonischorthodoxe Kirchengemeinde „Hl. Naum Ohrider“
Gislerstrasse 9
6234 Triengen (LU)
Schweiz
Во истата 2004 година се преговараше за план, дозвола и уште многу други административни
работи. Планот за црквата го реши нашиот познат црковен архитект од Охрид Тодор Паскали
кој најде прекрасно решение за изгледот црквата којшто план го одобри и општината
Тринген.Се завршија и останатите документации во врска со градењето на објектот.
Па сестри и браќа Македонки и Македонци верници на нашата православна Македонска вера
ни преостанува засега , во 2005 година да ја добиеме и последната дозвола а тоа е дозволата
за почнување со градба, па да ги удриме темељите на црквата.И оваа година да ни биде
незаборавна година и со Божија и наша заедничка помош што побрзо да ја изградиме долго
посакуваната црква која ќе биде наш топол храм и наша гордост, не само на Македонците во
Швајцарија туку и во Европа па и цела земјина топка.
Сето тоа е наш успех воопшто, но во сето тоа би било некоректно а да не се истакне
посебната заслуга и ангажирање на црковниот одбор во кој некој подолго а некој пократко
членуваше во него од основањето на МПЦО па се до денес.

М акедонија и М акедонците се зем ја и народ по Бож ија вољ а, за сите векови
запиш ани во книгите над книгите,во Библијата. Оттам у со право, м акедонската
библијска зем ја м ногум ина ја нарекуваат и света зем ја, зем ја на aпостоли, олтари и
светици.

Преку ноќта им аш е Apostol P avle видение: Стоеш е пред него еден човек М акедонец,
кој го м олеше и м у велеше: Пом ини во Македонија и пом огни ни. (Д. АП. 16.9)
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