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Негово Светейшество Софийският митрополит и Български патриарх Неофит
в столичния храм „Преображение Господне”. Фотограф: Пламен Михайлов

Фотограф: Ромео Чолаков
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Празнично слово

† НЕОФИТ
ПАТРИАРХ БЪЛГАРСКИ
Обръщение на
Негово Светейшество Българския патриарх и Софийски митрополит Неофит
по случай Рождество Христово, 24 декември 2021 г.

ВЪЗЛЮБЕНИ В ГОСПОДА БРАТЯ И СЕСТРИ,
В навечерието на Рождество Христово, в святата нощ на очакването на Божия Син, идващ в света
заради нас и нашето спасение, отново съпреживяваме дивното събитие, увенчало дългите очаквания на старозаветните праведници и превърнало човешката история в богочовешка – в история на спасението. История, която продължава и днес и в която участваме всички ние – живеещите с вяра в Христа Иисуса и с надежда за възкресение и живот в бъдещия век. Това съкровено
очакване има своето най-дълбоко основание във факта на боговъплъщението, защото Бог затова
стана човек, за да да приобщи човека към божествения живот, като го изтръгне от смъртта и тлението и го осинови в тайнството на спасението.
Пътят до пълнотата на богочовечеството е дълъг и на никого от нас не е дадено да знае тайната
на новото небе и новата земя, които очакваме според Божието обещание. Изповядваме истините
на Божието откровение, защото знаем, че Господ е верен на Своите обещания, и Го познаваме
като човеколюбец и Бог на милостта и любовта. Тях Той показа най-ясно, когато по Своя воля, в
проява на божественото Си величие понизи Себе Си, като прие образ на раб и се уподоби на човеци
(Фил. 2:7), за да можем ние, на свой ред, да се уподобим Нему и да влезем в радостта Му, наследявайки обещаното царство на мира и любовта. Това е нашето призвание, това е, което Бог и днес
очаква от всекиго от нас!
Да следваме пътя на богоуподобяването, за да сме достойни за името Христово. Да търсим винаги царството на Бога и Неговата правда (Мат. 6:33). Нека трупаме съкровищата си не на земята,
а на небето, помнейки, че дето е на човека съкровището, там ще е и неговото сърце. Да не се
изкушаваме от съблазните на света и да не позволяваме да разрушават вярата ни! Страданието,
болката и мъката, които, за съжаление, и днес са навсякъде около нас, да не ни карат да се съмняваме в правотата на Божиите слова, а във всяко изпитание да виждаме възможност за подражание
на Христа в изява на онази любов към ближния, която Сам Той ни показа и към която и днес ни
призовава. Бог дойде в нашия свят не заради здравите или благоденстващите, а заради болните
и измъчените, за да изцери всяко страдание и да отрие всяка сълза. Нека Му подражаваме!
В тежкото изпитание на пандемията сме свидетели на толкова много мъка и болка, на безброй
преждевременно погубени човешки животи. Да бъдем мъдри и добри, да се молим за лекарите и
за всички, които се борят за здравето и запазването на човешкия живот – Бог да ги укрепва!

Братя и сестри,
За всички, които следват призива на Спасителя за жертвена любов към ближния,
празникът на светлото Христово Рождество ще бъде истинска радост и осъзнато тържество
на вярата.
Благословена да бъде традиционната празнична трапеза на Бъдни вечер, която ни събира с
най-близките в очакване на Божия Син!
Мирът и благодатта на Богомладенеца Христос да бъдат с всички нас!
Честит празник!
ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО!
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Мисията на свещеника
Разговор на Весела Игнатова
със ставрофорен иконом Милко Топузлиев

Ставрофорен иконом Милко Попвасилев Топузлиев е дългогодишен енорийски свещеник в храм „Св. Кирик
и Юлита“, гр. Банкя. Тази година на 28 октомври се навършиха 80 години от неговото рождение и 43 години от неговото свещеническо служение.
Отец Милко произлиза от стар свещенически род от Родопите. За повече от век фамилия Топузлиеви е
дала три поколения духовници на Българската православна църква. Баща му, отец Василий, се помни като
един от най-заслужилите и дълголетно обгрижвали православното паство свещеници в град Кърджали.
Поставил е основите на съвременното служение в днешния манастир и духовен център „Успение на Пресвета Богородица“ в квартал „Гледка“. В семейството на отец Милко има четирима братя и една сестра.
Най-голям сред тях е блажено починалият Видински митрополит Дометиан. По-малкия му брат, Благой, също е свещеник, а брат му Делчо е художник.
Отец Милко е завършил средно образование в Софийската духовна семинария „Св. Йоан Рилски“ през
1960 г., а придобива висше в Духовната академия „Св. Климент Охридски“ през 1966 г. Приема дяконско и
свещеническо ръкоположение през месец септември на 1978 г. и оттогава служи ревностно в Българската
църква, за което е награждаван с офикиите „протойерей“ (1978 г.), „иконом“ (1993 г.) и „ставрофорен
иконом“ (1998 г.).
В края на 90-те години Светият Синод на БПЦ постановява отец Милко Топузлиев да бъде изпратен в
Цариград, за да обгрижва българската общност там. Енорията има общо три храма, между които и Желязната църква „Св. Стефан“, в която се служи на големи празници. След завръщането си в България през
2008 г. отец Милко продължава да обгрижва, заедно със своя син, иконом Василий Топузлиев, енорията на
гр. Банкя.

За родното място
Моето родно място е с. Гледка, сега – квартал на Кърджали. Роден съм в свещеническо семейство.
Баща ми – отец Василий, беше нещо като Апостол на Родопите. В целия Кърджалийски окръг
бяха само трима свещеници. Цялото население уважаваше и обичаше баща ми – и българите, и
турците, и ходжите. От юношеска възраст той е работил в строителството със своя баща и тъй
като имали много обекти в Турция, успял да научи и писмено, и говоримо турски език.
Спомням си петъчния ден в Кърджали, когато имаше пазар. В нашия двор идваха всички ходжи
от околните села и си връзваха магаретата, за да отидат на пазара. Като се връщаха, баща ми ги
посрещаше и на чист турски език спореха за вярата, затова коя е по-права и истинска – православната или мюсюлманската.
За образованието и работата
От осемгодишен съм в св. олтар, подавах кадилницата на татко, така съм израснал в църквата, не
само като институция, но и като сграда. Подобно на най-големия ми брат, и аз реших да отида в
Софийската семинария, която тогава беше на гара Черепиш. Родителите ми ме пратиха сам да
се оправям. Тринайсетгодишен, натоварен с дървен куфар, отидох на влака (на влак тогава се
качвах за първи път) и се наложи да се прехвърлям на различни композиции, докато стигна до
гара Черепиш и се явя на приемен изпит. Приеха ме, завърших с отличие и след двете години в
казарма се записах да следвам Духовната академия.
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Епископ Стефан, като викарен епископ на
Пловдивския митрополит Кирил, казваше на
татко: „Отец Василий, това дете, като завърши богословие, ще го взема при мен на работа“. Така и стана. Като завърших, се ожених и
заедно с моята съпруга отидохме във Великотърновска епархия, той вече беше станал там
митрополит. Няколко години работех като
счетоводител, а после и като секретар.
Моят брат Дометиан след няколко специализации беше назначен за софийски протосингел
и ме покани да отида при него в София. Направих постъпки и приех духовен сан. Като
свещеник бях назначен в храм „Св. Кирик и
Юлита“ в Банкя и вече 44 години служа тук.
Служа повече години от всеки друг преди мен.
Когато дойдох, имаше малко неприятни случки. Нямах жителство, тогава през 1978 г. това
беше проблем. Местните управляващи са си
мислели, че като починат старите свещеници,
повече няма да допуснат млади духовници.
Изведнъж идвам аз – млад, религиозно образован, приемлив във всяко отношение, но… духовник. Когато подадох молба за жилище, чух,
че от общината коментирали не само да не ми
дадат такова, но и въобще да не ме допускат в
Банкя. Те са видели в мое лице опасен за своята
идеология човек.
За по-малкия брат – свещеник Благой Топузлиев
Същото се беше случило с по-малкия ми брат
Благой в Кърджали. Той започва свещеническото си служение в храм „Св. Георги“ в Кърджали още като студент в Духовната академия
в София. По времето на социализма в България
„другарите“ си мислеха, че след смъртта на
старите свещеници няма да има други и постепенно църковният живот ще замре.
Но се случи така, че там се появи един красив
младеж, умен, с богато слово, който за кратко
време успя да привлече младежта на Кърджали
в църквата. Там имаше филиал на Учителския
институт в Пловдив и млади хора започнаха да
пълнят църквата, за да го слушат. „Другарите“
започнаха да търсят начини да го отстранят от
града. Намериха се „доброжелатели“, които го
наклеветиха, че бил говорел против властта и я
бил осмивал с вицове. Осъдиха го на пет години
политически затвор в Стара Загора, като му дадоха допълнително още една година, защото се
бил подигравал на старшините. Шест години
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изкара горкият в затвора и през няколко дни –
в ареста, за непослушание. Знам, че на брат ми
много пъти са му предлагали да го освободят,
ако си хвърли расото и напусне църквата. Но
той твърдо е отхвърлил този пазарлък. Излежа
си докрай присъдата. През март 1989 г. той бе
принуден да напусне заедно със семейството
си страната, като политически дисидент. За няколко месеца беше в бежански лагер в Австрия
и стана съучредител, заедно с Илия Минев, на
първото дружество за правата на човека. После
замина за Америка в българската православна
църковна община в Ню Йорк и служи в митрополитската катедрала „Св. св. Кирил и Методий“. От глада в затвора беше прихванал някаква форма на туберкулоза, която в края на
краищата рецидивира и той почина от нея в
Ню Йорк. Беше един мъченик на вярата!
За презвитерата
И съпругата ми в първите години имаше неприятности с властта. Тя беше учителка, с
висше образование. Когато бяхме във Велико Търново, аз още бях цивилен, служител на
митрополията, тя беше назначена като екскурзовод в историческия музей в града. Но някой
се възмутил как жената на секретаря на владиката можело да развежда посетителите и да
води религиозна пропаганда. Уволниха я и я
пратиха в началното училище на едно село, на
40 км от града. Тогава бяхме с малки деца и ни
беше много трудно. Когато се преместихме в
Банкя, по молба на патриарха – дядо Максим,
я назначиха в гимназията. Но някой пак подшушнал – как можело на попа жена му да учи
децата… Покрай мен и съпругата ми изтърпя
много неща.
За служението в Истанбул
Станах свещеник през 1978 г. в Банкя. След двадесет години енорийска работа ме поканиха да
обгрижвам българската общност в Цариград.
То този момент аз не бях ходил в Истанбул
и ми беше мечта да отида там. Назначиха ме
през 1998 г. и продължих до 2004 г. Бях много
добре посрещнат от българите, които в този
момент бяха 600 – 700 души, а в миналите години са били ок. 20 хиляди. Когато се запознах
с тях, веднага ми направи впечатление колко силно духовно сплотени са около църквата. Всеки, който имаше възможност, идваше
на неделните и празничните богослужения в
храма. Имаше смесен църковен хор на доста

добро ниво. Аз обучих моята
попадия за клиросен певец и
тя пееше на утринните служби. Малко по-късно стана учителка на деца в неделното училище, като им преподаваше и
български език. С годините за
младежите нямаше вече възможност за кого да се оженят
и омъжат в общността, защото
всички бяха почти роднини.
Започнаха да правят семейства
с арменки, гъркини. Накрая
родителите решиха да пращат
децата си в Европа, за да учат,
и повечето не се завърнаха,
уреждайки си живота там. Сега
са останали ок. стотина души,
и то преди всичко възрастни
хора… Аз имам много добри
спомени от Цариград.
За Вселенския патриарх
Тогавашното църковно настоятелство не поддържаше много
контакти с Вселенската патриаршия. Нямаха нужда от помощта на Патриаршията. Аз
лично съм ходел на богослужение и тържества с патриарха.
Той се държеше добре, уважаваше ме. Имаше един архонт,
г-н Димитър Атанасов, който
беше член на нашето настоятелство. Той също допринасяше за нормалните отношения
между българската общност
и Вселенската патриаршия. С
известна тъга се разделихме с
Цариград, тъй като всички ни
обичаха и очакваха до сетния
си час да останем там.
Наложи се да се приберем в
България, по молба на отец
Василий, моя син. Той ни призова да го направим, тъй като
работа в енорията на Банкя се
беше увеличила, особено след политическите промени. Все повече млади семейства започваха да
се черкуват, храмът се беше обновил, с него – и енорията, която имаше все по-големи нужди. Завърнахме се и равносметката е, че вече 44 години служа в Банкя, с изключение на шестте години
в Истанбул. Желая на моите млади събратя да ме надминат по години служение!

Духовникът отговаря

11

Променя ли се мисията на свещеника? Какви
качества трябва да има той, за да бъде добър
духовник?

ли и животновъди, за да се издържат. Така се
породи недостиг на духовници и се налагаше
един свещеник да обгрижва двадесет села.

Мисията на свещеника е винаги една и е ясна
– да поддържа духа и вярата на своите енориаши. Не само с думи, но и с живота си да бъде
образец. Сега, особено в последните, трудни
години на пандемия, които преживяват не
само българите, но и хората по целия свят, ролята на свещеника се удвои. Има нужда той да
бъде крепител на само духовно, но и физически. Трябва да се опитваме да внушаваме на
хората да не изпитват този неистов страх от болести и смърт. Да внушаваме, че през каквито
и изпитания да се наложи да премине човек,
важното е той да приема нещата с вяра, с упование в Божията помощ и с надежда, че каквото и да се случи, дори и да си отидем от този
свят, да си отидем подготвени за отвъд. Затова
нашата роля сега се удвои, защото трябва да
внушаваме безстрашие през човешките несгоди и болести, да успокояваме хората по-лесно
да преживяват всичко, което може да се случи.

Необходимо ли е според Вас свещеникът да има
семинарско и висше богословско образование?

Тази пандемия с все по-нови щамове е голямо изпитание за обществото. Дали вирусът е
изкуствено създаден или е нещо естествено,
това не знам, но той е бич, който трябва да се
преживее, защото може и да бъде шанс за спасение. Ние, като духовници, трябва неуморно
да внушаваме на хората да посрещат с вяра и
упование всички несгоди, които им се случват
покрай тези болести, и че приемайки ги безропотно, ще им се простят много грехове.
Нашият Господ Иисус Христос ни наставлява: „Идете и научете всички народи…“. Той
призова да се отиде сред хората, а не да се
чака в храмовете. Как бихте окуражили своите по-млади събратя да излязат и да проповядват Христовото учение?
Мисля, че по-младите духовници, особено тези,
които са в София, са добре подготвени, инициативни, трудолюбиви. Познавам много такива и съм обнадежден за бъдещето. Знам какво
беше в провинцията и колко недотам подготвени свещеници все още там има. Но сега, слава Богу, и материалната база е по-добра, и има
повече желаещи за свещенство. Когато един
свещеник е с добро възнаграждение, той няма
да мисли за странични занимания. Във Видинска епархия например нямаше заплати за свещениците и те станаха зеленчукопроизводите-
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Дано не ми се обидят богословите без семинарско образование, защото има разлика. На един
богослов, който е учил гимназия или техникум
и следва богословие, след това му е трудно да
влезе в църковния дух. Няма я „маята“ на семинарията, която изгражда постепенно духовника и го прави по-устойчив. Трудно му е да се
справи с клира и не може да бъде като семинаристите, които пет години постепенно научават и затвърждават песнопенията. Ние бяхме в
семинарията мъжки пансион, със строг режим,
с казармена дисциплина и отговорност. И досега, по навик, като стана от леглото, го оправям. Когато трябва да бъда някъде, се стремя
да бъда по-рано на мястото, за да не закъснея
и да не създавам аз трудности на другите хора.
Духът на семинарското обучение, взаимоотношенията, които са там, те те изграждат като човек и като личност. И досега си спомням за мои
съученици и събития от семинарията. Друго
е, когато живееш в едно братско общение пет
години. Много е важно да има в Академията
(сега Богословски факултет) достатъчно стабилна музикална подготовка за богослуженията, защото не са достатъчни само проповеди
в храма, необходимо е и добро изпълнение на
клиросното пеене.
Отец Милко, Вие сте духовник с богат опит,
бихте ли споделили някоя случка от Вашия
живот, която много Ви е развълнувала или Ви
е впечатлила?
Един свещеник винаги има неща, за които често си спомня. Попадал съм в какви ли не ситуации и съм преживявал дълбоко случващото се. В Банкя почти няма дом, в който да не
съм влизал по различни поводи. Виждал съм
различни обстановки, в които живеят хората.
Когато изляза от дом, който е в пълна мизерия,
дълго време след това преживявам видяното. Забелязвам напоследък, че все повече хора
идват в храма за молитви против уроки и магии. Мнозина си внушават за въздействие върху тях от страна на роднини и близки. Няма
любов и разбирателство. Тежко преживявам
и когато семейства се мразят заради делба на
наследствени имоти. Не мога още да свикна с

това как братя и сестри, братовчеди отиват на
съд за един декар нива. Не мога да приема тази
материална страст и зависимост у хората. Това
много ме натъжава.
А какво Ви вдъхновява?
Вдъхновява ме, когото видя млади семейства в
храма да водят децата си. Когато повдигат дечицата, за да целунат иконата, направо ми се
разтапя сърцето.
Много хора искат да си кръстят децата. Виждаш, че го правят само за да си мине по реда
това събитие. Няма духовно преживяване на
момента, на тайнството. Мъчи ме тази духовна нищета, духовна бедност у нашия народ.
Всичко се прави по традиция, без да се влага
смисъл. Свещениците трябва да просвещават
хората във вярата и тя да не бъде формална.
Когато правят курбани, някои се престарават
до такива подробности, а дори не се опитват
да намерят смисъла на оброка. Притесняват се
повече да не им се случи нещо, ако прекратят
изпълнението, а не търсят Бога, пред Когото са
го направили, и не се стремят да изпълнят Неговите заповеди. Да се надяваме, че постепенно
ще се почувства духовната нужда у хората и ще
пожелаят повече да четат и да узнаят истините
на вярата.
Има ли момент, в който сте почувствали особена Божия благодат върху себе си като свещеник?
Аз така приемам нещата, че имам всяко нещо
за нормално. Приемам ги от богословска гледна точка и със сърцето си. Мен не може да ме
учуди нещо дотолкова, че да си помисля как
така се е случило. За всичко си имам обяснение и ме радва, че светогледът ми е такъв – да
приемам нещата, които Бог ми прати, и да не
ги преживявам емоционално. Може би като
поостарях, забелязвам по-различно Божията
намеса. Случва се нещо конкретно и си мисля, че това е съвпадение на толкова неща, и
по време, и по място, че само Бог може така да
ги нареди. Винаги съм спокоен, не се дразня…
Досега, за 44 години, не съм се скарал с нито
един енориаш, с никого не съм се карал. Имам
свое мнение, но не го натрапвам, гледам да се
съглася, за да няма раздори и караници. Това
не е най-доброто за един свещеник, но не мога
да бичувам и да съдя. „Не съдете“ – е казал нашият Господ Иисус Христос и това се опитвам
да спазвам вече 80 години.

Малко или много са 80 години човешки живот?
Чак ми е неудобно да кажа, че съм на 80 години.
Това са много години. Както се казва в Псалтира, 89-ти псалм, 10-ти стих: „Дните на нашия
живот са седемдесет години, а при по-голяма
сила, осемдесет години; а най-доброто време от
тях е труд и болест…“. Изпълнен съм с благодарност към Бога и винаги отправям в молитвата си към Него молба за безболезнена смърт.
Виждам колко е трудно, когато човек страда и
утежнява близките си, и се моля Бог да ми дава
сили, докато съм необходим, да послужа. Надявам се, че Бог ще ни приеме, преди да сме
отпаднали съвсем (физически) и да сме се превърнали в мъчение за близките си.
Вие служите св. Литургия. Какво е богослужението за Вас?
Сега вече избирам да служа преди всичко в
празнични, но делнични дни от седмицата. Винаги когато ще служа, се моля да имам сили и
глас, за да мога да го направя. Това да отпадне
гласът, е една от честите несгоди за човека на
80 години.
Веднъж през 1957 г., когато Светият Синод начело с патриарха бяха дошли в семинарията,
патриарх Кирил влезе в нашия клас в час по източноцърковно пение. В края на часа патриархът попита учителя ни дали някой може да изпее една „Слава“. Тогава г-н Тодор Ценков, той
ни беше преподавател, ме посочи. Понеже съм
все пак родопчанин, имам по различен макам
за източноцърковно пеене. След изпълнението
ми дядо Кирил само каза: „Това е!“, и явно ме
беше разпознал, защото ме попита за баща ми,
отец Василий. Това е един от ярките моменти
в семинарския живот – аз да пея пред целия
Св. Синод… Винаги ми е било важно дали ще
имам добър глас за богослуженията – нали в
храма се пее пред Бога.
Знам, че Вие бяхте много близки с Вашия брат,
митрополит Дометиан. Какъв беше той за
Вас?
… Той беше много добронамерен човек, винаги се стараеше да не обиди никого, да е в
хубави отношения с всички, прощаваше… За
един митрополит не е добре да бъде толкова
добър. Той трябва да бичува слабости, особено
на свещеници, защото те са пример за миряните. Беше истински добър… Богослуженията му
бяха много хубави, докато не се разболя. Мъче-
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ше го това, че не може да възнагради свещениците със заплата. Изключително много го измъчваше. В селата имаше слаб енорийски живот, трудно се продаваше дори едно кило свещи за годината. За своето служение той беше подготвен във всяко отношение. Имаше много богословски
специализации и будна мисъл, а в проповедите беше ненадминат.
В нашето родно село нямаше нито един човек с висше образование. А ние и петте деца сме
висшисти, това говори и какво различно семейство сме били от обкръжението. Баща ми беше
много любознателен, макар той да е завършил само свещеническото училище „Св. Врач“ до Асеновград, и то в по-зряла възраст. Той беше природно интелигентен. Учудвах се на неговите проповеди, той винаги се готвеше, независимо от това, че богомолците му бяха обикновени, селски
хора. И аз по неговия пример – не мисля как ще изпълня службата, за нея съм сигурен и подготвен, а мисля какво да кажа в проповедта. Евангелията са едни и същи и всеки път се опитвам да
представя поучението от различен ъгъл.
Знам, че Вие имате дълъг семеен живот. Кое е най-важно, за да се запази едно добро семейство?
Най-важен е компромисът. Ние вече 58 години сме заедно с моята презвитера. Всеки, разбира се,
има своите особености, но всеки трябва да положи и усилия.
Важно ли е свещеника да има съпруга, която да го подкрепя?
Това е много важно нещо в живота на свещеника, за да може той да е по-свободен в своите свещенически дела. Не трябва да има проблеми вкъщи, това му отвлича вниманието. Когато си
сигурен за обстановката вкъщи, когато има мир и разбирателство в семейството, си по полезен и
за служението.
Вашият син прие свещеническото служение. Как приемате това?
Аз много се радвам. Искрено се радвам, но не му го подсказвам. Виждам колко е старателен и в
богослужението, и в проповедта, и в енорийската си работа. Малко се изненадах, когато ми каза,
че иска да учи в Духовната академия. Но той има семейно църковно възпитание. Бяхме студенти
с жена ми, когато той се роди и живя първите седем години при родителите ми. Дядо му – отец
Василий, винаги го е водил на църква, особено на вечерня. От малък той е заставал на клира и е
пеел по свой си начин. По някое време се обръщал: „Дядо, аз свърших. Хайде да си ходим!“. Аз
не смеех да му натрапвам мисълта да стане свещеник, и много се зарадвах, когато той, докато
беше в казармата, сам реши да кандидатства в Духовната академия. Получи се така, че синът ми
се оказа последният, ръкоположен в дяконски и свещенически чин по времето на комунизма, и
същевременно стана първият, приел свещенически сан в новите, демократични времена.
Какво си пожелавате?
Безболезнена и мирна кончина и добър отговор на Страшния Божи съд.
Амин! Много благодаря за това интервю!
Фотографии: Весела Игнатова
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ВЯРА И НАУКА
Отговори от протойерей Дилян Цветков на често задавани въпроси
Протойерей Дилян Цветков е роден през 1985 г. в гр. Сливен. Завършва Пловдивската духовна семинария през
2003 г., а през 2007 г. – Богословския факултет към Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Завършил е семестриално „Антична литература и култура“ към Факултета по класически и нови филологии
на Софийския университет. Ръкоположен е от сегашния Варненски митрополит Йоан през 2007 г. за дякон
и свещеник. Същата година е назначен за енорийски свещеник в храм „Св. прор. Илия“ в столичния квартал
„Княжево“, където от 2017 г. е и председател на църковното настоятелство. От 2019 г. завежда архивата на
Софийската света митрополия.
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Според Свещеното Писание Бог е сътворил света от нищо, а човека – по Свой
образ. Но в съвременни учебници по биология четем, че човекът произлиза от
маймуната, а Земята е на милиарди години. Противоречат ли си вяра и наука по въпроса за Сътворението?
Важно е първоначално да се отбележи, че богословието и биологията като науки разглеждат фактите и събитията по несходен начин, тъй като всяка от тях следва собствената си вътрешна логика и потребност. Съответно те интерпретират и текста на
Свещеното Писание различно, спрямо присъщия си подход. При богословието имаме насоченост към Бога и отношения спрямо Него. То представя заложените идеи и
функции от Твореца в творението, както и последствията от абстрахирането на човека от Създалия го, като достига до промисъла на Бога за спасението на Неговото
създание. При биологията времевата последователност е наобратно – отправна точка
е моментът на наблюдение и спрямо нея се конструира някак миналото.
Ясно се забелязва, че целите на тези две науки са различни: едната търси сходство и
път към Бога, а другата – към животинския свят. Тези два подхода спокойно могат да
направят едно и също нещо да изглежда коренно различно.
Нека обаче погледнем внимателно текста на Писанието. Там ще видим шест творчески дни (и един на покой), за които се изрежда последователността от ден и нощ.
Какви обаче дни и нощи можем да разбираме, при положение че слънцето, луната и
звездите се появяват в четвъртия творчески ден? Херменевтиката разгръща тези периоди многократно повече от 24-часовата рамка, колкото и да ни е странно на нас, с
изостреното ни чувство за време. При светите отци ще срещнем твърдението, че Адам
е сътворен по образа на Христос, въпреки пълния анахронизъм. Казано накратко, от
тези творчески дни ще видим, че Бог е създал всичко, без да се посочва какъв метод
и последователност е ползвал, и че човекът е нещо по-различно от всичко останало.
Човекът е по-близо до Бога, Негов образ е, има задължение да пази създаденото от
Оригинала и да се стреми към Него. Това създава морални последствия, докато биологията разглежда същия този човек като една машина от плът със съответните функции – прояви, които можем да видим при други биологични видове. Поставим ли
обаче на тази база равенство в смисъл на морално равноправие, започват да излизат
едни други въпроси, внесеният смут от които вече е осезаем. Щом хората и животните са равни, то животните би трябвало да имат човешки права, а по-лошото – щом са
еднакви и ние ядем животинско месо, защо се спираме пред човешкото? Това се получава, когато се объркат науките. Затова се подчертава, че Библията не е учебник по
естествознание, а път към вечния живот; учебникът по биологията се отнася за живота
на земята, но не за морала и пътя към Бога.
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Днес чрез медицинската наука е възможно инвитро оплождане. Постигнал ли
е човекът „непорочно зачатие“ и какви са разликите с начина, по който забременява Пресвета Богородица?
Развитието на науката е много хубаво нещо. Лошо е, че през това време човешкият род става все
по-слаб, немощен и му трябва все по-често помощ, за да оцелява. Инвитро е един по-нов начин
за манипулиране на безплодието при хората, но той не е чудо. Процедурата използва за оплождането всичките нужни клетки и хромозоми. Да наречем такова оплождане „непорочно“, това
си е сарказъм, като че ли забравяме, че независимо от човешката дейност, животът идва в крайна
сметка от Бога.
При Св. Богородица няма никаква човешка намеса, третиране, манипулации, процедура, липсват едни 23 хромозома и няма начин да се обясни по рационален начин, защото това е чудо.
Съответно ние можем в този момент да използваме единствено и само вярата, защото за разума
е непонятно.

Някои учени опитват да обяснят Витлеемската звезда с комета или друго
космично явление. Това ли се има предвид в Свещеното Писание?
В Писанието има такива случаи, като спирането на слънцето по време на обсадата на Йерихон,
потъмняването на слънцето при Христовата смърт, Витлеемската звезда. Как бихме ги обяснили?
Първо, какво ще стане, ако Земята би рязко спряла? Моретата биха ни издавили. Второ, какво
може да скрие Слънцето, когато е пълнолуние и Луната не е между Слънцето и Земята? И трето
– как може една звезда да спре да се движи, а Земята да продължава да се върти?
Астрономите нямат в своята наука ангелология и демонология и просто не могат да кажат: „Това
е било ангел“, защото това няма да е наука. Така лесно разбираме думите на Спасителя: „Аз ще
помоля Отца, и ще ви даде друг Утешител, за да пребъдва с вас вовеки, Духът на истината, Когото светът не може да приеме, защото Го не види, нито Го познава“ (Ин. 14:16,17).

Духовникът отговаря
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Има данни за паметта на водата и как с думите си можем да влияем на нейните структура и качество. По време на Великия водосвет действията на
свещениците и сребърните съдове ли правят водата светена, лечебна и питейна за десетилетия?
Редно е да сме внимателни към това, което четем, чуваме и да различаваме истинската наука от
наукообразното говорене. Имаше преди доста време едно предаване, което започваше с фразата:
„Ще ви кажем истината, само истината или поне 30 процента от нея“ – така и тук има заигравка
със структурата на водата, която окичват с някакви феноменални проявления.
Лично се учудвам откъде се измисля това, че всички кръстове, съдове, та сигурно и усмивките ни
са от сребро.
Както всеки забелязва, по време на освещаването на водата – дали велик или малък водосвет
– всички се молим Бог да освети водата и тази вода да бъде носител на очистващото действие,
присъщо на Бога, а не на някакво вещество.
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В днешното време на здравна криза някои хора губят доверие в медицината
и се предпазват и лекуват само с природни средства, а други сляпо се доверяват на всяка препоръка от медиите и от фармацевтичните компании. Къде е
„златната среда“ и кое е най-важно за християнина в тази ситуация?
В днешно време сме залети от информационен порой, носени от реки говорене и засмуквани
от въртопи на манипулация и както по време на наводнение се смесва чистата с мръсната вода,
така и сега вече като че ли не знаем къде е истината. Така се получава борба на авторитети, а
не търсене на правилно действие. Лошото на въпроса е, че логичният отговор е: „Не ги слушай
ни едните, ни другите! Всички са маскари! Аз ще ти кажа какво да направиш!“, но реално това
не може да бъде така. Църквата не е болница, която се занимава с медицина, и няма как да се
изказва по нетипични въпроси, защото ще се стигне до такива парадокси, че да обсъждаме дали
гравитацията е добро нещо, центробежните сили – богоугодни, и дали дифузията на светлината
не е скрит еретизъм. Обаче ако сме по-внимателни, ще забележим едни други въпроси, които са
съвсем богословски: как показваме любовта си към ближния, готови ли сме да се пожертваме за
него и дали успяваме да укротим поривите на егоизма си, за да запазим човешки живот. Тогава
ще проговори в нас св. ап. Павел: „Понасяйте един другиму теготите, и така изпълнете закона
Христов“ (Гал. 6:2), и ще си спомним думите на Спасителя: „Бъдете мъдри като змии и незлобиви
като гълъби“ (Мат. 10:16). Затова нека да бъдем разсъдителни!
Фотографии: Пламен Михайлов
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Фотограф: Пламен Михайлов
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Богословието е духовно знание

Интервю на Весела Игнатова с проф. д-р Иван Христов,
ръководител на катедра „Систематическо богословие“
в Богословския факултет на Софийския университет

Проф. д-р Иван Христов е професор по история на философията (християнска философия) в катедра „Систематическо богословие“ в Богословския факултет на алма-матер. Директор е на Центъра за изучаване на патристичното и византийско духовно наследство към СУ „Св.
Климент Охридски“ и е преподавател в ПУ „Паисий Хилендарски“, ВТУ
„Св. св. Кирил и Методий“ и ЮЗУ „Неофит Рилски“. Специализирал
е в Рим, Оксфорд, Кьолн, Регенсбург. Научните му интереси са в областта на античната философия и нейното пречупване в християнското
богословие. Осъществява научни издания на богословската и философската класика, сред които: „Григорий Назиански. Пет богословски слова“
(1994), „Аристотел. Топика“ (1998), „Аристотел. Метафизика“ (2000),
„Григорий Нисийски. За душата и възкресението“ (2001), „Св. Дионисий Ареопагит. За небесната йерархия. За църковната йерархия“ (2001),
„Аристотел. Органон. Съчинения в 6 тома“. Т. І, част І – II (2008 – 2009).
Участва в изданието на ареопагитския корпус в превода на Исай Серски:
Das Corpus des Dionysios Areiopagites in der slavischen Übersetzung von
Starec Isaija (14. Jahrhundert). Monumenta linguae Slavicae dialecti veteris, t.
LV 4.1-3 (в съавторство, 2012). Автор е на десетки научни публикации.

Проф. Христов, в Богословския факултет вече има четири катедри – „Библеистика“, „Историческо богословие“, „Практическо богословие“ и последната, формирана през настоящата година
– „Систематическо богословие“, чийто ръководител сте Вие. Какво наложи откриването на нова
катедра?
Факултетът се развива, в неговата изследователска и преподавателска дейност навлизат нови
теми и в тази връзка възникна потребност от разширяване на академичния състав. При това има
административни прагове, които, като се прехвърлят, е необходимо да се създадат нови катедри. Предишната катедра по историческо и систематическо богословие се разшири, достигна до
около тридесет човека с докторантите и стана сложно да се координираме и да общуваме при
провеждане на заседанията. Добре беше също и в тематичен план двете направления да бъдат
разделени, защото те имат специфики. В големите богословски школи систематическото богословие не само е отделено, но заема централно място. Някъде точно него го наричат богословие,
а всички други определят като някакъв вид църковни науки, като „библейски науки“ и др. По такъв
начин потребностите за по-нататъшно развитие на специалността наложи едно такова обособяване.

Човекът и Църквата
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Как бихте обяснили систематическото богословие на хора, които не са навлезли навътре в сферата на богословието?
Едва ли е най-сполучливо да се определя богословието като наука. Богословието е духовно знание. По инерция от предишни,
атеистични и сциентистки, времена, искаме всичко да вкараме
в сферата на науката, сякаш единствено на нея е позволено да
съществува във висшето образование.
Отдавна вече не е така. Не говорим само за изкуствата, но и за
философията, която също не би се съгласила да бъде определена като наука. Има хилядолетна традиция в Европа, която определя в структурата на човешката личност различни аспекти.
Според нея не може всичко да се свежда до рационалността и
това наистина е така, защото в нас има много повече. В нас има
едно друго присъствие, което не произтича от човешката природа и съответно се нуждаем от знание за него. Подобно знание
няма как да подлежи на научните критерии и да съответства на
наукометрията и на всички ония механизми, които е създала науката за своето оценяване и за своето доминиране в обществото.
Богословието е духовно знание и в него има сърцевина, която се
занимава с осмисляне и тълкуване на учението на Църквата. Тук
попада догматиката, тук се отнася християнската философия,
която е тясно свързана с патрологията и с догматиката. В систематиката се съдържа и определен пласт от творенията на св.
Отци, този, който прибягва до езика на високата култура и използва метафори, символи и други изразни средства от философията.
Може да си спомним за началото на християнството по нашите
земи. Св. Кирил Философ е почитан в Църквата през средните векове именно с това прозвище и едва в по-ново време възникнаха
предубеждения към него и опити да бъде заменено с друго. При
нас патрологията и християнската философия се преподават в
много тясна връзка. Практически християнската философия върви комплексно с преподаването на патрология и представя учението на св. Отци, в този негов аспект, който е свързан с използването на философския език. В светоотеческата традиция има
много ясни примери, но това е една специална тема.
При всички случаи в богословието се търси израз на истините
на вярата и този израз се стреми към точност. В ранното християнство, в епохата на Вселенските събори, св. Отци говорят не
само на библейски език, но използват и други изразни средства
от литературата и философията. Оказа се, че точното формулиране на истините на вярата предполага и по-голяма строгост
на изказа и това е така, за да могат да бъдат ясно отграничени
ересите. Тогава започва да се използват думи като единосъщие,
думи, които ги няма в Свещеното Писание. Ето каква е връзката
между християнската философия, патрология и апологетиката.
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Какво стои като предизвикателство в съвремието пред систематическото богословие?
Стоят всички онези предизвикателства, пред които е било изправено богословието през вековете. На първо място, това е
отношението с научното съзнание, което е понятийно и смята,
че истината съвпада с понятието. Съответно че отношението
истина – понятие е еднозначно
и обратимо и затова няма истина извън понятийното мислене,
а също и че не може да се използват каквито и да било други
изразни средства – метафори,
символи, така че да се достига до нея. Това е претенция за
монопол върху истината, който
научният разум има в модерно
време. Той просто не признава
нищо извън себе си и смята, че
до него се свежда всичко. Още
св. Отци са показали особеното
отношение между вяра и разум.
Една част от истините на самото
рационално знание не произтичат от рационално доказателство. Техният произход е от нещо
извън него. Добрите учени, които
познават историята на науката,
отбелязват това обстоятелство и
не се разграничават от вярата.
Друго предизвикателство са унаследените монополи от социализма. Говорихме за духовното
знание и научното. В предишни
времена целият държавен ресурс се насочваше към науките, но и сега трудно се получава
държавна подкрепа за духовно познание и за богословие.
Много положителен сигнал е,
че получихме финансиране от
Националния фонд за научни изследвания. За първи път печели
чисто богословски проект. Това е
успех на наши млади учени, докторанти и постдокторанти, които
не само получиха одобрението на Фонда, но и проектът им
беше класиран на първо място.
Акцентът в тяхното изследване е
върху духовното съзерцание, върху иконообраза, върху света на
символите и се разглежда тяхното отношение с рационалното
мислене и познание.

Това означава ли, че светските учени вече гледат на религията и богословските дисциплини по друг,
положителен начин?
Вече е неприлично да се подхожда по-стария начин, с велико самомнение на рационалния дискурс, с това, че той съвпада с истината и всичко извън него е нещо недоразвито и невежествено,
че е проява на някакво бабешко суеверие и предразсъдъци и пр. Всичко това днес е неприлично
да се афишира, но са запазени едни инерции, схеми на усвояване на средства и трудно се
допускат такъв тип проекти и дейности за финансиране. И до днес финансираните дейности в
България, които изработват сайтове за светостта, са направени от филолози. Като се разгледа
тяхното съдържание, се вижда, че познанието на филолозите за светостта се свежда най-вече до
описване на ръкописи, което безспорно има своята важност, но е видно, че темата няма как да
бъде изчерпана само през призмата на филологията.
Една много положителна тенденция, особено през последните две години, е, че самите слависти
започнаха да работят активно с нас. През 2013 – 2014 г. Богословски факултет дори стана базова
организация на проект, който е интердисциплинарен. В него, освен граматика, литература и история, има и богословски курсове. Това е проектът E-medievalia, който активно ползваме и днес
чрез системата „Мудъл“. Благодарение на него развиваме електронна платформа за обучение
и научно общуване. Разполагаме с голяма база, която да ползваме, имаме и няколко лекционни
курса. Един от тях е този по византийски гръцки език, който е разработен от Богословския факултет
и е наистина уникален.
Може странно да прозвучи за някои, но Богословският факултет е един модерен факултет. Преди
доста години мой студент сподели, че една сутрин, докато си пиел кафето вкъщи, близките му
забелязали, че нещо чете в интернет. Той пояснил, че това са му лекциите по теология, и тогава
домашните му с учудване отбелязали колко съвременно работи Богословският факултет в сравнение с множество други специалности.
През септември във Виена се състоя юбилейният 20-ти патристичен колоквиум, в който участвахме
с доц. Риболов. Аз имах честта преди време, през 2015 г., да организирам сесия на този колоквиум
във Варна. Той се осъществи с благословията на Светия синод на БПЦ и под духовното наставничество на Варненския и Великопреславски митрополит Йоан. Тогава осъществихме видеоконферентна връзка с някои традиционни участници за такива срещи, които не можаха да присъстват,
включително и митрополит Иларион, завеждащ „Външноцърковни връзки“ на Руската църква. За
онези времена това беше много необичайно – онлайн конференция…
Доколкото си спомням, това е първата видеоконференция, осъществена от богослови?
Първата беше година преди това, през 2014 г., от зала 8 на Богословския факултет. Осъществих два
видеосеминара с Киевската и Московската духовна академия. Има видеозаписи от тези конференции, заснети чрез платформата „Мудъл“, която по онова време току-що прохождаше. Получи
се много живо и интересно общуване и почувствахме как модерните технологии могат да служат
и на богословската специалност…
… и доказахте, че теолозите имат предзнание за това, което предстои.
Действително, впоследствие се коментираше, че ние като теолози сме изпреварили времето чрез
прилагането на дистанционни технологии в патристичния колоквиум. Едва сега те станаха обичайна практика за подобни събития. Трябва да кажа, че тези семинари са едно много полезно
начинание, в което се срещат православни и католически патролози, които сверяват позициите си
по различни принципни въпроси на светоотеческото наследство. Така се получават и много интересни сборници, в които от различни гледни точки се осветяват проблемите от тази сфера на богословието. Такива колоквиуми са правени и се правят във Виена, други са осъществени в Гърция,
Румъния, Украйна, Полша, Люксембург. Следващата среща ще е отново в Гърция.

Продължение - в следващия брой
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В памет на ставрофорен иконом Ангел Ангелов
На 24 ноември вечерта се престави в Господа Негово Високоблагоговейнство
ставрофорен иконом Ангел Ангелов, духовен надзорник на Софийска епархия.

Упокоилият се духовник Ангел (Анжело) Емануилов Ангелов е роден на 27 февруари 1962 г. в гр. Добрич, от православни
родители – Емануил Ангелов Атанасов и Снежанка Илиева Дончева.
Своето образование получава, както следва: основно и средно образование завършва в 142-ро ЕСПУ – София, след което
завършва Богословския факултет при Софийския университет „Св. Климент Охридски“.
През 1986 г. се задомява с Евгения Бориславова Ангелова, с която имат две деца – Десислав и Гергана.
Ръкоположен е в дяконски сан на 19 април 1997 г. от Траянополския епископ Иларион, а за свещеник – на 29 април същата
година.
От Негово Светейшество Софийския митрополит и Български патриарх Максим е офикиран за протойерей на 17 септември 2005 г. От Знеполския епископ Йоан на 17 септември 2009 г. е офикиран за иконом. На 29 юни 2011 г. в храм „Св.
Неделя“ е офикиран за ставрофорен иконом от Русенския митрополит Неофит.
Служението му като свещеник започва на 19 април 1998 г. от параклиса „Св. Троица“ в столичния квартал „Суходол“,
след което от 10 август е назначен за свещеник в храм „Св. Мина“, гр. София, кв. „Модерно предградие“. По време на своето
служение в храм „Св. Мина“, с благословението на Светия Синод на БПЦ, отива на едногодишна специализация в старокатолическия университет в гр. Берн, Швейцария.
На 20 май 2004 г. отец Ангел е назначен за председател на старинния храм „Св. София“, което послушание достойно
изпълнява до последния си дъх.
В Богословския факултет при Софийския университет „Св. Климент Охридски“, в катедрата „Християнска апологетика и християнска философия“, започва като хоноруван асистент веднага след като завършва образованието си, и
продължава като такъв до деня на ръкоположението си.
От 1 юни 2011 г. отец Ангел е назначен от Софийския митрополит и Български патриарх Максим за протосингел на
Софийската света митрополия, като не престава да председателства и служи в храм „Св. София“. Освободен е от тази
длъжност на 15 юли 2017 г.
От 15 юли 2017 г. е назначен за духовен надзорник на Софийска епархия, която длъжност изпълнява до своето упокоение.
От 26 ноември 2019 г. до 1 юли 2020 г. той изпълнява и длъжността председател на църковното настоятелство на столичната митрополитска катедрала „Св. Неделя“, като съвместява и другите си длъжности.
По време на своето служение той се отличава с преданост и грижа за всички отговорности, които му се възлагат. Проповедник, писател, духовен отец, приятел и грижовен стопанин, блестящ оратор и богослов са нещата, които украсяват
неговия живот и служение.
Бог да го прости! Вечна и блажена да бъде паметта му!
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Художник: Стефания Георгиева от София, 12 г.

Възхвала
на Божията Майка
Една от последните проповеди на ставрофорен иконом Ангел Ангелов, произнесена на 10.08.2021
г., в края на архиерейска вечерня с Молебен канон на Пресвета Богородица, в столичния храм „Св.
Благовещение“, кв. „Дружба 2“.
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[Мнозина] носят със себе си самия [Богородичен] канон и прочитат или изпяват нещичко от него.
И няма начин да не са забелязали нещо много съществено – това е едно хвалебно богослужение, което започва със съответните тропари, възпяващо Божията Майка, но завършва винаги със
„слава“-та и „и нине“-то. „Слава“-та, след която е обръщението към нашия Бог, а краят [след „и
нине…“] е към Света Богородица. Много пъти съм се питал защо древните химнографи точно
така са създали структурата на богослужението. Нима краят не трябва да бъде за Самия Бог – да
възнесем славата си към Него, а не към Света Богородица? И понеже „и нине и присно [и во веки
веков]“, ако го преведем на български език, означава „сега и винаги, и във вековете“, то значи
Света Богородица е свързана с вечността. Или истинският пример за това, че човек живее във вечността, е Самата Света Богородица.
Един от богословите на ХХ век много ясно изказва, че Света Богородица стои по някакъв особен
начин в цялата Небесна йерархия, че Тя е по-различна от всички нас, хората, макар че носи в Себе
Си първородния грях. Света Богородица успя и [го] надмогна, и даде пример на цялото човечество, че [всеки] може да придобие истинското охристовяване и че по този начин [може] да застане от
дясната страна на Бога. Ние величаем, че Тя е по-чтима от херувимите и серафимите, което ясно
показва, че стремежът на човека не е да придобие ангелоподобие, а богоподобие. Именно Света
Богородица го показва по всякакъв начин.
Спомняте си историята в Стария Завет, има един празник, когато величаем лика на св. пророк
Илия. Знаете, че той не изпита смъртта, а бе взет от тази земя. След това, когато дойде Сам Христос сред нас, показа Своята Божественост в чудото на въздигане дъщерята на стотника и сина
на вдовицата – лиши ги от силата на смъртта и [ги] върна в истинския живот. Но не след дълго
те също бяха поети от тази смърт. Никога няма да забравим и онзи четиридневен Лазар, когото
[Христос] въздигна отново от смъртта, но въпреки всичко той пак бе погълнат от смъртта. Света
Богородица бе нещо съвсем различно – истинският пример [за човек], който последва нашия Господ Иисус Христос. Защото Тя живя, изпита мъката, видя разпнатия Син на кръста, беше свидетел
на Неговото мъчение и след това в Нея имаше надежда, че скоро ще бъде с Него. Затова Църквата
вярва и изповядва, че Света Богородица няма гроб, че Тя, въпреки че понесе върху Себе Си смъртта, беше въздигната от нашия Господ и застана от дясната Му страна. Това е най-истинският и
най-чистият пример, че [на] човек му е дадена възможността да живее във вечност – в онази вечност, в която пребивава и нашият Господ.
Това, че самият Бог прие човешки вид, бе роден от Света Богородица и живя сред нас, ни дава упованието и надеждата, че единствено и само ние можем да разгадаем Божието творение, че ние сме
ключът на вселената. Най-охристовеният, най-оличностеният човек е Света Богородица. Затова
и тези дни – когато очакваме онзи дивен празник на Нейното въздигане на небесата, [празник]
на това, че Тя надмогна смъртта и показа същия подвиг, който показа Сам Господ Иисус Христос
– ние се събираме вечер в храма и славим Нейната природа. Имаме Я като собствен закрилник,
защото можем да кажем за Света Богородица, че е Майка на всички нас. Втората Ева – Онази, Която [ни] възобнови и даде възможност оттук нататък всички ние да имаме надеждата за вечността.
Света Богородица беше онази стълба, която се просна [над] пропастта от грях и преведе човечеството [през нея], даде му възможност отново да бъде с Бога. Затова голямото ни упование, голямата
ни надежда и молба е винаги свързана с личността на Света Богородица. Тя със Своята майчина
закрила винаги чува нашите молитви и ги принася пред престола на нашия Господ. И затова винаги шептим: „Света Богородице, помогни ни, защото Тебе едничка Закрилница имаме!“.
За много и благословени лета, амин!

Фотографии: Пламен Михайлов
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Църква и образование в България от
Освобождението до 1944 година
Станислав Косаков

Станислав Косаков е завършил
Математическата гимназия „Гео
Милев“ в гр. Плевен, а по-късно
– магистратура „История и археология“ във Великотърновския
университет „Св. св. Кирил и Методий“. Работи на различни места
като учител по история и директор, последно – в 82-ро ОУ „Васил
Априлов“ в София. Понастоящем
живее в София и развива активна
обществена дейност в неправителствения сектор. Тази година
успешно завършва магистърската програма „Църковен мениджмънт“ в Богословския факултет
към Софийския университет „Св.
Климент Охридски“, с научен ръководител доц. д-р Павел Павлов.
Публикуваме със съкращения неговия автореферат от защитата на
магистърската му теза на тема
„Църква и образование в България
от Освобождението до 1944 година“, проведена на 28 септември
2021 г.

В съвременният свят се извършват радикални промени. Те са резултат
от новите открития в областта на науката и информационните технологии: изкуствен интелект, data mining, 5G, генно инженерство, а в близко
бъдеще – и квантов компютър. Живеем в общество, основано на знанието и тоталното потребление, но същевременно със засилващи се
тенденции към духовна нищета и морална деградация. Тези промени влизат в противоречие с ценностите на европейската цивилизация,
част от която е и България. В българското общество тези процеси са
допълнително обременени от недокрай преодоляната посттоталитарна ситуация, която поставя нови предизвикателства пред православната християнска общност. Те причиняват системна криза на образованието и сериозно затрудняват дейността на Българската православна
църква1. Потребностите на обществото от духовно богати и хуманистично извисени личности поражда необходимост от нова образователна
парадигма, от предефиниране на целите, методите и технологиите в
образователната система, от нови форми на взаимоотношение и взаимодействие на Църквата и образованието.
В историческото развитие на България има безценни идеи и практики
за духовен подем и непрестанна борба за съхраняване на националната ни идентичност. В продължение на векове се осъществява непрекъсната връзка и взаимодействие на Българската православна църква
и българското образование, които изиграват изключително важна роля
в живота на българското общество. Тази връзка не е прекъсната и в условията на Третата българска държава (1878 – 1944), когато Църквата
е отделена от държавата, а образованието приема светски характер.
Именно този уникален български опит за съхраняване на религиозното
образование и културно-просветната дейност на Българската църква
би могъл да ни послужи в днешното трудно и бездуховно време.
Теоретическата и практическата значимост на тази връзка, от една
страна, и липсата на цялостно проучване от гледна точка на богословската парадигма, от друга, са в основата на мотивацията за избора на
темата – „Църква и образование в България от Освобождението до 1944
година“. По темата на изследването е писано главно в историко-педагогически аспект2. В досегашните проучвания отсъства богословско-историческия подход за изясняване на същността и еволюцията на
взаимоотношението Българска православна църква – българско образование. Използването на специфичен богословски методологически

1 Павлов, П. Пак за обществената роля на Църквата. – В: „Обществената роля на църквата“, Фондация „Конрад Аденауер“, 2016, с.
61 – 69.
2 Вж. повече у Цонева, П. Развитие на връзката Българска православна църква – българско образование. Изд. „Колбис“, София,
2015, с. 26 – 27.
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Ученици и преподаватели от Сярското българско педагогическо училище,
съществувало от 1895 до 1913 г.
подход е особено наложително в условията на сегашната духовно опустошена реалност и криза на ценностната система на обществото. Изборът на тази тема се диктуваше главно от духа на днешното време,
от необходимостта да се осмисли безценният опит за съхраняване и развитие на духовно-просветната дейност на Църквата в един сложен период от развитието на Третата българска държава (1878 – 1944). Именно тези обстоятелства налагат да се анализират и одухотворят традициите ни при търсене на рационални
съвременни модели на взаимовръзката държава – църква – образователна система. […]
Целта, която си поставяме, е да се изследва в богословско-исторически аспект взаимоотношението на Българската православна църква с държавата и образованието относно развитието на религиозното образование в условията на държавно училище със светски характер. […] В проучването се прави опит да се докаже хипотезата, съдържаща предположението, че реализираното взаимодействие Българска православна
църква – българско образование има различни форми, динамика и характер през отделните исторически
етапи на изследвания период и се проявява с непрекъснатост, приемственост и преодоляване на редица
трудности и противоречия. […]
Цялостното проучване до голяма степен потвърди изходната хипотеза на автора, а именно: през изследвания период, от Освобождението до 1944 г., реализираното взаимодействие на Българската православна
църква с българското образование се извършва в различни форми, динамика и характер през отделните
исторически етапи. То се проявява с непрекъснатост, приемственост и преодоляване на редица трудности
и противоречия. Връзката постепенно еволюира от тотално доминиране на Църквата в образователното
дело през доосвобожденската епоха до вътрешна „част-цяло“, когато религиозното образование се запазва в държавното училище като самостоятелен учебен предмет, и външна спрямо учебното съдържание,
изнесена в зоната на неформалното образование.
До 1878 г. Българската православна църква е единствената институция в живота на българският народ, която
чрез Екзархията го представлява пред централната и местната власт. Създаването на българската държава
отнема или започва да ограничава редица от функциите, които Църквата осъществява до този момент.
Интересите на формиращата се млада политическа класа неминуемо се сблъскват с интересите на
Църквата. Тяхното противопоставяне води до позициониране на Църквата в традиционното за гражданско-
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то общество подчинено положение спрямо държавата. Възложени са й функции с чисто религиозен
характер, а по отношение на други, които преди са
били изконни за Църквата, ролята й е сведена до допълваща3.
Основната дейност на Българската Екзархия в Македония и Одринска Тракия през периода 1878 – 1913
г. е свързана с организацията и управлението на
екзархийското училищно дело. Тя изиграва ключова
роля за запазване на българското самосъзнание на
населението в Македония и Одринска Тракия през
тези години.
Развитието на връзката държавна образователна
политика – Църква-училище в Княжество и Царство
България (1878-1944) протича в качествено нови исторически условия4. През разглеждания период може
да се обособят две противоположни тенденции в
развитие на взаимоотношението Българска църква
– българско образование.
Първата тенденция е свързана със стремеж от страна на държавата и респективно Министерството на
народното просвещение за ограничаване влиянието на Църквата и дори за изолирането й от светското
училище5. Това намира израз в постепенното редуциране на часовете по Закон Божи и вероучение в
началните и прогимназиални училища до пълното
им премахване в края на проучвания период за гимназиите и за почти всички социални и професионални училища.
Същевременно се създава традиция за взаимодействие между Църквата и Министерството на народното просвещение и известна приемственост
в развитието на религиозното образование в държавното училище. Приемствеността намира израз
в използването на натрупания богат предосвобожденски опит на Църквата в преподаването и възпитаването в религиозно-нравствени и патриотични
ценности и при създаването на използваната като
учебна литература религиозна книжнина. Независимо от атаките на представителите на марксическото
движение през второто и третото десетилетие на XX
век за премахване от образователните институции
на обучението по религия, религиозното образование в държавното училище е защитено по категори-

чен начин от училищното законодателство, държавното управление, учителството и обществеността,
уважаващи религиозните традиции на българите.
Втората тенденция на взаимоотношението Църква – неформално образование е в противоположна посока. Тя е за продължаване и доразвиване на
възрожденските традиции за непрекъсната връзка и
взаимодействие на Църквата с училището в интерес
на обучението и възпитанието на младите българи.
Тази тенденция се изразява в укрепване позициите
на Църквата в полето на неформалното образование. Лишена от възможността да развива религиозното образование в държавното училище, Църквата
намира и използва нови форми за духовно-просветна дейност посредством развитие на прицърковните
училища, на религиозното обучение в православните християнски дружества и братства, в църковните
детски лагери в манастирите. Същевременно тя
мобилизира своите вътрешни ресурси и разгръща
мащабна книжовна дейност с православно съдържание. След Освобождението по отношение на
духовно-просветната дейност се постига широко
социално съгласие в българското общество. То притежава три отличителни характеристики в сравнение
с епохата на Възраждането:
осъществява се върху основата на държавното и
просветното законодателство;
в него участват и редица новосъздадени организации и структури;
трансформират се целите на религиозното образование и духовно-просветната дейност по посока
изграждане на морални личности с развито религиозно съзнание и възпитани в преданост към родната
Православна църква, нацията и Отечеството.
Постигането на единодействие между държава,
Църква, формално и неформално образование
през разглеждания период е исторически пример
с непреходно значение. Този пример провокира
преосмисляне на съвременните реалности на взаимоотношение и взаимодействие между Църквата,
държавата и образователната система в условията
на демократично общество и последиците от него
за духовно-нравственото възпитание и развитие на
младото поколение българи.

3 Цанков, Ст. Българската православна църква от Освобождението до наши дни. – В: ГСУ БФ, т. XVI, 1938 – 1939, София, с. 8 – 9.
4 Цонева, П. Просветната дейност на Българската църква 1870 – 1989. УИ „Св. Климент Охридски“, София, 2012, с. 28 – 29.
5 Димитров, Х. Религиозното обучение в съвременната държава. – В: ГСУ БФ, т. XVI, 1938 – 1939, София, с. 49 – 52.
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Христос раждается, славите
д-р Андрей Касабов
На 21 ноември, когато Православната църква почита празника Въведение Богородично, за първи път
през църковната година на утренята се запяват катавасиите на Рождество Христово. Красивите и възторжени слова от рождественския канон: „Христос раждается, славите!“, възвестяват на вярващите за предстоящо събитие – дългоочакваното раждане на обещания Спасител, Господ Иисус Христос. Рождество
Христово е един от първите Господски празници, който разкрива основната истина на християнската
вяра – Боговъплъщението.
От древни времена са известни множество песнопения, прославящи въплъщението на Сина Божий.
Това събитие е вдъхновявало съставителите на богослужебните песни и канони. Канонът има сложна
конструкция, тъй като съпоставя старозаветните образи и пророчества със съответстващи събития от
Новия Завет. Всяка от песните на канона има няколко стиха (еднакъв брой тропари). Първият от тях се
нарича ирмос (от гр. είρμός – букв. сплитане, свръзка) и свързва съдържанието на съответстващата библейска ода с основната тема на канона. Заедно с това ирмосът е образец за тропара в мелодическо
и ритмическо отношение. Това ще рече, че строфите на тропара трябва бъдат толкова, колкото са при
ирмоса, да са със същата дължина и да следват същия напев. Тъй като съдържанието на тропарите е
доста отдалечено от това на библейските песни, за да се възстанови връзката помежду им, те завършват
така, както се и откриват – с ирмос. Връщането на песните от канона към ирмоса се нарича катавасия.
Всъщност катавасията е заключителен ирмос, с който завършва песента.
Катавасиите са важна част от всяко празнично утринно богослужение. В древността са се изпълнявали
много тържествено. Певците от срещуположните певници са слизали в средата на храма и са изпявали
ирмосите от канона заедно, поради което започнали да ги наричат катавасии (от гр. καταβαίνω – спускане, слизане). В Богослужебния устав (Типик) намираме точни указания за това кога кои катавасии се
изпълняват. Старите устави невинаги са използвали думата катавасия, наричали са я просто ирмос.
Названието катавасия се среща вече при Евергетитските типици.
Катавасиите на Рождество Христово са написани през VІІІ в. от двамата известни песнотворци – преподобните Козма Маюмски и Йоан Дамаскин. Първите катавасии, както вече споменахме по-горе, се
пеят от Въведение Богородично до Рождество Христово, а вторите – от Рождество Христово до навечерието на Богоявление, като на самия празник се пеят заедно (двойни).
Първата песен от Рождественските катавасии на преп. Козма Маюмски е вдъхновена от словото на св.
Григорий Богослов за празника Богоявление, който в древността се чествал заедно с Рождество Христово като един празник. Началото на това слово е станало и ирмос на първата песен от канона.
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Втората песен при катавасиите
липсва. Тя има покаен характер, като главната й тема е изобличителната песен на Мойсей
от книга Второзаконие 32:1-43.
Определено е да се изпълнява
само в периода на Великия пост
и Петдесетница, а в останалото
време се пропуска.
Третата песен в канона е химна
на Анна, майката на св. пророк
Самуил (1 Царств. 2:1-10). В ирмоса на преп. Козма Маюмски
се споменава за рог, древен
библейски символ на могъщество, сила и достойнство, който
в Новия Завет получава ново значение – възраждането на човека
от Бога и освобождаването му от
властта на греха.
Четвъртата песен се позовава
на пророчеството на св. пророк
Авакуум, който вижда образно
Св. Богородица като Божия Планина, осенена с благодат свише
(Авак. 3:2-19). В тази песен поетично се възпява Христос като
произлязъл от корена Иесеев. Тук
се споменава родословието на
Христос по плът, като се назовава прародителя на св. Богородица – Иесей.
Петата песен съответства на библейската песен от Св. пророк
Исая (Ис. 26:9-20), където пророкът приветства от нощната тъмнина (символ на греховния свят)
идващата зора като образ на
Христовото пришествие, даващо
мир на човеците с техния Създател и светлина за познание на
истинския Бог. Според учението
на Православната църква, спа-

„Христос раждается“, глас 1.
Ирмология, 1875 г., х. Ангел Иванов Севлиевец

сението на човечеството и примирението му с Бога чрез Христос са предопределени предвечно, още
преди Сътворението от Съвета на Света Троица. Затова и в пророчеството на Исаия Христос е наречен
„Съветник [...] Княз на мира“ (Ис. 9:6).
Шестата песен от катавасиите е поетична интерпретация на шестата библейска песен – молитвата на
св. пророк Иона (Ион. 2:3-10). Както пророкът по чуден начин избегнал смъртта, оказвайки се три дни в
утробата на кита, така и Син Божий – Иисус, роден от Дева Мария, непостижимо е съхранил Нейното
девство. Пребиваването на св. пророк Иона в утробата на кита преди всичко е предобраз на приетата
от Христос смърт, победата над нея и Неговото възкресение.
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Седма и осма песен на канона напомнят химна на тримата еврейски момци, които чрез непоклатимата си вяра в Бога обърнаха огъня на запалената пещ в прохладна роса (Дан. 3:26-88). Така също и
Божият дух е способен да преобразява природата на човека.
Осма песен от катавасиите прославя Бога, Който по чудодеен начин съхранява Св. Дева от огненото
опалване на Божеството, така, както в древността е съхранил тримата юноши в бушуващия огън.
Деветата песен на катавасиите изразява възхищението на песнописеца при съзерцанието на дивно
чудо – Небето, което се явява на земята при раждането на Спасителя.
Ирмосите на втория рождественски канон, на преп. Йоан Дамаскин, са написани във византийски ямбически стихове и славянският превод не може да предаде красотата им в пълнота. Ирмосът на деветата песен от този канон се пее като Задостойник (песнопение, заменящо „Достойно есть” по време на
празника, като в началото му се изпълнява припев).
Двойните катавасии на Рождество Христово се изпълняват на празничната утреня на 1-ви глас – източен
напев. Автор на оригиналните музикални композиции на обширната мелодическа версия е Петър Пелопонески, изтълкувани от Хурмузий Книгохранител, един от тримата реформатори на Новия невмен
музикален метод, а автор на кратката мелодическа версия на двойните катавасии е Петър Византиец,
също изтълкувани от Хурмузий Книгохранител. В славянските музикални ръкописи от Рилския манастир
за автор на превода на обширната мелодическа версия е посочен йеромонах Атанасий Рилски (Рк
5/86), а в повечето ръкописи е посочен йеродякон Кирил Рилски. В славянските църковнопевчески сборници, нотирани с хурмузиева нотация, двойните катавасии за Рождество Христово са публикувани от
хаджи Ангел Иванов Севлиевец в „Ирмология“-та му в обширна и кратка мелодическа версия. В кратка
мелодическа версия ги откриваме в Николай Триандафилов („Кратка ирмология“, 1846). Същите двойни катавасии в кратка мелодическа версия, са редактирани и пригодени от Манасий Поптеодоров за
изучаване от учениците в Софийската духовна семинария.
Нека в тази свята и мистична нощ, когато се яви Бог чрез човешко рождение, да се помолим заедно със
св. Йоан Дамаскин, пеейки ирмоса на 5-а песен от втория рождественски канон:

Христе, дойди при нас, които сега с бодър дух Ти пеем песен като на Благодетел, и ни
освободи от тъмните дела на мрачната заблуда, като ни дариш достъпния път, по който да
възхождаме, за да намерим (небесна) слава.
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Стенопис от столичния храм „Св. Седмочисленици“.
Фотограф: Пламен Михайлов

Памет на преподобния наш отец Христовия
архиерей и Чудотворец Климент, епископ
Български, който е в Охрид1
(От византийския архиерей Димитър Хоматиан, титулуващ се „архиепископ на Първа
Юстиниана и на цяла България“ за периода 1216 - 1234 г – бел. ред.)
Българският пастир [Димитър Хоматиан] почита Климент!
Пасейки добре христовото стадо, при Желания той отиде.
На 27-и (юли – бел. ред.) Климент от житейското премина [в отвъдното].2
Този велик наш отец и български светилник бе по род от европейските мизи, които мнозина знаят като българи. Човеците бяха отведени първо от Пруса Олимпийска към Северния океан и Мъртвото море,3 от ръката
и по повелята на Александър. След [не-]малко години те преминали с тежки усилия Дунава и за кратко наследили страната: Панония и Далмация, Тракия и Илирик и голяма част от Македония и Солунско4.
Оттук води потеклото си този преподобен мъж. От майчината утроба, подобно на Самуил5, бил избран да
[служи] на Бога и още от младини възлюбил боголюбивия живот, той пръв заедно с божествените [мъже]
Наум, Ангеларий и Горазд с прилежание изучи Свещеното Писание, което с Божие съдействие бе преведено на този български език от Кирил, истински богомъдрия и равноапостолен отец, и пръв, заедно с великия
Методий, стана учител по благоверие и православна вяра на мизийския народ. Подобно на плодовита и
добра земя, той прие евангелското и истинно семе и, според Божествените думи, даде плод до шестдесет
и сто пъти по-голям,6 като показа това чрез самите дела.
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Като обикна, прочее, иноческия и девствен живот, какъв вид добродетел не изпита, каква хитрост не измисли против страстите? Чрез мълчание отблъсваше
външната и чужда бран, чрез пост и друго жестокосърдечието, любосластието отвеждаше изначално,
чрез непрестанно бдение и молитва очистваше душата от страстните и привидни образи. Най-забележителното за неговата душа: неразсъждаващ в
обичта и нелицемерен в смирението.
Така още от „меки нокти“7 бе отдаден на Божествения закон и следваше точно живота съгласно евангелието, докато стана съделател на владетелите и наставник на целия мизийски народ към благоверие.
Заедно с отците и учителите той претърпя еднакви
страдания поради владеещата тогава мощ на еретицте, както произхождащото от тях писание разказва8.
Понеже Кирил, бидейки божествен, се представи в
по-добрия живот, след като показа на Адриан своята
апостолска служба и увеличението на поверения талант,9 то тогава папата на презвитерианския Рим постави Методий за архиепископ на Морава и на България.10 Тогава и Климент бе възведен на епископски
престол, като бе поставен от Методий за епископ на
целия Илирик и на владеещия тази земя български
народ.
Той пребиваваше най-много в илирийския град Лихнида, митрополия на околните градове, наричан
сега според езика на мизите Охрид, и в Кефалиния,
преименувана на езика на българите Главиница, където остави и възпоминания, сиреч книги.
В тази Лихнида, или Охрид, той построи други божествени църкви, [а също из основи и свещената
обител по име на великомъченика Пантелеймон,
гдето изпълняваше своя отшелнически живот, като
в същото време съпребиваваше с живите и сякаш
възвисен и висок светилник, раздаваше лъчите на
това учение на своите ученици, и като премина към
радостта всред светците, остави на паството светия
[си] прах - преценно съкровище и притежание, достойно за целия свят, от което всекидневно всякакви
болести биват прогонвани и чрез което]11 този свети
храм бе даден от Бога като обща и безплатна лечебница на онези, които прибягнаха [към него]. Но
това после.
Такива възпоминания и свети книги ни остави в Охрид
и собствени трудове на неговата висша помисъл и
на ръката му, почитани и ценени от целия народ не
по-малко, отколкото богописаните Моисееви плочи.

В Кефалиния могат да се видят каменни стълбове
стоящи и досега, на които са издълбани писмена,
свидетелствещи за преминаването на този народ
към Христа.12
Понеже българският народ още не бе изцяло просветен чрез кръщение и имаше варварско зверство,
той чрез своите боговдъхновени поучения просвети
всички в богопознание и намери начин да промени
некроткия нрав в благ, като въведе всред тях благозаконния и целомъдрен живот.
Като обнови техния княз Борис чрез банята на прераждането, а после и неговия син Михаил,13 който
пръв се назова цар на българите, и уреди живота им
според християнския обичай. Обаче целия народ
възроди като един човек и ги водеше не против волята
им, но доброволно, по тесния и стръмен път на Христа. Те вървяха по него не само заради неговите премъдри слова и поучения, но и заради множеството
чудеса, които Христос извърши чрез своя истински
раб, защото даряваше на слепи и неми да гледат и
ясно да говорят, изцеляваше обзети от бесове, чрез
докосване и молитва лекуваше трескави и за всяка
друга болест бе готов изгонител, та затова той възкреси чрез молитва и детето на един.
Споменатият цар на българите Михаил бе така послушен пред неговите слова, щото му сътрудничеше в строежа на храмове и бе готов да изпълни
всичко, което повеляваше. Поради тази преданост и
приобщение към светеца той напредна в добродетелта и стана много по-добър.
Когато той, поради обич към тишината и чистото
прозрение, реши да остави своя епископски сан понеже, прочее, и старост вече тежеше над главата
му, - Михаил не го остави, но с молби и увещания
едва го измоли и го убеди до края на живота си да ги
води като пастир. Така бяха тези неща. Той бе всичко
- въпреки че бе измъчван от старост и немощ - за да
се грижи за паството и да ги наставлява към душевно
спасение.
А измъдрува и други образи на буквите, по-ясни в
сравнение с онези, които изнамери премъдрият
Кирил.14 Чрез тях той написа цялото боговдъхновено
Писание, съборните слова и житията на мъчениците
и преподобните светци, както и свети песни, които
старателно преподаде на най-благоразумните измежду децата. Измежду тези той издигна достойните
на свещенически чинове и така чрез своето усърдие
преобрази варварския и суров народ в свят народ,
като извърши апостолско дело и поради това се
удостои с апостолска благодат.
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Когато пък настъпи времето на смъртта, след като към своите наставления и увещания принесе молебени
и назидателни слова и се помоли за неутешимо плачещото паство, което не можеше да понесе гибелта и
лишението от добрия пастир, премина с радост към Бога, когото възлюбваше.
След като се освободи от веригата [на живота], чрез чудеса и всекидневни изцеления прослави прославилия го Господ. И сега заедно с апостолите15 е вестител на истината и равноапостол. С мъчениците пребивава той, който често понасяше заради Словото вериги и наказания. Заедно с йерарси и преподобни отправя
моления към Господа за паството и за целия свят, които Той, след като ги изслуша, поради големите Свои
щедрости, нека бъде милостив в деня на въздеянието, като опрости онова, което приживе безразсъдно сме
съгрешили. Амин!

1. В гръцкият текст заглавието е: „На този ден (27 месец юли), памет на светия наш отец архийерарх и чудотворец Климент, епископ
на България в Охрид“.
2. В Зографския пролог от ХV в. житието е оформено като стишно. Началото на стиха: „Българският пастир почита Климент“, прилича на акростихът от съставения от Димитър Хоматиан канон на свети Климент: „Българският пастир Димитър [Хоматиан] почита
Климент“. Именно това съвпадение е дало основание да се приеме, че Димитър Хоматиан е автор на Проложното житие на свети
Климент. Стихът липсва в Охридския ръкопис, издаден от Григорович.
3. Византийските автори често наричат българите „мизи“, а България - „Мизия“. В Мала Азия има област Мизия и затова авторът е
смесил Мизия от Мала Азия с областта между Дунав и Стара планина. В района на малоазийският Олимп се е намирал манастирът Полихрон, в който са пребивавали Кирил и Методий при създаването на азбуката.
4. Вместо Тесалия (Θετταλίας) в старобългарският превод стои „Солунска“.
5. I Царства I - V.
6. Мат. XIII, 8; Марко IV, 20;
7. „от меки нокти“ е буквален превод на гръцкия идиом. Употребено е в смисъл: „от младини“.
8. На това място авторът се позовава на един от своите извори. Повечето изследователи предполагат, че става дума за Пространното житие, написано от архиепископ Теофилакт Български. Доколкото Зографският препис е окомплектован с най-старото известно
житие на свети Наум, в което се споменава, че авторът му написал и за свети Климент, то е по-вероятно да става дума именно за
това съчинение. Не е изключено обаче да се имат предвид житията на свети Кирил и свети Методий, тъй като в пасажа е посочено,
че той е претърпял страдания заедно с учителите си. Доколкото в старобългарския превод е казано, че става дума за „произхождащото от тях писание”, то в такъв случай най-вероятно става дума за пространните жития на Кирил и Методий, написани от свети
Климент Охридски.
9. Мат. XXV, 15 - 30.
10. Свети Методий бил поставен на „престола на свети Андроник“. Центърът на митрополията на свети Андроник бил Сирмиум и на
нея били подчинени епископите на Панония и Илирик. По времето на свети Методий Сирмиум бил български град. Не е изключено,
докато са се водели споровете за статута на българския архиепископ, Методий действително да е управлявал част от българските
епархии. Но свети Климент е бил ръкоположен за епископ едва след като дошъл в България, т.е. след смъртта на свети Методий.
11. Частта, поставена в квадратните скоби, я има само в гръцкия текст, но не и в старобългарския превод.
12. Не е ясно дали авторът има предвид надписа, намерен при с. Балши, или освен него е имало и други подобни надписи.
13. Свети Теофилакт ясно е разграничил Борис-Михаил под езическото и християнското му име от цар Симеон и Владимир-Расате.
Във византийските извори цар Симеон е представен негативно, докато свети Теофилакт, който явно е използвал български извори,
е представил този владетел изцяло положително, в съответствие с местната литературна традиция. Възможно е това да е объркало
автора на Проложното житие и той да е счел, че става дума за друг цар, различен от войнолюбивия според византийските извори
Симеон и да е приел, че Михаил не е християнското име на Борис, а на описания ученолюбив и добродетелен български владетел.
При превода от гръцки името княз Борис от Βορίσην е изопачено и е дадено Бориша.
14. Това писмено известие е свързано със замяната на глаголицата с кирилица. Знаците в кирилицата, подобно на латиницата, са
направени по подобие на гръцките букви, които пък били използвани от българските ханове за техните надписи и оттам са били относително добре познати у нас още от езическия период. Глаголическите букви са по-неудобни за писане, но те са въведени от свети Кирил в резултат на конкретната историческа необходимост: използвани са били знаци, с вид, близък до славянските руни, което
позволило те да бъдат възприемани като местна азбука, различна от гръцката и латинската. Когато вече били обучени значителен
брой ученици, които да са наясно, че същината на новата азбука не е в изображенията на знаците, а че има нова буквена система,
с която е възможно да се изписват точно славянските думи, то е било много по-приемливо да се въведат по-лесни за употреба изображения, сходни на гръцките и латинските, без това да поражда смущение, че се използва чужда писменост.
15. В заключителното славословие свети Климент е представен като равноапостолен заради проповедническата си дейност, като
мъченик заради страданията, причинени му от немското духовенство във Великоморавия, като йерарх заради епископския сан и
като преподобен заради монашеския му живот.

Източник: http://ald-bg.narod.ru/biblioteka/bg_srednovekovie/jitija/ st_kliment/homatian/st_kliment-stbg-d_homatijn.htm

36

Епархийски глас 3/2021

предпразнични трипеснеци
на Рождество Христово
от свети Климент Охридски
Трипеснец на първи глас

Песен първа

Към Витлеем ума си да насочим,
да се поклоним на яслите и пещерата,
където лежи невместимият в небесата,
Словото събезначално на Отца и Духа;
по своя воля в нашето естество въплъти се Бог.
Легионите безплътни с пастирите
възвестяват на всички земни Христовото рождение.
„Слава във висините! – пеят. – И на земята мир!“
(Лук. 2:14).
Творецът на света Едем отваря.
Исаие, светло заиграй. Ти, който си предрекъл
на земята Иудова и на Витлеем,
че Девата безсеменно зачена (по Ис. 7:14)
Бога и Човека – едновременно в две естества.

Песен осма

Младенец става Словото предвечно,
безначално родилият се от Отца,
сътворилият годините и вековете (по Пс. 103:19)
и утвърдилият чрез дланите си всичко,
въздигащ падналото естество човешко.
Затова, възпявайки, да казваме:
„Благославяйте всички дела Господни!
Пейте Господу и прославяйте го во веки“
(Дан. 3:57).
Едем радостно възтрепера,
първосъздадения възприе отново.
Пророчеството днес се сбъдна:
„Ще слезе Слово като дъжд на руно“ (Пс. 71:6).
Нему велегласно да възпяваме:
„Благославяйте всички дела Господни“.

Към Богородица

Небе и земя, ликувайте светло,
приемайки общата радост,
ведно се сбират ангели и хора,
Рождеството Христово възвестяват
и заедно запяват песен:
„Благославяйте всички дела Господни“.

Аудиозапис на изпълнението из “Предпразнични
трипеснеци” за Рождество Христово, може да
чуете на адрес:
https://youtu.be/P570vmA2VaE
или като сканирате QR кода:
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Песен девета

Тайнството страшно стана явно днес:
в ясли лежи безначалното Слово.
Без да се отделя от недрата родителски,
като младенец Христос с пелени се повива,
Бог и човек – двоен по естество.
Пожелал си да отмахнеш престъплението Адамово
и естеството човешко от злотление да спасиш,
затова и слезе на земята,
та да въздигнеш на небето пак
чрез безкрайното си милосърдие всички земни.
Трипеснец на втори глас

Песен втора

Безсеменна плът Бог Слово приема,
за да обнови падналото естество човешко.
Без да се откъсва от родителските недра,
Бог Слово безсеменно плът приема.
Събезначалното на Отца и Духа Слово
безсеменно чрез девица се въплъти.

Песен осма

Небесни ангели и земни человеци,
съберете се в хор и Мария възпявайте,
поклонете се с почит на яслите и пещерата,
младенеца Христос превъзнасяйте.
Исаия те видя, пречиста Дево,
като покълнал от Давидовия корен жезъл (по Ис. 11:1).
От него възсия Христос,
целия свят към вечното царство водещ.
Пречиста владичице,
ти, родилата безсеменно своя Творец,
премахни, моля те, моите съблазни,
единствена ти си застъпница на всички.

Песен девета

Радвайте се днес, Адаме, Аврааме и Давиде,
Моисее, Ароне и Самуиле, всички патриарси и пророци.
От вас засия зарята пресветла
и света просвети чрез Своето рождение.
Яслите и пещерата приготви, Витлееме.
Словото боговместимо идва в плът при нас,
както пророк Исаия възвести, от божествено прозрение озарен:
„Безсеменно девица ще зачене (по Ис. 7:14)
и ще роди двойния по естество Бог“.
Дерзай, дъще Сионова. Захарий нявга изрече:
„Ето, твоят цар праведен пристига“ (Зах. 9:9).
Адам от тление ще спаси, с пелени повива се
Той, разкъсалият примките ни греховни.

38
38

Епархийски глас 3/2021

Трипеснец на трети глас

Песен трета

Чрез милосърдието си, Владико, наклонил небесата (по Пс. 17:10),
Ти слезе като дъжд на руно в девическа утроба (по Пс. 71:6),
за да потърсиш, милосърдни, заблудения, първосъздадения [Адам].
Обогатени чрез рождеството Ти, Владико,
покланяме се на пещерата и яслите целуваме,
в които, щедри, Ти почиваш и обновил си ни сега.
Адама, тленния, в нетление обличаш:
Ти, който по природа си предвечен, доброволно
на времето подвластен ставаш,
неразлъчен по природа от Отца и Духа.

Песен осма

Създаденото от ръцете Ти пречисти, поискал да направиш ново,
Христе, Ти сякаш върху херувим във ясли легна –
Ти, повиващият със мъгла земята,
по своя воля в пелени повиваш се, Владико,
затуй [Ти пеем: „Благославяйте всички дела Господни!“].
Видял пророчеството ти да се изпълва,
Давиде, тържествувай!
Както възгласи Светият Дух и каза:
„От утробата му плод на моя престол ще поставя“ (Пс. 131:11).
Христос, когото възпяваме и величаем.

Към Богородица

Заченала си, Дево, Бога, седящ на раменете херувимски,
Родения без майка от Отца преди началото на времето.
И раждаш Тоз, що днес безсеменно във теб се въплъщава,
Комуто пеем: „Благославяйте [всички дела господни]“.

Песен девета

Адаме, ликувай и весели се, Давиде,
защото от двата ви корена се ражда Творецът,
отварящ дверите на царството, Едема,
Той идва, за да се роди във пещерата земна
от Девата пречиста.
Христос се ражда – славете Го! – в пещерата Витлеемска.
Едемът се отваря – ликувай ти, Адаме!
Потомката Давидова проклятието съкруши.
Тя ражда истинното слънце,
във плът заченала, без семе.
Радвай се, о, Витлееме, приготвящ пещерата!
Когото небесата не побират – във нея се побира.
Пастири изумени ангелска песен трепетно възпяват:
„Цар небесен в пещера земна от Девата се ражда!“.
Превод: проф. д.ф.н. Георги Попов
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Фотограф: Пламен Михайлов

Музиката като Божие откровение
Ивайло Борисов
„В дивното съчетание на звуците се чува Твоят зов“
(из Благодарствен акатист „Слава Богу за всичко“, кондак 7)
Вярваме, че Бог се открива на човека по различни начини: по естествен и по свръхестествен път,
съответно наречени естествено и свръхестествено откровение.
Естественото откровение на Бог е видимият свят и хармоничността му. Когато ги разглеждаме,
ние достигаме до идеята за Бог Творец: „Небесата проповядват славата на Бога, и за делата на
ръцете Му възвестява твърдта“ (Пс. 18:1-2).
Свръхестественото откровение е самото Божие Слово, записано в Светата Библия. Трябва да отбележим обаче, че Бог може да говори на човека и чрез възвишеното и качествено изкуство, в
частност чрез музиката.
Като става въпрос за музиката, нека дадем думата на великия композитор Бетовен: „Музиката е
по-възвишено откровение от всяка мъдрост и философия“. Мисля, че тези слова казват много.
Защото самата дума „откровение“ означава разкриване на някакви истини, на нещо съкровено,
а това винаги се осъществява от една личност към друга. Един камък например не би могъл да
разкрие нещо на друг камък.
Бог, Който е всезнаещ (Йоан 3:20), открива истини за Себе Си и Своето висше творение, човека, и
посредством музиката. Нека си спомним, че в нощта на Христовото Рождество ангели ознаменуват това велико и преломно историческо събитие, засягащо цялото човечество, не по друг начин,
а именно със запяване на песен: „Слава във висините Богу, и на земята мир, между човеците благоволение!“ (Лк. 2:13-14).
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Мнозина композитори са чувствали надземното в творчеството си. Затова Бах и Хендел са подписвали партитурите си с думите: „Само на Бога слава“. Великите музикални творци са се чувствали
инструменти в Божиите ръце, а създаденото от себе си – продукт на висшето си призвание. Живелият през ХIХ в. австрийски композитор Антон Брукнер, който бил силно вярващ, казвал: „Искам,
когато дойде Съдният Ден, да поднеса на Господ партитурата на моя Те Деум1 и да кажа: „Виж,
направих това само за Теб!“. Всъщност след това вероятно ще мога да се промъкна“.
Обличането на словата в мелодии подпомага по-лесния им достъп до човека. Именно затова отците на Църквата са отредили съществена роля на музиката в богослуженията – песнопенията са
неразривна част от тях. Св. Йоан Златоуст свидетелства: „Бог, виждайки, че мнозина от хората са
небрежни духовно, че се отегчават при четене на Свещ. Писание, че неохотно се посвещават на
този труд, и желаейки да направи този труд желан, като унищожи чувството на скука, прибавил
към пророчествата и мелодия, та всички, като се наслаждават от стройността на напева, с голямо
усърдие да Му възнасят свещени песнопения“2. Църковните песнопения са, нека използваме думите на покойния музиковед проф. Елена Тончева, „звучащото богословие“.
Трябва да признаем, че пътят на мнозина прословути композитори и музиканти е тръгвал от
Църквата. Много творци са изливали съкровените си чувства и мисли в религиозни музикални
произведения – Чайковски, Рахманинов, Гречанинов и др. Прекрасна църковна музика е написал
и нашият композитор Добри Христов, за когото Доростолският и Червенски митрополит Неофит
(сега патриарх Български и митрополит Софийски) пише: „Всъщност църковната музика на Добри Христов е музика за православния храм, и то най-качествената българска музика“3. Самият
композитор споделил пред Макариополския епископ д-р Николай: „Повярвай ми, когато сега
слушам моето „Славословие“, казвам си: Добри, ти не си неговият автор! Ти си бил само послушно
перо на Светия Дух – записал си онова, което в своите духовни съзерцания си доловил от небесната музика
на ангелите“4.
Всяка вдъхновена църковна музика (и не само църковна) извира от душата на създателя си и отива
по посока душата на слушащия. В Евангелието има описани случаи, когато Господ изцелява човека не директно, а посредством материята. Например Той намазва с кал очите на слепородения
и по наставлението Му слепороденият се умива в къпалнята Силоам и прогледва (вж. Йоан 9 гл.).
Не бихме сгрешили, ако признаем, че Бог може да използва и музиката с терапевтична цел. Това
са разбирали още древните – т. нар. музикотерапия. В Стария Завет можем да прочетем, че когато
Давид пеел с псалтира си пред цар Саул, злият дух на царя изчезвал (срв. 1 Царства 16:14-23). От
съвремието е известен случаят с оперния певец Хосе Карерас, който признава, че за успешния изход от борбата му с коварната болест левкемия му е помогнала и музиката на Рахманинов.
Св. Порфирий Кавсокаливит (†1991) свидетелства: „Всичко ни учи и ни води към Бога. Всички
неща около нас са капчици на Божията любов“. Именно такива капчици са и висококаратните
опуси на музикалното изкуство, родени под небето на християнството.
Ако от Светата Библия научаваме, че Божието откровение може да бъде облечено в човешки думи,
то чрез музиката разбираме, че можем да станем съпричастни на откровение свише и посредством
присъщите на музиката мелодия и хармония. Не един и двама композитори и музиканти свидетелстват, че чрез музиката общуват с Бога. Такива например са прочутите пианисти от миналото
столетие Мария Юдина и Алексис Вайсенберг. За Юдина и нейното музициране православната
вяра е била от изключително значение, а пък Вайсенберг (роден в България и ученик на Панчо
Владигеров) признава, че за него концертът е повече молитва, отколкото представление.

1 Вокално-инструментална творба на Антон Брукнер, един от най-големите симфоници на ХIХ в., считана от самия него за връх в
творчеството му.
2 Ибришимов, Г. Духовни бисери от светите отци. Проповедническа антология. Б.м., 1992, с. 33.
3 Неофит, Доростолски и Червенски митрополит. Добри Христов и музиката в православния храм. – В: „Църковен вестник“. С., 16/31
март, 2001, с. 2.
4 Пак там.
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Християните вярват, че Бог е творец на всичко видимо и невидимо. Господ Иисус Христос казва:
„Моят Отец досега работи, и Аз работя“ (Йоан 5:17). По подобие на Небесния Отец, призвание
да твори има и всеки човек. Несъмнено дарбата да пишат музика, е заложена в композиторите от
Самия Бог. По друг начин не бихме и могли да си обясним думите на гениалния Моцарт, който
казвал, че вижда музиката като едно цяло, а не на части – когато всички знаем, че музикалното
изкуство е темпорално, т.е. то се разгръща във времето. Мисля, че това, за което говори Моцарт, е
повеят на вечността – и последното му произведение, „Реквием“, го доказва в пълна сила. Ненапразно в него, според думите на руския православен богослов Павел Евдокимов, „чуваме гласа на
Христос“5.
Нека направим уговорка, че в настоящия текст става дума за истински ценната и възвишена музика, а не за бързопреходни явления, с каквито е пълен музикалният свят и история. Музиката, като
всяко изкуство, има своите високи етажи, които ни доближават до Бог. Ненапразно във вековете
мъдри хора са отправяли взор към Небето и са предполагали, че музика звучи и там – пример за
това е учението на древногръцкия математик и философ Питагор, който разглежда пропорции в
движението на небесните тела (Слънцето, Луната и планетите) като форма на музика.
Има един факт, на който би било добре да обърнем внимание: през християнската ера за покровители на музиката са считани светци – например св. Йоан Кукузел (на Изток) и св. Цецилия
Римска (на Запад)6. Смятам, че това е показателно както за това, че хората са мислели музиката за
нещо надземно, така и за проявеното от тях уважение към Църквата, дала много за развитието на
изкуствата, в това число на музиката. Нека споменем, че въведените в употреба от бенедиктинския монах Гвидо д’Арецо през ХI в. (починал няколко години преди Великата схизма от 1054 г.)
слогови наименования на тоновете (до, ре, ми и т.н.)7 обслужват цялата съществуваща музика и
до днес8.
Американският писател Кърт Вонегът е написал: „Ако случайно умра – не дай Боже – нека това
да бъде моята епитафия: За него необходимото и достатъчно доказателство за съществуването на Бог
беше музиката“. И наистина, чрез музиката Бог „повдига завесата“ на неизречимото. С нейна помощ Той ни открива, че е устроил хармонично целия космос, че бди над света и творенията Си.
Показва ни пътя за общо съществуване, в което всеки запазва собственото си лице, без обаче да
„затъмнява блясъка“ на другите, а ги допълва, като заедно изграждат пълнота.
Чрез музиката Бог ни сочи, че човекът не е само материя, а и душа, която има нужда от устрем
нагоре. А душата и музиката си приличат…И макар за проявата и на двете да са нужни материални средства, то те са по-скоро част от невидимия свят. Един от начините за осъществяването
на това душевно издигане, в което всекидневната сивота сякаш се изгубва, е приобщаването към
откровението на музиката. Всеки от нас има възможността да се възползва от този дар, идващ от и
водещ към Даряващия го.

5 Евдокимов, П. Изкуството на иконата – богословие на красотата. С., 2011, с. 82.
6 Света Цецилия (Сесилия, Чечилия) Римска живяла през III в. и произхождала от богат римски род. Мъчена за християнската си вяра,
тя предала Богу дух на 22 ноември 230 г. Светицата се почита на 22 ноември както от православните, така и от римокатолиците.
7 Слоговите наименования представляват началните срички от първите шест стиха на популярен по онова време химн на св. Йоан
Кръстител, чрез който певците молят светеца да ги предпази от пресипване на гласа.
8 Вж. Борисов, И. Католически ли са нотите? – В: сайта „Православие БГ“, 04.03.2021 г.
www.pravoslavie.bg/Музика/католич-ски-ли-са-нотите/
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Съборният храм на светогорския манастир „Св. вмчк Георги Зограф“

Първо посещение на Зографския манастир
и първа среща с дядо Пахомий
Белоградчишки епископ Поликарп
Първото ми посещение на Света гора не беше свързано със Зографския манастир, българската обител на Света
гора, а с посещението на гръцки манастир.
По този повод, след като нашите монаси от Зограф разбраха за това, че аз съм посетил гръцки манастир, а не български, като българин и познат на повечето братя, бе настъпило известно разочарование и се бе създал повод да
се мисли, че има особена причина и неприязън от моя страна към тази велика за страната ни светиня и братство.
Разбира се, нямаше нищо подобно. Аз жадувах да посетя българския манастир на Света гора, да общувам и
служа с братството, да се поклоня на светините, които са безброй, както и да се запозная с прочутата Зографска
библиотека.
За да не посетя Зограф, а друг манастир, нямаше никой и нищо вина, защото това мое първо посещение на Света
гора бе свързано с пострижение на монах грък, когото познавах, а и бях свързан с неговия духовен отец, който ми
бе преподавател по пастирско богословие в семинарията в гр. Килкис.
Известно време след като до мен достигна информация, че братството е изразило смущение, че един българин
е посетил гръцки манастири, а не българския манастир, за да се разсее всяко съмнение и повод за спекулации,
аз организирах посещение на Света гора, но този път целта бе Зографския манастир „Св. Георги Победоносец“.
Вълнението ми за това пътуване бе голямо, неописуемо. Да отида на Света гора отново, да посетя Зографския
манастир за първи път – все неща, които ме караха да тръпна от вълнение, радост и благоговение.
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Между другото, всеки път когато съм посещавал тази
свята земя, винаги е имало (а и занапред се надявам да
има) благоговеен трепет на съкровеност и невинност.
Дойде денят, когато тръгнах с моя автомобил от Солун
за Урануполи, откъдето трябваше да взема кораб за
Света гора. Тръгнах сутринта рано, в 4:00 ч., за да бъда
навреме. Пристигнах в Урануполи около 8:00 ч., точно
преди да отвори бюрото за получаване на Диамонитирион1 .
Бях пръв. От нетърпение за това достойно посещение
исках да бъда изряден, прецизен и да нямам забележки
пред съвестта си, че в нещо съм се провалил.
Взех си документа, който ми позволява да посетя Света
гора, купих си билет за кораба и зачаках на пристанището.
Не след дълго, към пристанището се зададе огромен
кораб, който е колкото пътнически, толкова и товарен.
Името на кораба бе „Достойно ест“. След необходимата проверка от страна на морската полиция, аз се
качих на палубата на кораба и вече си представях как
стъпвам на Света гора и се наслаждавам на девствената
красота на Богородичната градина.
Като застанах на палубата, пред мен се откри прекрасна гледка: бистрото и тихо море, ширналият се Атонски полуостров, сгушеното малко селце и идващите
към кораба поклонници, които бяха като трудолюбиви
мравки, тръгнали да събират духовност, вяра, молитва,
добродетели. Всеки – вперил поглед към кораба, който
ще го отведе на друга земя, на място, което е извън пределите на греха и смъртта.
След като всички се качиха – поклонници и жители
на Атон, превозни средства и тежкотоварни машини,
корабът потегли. Бавно, тихо и целеустремено, той навлизаше в светогорските териториални води. Неизменна част от тази красота са и гларусите, които съпровождат плавателния съд, като че ли го инспектират, за да е
всичко сигурно и безопасно, както за светинята, така и
за поклонниците.
Всеки, който бе подготвен за тази „инспекция“, за да
умилостиви „инспекторите“, им подхвърляше късчета
хляб, като много често птиците сами се доближаваха и
си получаваха дажбата направо от ръката на пасажерите. Наистина красиво и вдъхновяващо. Връзка, която
показва, че тази близост между словесните и безсловесните стопля сърцето на човека и му дарява онова блаженство, което са имали първите човеци в Рая.
Наближавайки към светогорския бряг, корабът спря
на първото пристанище – това на Хилендарския манастир.
Второто пристанище е на Зографската обител. Когато
го съзрях, то се разкри пред мен внушително. Все пак е
едно от големите пристанища на Света гора. Комплексът се състои от сграда за поклонници, монашески конак и прекрасен храм, битови помещения със стопански пристройки. Отляво на общежитийната сграда, на
брега на морето, има кактус, ядлив, така наречения
„круша кактус“, който има широки, сочни листа, на
върха на които растат прекрасни плодове. Това е една
от внушителните гледки, които правят впечатление
при приближаването на кораба към пристанището.
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Когато има много поклонници или монаси, посетителите могат да бъдат транспортирани до манастира
посредством паркираните в близост до пристанището
автомобили. Това е така, защото българският манастир
не се намира на брега на морето, както много други, но
е разположен във вътрешността на полуострова.
Слизайки от кораба, видях, че няма превоз до манастира, който би могъл да вземе и мен, и се наложи да тръгна пеша. И слава на Бога!
По време на целия преход, от пристанището до манастира, който продължи около един час и четиридесет
минути, имах възможност да разгледам природата, да
подишам чист въздух и да вкуся от кристалната вода,
която се стичаше от премногото кладенчета отляво и
отдясно на пътя.
Имах възможността пълноценно, доколкото ми позволяваха силите, да се порадвам на тишината, благоуханието от различните цветя и билки, както и да осъзная
къде съм попаднал и да изкажа своята благодарност на
Бога и Света Богородица за милостта, с която ме обдаряват в този миг.
Както вървях и преминавах ту в пътека, ту в път,
най-после манастирът се показа на хоризонта. Западната стена на манастира и цялата му югозападна красота изпълниха моя поглед. Красота! Неземна красота
и величие! Бях мечтал за този момент.
Отбивайки се от пътя, тръгнах по камениста пътека,
която води до централния вход на манастира. Докато

1 Специално писмено разрешение за посещение на Света
гора – Атон, задължително за всички гости. – Бел.ред.

Пристанището на манастира „Св. вмчк Георги Зограф“, Света гора

вървях по стръмнината, пред мен се отвори нов хоризонт. Килията „Св. Георги“, манастирските градини за зеленчуци, маслиновите насаждения, лозята… Тогава, през 2001 г., те не изглеждаха така поддържани, както са
днес, но въпреки всичко имаха своето девствено обаяние, особено за човек, който за първи път стъпва на това
място.
Гледайки цялата тази красота и чудейки се на кое да се насладя по-напред, стигнах до портите на манастира.
Влязох в двора на св. Георги, поогледах се и останах без дъх, защото гледката ме плени, а намолеността на мястото ме покори завинаги. Величествени храмове, достолепни сгради, строени като войници на страж кипариси,
куполи, издигащи се в небесата – святост струи отвсякъде.
Един от братята ме посрещна, заведе ме в Архондарика, нагости ме с кафе, локум и анасонова ракийка и ме настани в килия.
През цялото това време аз бях носен като че на облаци и изпитвах такова щастие... И сега, когато пиша тези
редове, всичко изпъква в моето съзнание и копнея отново да отида и да се потопя в тази божествена атмосфера.
Но това не беше всичко. Очакваха ме още по-въздействащи за съществото ми моменти.
В уречения час за вечерно богослужение отидох в централния храм на манастира, но там се оказа, че е затворено,
защото службата се провеждаше в храма за зимно богослужение, намиращ се непосредствено до големия. Времето бе пролетно и все още братята не се бяха преместили в централния храм.
Нямам думи да опиша всичко онова, което видях, чух и усетих.
Всичко беше прекрасно. Останах приятно изненадан от братството, което по нищо не отстъпваше на другите
монашески братства по Света гора – по ред, дисциплина, пеене, организация.
Почувствах се наистина горд от нашия манастир и достойните му братя. Благодарих на Бога за това и се изпълни
сърцето ми с истинска гордост, че съм българин.
След молитвеното последование и общата вечеря отново се върнахме в храма и бе прочетено Малкото повечерие.
Когато приключи всичко и всеки се отправи към своята килия, за да си почива от дневната умора, много монаси
дойдоха, за да си поговорим, да споделим мисли и разсъждения, както за духовния живот, така и за всичко, което
ни заобикаля. По време на тези задушевни разговори аз имах възможност да споделя с братята онова, което бях
чул и което ме провокира да посетя манастира, разясниха се всички недоразумения и настъпи нов, благодатен
момент в нашите взаимоотношения.
Благодарение на благоразположението на братята, имах възможността да посетя храма, манастирските параклиси, да се поклоня на всички светини – икони и св. мощи, да разгледам и да опозная целия живот на братството
– духовен, битов и социален, както и да науча за бъдещите им идеи и проекти. Сега, след толкова години, мога
да кажа, че онова, което тогава бе поставено за цел, в момента е факт.
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Една от големите радости за мен бе дадената ми възможност да посетя манастирската библиотека. Това се случи
на другия ден, след богослужението и светата Литургия.
Познавах всички братя: едни лично, други задочно, трети само по име. Бях чувал много за дядо Пахомий, известен като дългогодишен монах, духовен човек, строг и справедлив, но най-вече като библиотекаря, който пази
манастирската библиотека и не пуска никого вътре.
Една от причините за тази му строгост бе това, че преди години бе открадната „История славянобългарска“ от
библиотеката. Поради това не допускаше никого в книгохранилището.
На излизане от храма след Литургия, дядо Пахомий, който също присъстваше на нея, тръгна, заобиколен от
монаси и гости. Всеки по нещо го разпитваше, а аз вървях зад тях. По едно време, разговаряйки с него, един от
братята му сподели, че отец Поликарп от България е тук в манастира. Дядо Пахомий от своя страна с особено
любопитство попита: „Къде е?“, а той му отговори: „Зад теб!“. Манастирският библиотекар веднага се обърна и
като ме видя, започна да се радва, да ме прегръща и целува. Стана ми много приятно, защото невинаги се случват
такива неща.
След като се разприказвахме и побеседвахме на двора, той сам предложи да ми покаже библиотеката на манастира. Уговорихме се за час и се разделихме.
Като наближи часа за среща, аз отидох да го чакам. Наистина той беше точен и с радост ме поведе към библиотеката. Озовахме се през желязна врата и той започна да вади от джоба си дълги, стари ключове, с които отвори
и тази, и другите врати, водещи към библиотеката и нейните поделения.
В първото помещение, в което влязохме, той ми показа една стъклена витрина, в която бяха положени „История
славянобългарска“ и един свитък, който се оказа, че е Златоустова литургия, използвана от св. патриарх Евтимий
Търновски. Застанал пред тези светини за нашия народ, аз бях изпаднал във велико благоговение и не исках да
се допра до стъклото. Чувствах се така привилегирован, както никой друг. Без да искам да посетя библиотеката,
старецът сам предложи да ме заведе. Дивно нещо!
След като разгледах всичко, което беше в това помещение, изведнъж дядо Пахомий дръпна един от рафтовете
и се отвори тайна врата, зад която се извиваха дървени стъпала, водещи към горен етаж. Останах като гръмнат.
Все едно бях във филм. Такива неща бях виждал само по филмите. Той каза, че това е тайник, който води към
друг етаж с ценни книги и който бил направен поради страх от крадци, разбойници и неприятели на манастира. Покатерих се с него и видях още едно помещение с книги. Книгите бяха стари, с кожена подвързия, дървени
корици, много от тях бяха написани на пергамент, ръкописни, с богата украса. Имаше различна литература. От
църковни богослужебни книги до духовни трудове, историческа литература, физика, химия, астрономия. Имаше чуждоезични книги – гръцки, латински, френски, немски, влашки…
Всичко това беше пред очите ми и аз бях изпаднал в транс. Чувствах се една малка прашинка от вселената, заобиколена от големи планети и звезди.
През цялото време отец Пахомий ми обясняваше кое какво е, откъде е и колко е ценно и важно. Той буквално
трепереше над всяка книга. Пазеше ги като очите си. Не даваше нещо да бъде помръднато без негово знание.
В един момент нашата разходка в този приказен свят приключи и ние се озовахме отново в изходната позиция, с
многото ключове и различни секрети.
Дядо Пахомий сам пожела да ме заведе на това дивно място от Зографската света обител. Вечно съм му благодарен за този жест. Запазил съм тези картини от библиотеката непрестанно живи в себе си. Споменът е незаличим
и вечен.
Останах още един ден в светата обител и цялото време прекарах в разучаване на манастира. Посетих гробищния
параклис и костницата, поклоних се на гробовете на достойните отци, посветили живота си на светата обител и
отдали дните си в молитва за България.
Беше едно невероятно приключение, като в приказка.
Настъпи и часът да си тръгна. Този път не ходих пеша, а братята ме закараха до пристанището. Качих се на кораба, пристигнах на Урануполи и се прибрах в Солун, в манастира на св. Теодора, намиращ се в центъра на града
(там живеех и служех като студент). Дълго време след това величествено преживяване, на всеки, когото срещнех,
разказвах за своето първо и незабравимо посещение на Зографската обител.
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Художник: Велиана Кавалджиева от гр. Любимец, 9 г.

Рождественски конкурс
за детско есе
Софийската света митрополия, с благословението
на Негово Светейшество Софийския митрополит
и Български патриарх Неофит, организира детски
конкурс за есе, проведен в периода от 15 до 30
ноември 2021 г., във връзка с предстоящия празник
Рождество Христово.
Темата на конкурса бе Как се ражда Христос в
нашето сърце, като целта е децата да споделят
как разбират радостта от Христовото Рождество.
Жури на конкурса бяха Негово Преосвещенство
Белоградчишкия епископ Поликарп, викарий на
Софийския митрополит, д-р Андрей Касабов,
началник на Културно-информационния отдел на
Софийската света митрополия, както и Весела
Игнатова и Пламен Михайлов, редактори в
официалния сайт.
На следващите страници публикуваме трите найдобри детски есета, участвали в конкурса, в реда
на тяхното получаване.

Рождество на Спасителя
Валентин Валентинов Железов от гр. Карнобат, 14 г.
Имало едно време една далечна земя. В нея управлявали лоши, алчни и самовлюбени царе. Народът
търпял тежки унижения и наказания за измислени закони. Хората страдали, бедствали, боледували, но
нямало кого да помолят за помощ.
В една много студена декемврийска нощ земята притихнала в студената завивка на снега. Небето било
ясно и като никога обсипано със звезди, които сякаш били дошли да станат свидетели на нещо необичайно. И ето, точно в полунощ, на тъмния небосклон се появила светлина и в нея изгряла с топло сияние
голяма и ярка звезда. Нейната светлина огряла земята и сякаш чудна топлина и надежда събудили хората. Тази звезда била за тях знакът, че се е родил Спасителят на човеците.
Бог изпратил Своя Син, Който се родил в обора от избраната Дева Мария. Овчарите първи видели звездата и с радост се прегърнали. Мъдреците от Изтока тръгнали със свети дарове да Го посрещнат и
поздравят. Вече нищо нямало да бъде същото в тази земя. Спасителят дошъл и извършил много чудеса,
помагал на хората и ги учел как сами да си помагат. В тежки моменти и в беда те зовели Неговото име
и Той им давал силата, сочел им верния път, вършел чудеса за тяхното спасение.
Това се случило преди повече от две хиляди години. Рождественската нощ е празник и до днес. Хората
ликуват и празнуват Неговото идване. И нашето семейство очаква с нетърпение този велик християнски
празник. Всяка година се събираме всички около празничната трапеза. На нея има седем постни ястия
и питка с паричка. До масата е сложен панер със слама – простичкото ложе, в което се е родил малкият Иисус. Чакаме Го… В камината гори бавно бъдникът – дървото, което татко е приготвил още през
лятото. На стената пред иконата баба пали малко кандило и се моли. Дядо тръгва със запаления тамян
да прекади всеки ъгъл от дома ни. Щастливи сме, че сме заедно и се обичаме. Щастливи сме и благодарни, че имаме всичко, от което се нуждаем – дом, хляб, семейство и много любов. Той е тук, у дома,
с нас на скромната ни трапеза.
Полунощ е. Излизам навън и търся в небето ярката витлеемска звезда. Всички звезди трепкат, сякаш
радостни и те в тази велика нощ. Но най-ярката от тях, тази, която ми дава любовта и силата, е в моето
сърце. Наричаме я Вяра!
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Как Христос се ражда в нашето сърце
Ирина Цветанова Тошева от с. Гара Елин Пелин, 13 г.
Бог е любов. Той обича всички хора – и добрите, и лошите. Така и ние трябва да Го обичаме, защото любовта към Бога е една от основните три християнски добродетели – вярата, надеждата и любовта. Тези
добродетели не могат една без друга. Ако няма надежда и любов, то не може да има вяра. Ако няма
вяра и любов, то няма и надежда. Същото е и с любовта към Господ. Тя не съществува, ако няма вяра и
надежда.

Художник: Мартин Стаменов от гр. Червен бряг, 7 г.
Господ чука на вратата на сърцето на всеки човек, но често ние не я отваряме и не допускаме любовта към Бога да се роди и живее в нас. Той винаги ни дава възможност за това чрез изпитания, на които
повечето от нас се пречупват, а тези, които ги преминат, имат в сърцето си любов към Бога. Те изпитват
неизказана благодат, щастие и мир. Те са удостоени с велика, Божествена радост, светлина и топлина.
Някои от предпоставките за придобиване на Христовата любов са малки, прости и лесни, но Бог вижда
в тях голяма вяра, безкрайна надежда и неразрушима любов към Него. Господ удостоява със Своята
благодат всеки с чисто сърце. Любовта към Бога е пътят към тази благодат. Някои от малките неща, които
можем да правим в забързаното ни всекидневие, са: да се прекръстим, като минем покрай православен храм или преди всяко ново начинание, да се молим през свободното си време, да направим
няколко поклона, да се причащаваме и изповядваме, да спазваме Божиите заповеди, да не се гневим
и сърдим напразно, да помагаме на хора в нужда и много, много други.
Но в какво се състои тази любов и защо е важно да я имаме в сърцата си? Със сигурност тя не е като
плътската, временна и веществена, любов. Тя е много по-голяма и специална. Тя дава животворна сила
на тези, които вървят по трънливия и нелесен, но правилен и спасителен път към Бога. Тази любов е толкова важна за душата, колкото храната за тялото. Тя е ключът към райските врати за тези, които я имат в
сърцата си.
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На Рождество Христово – празника, на който Господ Иисус Христос се смири толкова много, като прие
човешката плът, че по никакъв начин не можем да Му се отблагодарим – трябва поне да помислим за
Бога. Да оставим земните, досадни грижи, които ни водят към материалното, и да Му се помолим. Аз
всяка година се радвам много на празника. Разбирам, че както Христос се е родил на земята, така
любовта към Него може да се роди в сърцето ми, ако я приема. На този ден се обръщам към Господ с
благодарствена молитва, участвам в светата Литургия и после в усамотение се отдавам на спасителни помисли. Мисля си за величието на Божията любов, за чудесата, които Иисус Христос е извършил,
за примера, който ни е дал, само и само да ни привлече към Себе Си и да ни избави от тежестта на
греховете.
Така Христос се ражда в моето сърце! Дано с наближаването на Рождество Христово повече хора
отворят сърцата си за Него, за да усетят поне частичка от божествената любов и от онази дивна радост,
с която някога ангелите и мъдреците са приветствали родилия се Богомладенец. Честито Рождество
Христово!

Как се ражда Христос в нашето сърце
Ивана Георгиева Стефанова от гр. Самоков, 14 г.
Човекът винаги е искал да изгражда добър пример, който ще подлежи на подражание от останалите,
което е било и все още е една от уникалните човешки черти. За да постигнем този идеал, трябва и да
имаме на първо място човещина и добрина. Когато имаме тези тъй уникални черти, създаваме надеждата някой да последва нашия пример и да стане по-добър човек. За да се покаже кое е правилното,
някой трябва да се опълчи на лошото и неправилното, за да изтъкне добрия пример за следване занапред. Без пример ние понякога не можем да разберем кое е правилното, или да го разграничим от
лошото. Всеки човек, независимо на каква възраст, трябва да създаде идеала си за добро, трябва да
преоткрие светлината в себе си, да върви по светите стъпки на доброто и да се остави то да го води
напред. Раждането на най-голямото добро доведе до тези свети идеали. Не бе ли този ден в миналото,
нашият свят може би нямаше да бъде изпълнен с толкова добрина, макар и понякога да не я виждаме
пряко с очите си, защото понякога най-хубавите неща не винаги се виждат с очите, а с душата.
Раждането на светлината и доброто. Святото раждане на Иисус Христос донесе земното щастие, светлината и доброто и породи искрата на добрината в хорските души. Преоткриването на доброто е важна част от моя живот, както и на всеки друг. Още от малки знаем как да постъпваме с добро във всички
ситуации, пред които сме изправени. Чувствата ни невинаги могат да се опишат с думи, те са доста
сложно нещо според мен. Освен действителното раждане на Иисус Христос, тогава се ражда и добротата в човека и се осветява пътят към по-доброто.
Дори и да не съм присъствала на този свят момент, примерът и всички извършени дела (от Него – бел.
ред.) дават също огромен идеал за добро. Мисълта за това нещо ми дава представа как на първо
място трябва да изразяваме човещина, да излъчваме милосърдие и да бъдем позитивно настроени
към всичко и всекиго. Наближаването на Рождество Христово ми дава искра към стремежа да бъда
по-добър човек, да размисля над грешките си и да не ги повтарям повече. Вярата е едно от най-важните
неща, които трябва да притежава всекиго от нас. Истински стойностните неща не могат да се видят,
те могат само да се почувстват, да преминат през душата ни като лек ветрец и да ги почувстваме със
сърцето си. Вярата за мен е едно от най-важните неща, вярата в по-добрите дни и вярата в доброто ме
карат да продължавам все напред и напред. Магията на Коледа за мен не се крие в материалните
неща, тя е в нещата, невидими за нас, които трябва да ги почувстваме и да се опитаме да ги разберем.
Трябва да се стремим към святост, вместо към материалните потребности. Всички трябва да си припомняме кои са наистина важните неща, с идването на тези важни празници трябва да си припомняме
да бъдем по-добри, да си помагаме, да се радваме на малките моменти и да проявяваме човечност
във всеки момент.
Раждането на Христос в моето сърце е картината, в която светостта се изтъква, светлината е на показ,
изпълнена само с красота, хубави чувства и емоции. В душата семето на добротата расте и расте с
всяка изминала благородна постъпка и така се изгражда постоянно, ден след ден. Нужно е да си спомняме благородните постъпки на всеки, особено тази на Иисус Христос, откъдето започва едно по-добро
начало за хората. Тази картина, изпълнена само с красота, е една блестяща част от моето сърце, искра, блестяща и в най-мрачните дни, надежда за промяна към по-добро.

Православно изкуство
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Свети крал Стефан Милутин
и митрополитският катедрален храм
„Св. вмчца Неделя“
Ставрофорен иконом Николай Георгиев

Мощите на св. Крал Стефан Урош II Милутин са една от най-почитаните светини през
вековете в град София. Всъщност за цяла България те са втората по значимост светиня в
цял ръст след мощите на св. Йоан Рилски Чудотворец. Само тези двама светци се покоят
у нас с целите си тела. За да бъдат запазени през вековете от всякакви природни бедствия
и посегателства от друговерци и зли човеци – земетресения, кърджалийски нападения, грабежи, пожари и други бедствия – те са били не само обект на най-дълбоко поклонение от
страна на духовенството и благочестивите християни, но за тяхното опазване и съхранение, на различни места по различно време, са били полагани усърдни грижи.
Интересни са спомените на по-старите софиянци, които са разказвали и
предавали историите на поколенията си за мощите на светия крал: знаело
се, че е бил почитан дори от обитаващите София преди Освобождението турци. Помни се, че когато минавали край църквата, сваляли феса си от
уважение. Така че не само християни, но и мюсюлмани се покланяли пред
ковчега му. Турците го наричали Крал баба (отец, баща) и вярвали, че тялото
на краля пази града от земетресения. Старите софиянци го почитали като
пазител от природни бедствия. По-късно дори се твърдяло, че мощите на св.
Крал са опазили столицата от нахлуването на сръбските войски по време на
Сръбско-Българската война през 1885 г.
Поради трудни и кризисни събития, мощите известно време са били съхранявани в няколко централни столични храма – „Св. Архангели“ (вече разрушен),
„Св. Марина“, „Св. Николай Мирликийски“ и др., а също и в Люлинския манастир
„Св. св. Кирил и Методий“, наричан от всички „Св. Крал“. Но в митрополитската
катедрала „Св. Неделя“ мощите на св. Боговенчан крал Стефан Милутин са
намерили своя истински дом – достойно място за този ревностен християнин,
който е строил за всяка година от царуването си по една църква или манастир, и то не само в Сърбия, но и в Йерусалим, Цариград и Атон.
Всеки вторник след св. Литургия в митрополитската катедрала пред неговите
мощи се чете Акатист на св. Крал. Също така от векове вярващите оставят
дрехи на болни хора да пренощуват до мощите на светеца, и по този начин
наистина се извършват много чудеса. Всяка година на 29 октомври, по време
на св. Литургия, мощите на светеца тържествено се внасят в св. олтар и на
св. Престол се преобличат. А 30 октомври – деня, който Българската православна църква е определила за честване на паметта на Боговенчания крал
Стефан, е един от храмовите празници на митрополитската катедрала „Св.
Неделя“.
Ставрофорен иконом Николай
Георгиев, председател на църковното
настоятелство на митрополитския
катедрален храм „Св. вмчца Неделя“

Църковният историк академик Иван Снегаров (†1971) пише: У софиянци

има висок култ към св. Крал [...] С течение на времето софиянци почнали да забравят националното потекло на св.
Крал и го считали свой местен светия.
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Българите използват почитта на турците към Крал баба и измолват построяването на нова църква. В периода 1856
– 1865 г. върху старата „Св. Неделя“ е вдигнат нов храм. Публицистът Петър Карапетров пише през 1895 г.: Обаче,

когато в последната Руско-турска война русите бяха завзели Средец, владиката Мелетий
намерил, че названието „Света Неделя“ не било благозвучно за ушите на русите, па и за да
угоди на тогавашния тука сръбски дипломатически агент, който му бил личен приятел,
и надясно и наляво казвал и разправял, че храмът се не казва „Света Неделя“, ами се вика
„Свети Крал“. Владика Мелетий налага името не само за да угоди на сърби и руси. Той ясно чува молитвения
глас на народа, който искрено тачи мощите. Във възрожденския печат например църквата почти винаги се споменава като „Св. Крал Стефан“.
По време на Сръбско-българската война от 1885 г. една от целите на крал Милан била да отнесе светите мощи в
Сърбия. В София обаче вярват, че тъкмо св. Крал е опазил столицата от сръбските войски.
Западните ни съседи мислят за мощите и по време на Първата световна война. След Ньойския диктат те се обръщат
към генерал Кретиен, главнокомандващ окупационния корпус у нас. Сърбите го увещават да им предаде мощите.
Генералът обаче бил наясно, че народът щял да негодува бурно, защото българите едва ли биха се лишили от
светите мощи, които от векове благоговейно почитат и целуват.
Стари софиянци, вещи в дворцовите дела, разказват, че цар Фердинанд е щял да размени мощите на св. крал Стефан Милутин за половината Южна Сърбия. Това може би не е нищо повече от градска легенда, но едно е сигурно
– XIX и XX век са изпълнени с дълбока почит на всички столични социални слоеве към мощите на свети Крал и дори
пълно посвещение на цели родове към него.

Да се разходим из историята:

1321
Стефан Урош II Милутин е погребан в построения от
него като задужбина1 манастир Банска (област Метохия, дн. Косово), посветен на небесния му покровител –
св. първомъченик и архидякон Стефан. Банският епископ
Данило II е този, който пренася нетленните му останки
тук. Почти веднага Сръбската православна църква причислява краля към лика на светиите заради неговата изключителна благотворителност и святост.

1389
След Косовската битка от 1389 г. мощите му са пренесени от Банския манастир в близкото рударско село
Трепча.

1455
Село Трепча е разорено от турците. По това време София е център на Румелийския еялет, тоест седалище на
Румелийския бейлербей.

1460
Около 1460 г., време на чумна епидемия и на конфликти
с турците, Софийският митрополит Силваний пренася
светите мощи от Трепча в София. По време на кърджалийските безчинства за няколко години са скрити в Горнобанския манастир „Св. св. Кирил и Методий“ в Люлин
планина, оттогава наричан и „св. Крал“. Впоследствие те
биват пренасяни последователно в ротондата „Св. Георги“, в храма „Св. Безплътни сили“ (или „Св. Архангели“), в
митрополитската църква „Св. Марина“, в храма „Св. Николай Мирликийски“ и накрая в „Св. Неделя“.
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1469
Разказ за връщането на честните мощи на преподобния наш отец Иван от град Търново в неговата
Рилска обител (написан от очевидец – дякон Владислав
Граматик, и поместен във „Великия панигирик“ на Рилския
манастир).
Жития на българските светии (в новобългарски превод от †Левкийски епископ Партений, том I, Синодално
издателство, София, 1974).
Като преминаха ония предели и стигнаха в Средец
(София), внесоха ковчега в големия храм „Свети великомъченик Георги“, където лежи и свети крал Милутин, наречен Бански, и докато там на един одър лежаха светците и издаваха двойно благоухание за чудо
на всички, целият град веднага се стече при тях със
свещи и кадила.
Св. Йоан е положен в Рилския манастир на 30 юни 1469 г.

1515
Житие на светия славен и добропобеден мъченик Георги Софийски Нови
Жития на светиите (преведени на български език от
църковно-славянския текст на Чети-минеите на св. Димитрий Ростовски).

1 Сграда в Средновековна Сърбия (обикновено църква или
манастир), построена от владетел за спасение на душата.
Предназначена е и за упокоение на тленните останки на дарителя. – Бел. ред.

1578
През 1578 г. немският пътешественик Стефан Герлах
съобщава, че ги е видял в църквата „Св. Марина“. Виждали се само ръцете му, а на гърдите му имало съсъд за
помощи.

1681
Тази е годината, за която се счита, че св. крал Стефан
Милутин избира нетленните му мощи да бъдат положени
в митрополитската катедрала „Св. Неделя“, и от тогава
до сега имаме благоволението му да пребъдва под големия купол на този величествен храм. Дай Боже да е така
вовеки!

1831
Ето един интересен запис на Захарий Круша от 11 април
1831 г., в който се описва как град София бил ограбен
жестоко от кърджалии. Знайно да бъде на всякому живому человеку, че когато дойде Али бег кърджалията в
София да обира – разби чаршията, обра стоката, обра
черквите и изтърсиха Свети Крал низ ковчего на сред
черквата Свети Архангел Михаил.

1845
Както бе споменато, св. Крал е преместен в катедралата „Св. Неделя“ около 1681 г. Руският славист Виктор
Григорович пише, че през 1845 г. е видял тялото тук.

1863

Свети Георги Софийски Нови предаде на Бога духа си
на 11 февруари, 12 часа през деня, Месопустна неделя, 1515 година, третата година от царуването на
турския султан Селим, при Софийския Митрополит Панкратий. Скоро след това е канонизиран, във
връзка с което поп Пейо написва негово житие и служба.
Вътре намираме думите на св. Георги към мюсюлманина,
който го кара да се откаже от вярата си в Христос: Ако
не вярваш, ела с мене да ти покажа краля Стефан
Милутин в този град, който лежи в ковчега си като
току-що заспал, и чиито мощи изпущат благоухание
като крин, и повярвай, че той е свят и ние всички,
които изповядваме същата вяра като него, сме праведни.
Кивотът на св. крал Стефан винаги е стоял в първенствуващия софийски храм. Първо е положен в ротондата „Св.
Георги“. През ХVI в. тя обаче е превърната в джамия и
мощите са преместени.

Една дописка от София до вестник „Българска пчела“ в
Браила (Румъния) от 10 септември 1863 г. също представлява ценно свидетелство:
Знайно ви е, че тая година съборната черкува на свети Милутина у Средец ся прави с цел това нещо да
ся свършва. Трите ѝ фенерлии сводове ся доизкараха
и ся покриха още оня месец с железни платици. Сега
ся издокарва нартиката с 16 сводове (аван-кубети),
която за черковното великолепие ще ся направи що не
малко да значи. Двете разукрашени камбанарии, които ся издигат почти на равна височина с фетерлиите
сводове на кюшетата на западната страна като две
прекрасни пирамиди, още по-голямо украшение и великолепен глед на огромното това величествено здание у Средец. На лицето, на главния вход стои доста
добре издълбан на чист бял мрамор следующия надпис с много едри букви на черковно-славянски: „Храм
Святаго боговернаго краля Милутина, нареченаго
Стефана, воздвигнат от благочестивите пожертвувания на българите у Средец. В дните на султан Абдул Азиса, 1863.
Светите мощи са оцелели при пожари и бедствия и при
нападения от османци и кърджалии, и при масовите потурчвания.
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1925

2013

Мощите оцеляват дори и когато безбожните комунисти
взривяват катедралния храм на 16 април 1925 г.

Президентът на Р Сърбия Томислав Николич идва 19 септември на двудневно официално посещение в България
по покана на българския държавен глава Росен Плевнелиев. Той посещава митрополитския катедрален храм
„Св. Неделя“ в София и се покланя на мощите на св. крал
Стефан Урош II Милутин.

2006
През 2006 г. Сръбската православна църква инициира
връщането на мощите на св. крал Стефан Милутин от
България в Сърбия, като това се очаква да бъде договорено между Сръбската и Българската православна
църква.
18 декември 2006 г. Сръбският вестник „Блиц“ съобщава, че мощите на св. крал Стефан Милутин, най-големия
сръбски ктитор на църкви и манастири, ще бъдат върнати от България в Сърбия, в манастира Банска, в който са
се намирали от 1321 до 1460 г. Мощите на светеца все
още се съхраняват в софийския храм „Св. Неделя“.
От канцеларията на Св. Синод на Българската православна църква уточняват, че Св. Синод наистина е взел
решение, но то е да се даде на Сръбската църква само
частица, а не целите мощи на св. крал Стефан Милутин.

2021
На официално посещение в България пристига министърът на външните работи на Сърбия Никола Селакович,
който преди официалните си срещи се покланя с вяра и
благочестие на мощите на св. крал Стефан.

В заключение мога да кажа, че най-точната информация e тази, която намерих у г-н Христо Темелски. Според него мощите на св. крал Стефан
Милутин са в митрополитския катедрален храм „Св.
Неделя“ от 340 години (1681), а в София – от 560
години (1461).
Фотогрофии: Пламен Михайлов

Предстоящи годишнини през 2022 г.
1170 години от възцаряването (852 г.) и 1115 години от успението (2 май 907 г.) на
св. цар Борис-Михаил Покръстител
1155 години от успението на св. Михаил Воин (867 г.)
1095 години от първото въздигане на Българската архиепископия в Патриаршия (927 г.)
955 години от успението на св. преп. Прохор Пшински (1067 г.)
585 години от мъченичеството на св. мчк Георги Софийски Стари (26 март 1437 г.)
550 години от канонизацията на св. Киприян Киевски, Московски и на цяла Рус (1472 г.)
300 години от рождението на св. преп. Паисий Хилендарски (1722 г.)
300 години от мъченичеството на св. прпмчк Никодим Албански (11 юли 1722 г.)
285 години от мъченичеството на св. мчк Константин Софийски (1737 г.)
285 години от мъченичеството на св. свщмчк Симеон Самоковски (21 август 1737 г.)
260 години от написването на „История славянобългарска“ (1762 г.)
220 години от мъченичеството на св. прпмчк Лука Одрински (23 март 1802 г.)
220 години от мъченичеството на св. мчк Лазар Български (23 април 1802 г.)
220 години от мъченичеството на св. мчк Райко-Йоан Шуменски (14 май 1802 г.)
200 години от мъченичеството на св. мчк Йоан Търновски (16 юли 1822 г.)
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Възрожденска икона на св. Йоан Рилски от столичния храм „Св. Седмочисленици“
Фотогроф: Пламен Михайлов

Денят на будителите и началото на
Българското възраждане

Всяка година на 1 ноември честваме един необикновен празник. Денят на народните будители не е просто едно официално събитие, той е културно явление, характерно единствено за нас, българите. Почитаме го с всенародни тържества, ученически шествия и пламенни речи от духовници, политици и общественици. Но рядко се замисляме как възниква
идеята за празника, защо се чества точно на този ден и кои са истинските народни будители. Въпроси, които могат да ни насърчат и ние днес да подражаваме на най-достойните
наши предци.
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През месец април на далечната 1909 г., скоро след тържественото обявяване на Българската независимост, се уреждат и всички финансови въпроси между България и Османската империя.
Страната ни става равноправна на свободните европейски държави – събитие, чакано от народа
ни повече от пет десетилетия. Същата година в Пловдив за първи път се отбелязва Денят на
народните будители – на 1 ноември. Празникът е отражение на огромната признателност към
всички участници във вече изпълняващото своите цели Българско възраждане – към борците за
държавно освобождение и църковна независимост на българите, към просветните дейци, но и
към всички духовни просветители на народа ни. Събитието е възприето с възторжени чувства
и редица населени места последват примера на града под тепетата. Почитта към предците ни
прераства във всенароден устрем за освобождението и единството на всички български земи, чиято кулминация се явява победоносната Балканска война. Последващите военни действия обаче
завършват по трагичен начин за България – с опит за въоръжен преврат и две национални катастрофи. След позорния Ньойски договор земите ни отново биват разпокъсани, а непобедимият
през войните български дух е почти съкрушен. Размирното правителство на Александър Стамболийски прави реална опасността от размиване на националната ни идентичност и на православната ценностна система на българите. Започналата гражданска война у нас оставя кървавата
си следа през цялото столетие.
В това смутно време български
интелектуалци, общественици
и културни дейци се обединяват около една достойна идея
– да не позволят паметта за
славните ни предци и духовните водачи на народа ни да
потъне в забвение. Следвайки примера на просветните
инициативи отпреди войните,
през 1922 г. Станимир Станимиров, Александър Радославов, Димитър Лазов, проф. Беньо Цонев, Иван Вазов, проф.
Любомир Милетич, д-р Михаил Арнаудов, д-р Филип Манолов, Христо Цанков-Дерижан,
проф. Иван Георгов, Стилиян
Чилингиров, Адриана БудевЧестване на 1 ноември 1927 г. в София
ска и Елена Снежина отправят
предложение до министъра на народното просвещение Стоян Омарчевски за определянето на
1 ноември като официален празник в чест на българските будители, бележити духовници, държавни и просветни дейци от Възраждането. След постановлението на Министерския съвет от
31 октомври същата година за обявяване на празника и промяната в Закона за празниците и неделната почивка от 19-ото Народното събрание месец по-късно, на 3 февруари 1923 г. цар Борис
III узаконява окончателно Денят на народните будители да бъде тържествено отбелязван всяка
година на 1 ноември. В прокламацията за празника се казва следното:
Първата наша грижа е да обърнем погледа на нашата младеж към всичко ценно и светло от
нашето минало и да я приобщим към това минало, за да почерпи тя от него бодрост и упование, сила и импулс към дейност и творчество. Нашата младеж трябва да знае, че животът
само тогава е ценен, когато е вдъхновен от идейност, от стремеж; само тогава животът е
съдържателен и смислен, когато е обзет от идеализъм, когато душите и сърцата трептят
за хубавото, националното, идеалното, а това е вложено в образите и творенията на всички
ония наши дейци, които будиха нашия народ в дните на неговото робство, които го водиха
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към просвета и национална свобода през епохата на Възраждането и които му създадоха
вечни културни ценности през неговия свободен живот (православната християнска вяра
– бел. ред.) [...] Министерството на народното
просвещение определя деня 1 ноември — деня
на св. Йоан Рилски, за празник на българските
будители, за празник, да го наречем, на големите българи, чрез който празник, уреден планомерно и системно, да се обединяват всички
усилия в това направление, като тоя ден се
превърне в култ на българския народен гений:
отдавайки почит към паметта на народните
будители, към ония, които като самоотвержени воини водиха българския народ в миналото към просвета, към свобода, към култура,
да вдъхновим младежта чрез техните светли
образи към народни и културни идеали.
По тогавашния църковен календар на този ден
се чества всебългарският покровител и Чудотворец св. Йоан Рилски (19 октомври – по нов
стил), което показва, че по това време народът
ни ясно осъзнава живата духовна приемственост с родните светии още от Първото българско царство. Видно е, че животът и словата на
св. Йоан се възприемат като пътеводна светлина не само от монасите в Рилската света обител,
но и от всеки български будител и православен
християнин. Със своето строго отшелничество
Рилският чудотворец дава пример за велико
въздържание, за самоотвержена обич към Бога
и към хората, а духовните плодове от подвига
му, от неговите напътствия и молитви не престават да се умножават векове наред – чак до
наши дни.
Примерът на св. Йоан бива последван от голямо множество монаси през вековете, от дивни
отшелници и светии – както в България, така и
в целия православен свят. Сред тях са и първите вдъхновители на Българското възраждане –
св. Пимен Зографски, св. Паисий Хилендарски и св. Софроний Врачански. И тримата
поемат по тесния път на монашеския подвиг,
понасяйки множество лишения и страдания в
име Божие. Укрепнали в духовния живот, те
отдават всичките си сили да вдъхнат надежда,
православна вяра и силен дух на изстрадалия
български народ.
Делата и на тримата светци сякаш са добре познати днес, но често забравяме най-важния им
подвиг. Св. Пимен запалва искрата на Българското възраждане с усърдното си храмострои-

телство, възстановяване и изписване на стотици храмове и десетки манастири по родните
земи. Но преди всичко той вдъхновява редица
благодетели и събужда стотици енории и свети обители за духовен живот, за да възстанови
здравите устои на православната вяра у българите в началото на XVII век, след две столетия
под верско потисничество. В резултат от примера на св. Пимен, през втората половина на
османското иго българските светии се умножават повече от два пъти, а духът на предците
ни става все по-несломим...
Век по-късно идва време за чутовното дело на
св. Паисий. Той не просто изследва, описва и
разпространява историята на нашия народ,
събуждайки родолюбие и национална принадлежност: хилендарският монах написва
единствената запазена до момента православна история на България, в която основният
Деятел е Господ Бог, а родните царе и светии
в симфония помежду си изпълняват Неговата
воля, промисъл или допущение.
За да достигнат до повече българи Евангелските слова и неповторимият труд на св. Паисий,
бившият котелски свещеник, впоследствие
Врачански епископ, св. Софроний не спира
да проповядва вярата, да разпространява „История славянобългарска“ и да поучава в истината поверения му народ въпреки неспирните хули и нечовешките страдания, на които е
подложен цял живот. Неговите проповеди
в „Неделник“ и до днес са сред най-четените
при празнични богослужения в родните храмове.
В Деня на народните будители най-често почитаме видните борци за църковна независимост и държавно освобождение, но не бива да
забравяме и огромното множество българи,
загинали мъченически през османското иго за
вяра и родина и заради които свободолюбивият дух е бил запазен. Между тях канонизирани за светии са светогорските монаси Яков
Костурски и двамата му ученици Яков и Дионисий, Лука Одрински, Никита Серски, Прокопий Варненски, Игнатий Старозагорски,
Акакий Серски и Онуфрий Габровски; светиите Георги Софийски Стари, Нови и Най-нови; Николай Софийски, Трендафил Старозагорски, Висарион – епископ Смоленски,
Никодим Албански, Константин Софийски,
Симеон – епископ Самоковски, Христо Градинар, игуменът в Свищов Дамаскин Габровски,
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Йоан Българин, Анастасий Струмишки, Злата
Мъгленска, Лазар Български, Райко Шуменски,
Йоан Търновски, Димитър Сливенски, деветимата Новоселски и хилядите Баташки мъченици, както и безброй знайни и незнайни християнски изповедници по нашите поробени земи.
Със своите нечовешки страдания и саможертви те насочват съвременниците си по пътя на
твърдата и непоколебима вяра, усилвайки упованието им в Божията подкрепа и закриляйки
ги чрез чудотворната сила на светите си мощи.
Множеството свети мъченици и увеличаващите се издевателства над българите християни
дават и силен тласък на националноосвободителните действия. А мъченията и убийствата на
верска основа са достигали нечовешки размери
– само в Батак от 900 къщи не остава нито един
покрив и здрава стена, от 8000 – 9000 жители
са избити над 5000, чиито мощи и до днес се
пазят в местния храм „Св. Неделя“. Отзвукът от
баташкото клане не само сред българите, но и
в Европа е толкова голям, че пламва Руско-турската война, в резултат на която след две години България е освободена.
Но паметта за дивните ни светии и народни будители често се оказва неудобна за политическите идеологии, тъй като славните ни предци
следват православния мироглед и са изпълнени с безкористно родолюбие. Затова само двадесет и две години след всенародното обявяване на Деня на народните будители празникът бива
отменен от атеистичния режим, заедно с 24 май и всички празници, свързани с Църквата или с
националното самосъзнание. На 28 октомври 1992 г. честването на 1 ноември отново е възобновено с решение на 36-ото Народно събрание, благодарение на покойния проф. д-р Петър Константинов – председател на Общонародно сдружение „Мати Болгария“. Дали обаче българите
осъзнаваме автентичния замисъл на Деня на будителите, зависи от всеки един от нас.
Днес ние не можем да повторим подвизите на св. Йоан, писанията на св. Паисий или страданията на светите мъченици. Можем обаче да се стремим да им подражаваме – като изповядваме дръзновено православната вяра, като украсяваме живота си с християнски добродетели, чрез
църковен живот и ежедневни саможертви от любов към Бога, родината и хората около нас. Това
правят будителите – дават ни пример как да живеем. Извеждат ни от удобния сън на егоизма.
Припомнят ни, че ако вечно угаждаме на плътта и емоциите, ставаме им роби и те ни изпояждат
отвътре... А Господ Иисус Христос ни прави свободни. Учи ни на прошка, на въздържание, дава
ни сили да обичаме безусловно. Затова постим, затова ходим на църква, изповядваме се и се причастяваме – както го правеха и всички най-достойни будители и български светии.

Нека винаги помним техните слова и подражаваме на великото им дело!
Използвана литература:
Ден на народните будители. Сайт на Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе. https://www.libruse.bg/view?name=Ден
на народните будители&event=644
Макгахан, Дж. Турските зверства в България. Превод на български и уводна бележка: Димитров, Т. Д. Женева, 1966.
Тодоракова, М. Денят на народните будители. Известия на Държавните архиви, 79, 2000/2001.
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80 години от монашеското пострижение на
Българския патриарх Максим
Българският патриарх Максим е роден на 29 октомври 1914 г. в с. Орешак, Троянско, в семейството на
Пена Борджукова и Найден Минков Рачев. Кръстен е с името Марин Найденов Минков.
Основното си образование получава в родното село и едва дванадесетгодишен постъпва послушник в
Троянския манастир. Прогимназията завършва с отличен успех и от 1929 до 1935 г. учи и завършва с отличие Софийската духовна семинария, когато неин ректор е архимандрит Борис Симов (впоследствие
Неврокопски митрополит). Съучениците единодушно го характеризират като младеж с весел нрав, но
сериозен в заниманията.
От 1936 до 1938 г. е църковен певец и деловодител в храма „Св. Богородица“ в гр. Русе. Насочен от
приснопаметния Доростолски и Червенски митрополит Михаил към социално служение, той работи
усърдно сред питомците на църковното сиропиталище „Св. Йоан Рилски“.
От есента на 1938 до 1942 г. следва в Богословския факултет на Софийския държавен университет. По
време на следването участва в дейността на студентските богословски кръжоци и беседи на православните братства.
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На 13 декември (Андреевден, ст. ст.) 1941 г., през
последната година на обучението си, в параклиса на Богословския факултет приема монашески
постриг от приснопаметния Ловчански митрополит Филарет. Приема името Максим в чест на св.
преп. Максим Изповедник – светец на св. Църква
от VII в., прославен със силна вяра и православна изповед. Монашеското пострижение става под
духовното старчество на игумена на Рилския манастир архимандрит Натанаил. С даването на монашеските обети той посвещава целия си по-нататъшен живот на непрестанно служение на Бога.
На 19 декември (Никулден, ст.ст.) 1941 г. приснопаметният Врачански митрополит Паисий го ръкополага за йеродякон в семинарския храм „Св. Йоан
Рилски“. В края на 1942 г. Св. Синод го назначава
за учител-възпитател в Софийската духовна семинария. Там преподава важните богословски дисциплини: основно богословие и пастирско богословие. На 14 май 1944 г. в Черепишкия манастир,
където е евакуирана и впоследствие остава интернирана Софийската духовна семинария, той
приема ръкоположение в йеромонашески чин от
Врачански митрополит Паисий.
На 12 юли 1947 г. в гр. Разград йеромонах Максим
е възведен в архимандритско достойнство от приснопаметния Доростолски и Червенски митрополит
Михаил, който с благословението на Св. Синод,
ревниво подбирайки за себе си даровити и благонравни сътрудници, го назначава за свой протосингел. Архим. Максим остава такъв до 1950 г.,
когато е назначен за предстоятел на Българското
църковно подворие в Москва.
Това назначение е знак за особена отговорност.
В онова време за подобен пост се изисква извънреден такт и дипломатичност в общуването със
светските власти. Висока оценка за служението
на архимандрит Максим в Българското подворие
в Москва дава в свои две писма Светейшият Руски
патриарх Алексий I до Негово Светейшество Българския патриарх Кирил. В тези писма се казва:
„Скромен във външните си прояви, вътрешно изпълнен със съзнанието за свой дълг, той спечели
искрената любов на църковните среди в Руската
православна църква и уважението на обществеността“ (6 септември 1955 г.).
След завръщането си в България от 15 юли 1955
до 1960 г. заема поста гл. секретар на Св. Синод,
като в периода от 1957 до 1960 г. е и председател
на Редакционната колегия на Синодалното издателство с издания „Църковен вестник“ и сп. „Духовна култура“.
На 30 декември 1956 г. в Патриаршеската катедрала „Св. Александър Невски“ архим. Максим е
хиротонисан в епископски сан с титлата Браницки. При хиротонията му патриарх Кирил произнася
вдъхновено слово на тема „Епископът като съвест
на св. Божия Църква“, което слово остава и като
духовно завещание към бъдещия Български патриарх.
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На 30 октомври 1960 г. ловешките епархийски избиратели единодушно посочват Браницкия епископ Максим за свой архипастир и на 20 ноември
той е канонически утвърден за Ловчански митрополит. През време на служението му в епархията
на своя роден край, въпреки тежката политическа
обстановка, са построени и осветени от него няколко нови храма.
На 7 март 1971 г. патриарх Кирил се представя в
Господа и от 13 март до 4 юли 1971 г. митрополит
Максим е наместник-председател на Св. Синод.
На 25 юни 1971 г. Св. Синод в пълен състав пристъпва към избор на трима митрополити, достойни
за патриаршеския престол. На 4 юли 1971 г. след
Божествена св. Литургия, извършена в синодалния
параклис „Св. цар Борис“ в гр. София, членовете
на Патриаршеския избирателен църковно-народен събор, всичко 101 души, се събират в големия
салон на Синодалната палата, за да изберат Български Патриарх и Софийски Митрополит. След
гласуването изборното бюро преброява подадените писмено гласове и председателят на изборното бюро обявява Негово Високопреосвещенство
Ловчанския митрополит Максим за законно и канонически избран от клира и народа Български
патриарх и Софийски митрополит.
Списъкът на подписалите акта 101 избиратели,
както и всички документи, отнасящи се до Църковно-народния патриаршески избирателен събор,
проведен на 4 юли 1971 г. в гр. София, са издадени
още същата година от Синодално издателство в
специален сборник.
Скоро след избирането си за патриарх Негово
Светейшество Максим прави официални посещения на редица патриаршии: Руска, Румънска,
Цариградска, Александрийска, Йерусалимска,
Грузинска, Кипърска, Еладска и др., с което допринася за утвърждаване православното единство
и за укрепване престижа на родната ни Църква.
Патриарх Максим успява в трудни за Църквата условия да съхрани нейната цялост и чистотата на
догматичната й вероизповед, да отстои обществения й авторитет и да извърши всичко, което е възможно, за да се открива пътят на спасението за
всеки българин. През тези години държавата дори
търси сътрудничеството на Българската църква
по темата за мира в света. Негово Светейшество
участва активно в междудържавни и междуцъровни форуми за отстояване на християнските миротворни принципи.
През 1978 г. начело на високопредставителна църковна делегация патриарх Максим посещава задграничните енории на Българската православна
църква в САЩ и Канада, а през 1984 г. енорията
в Унгария. Тези посещения имат не само духовно
съдържание, но и раздвижват родолюбивите чувства на българската емиграция.
През този период патриарх Максим става „доктор хонорис кауза“ на Духовната академия „Св.
Климент Охридски“ в гр. София и почетен член

на Московската духовна академия. Под неговото
перо излизат три тома църковно-проповеднически
слова, озаглавени „На Господнята нива“. Награден
е с най-високи държавни отличия: орден „НР България“, I степен (1974), орден „13 века България“
(1985).
За разлика от други комунистически страни, в България Православната църква се радва на уважение, макар да е признавана само нейната културна и просветна роля в историята, но не и нейната
духовна и спасителна същност. Въпреки всички
трудности в България, Църквата продължава да съществува и да действа, а патриархът със свойствения му тих начин на въздействие – да отстоява нейните позиции в редица трудни ситуации. През 1968
г., още като Ловчански митрополит, той съдейства
за връщането на монасите в Рилския манастир
(няколко години преди това обителта е превърната в „музей“, а монасите принудени да я напуснат). Съхранява от разрушение миньорската църква „Св. Йоан Рилски“ в центъра на гр. Перник. С
твърдата си позиция патриарх Максим не допуска
Църквата да бъде въвлечена в т.нар. „възродителен
процес“ през 80-те години на XX век.
През 1989 г., когато комунистическият монопол върху властта рухва и „нежните революции“ в цяла Източна Европа пораждат огромни очаквания, мнозина се съблазняват да действат по революционен
път и в Църквата, като използват антикомунистическа реторика. Така в началото на 90-те години
в Българската православна църква се извършва
опит за преврат. Създава се църковен разкол на
политическа основа, подкрепен от тогавашната
гражданска власт. Учредява се т.нар. „нов Синод“,
поставя се „алтернативен патриарх“, издават се
уволнителни разпоредби за архиереи и за Българския патриарх. Завзети са с щурм сградата на Св.
Синод, множество столични храмове. За кратко
време е окупирана и сградата на Софийската
света митрополия.
Атаките на разколниците са съсредоточени лично срещу патриарх Максим. Бива оскърбяван по
всякакъв начин. Въпреки това той не отвръща на
хулите, не изрича нито една лоша дума срещу никого, запазва своето достолепие и достолепието
на Църквата. Доростолският митрополит Иларион
пише: „В усилията да се възстанови единството на
Майката Църква, патриарх Максим прояви необикновено търпение, отеческа любов и молитвена
надежда да се върнат самоволно отдалечилите
се, за радост на целия български народ и съгласно молитвените слова на Господ Иисус Христос
към Бог Отец на Тайната вечеря: „Да бъдат всички
едно“ (Йоан. 17:21)“.
През 1998 г. в гр. София се провежда Всеправославен събор, на който присъстват предстоятелите
на всички поместни православни църкви. Всички
те единодушно препотвърждават несъмнената каноничност на ръководството на Българската православна църква начело с Негово Светейшество

патриарх Максим. С това разколът е обявен за
окончателно приключен. Това е най-скъпият подарък за слава Божия на патриарх Максим за неговия 90-годишен юбилей – една утвърдена в единството си Българска Църква.
В края на октомври 2004 г. по случай юбилея са
проведени тържества, в които взимат участие делегации от много поместни православни църкви.
В поздравителното си слово Константинополският
Вселенски патриарх Вартоломей казва: „Благочестивото му паство, христоименитият български
народ има правото да почете своя отец и патриарх, който десетилетия служи и обгрижва неговите
духовни нужди, да целуне неговата отческа десница, която го е благославяла и освещавала дълги
години [...] да види в него живата икона на Бога и
мълчалива покана за следване на Иисус, да изрази по различни начини своята признателност, любов и почит към този свещен мъж, който носи върху
свещения си омофор отговорност за паството си
пред Бога. [...] Почитаният Патриарх понесе върху
себе си белезите Христови, достойно носи кръста си и храни добре своето паство както в дни на
духовен глад, така и в дни на благоденствие. Той
здраво държеше руля на свещения кораб и в часове на добруване, и в часове на бури, затова всички
казват днес заедно с св. апостол Павел: „Такъв архиерей ни трябваше.“
На прием в Синодалната палата Българският патриарх Максим е удостоен със званието „почетен
доктор“ на Християнската богословска академия
във Варшава. Същия ден следобед в Гербовата
зала на Президентството президентът на Р България Георги Първанов награждава Негово Светейшество патриарх Максим с най-високия български орден „Стара планина“ I степен, за големите
му заслуги в духовния живот на българския народ
и за мъдрото управление делата на Българската
православна църква.
Честването на патриаршеския юбилей ознаменува всеобщото признание за личността и делото на
Негово Светейшество от страна на всички институции, както светски, така и църковни. В лицето на
Българския патриарх Максим е почетена Българската православна църква – единна, уважавана,
даваща спасително упование на традиционно
православния български народ като част от Едната, Света, Съборна и Апостолска Църква.
Светейшият патриарх Български и Софийски митрополит Максим се престави в Господа сутринта
на 6 ноември 2012 г. Последното му явяване сред
народа е на 15 август с.г. в обичната му Троянска
св. обител, където той дава своя прощален трикратен благослов от манастирската докса, възправен
пред образа на Божията Майка Троеручица.

По документални източници: Анула Христова
Фотографии: Весела Игнатова
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Художник: Божидар Маринов от гр. Червен бряг, 13 г.

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
Текст: Елин Пелин
Музика: Добри Христов

Полунощ! Камбани бият,
звън в студена нощ ехти.
Ангел с радост от небето
„бог роди се“ възвести.
Свети храмове се пълнят
с тържество и благочест.
И сърцата тихо слушат
тая мила блага вест.
Коледари песни пеят:
„Божи син роди се днес“.
И по целий свят се носи
тая мила блага вест.



Художник: Йоанна Даракчиева от гр. Любимец, 10 г.

Пей на караоке: https://www.youtube.com/
watch?v=j7g5cV6daBQ
Видео: Диана Хаджиангелова
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Художник: Константин Станчев от гр. София, 8 г.

КАК СЕ РОДИ ИИСУС
Някога, много отдавна, чуден ангел се явил на една девица от Назарет, наричала се Мария.
Той й казал, че Дух Свети ще я осени и тя ще зачене и ще роди Сина Божий. Мария повярвала
на думите му и приела да стане Майка на Божия Син. Тя по това време била сгодена за един
осемдесетгодишен дърводелец на име Йосиф. Той бил вдовец и трябвало да пази нейното
девство. Когато разбрал, че Мария е бременна, праведникът се натъжил, че не бил успял да я
опази в чистота, и поискал да я напусне. Скоро обаче му се присънил ангел, който му казал
да не се разделя с нея, защото Детето, което тя носела, било Син Божий. Така Йосиф останал
с жена си Мария.
В онези дни римският император Август издал заповед да се преброи цялото население по
градовете. Всеки бил длъжен да се запише в собствения си град. Йосиф и Мария тръгнали
от Назарет към Витлеем, родния град на Йосиф. Мария всеки момент чакала Рожбата си.
За жалост, всички странноприемници били претъпкани и нямало кой да ги приюти за през
нощта. Наложило им се да отседнат в една пещера, където през студените дни пастирите
прибирали овцете. Там, в яслите, при овцете, Мария родила Божието Дете Иисус Христос.
С Неговото раждане на небето изгряла чудна звезда. Tя показала пътя на трима мъдреци от
Изтока, които дошли да се поклонят на Младенеца. Затова и ние слагаме звезда на върха на
коледната елха, за да ни огрява в тази свята нощ. Ангел Господен известил за великото чудо и
на овчарите, които пасели стадата си близо до града. „Слава във висините Богу, и на земята
мир, между човеците благоволение!“ – така пеели ангелите. Овчарите намерили Пресветата
Дева Мария, Йосиф и Младенеца в пещерата и първи се поклонили на малкия Иисус. Оттогава на този ден целият свят празнува най-великия Рожден Ден – Рождество Христово.
Текст: Симеонка Илиева
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Тропар, глас 4:
В Йордан когато се кръщаваше Ти, Господи,
Троическото
поклонение се яви: защото гласът на Родителя
свидетелстваше за Тебе, Възлюбен Син Те именувайки, и Духът
във вид на гълъб, извествуваше потвърждение на словото.
Христе Боже, Който си се явил и си просветил света, слава на Тебе!
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Преобличане мощите на
св. крал Стефан Милутин и лития
с тялото му в столицата
На 30 октомври Българската православна църква чества
паметта на св. крал Стефан Милутин. От седем столетия
мощите на сръбския крал светец се покоят в столичния
катедрален храм „Св. вмчца Неделя“, който чества
този ден като втори храмов празник. По традиция на
29 октомври, ден преди празника, в митрополитската
катедрала бе отслужена архиерейска св. Литургия, а
ведно с нея бе извършен чинът на преобличане тялото
на св. Крал.
С благословението на Негово Светейшество Софийския митрополит и Български патриарх Неофит, богослужбата бе възглавена от Негово Преосвещенство Белоградчишкия епископ Поликарп, викарий на Софийския митрополит.
С него съслужиха архимандрит Василий, протосингел на Софийска света митрополия, архимандрит Евтимий, йеромонах Мардарий, игумен на Погановския манастир „Св. Йоан Богослов“,
ставрофорен иконом Николай Георгиев, предстоятел на катедралния храм „Св. Неделя“, храмовото духовенство и множество свещенослужители от Софийската епархия. Богослужението бе
доукрасено чрез участието на петима дякони, ръководени от софийския митрополитски протодякон Иван Петков. Църковните песнопения бяха изпълнени от хор „Св. Наум Охридски“, с
диригент д-р Андрей Касабов.
На празничната богослужба присъстваха и г-н Желко Йович, посланик на Република Сърбия в
страната ни, служители на посолството и гости от западната ни съседка, успели да влязат в страната ни въпреки епидемичната обстановка.
След литургията започна последованието на тържественото преобличане на мощите. Застанали
край раката с мощите на св. крал Стефан Милутин, духовенството огласяше храма с канона на
светеца. Раката бе отворена и след като свещенството благоговейно ги целуна, те бяха внесени
тържествено в светия олтар, а църковното изпълнение пееше: „Свети боговенчани кралю Стефане, моли Бога за нас!“, припева на акатиста на светеца, който се чете в храма всеки вторник през
цялата година. Внесени от духовниците в олтара, мощите бяха поставени върху светия Престол,
за да се извърши преобличането и почистването им.
След като бяха облечени в нова риза и бели, златовезани одежди, св. мощи бяха поставени в рака
и тя бе издигната високо над главите на духовниците. Така св. мощи бяха понесени, за да започне
литийното шествие.
За първи път тази година, с благословението на Софийския митрополит и Български патриарх
Неофит, бе направено литийно шествие с мощите на св. крал Стефан Милутин по софийските
улици.
Тържественият ход започна от ул. „Витошка“, премина по ул. „Алабин“, продължи през улица и
площад „Княз Александър“, достигна до площад „Независимост“ и завърши отново в митрополитската катедрала, където мощите бяха поставени отново в храмовата рака.
Коленичил пред светите мощи, Негово Преосвещенство Белоградчишкия епископ Поликарп
прочете специална молитва към св. Крал, а народът коленопреклонно отправи своите прошения
към светеца.
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С тържествено слово епископ Поликарп поздрави всички български и сръбски духовници, всички гости, дошли от Сърбия, и софиянци от името на Негово Светейшество Софийския митрополит и Български патриарх Неофит и преподаде патриаршеския му благослов.
Одеждите, престояли една година върху мощите на светеца, по традиция на този ден се връчват
на храм или обител на Сръбската православна църква. Днес Негово Преосвещенство епископ
Поликарп, с благословението на Негово Светейшество Неофит, митрополит Софийски и патриарх Български, предаде дрехите на св. крал Стефан Милутин за благословение на представител
на манастира „Успение на Св. Богородица“, с. Грачаница, Косово – това е последният манастир,
съграден от светия Крал.

Текст и фотографии: Весела Игнатова
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За Деня на народните будители
се състоя откриването на Православно радио
„Епархийски глас“
На 1 ноември, в деня на Народните будители, с благословението на Негово Светейшество Софийския митрополит и Български патриарх Неофит, се състоя освещаване и тържествено откриване
на Православното радио „Епархийски глас“ към Софийската света митрополия.
Радиото бе открито с празничен водосвет, отслужен от Негово Преосвещенство Белоградчишкия епископ Поликарп, викарий на Софийския митрополит, в съслужение с и присъствието на
архимандрит Евтимий, ставрофорен иконом Николай Георгиев, предстоятел на столичния митрополитски храм „Св. вмчца Неделя“, г-н Ангел Младенов, секретар на Софийска света митрополия, г-н Даниел Николов, главен финансов ревизор на Софийска света митрополия, г-н Юлиян
Николов, адвокат на Софийска света митрополия, г-н Николай Качамаков, основен инженер при
изграждането на радиобазата, както и г-н Никола Димитров, отговорен сътрудник по пулт и
монтаж.
Православно радио „Епархийски глас“, ще бъде излъчвано по интернет и всеки може да го слуша
чрез страницата на Софийската света митрополия, на адрес:
www.mitropolia-sofia.org, или директно на: www.glas.mitropolia-sofia.org.
Радиото бе изградено с благословението на Негово Светейшество Софийския митрополит и Български патриарх Неофит. Начало на излъчването бе дадено на 15 октомври 2021 г., навръх рождения ден на патриарх Неофит. Пускането на радиото в интернет пространството на този ден бе
дар за 76-ия рожден ден на Кириарха на Софийската епархия от служителите и верния народ на
Софийската епархия.
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Програмата на Православно радио „Епархийски глас“ ще се състои от дневна и нощна зона
и ще се изпълва поетапно. Освен радио излъчване, голяма част от предаванията ще бъдат записвани и представени във видео формат, който ще бъде достъпен на сайта на Софийската
света митрополия и на канал на митрополията
в YouTube.
Изпълнението на програмата на радио „Епархийски глас“ е възложено на столични свещеници, които със своя талант, отговорност и
мисия ще се включат в това отговорно и навременно мисионерско дело.
В своето слово при откриването и освещаването на радиото епископ Поликарп поздрави
всички с новата придобивка на Софийската
света митрополия и благодари на онези, които се включиха в осъществяването на този нов
проект на Негово Светейшество.
Той изрази особената си благодарност и преклонение пред Негово Светейшество Софийския митрополит и Български патриарх
Неофит за благословението и най-вече за поощрението за изграждането на радио „Епархийски глас“ и изрази очакване, че радиото ще
бъде добре прието от всички и ще допринесе
за духовното въздигане и усъвършенстване на
верния народ на епархията.
Епископ Поликарп сподели, че изградената
база при митрополията ще бъде използвана и
за център за обучение на новоръкоположени
дякони и свещеници, както и за опресняване на
богослужебните, богословски и социални познания на свещенослужителите.

Базата, която бе открита с водоосвещение, се
състои от: радио и видео апаратна, студио, помощна радиоапаратна, три офиса за служителите на радиото, голяма зала за провеждане на
обучителни срещи за свещенослужители, четири стаи за гости, както и обособени санитарни
помещения и стаи за технически нужди.
Ръководството на Софийската света митрополия се надява, че с това ново начинание ще се
запълни една празнота в медийния живот на
Епархията и ще се даде възможност на повече
хора да участват в живота на Църквата, както и
да се запознават с Нейната мисия, която е: „И
тъй, идете, научете всички народи, като ги кръщавате в името на Отца и Сина и Светаго Духа,
и като ги учите да пазят всичко, що съм ви заповядал, и ето, Аз съм с вас през всички дни до
свършека на света. Амин“ (Матей 28:19,20).

На добър час на Православно радио
„Епархийски глас“!

Фотографии: протойерей Костадин Тренев
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ПО-ВАЖНИ ЦЪРКОВНИ СЪБИТИЯ И ИНИЦИАТИВИ
В СОФИЙСКА ЕПАРХИЯ

Патриаршески вести

Патриаршеска св. Литургия по повод Успение Богородично в ПКСХП „Св. Александър Невски“
Негово Светейшество Българският патриарх и Софийски митрополит Неофит възглави празничната св. Литургия по повод празника Успение на Пресвета Богородица в Патриаршеската катедрала „Св. Александър
Невски“.
Светейшият патриарх съслужи с Негово Преосвещенство Мелнишкия епископ Герасим, гл. секретар на Св.
Синод, Негово Преосвещенство Белоградчишкия епископ Поликарп, викарий на Софийския митрополит, архимандрит Василий, протосингел на Софийска света митрополия, архимандрит Пахомий, ректор на Софийската духовна семинария, храмовото духовенство, както и протодякон Александър Нешев, протодякон
Иван Петков и протодякон Деян Коруноски.
Песнопенията бяха изпълнени от смесения хор при патриаршеската катедрала с диригент доц. протопсалт
Димитър Димитров.
В края на богослужението Негово Светейшество поздрави православните християни с големия празник на
Майката Божия, изпято бе и многолетствие за всички празнуващи днес православни християни.
Източник: bg-patriarshia.bg
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Среща на Негово Светейшество патриарх Неофит с игумена на манастир „Есфигмен“
и монаси от Света гора
На 23 септември Негово Светейшество Софийският митрополит и Български патриарх Неофит прие на посещение в
своя кабинет в Софийската света митрополия архимандрит Вартоломей, игумен на светогорския манастир „Есфигмен“, и придружаващите го светогорски монаси, както и монахиня Екатерина от манастирския метох „Достойно
есть“, който се намира в близост до Атина.
Гостите бяха съпроводени от Негово Преосвещенство Белоградчишкия епископ Поликарп, викарий на Софийския
митрополит, архимандрит Никанор, игумен на Църногорския манастир „Св. св. Козма и Дамян“, по чиято покана са
в България, както и г-н Ангел Младенов, секретар на Софийска света митрополия.
Светогорските монаси благодариха за приема и споделиха своята голяма радост от престоя си в България, изпросвайки молитвите на Българския патриарх. Те получиха и подарък – книги със словата и компактдиск с църковните
песнопения на предстоятеля на Българската църква.
Негово Светейшество патриарх Неофит благослови своите гости и сподели: „Света гора е дала приют на много български духовници, които са утвърждавали своята вяра – връзката ни с Атон е силна и духовна“.
В края на срещата атонските духовници изпълниха многолетствие като поздрав за Светейшия Български патриарх и
за всички присъстващи.
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Обръщение на Негово Светейшество Софийския митрополит и Български патриарх Неофит по повод 700 години от успението на св. крал Стефан Милутин

ВЪЗЛЮБЕНИ В ГОСПОДА БРАТЯ И СЕСТРИ,

С отеческа любов приветстваме и поздравяваме всички
вас, които днес сте заедно в Божия храм, за да почетете
молитвено светлата памет на дивния Божи угодник Стефан Милутин, от чието успение през настоящата година
се изпълват седем столетия.
Светият крал Стефан, чиито мощи се покоят в катедралния ни храм, е особено почитан и обичан както от своя
сръбски народ, така и от нашия православен български
народ. В смутни за нашите народи и за православната ни вяра времена Божията воля е била неговите свети
мощи да бъдат приютени и съхранявани тук, от нашите предци, които с благоговение и много любов са ги
пазели столетия наред, за да бъдат те слава на нашия
днешен столичен град, упование и утеха за всички православни християни.
Отбелязването на годишнината от успението на свети
крал Стефан е възможност за всички нас не само да
почетем в единомислие неговата личност и неговото
свято дело, но и да преживеем радостта от взаимното
общение във вярата, да се укрепим и утешим в молитвения спомен за благоверния праведник и още веднъж да
благодарим на Бога за това, че е дарувал на православните ни народи такива владетели. Към святост в Църквата
Христова е призван всеки, в нея всеки чува Божия повик
и повелята към съвършенството, независимо от мястото,
което му е отредено в обществото, или от висотата на
заеманата в него позиция. И това е един особено важен
урок за всеки от нас. Всички ние, които сме приели светото Кръщение – за опрощаване на греховете и обновяване на живота ни, сме еднакво призвани към съвършенство и святост.
Заедно с още много други просияли Божии угодници от сръбския и от българския род, свети крал Стефан и днес
обединява нашите църкви, страни и народи, изпросвайки от Всеподателя мирни и благословени години за всички
нас. Нека имаме и днес неговата вяра, ревността му по делото на Църквата и неизменното му упование в нашия
Господ и Спасител, за да имаме и неговите свети молитви за нас пред Божия престол. Да пазим православната си
идентичност и нашето православно братско единство, защото само по този начин ще успеем да побеждаваме изкушенията и изпитанията на света, в който живеем днес. Свято да пазим заветите на нашите свети предци, които са ни
възпитавали и утвърждавали в единствено спасителната православна вяра, и да не се отклоняваме от нея нито наляво,
нито надясно, за да бъдем с живота и делата си радост за тях – достойни за величието им наследници и приемници
на техните боголюбиви дела.
По молитвите на Пресветата наша Владичица Богородица, на светия крал Стефан Милутин и на всички Свои дивни
угодници, Господ Бог да милва и спасява всички нас!
Честит и благословен празник!

† НЕОФИТ
ПАТРИАРХ БЪЛГАРСКИ
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Обръщение на Негово Светейшество Софийския митрополит и Български патриарх Неофит за началото на Рождественския пост

ОБИЧНИ В ГОСПОДА БРАТЯ И СЕСТРИ,
Началото на Рождественския пост е още една благоприятна възможност
за всички нас да се утвърдим в подвига на вярата ни, като се подготвим
за достойно посрещане на Богомладенеца в деня на Неговото пресветло Рождество. Постът е време за духовно самовглъбяване, за смирение и
усилена молитва – благословен период, който е премъдро определен от
светата Православна църква с грижа за нашето духовно здраве, за утвърждаването и преуспяването ни в спасителната вяра, която изповядваме.
Нека използваме това време, като с усърдие според възможностите си
следваме повелята на Църквата, за да можем в края на поста с чиста духовна радост да се поздравим с деня на Рождеството. Нека тези благословени четиридесет дни бъдат за всекиго от нас време за себеизпитване и
духовен размисъл над дивното тайнство на Богочовечеството, време за милосърдие и за щедра благотворителност, за дейна загриженост за болния
и бедния, за самотния и изоставения до нас, и за всяка възможна проява
на онази жертвена любов, на която ни научи Сам Спасителят в дните на
Своя земен живот.
С особена загриженост призоваваме днес към молитва и дейна любов
към нашите лекари и медицински сестри, към медицинските работници и
към всички онези, които вече втора година всеотдайно отдават своите сили
и способности, а немалко от тях отдадоха и живота си, за да се грижат за
нашето здраве в условията на разразилата се пандемия. Тази наша християнска любов и грижа към тях можем да проявим по
най-добрия начин, когато стриктно следваме техните експертни, професионални указания и препоръки за нашата безопасност и нашето телесно и душевно здраве, правейки всичко, което е по силите ни, за ограничаване разпространението на коварната зараза. Молим се за всички, които
страдат и боледуват – за тяхното бързо възстановяване. Молитвата ни е и
за упокоение на всички, които загубиха живота си – Господ да ги упокои в
обещаното Си царство.
Нека Всемилостивият Бог щедро дарува на всички нас мъдрост и разсъдителност, любов към ближния и мисъл за другия, като ни избави от всеки егоизъм и високомерие, от всяка гордост и самомнение, от бича на днешното време – безчувствеността към другия, които са най-мъчните препятствия
пред нас по пътя ни към Христа и Неговото Царство.
Божественият Младенец, Когото с любов и трепетни вълнения очакваме в
края и на този Рождественски пост, да ни дарува Своя мир и да ни укрепва
със Своята благодат, да благославя всяко наше добро и полезно начинание и да ни предпазва от всяка беда и зло обстоятелство!
Божията любов и Неговата велика милост да бъдат с всички нас!
Леки и спасителни пости!

† НЕОФИТ
ПАТРИАРХ БЪЛГАРСКИ
Божествена св. Литургия за Въведение Богородично в

митрополитския хрампараклис „Св. вмчца Марина“
На 21 ноември, когато светата
Православна църква отбелязва
празника Въведение Богородично
– Деня на православната християнска младеж и семейство, в митрополитския храм-параклис „Св.
вмчца Марина“, в дворите на патриаршеския дом в Софийската
света митрополия, бе отслужена
св. Литургия от протойерей Петър
Славов, енорийски свещеник при
катедралния храм „Св. вмчца Не-

Божествена св. Литургия
за празника на св.
Николай Чудотворец в
митрополитския хрампараклис „Св. вмчца Марина“
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на православната християнска младеж и семейство

ОБИЧНИ В ГОСПОДА БРАТЯ И СЕСТРИ,

деля“, в съслужение с протодякон Деян Коруноски.
Молитвено участие в богослужението взе Негово Светейшество Софийския митрополит и Български патриарх Неофит, който се причасти с Тялото и Кръвта
Христови.
Негово Светейшество отправи своята молитва за скорошно избавление от вредоносния полъх на коронавирусната инфекция, както и за упокоение на всички
загинали при пътнотранспортни произшествия.
В края на богослужението бе възгласено многолетствие за Светейшия патриарх, за Светия Синод, за
православната българска младеж и християнското
семейство и за целокупния български народ.
Обръщение на Софийския митрополит и Български
патриарх Неофит за Въведение Богородично – Ден

На 6 декември, когато отбелязваме паметта на славния светител и чудотворец Николай, в митрополитския
храм-параклис „Св. вмчца Марина“ в дворите на патриаршеския дом в Софийската света митрополия бе
отслужена света Литургия от протойерей Петър Славов, енорийски свещеник при катедралния храм „Св.
вмчца Неделя“.
Молитвено участие в богослужението взе Негово Светейшество Софийския митрополит и Български патриарх Неофит, който се причасти с Тялото и Кръвта
Христови.
В края на богослужението бе възгласено многолетие
за Светейшия патриарх, за Св. Синод, за имениците и
за целокупния български народ.

Сред всички знаменателни събития от земния живот на
Божията Майка, запазени за нас в Преданието на Църквата, нейното Въвеждане в храма има изключително важно значение и заема особено място в богочовешката
история на спасението. Пристъпването на Пречистата
Дева към Йерусалимския храм, който е бил сърце и средоточие на всички очаквания на ветхозаветния Израил,
светите отци и духоносни химнографи на Църквата са
разглеждали като радостно знамение: „предзнаменование на Божието благоволение“, „предвестие на човешкото спасение“ и „предвъзвестяване“ за наближаващото
идване на Самия Христос (тропар, гл. 4, из Утринната на
Въведение Богородично). В светлото утро на този ден в Божия храм влиза тази, която е избрана от Предвечния Божи
съвет сама да стане вместилище и одушевен храм на
Живия Бог – Богородица и небесна Царица, най-дивното
и свято чедо и украшение на човешкия род.
С какви думи да възпеем днес Всехвалната Богородица, която Сам Бог е избрал за Свой свят храм? Как да
възвеличим нея, която, още невръстно дете, се отскубна
от ръцете на онези, които я въвеждаха в Божия дом, и с
по детски чисто сърце се втурна по неговите стъпала, за
да остане там и да се подготви за срещата си с Онзи,
Който в дивното тайнство на Своето въчовечаване дойде,
за да изкупи и спаси човешкия род от властта на греха
и смъртта? Как да прославим Божията отроковица, която първосвещеник Захария въведе не просто в храма,
а право в Святая Святих, като й позволи да се моли там
винаги когато възжелае! Към нея, Пречистата Дева, отново с възторг ще възкликнем, заедно със светия архангел,
благовестителя Гавриил: „Радвай се, благодатна! Господ
е с тебе; благословена си ти между жените“ (Лука 1:28).
Образът и примерът на Пречистата е винаги и неизменно
пред очите ни. Дивното начало на нейния земен живот,
нейният по детски чист и свят устрем към Бога и Неговия
храм и днес ни призовават към това да и подражаваме,
да имаме и ние нейната свещена ревност, да търсим
онази чистота, която ни прави свети и непорочни храмове на Живия Бог, обиталища на Светия Дух, достойни за
нашия Господ, Който чрез нея дойде между нас, за да ни
дарува спасение и вечен живот. Нейното влизане в Божия
храм ни подсеща, че устремът към него следва да бъде
и за нас онази насоченост на нашето сърце, на целия
ни живот, която да извайва от нас – по думите на свети
апостол Петър – „живи камъни“, съграждащи от себе си
„духовен дом“ и „свето свещенство“ (1 Петр. 2:5), което
е и нашето истинско призвание и смисъл на нашето съществуване.
С особена любов се обръщаме в този свят ден към нашите православни младежи, които всякога имаме в
сърцето и молитвите си, заедно с всеки православен
християнски дом и семейство, с всяка „домашна църква“, призовавайки към пребъдване в Христовата истина
и в тесния, ала спасителен Господен път, за да може и
цялото наше православно християнско общество да
изпълни „закона Христов“ (Гал. 6:2) и Неговата отправена към всички нас заръка: „Тъй да светне пред човеците
светлината ви, та да видят добрите ви дела и да прославят
Небесния ваш Отец“ (Мат. 5:16).
Божията любов и Неговата велика милост да бъдат с всички нас!
Честит и благословен празник!

† НЕОФИТ
ПАТРИАРХ БЪЛГАРСКИ
Съболезнователен адрес на Негово Светейшество Со-
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фийския митрополит и Български патриарх Неофит по повод злополучния инцидент в дом за възрастни хора
във Варна

БРАТЯ И СЕСТРИ,

Трагичната вест за избухналия пожар в дом за възрастни хора, при който се отне живота на девет души, е ужасяваща.
Загиналите човеци са на преклонна, библейска възраст, за които духът е бодър, а плътта – немощна. Този инцидент още веднъж ни показва като общество, че трябва да ценим родителите си, които са ни дали не само живот,
но така също своята любов и загриженост. Нека проявим като общество по-голяма отговорност и загриженост
към домовете със социална насоченост. Нека ги подпомогнем, за да осигурим един спокоен живот на нашите
братя и сестри.
Бог да прости и упокои душите на отишлите си от този свят загинали в пожара в дома за стари хора в гр. Варна!
Господ да укрепи близките на загиналите и да ги подкрепя в преодоляването на мъката.
Вечна и блажена да бъде паметта им!

С обич в Христа,
† НЕОФИТ
ПАТРИАРХ БЪЛГАРСКИ

Обръщение на Негово Светейшество Българския патриарх Неофит в деня на св. Николай Мирликийски Чудотворец 6 декември 2021 г., София		

ОБИЧНИ В ГОСПОДА БРАТЯ И СЕСТРИ,

В деня на небесната прослава на Мирликийския светец и чудотворец Николай се обръщаме към вас с отечески
призив да се преклоним заедно пред светителския му лик и молитвено да почетем този дивен Божи угодник, който има своето място и във вярващото българско сърце. Свети Николай е истински стълб на Църквата Христова,
верен ходатай и бърз помощник на всички, просещи светителската му помощ и закрила, по чието застъпничество Господ е укротявал морета и е възкресявал мъртви, обръщал е езичници и е вразумявал еретици. Светителят
е обдарен с прозорливост и с още много дарове, които Всещедрият Бог преизобилно е изливал върху него, за да
се прослави чрез него и мнозина да бъдат наставени в пътя към Царството небесно – царството на светлината и
на вечния живот.
Призван за служение от Спасителя Христос, остава верен на това призвание, като достоен съсъд на Божията благодат свети Николай не оставял нищо за себе си, а е отдавал всичко, което Бог му е дарувал – в изява на жертвена
любов към човеците, изпълнявайки с послушание повелението свише: да прославя Божието име. Да остави монашеското уединение на манастира, за да послужи Богу в пустинята на града, която крие безброй изкушения и
изпитания за следовника Христов, но е благодатно място за подвиг във вярата и в богоподобната любов, която е
пълна с благост, не се гордее и не дири своето (1 Кор. 13:4-5).
Преданието на Църквата и историята разкриват още и за ревността на св. Николай по чистотата на православната вяра – неговата твърдост и непоколебимост, проявени особено ярко на Първия вселенски събор. Там той защитава чистото учение на вярата заедно с колоси на Църквата като св. Атанасий Велики, епископ Александрийски, св. Силвестър, папа Римски, св. Спиридон, епископ Тримитунтски, и още много църковни отци и светители.
Заради тази си ревност е прославен от Бога като верен Негов служител и проповедник на чистото евангелско и
апостолско учение.
Пълнотата на образа му изисква да споменем също и неговото миротворство, кротост и смирение, в които той
е възпитавал и своите чеда. Свети Николай е бил строг към себе си, а към поверените му от Господа – щедър и
снизходителен, милващ и щадящ, всячески опитвайки се както приживе, така и след блаженото си успение да
помага на християни и на друговерци – в техните духовни и материални немощи и нужди. По този начин справедливо заслужава слава на истински покровител и застъпник за целия човешки род.

ВЪЗЛЮБЕНИ БРАТЯ И СЕСТРИ,

Озарени от светлия празничен ден, да сведем глави в молитвена възхвала на дивния Христов следовник и Божи угодник, и всякогашен наш небесен застъпник свети Николай, да подражаваме на вярата и на човеколюбието му,
като свято пазим проповядваното от него спасително Христово учение, което е завещано от светите апостоли,
чрез богоносните отци от всички времена. Нека се поучим от миротворството и примера на светителя Николай
за благотворителност, като, според възможностите и силите си, подкрепим нашите братя и сестри, които се
намират в нужда.
По светите молитви на Мирликийския светец и чудотворец Николай Бог да милва и спасява всички нас!
Честит и благословен празник!

† НЕОФИТ
ПАТРИАРХ БЪЛГАРСКИ
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Архиерейски богослужения
Вечерно богослужение и
монашеско пострижение в скита
„Св. Пантелеймон“ в Смиров дол

На 7 август 2021 г. в скита на Църногорската света обител „Св. Пантелеймон“ в с. Смиров дол, община Земен,
беше отслужена вечерня. Богослужението предстояваше йеромонах Захарий от братството на Църногорския
манастир, в съслужение с йеродяконите Поликарп и
Вартоломей.
Църковните песнопения бяха изпълнени от архимандрит
Евтимий и архимандрит Атанасий, протосингел на Западно- и Средноевропейска епархия.
На вечерната служба молитвено присъстваха Негово
Преосвещенство Белоградчишкият епископ Поликарп,
викарий на Софийския митрополит, архимандрит Никанор, игумен на Църногорския манастир, заедно с
монаси и монахини от близките и присъдружни обители
в района, както и поклонници.
В края на вечернята, с благословението на Негово Светейшество Софийския митрополит и Български патриарх Неофит, бе извършено пострижение в монашество на Божията рабиня Мариета, която получи духовното име Йоана.
Новата монахиня бе водена под мантия от монахиня Рахила от Горноврабчанския манастир „Възнесение Господне“.
Епископ Поликарп благопожела на новопостриганата монахиня да пребъдва в монашеския си подвиг с името и под
небесното покровителство на св. Йоан Рилски Чудотворец в здраве и вдъхновение. Той благослови игумена, братството и честните поклонници на манастира от името на Негово Светейшество Българския патриарх Неофит.
Текст: монахиня Павла

Архиерейска св. Литургия и офикии в храм „Св. ап. Петър и Павел“, гр. Своге
В неделния ден, на 8 август, Негово Преосвещенство Белоградчишкият епископ Поликарп, викарий на Софийския
митрополит, посети енорията на гр. Своге и отслужи архиерейска св. Литургия в храм „Св. ап. Петър и Павел“.
В богослужението заедно с епископ Поликарп съслужиха: архимандрит Евтимий, протойерей Любомир Пешев,
предстоятел на храма, свещеник Валери Спасов от храмовото духовенство, йеродякон Вартоломей и йеродякон
Поликарп.
Утринните песнопения бяха изпълнени от протойерей Петър Славов и свещеник Гавриил Николов от София, подкрепени от свещеник Лъчезар Лазаров, а литургийните – от хор, съставен от местни християнки.
В края на светата Литургия епископ Поликарп отличи с офикия „иконом“ протойерей Любомир Пешев, който т. г. на
6 август навърши 40 години свещеническо служение. С офикия „протойерей“ бе отличен свещеник Валери Спасов,
който тази година навършва 30 години свещеническо служение.
Владиката, обръщайки се към отличените свещеници, отбеляза, че това е за духовно тяхно поощрение, и им пожела
да бъдат светъл християнски пример за духовните си чеда и да се грижат още по-усърдно за тях.
Тази година, в дните на Богородичния пост, там, където се извършва съборно богослужение, се донася иконата на
Божията Майка „Вратарница“. Застанали край нея в центъра на храма, духовниците изпълниха Молебния канон на
Св. Богородица.
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На Успение Богородично бе направена първа копка за храм в Драгалевци
На 15 август – Успение на Пресвета Богородица, с благословението на Негово Светейшество Софийския митрополит и Български патриарх Неофит, в столичния кв.
„Драгалевци“ бе направена първа копка за изграждането на православен храм, посветен на Рождество Богородично. Последованието възглави Негово Преосвещенство
Белоградчишкият епископ Поликарп, викарий на Софийския митрополит, а заедно с него съслужиха архимандрит Алексий, ефимерий на Драгалевския манастир
„Успение Богородично“, архимандрит Евтимий, свещеник Радко Радков от храм „Св. вмчк Пантелеймон“ в кв.
„Бояна“, йеродякон Вартоломей и йеродякон Поликарп.
Параклисът ще бъде изграден в градинката на ул. „Папрат“, срещу Медицински център „Света Богородица

– Възвестителка“, чието ръководство е инициатор и основен ктитор за построяването на храма. То ще се осъществи под вещото духовно ръководство на архимандрит Алексий от Драгалевската света обител.
На водоосвещението и полагането на основния камък за
построяването на храм „Рождество Богородично“ присъстваха и инж. Теодор Петков, кмет на район „Витоша“,
д-р Динко Хубенов, д-р Анета Хубенова, представители
на различни институции, пряко ангажирани със строителството на новата църква, както и много гости и приятели на основните ктитори.
Очаква се храмът да бъде построен и подготвен за освещаване за празника Рождество Богородично през 2022 г.

Опело на Св. Богородица в митрополитската
катедрала „Св. вмчца Неделя“
На 16 август, ден след празника Успение на Пресвета
Богородица, с благословението на Негово Светейшество
Софийския митрополит и Български патриарх Неофит
бе отслужена архиерейска вечерня и опело на Божията
Майка в столичния митрополитски катедрален храм „Св.
вмчца Неделя“.
Последованието бе възглавено от Негово Преосвещенство Белоградчишкия епископ Поликарп, викарий на
Софийския митрополит, в съслужение с архимандрит
Василий, протосингел на Софийска света митрополия,
храмовото духовенство и множество йеродякони и дякони.
За църковните песнопения на вечернята се погрижиха г-н
Ангел Младенов, секретар на Софийска света митрополия, и храмовите певци, които заедно с духовенството и
множество християни изпълниха и Богородичното опело.
По време на последованието изнесената за поклонение плащаница на Божията Майка бе издигната от духовенството, за да бъде извършено литийно шествие с нея около катедралния храм. С църковни песнопения молитвеното
множество обиколи храма, след което всички се поклониха и преминаха под Богородичната плащаница, за да бъде
тя внесена отново в светия олтар.
В края на службата епископ Поликарп поздрави духовенство и народ от името на Софийския митрополит и Български патриарх Неофит.

В село Берайнци, община Трън, бе направена копка за нов храм
На 17 август, с благословението на Негово Светейшество Софийския митрополит и Български
патриарх Неофит, бе направена копка за изграждането на православен храм в трънското
село Берайнци, който ще бъде издигнат в чест на Успението на Пресвета Богородица.
Водоосвещението и полагането на основния камък бяха извършени от Негово Преосвещенство Белоградчишкия епископ Поликарп, викарий на Софийския митрополит, в съслужение
с иконом Йоан Чикалов, архиерейски наместник на Трънската духовна околия, духовници от
околията и йеродякон Поликарп.
На богослужението присъстваха и г-жа Десислава Димитрова, зам.-кмет на Трън, представители на инициативния комитет за построяването на храма, дарители и спомоществователи,
както и много жители на селото, гости и приятели.
В селото не е имало никога църква и затова жителите с особена радост и приповдигнат дух
посрещнаха инициативата за изграждането на храм, посветен на Успение Богородично.
Епископ Поликарп поздрави присъстващите от името на Негово Светейшество Софийския
митрополит и Български патриарх Неофит, благодари им за инициативата и се помоли в
най-скоро време храмът да бъде построен и тържествено, в единство и мир между всички,
осветен.
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Архиерейска св. Литургия, офикия и нов параклис в с. Долни Лозен
В неделния ден, на 5 септември, Негово Преосвещенство
Белоградчишкият епископ Поликарп, викарий на Софийския митрополит, посети енорията на с. Долни Лозен.
С благословението на Негово Светейшество Софийския
митрополит и Български патриарх Неофит, епископ Поликарп отслужи архиерейска св. Литургия, в която взеха участие свещеник Михаил Калинчев, предстоятел на
храм „Св. вмчк Георги“ в с. Долни Лозен, столични свещеници и йеродякони и дякони. Църковните песнопения
бяха изпълнени от клиросните певци Ивайло Борисов и
Антоан Марков.
Към радостта на енорията се присъединиха Николай
Гюров – кмет на район „Панчарево“, Георги Младенов –
кмет на с. Лозен, както и други общински служители.
По време на богослужбата за четец и певец на БПЦ – БП
бе постриган шестгодишният Симеон от с. Лозен, който
ще помага на храмовите свещеници.
В края на богослужението владиката отличи с офикия
„протойерей“ свещеник Михаил Калинчев. Той го представи на църковното изпълнение като пастир, който вече
28 години служи на светата Църква и ревностно се грижи
за църковните дела.

Обновление на храм „Св. вмчк Георги“ в с. Блажиево на 110-годишнината от освещаването му
На 11 септември, когато Православната църква почита св. Теодора Александрийска, се навършват 110 години от
освещаването на храм „Св. вмчк Георги“ в с. Блажиево, Дупнишка духовна околия. Понастоящем храмът е реставриран, вътре в него са положени стенописи, а западната му стена е украсена отвън с благолепна мозаечна икона на
св. Георги. По този повод, с благословението на Негово Светейшество Софийския митрополит и Български патриарх
Неофит, бе извършено обновлението на храма „Св. вмчк Георги“, последвано от архиерейска св. Литургия. Тя бе възглавена от Негово Преосвещенство Белоградчишкия епископ Поликарп, викарий на Софийския митрополит, чието
родно място е именно с. Блажиево. С владиката съслужиха иконом Георги Паликарски, архиерейски наместник на
Дупнишка духовна околия, както и архиерейските наместници на Кюстендилска и на Трънска духовна околия, свещеници от местната околия и от столицата и йеродяконите Вартоломей и Поликарп. За песнопенията на утренята се
погрижиха г-н Ангел Младенов, секретар на Софийска света митрополия, заедно с певци от околията, а св. Литургия
бе огласена от хор „Спасение“ при столичния храм „Св. Параскева“, ръководен от Нели Трошева.
Сред уважилите празника бе и кметът на с. Блажиево, г-н Пламен Караканов.
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В Царския дворец „Врана“ бе осветен храм в чест на
св. цар Борис Покръстител и на св. Йоан Рилски
На 12 септември по молба на Негово Величество цар Симеон II, с благословението на Негово Светейшество Софийския митрополит и Български патриарх Неофит, бе
извършено освещаването на новоизградения параклис в
Царския дворец „Врана“.
Възстановеният храм носи името на светия благоверен и
равноапостолен български цар Борис Покръстител и на
преподобния наш отец и покровител български св. Йоан
Рилски. Посветен е на тези дивни български светии в памет на българския цар Борис III и на българската царица
Йоанна.
Храмът, възстановен изцяло със съдействието на Фонда
за опазване на историческото наследство „Цар Борис
и царица Йоанна“, бе осветен от Негово Преосвещенство Белоградчишкия епископ Поликарп, викарий на Софийския митрополит, в съслужение със ставрофорен
иконом Николай Георгиев, ставрофорен иконом Александър Георгиев, йеродякон Вартоломей и йеродякон
Поликарп.
На светия Престол бе положен Антиминс, в който са
вградени частици от светите мощи на св. Пантелеймон,
св. Харалампий и на светите Баташки новомъченици.
Молитвено участие в тържественото богослужение взеха:
Негово Величество цар Симеон II, Нейно Царско Височество Калина, княгиня Българска и херцогиня Саксонска, Антонио Хосе Китин Муньос и Валкарсел, малкият
Симеон-Хасан – княз Български, Негово Високопреосвещенство Западно- и Средноевропейски митрополит Антоний, Негово Високопреподобие архимандрит Василий,
протосингел на Софийска света митрополия, Негово Всепреподобие игумен Пьотър Еремеев, наместник на Високо-Петровския манастир и ректор на Руския православен университет „Св. Йоан Богослов“ в Москва, г-н Ивайло Шалафов, г-н Николай Чергаров, г-н Петър Стоянович, бивш министър на културата на Република България, г-жа Любка
Тасева и избрани, свързани с царското семейство гости.
Молитвените песнопения бяха изпълнени с особена тържественост и сладкопение от хористите при столичния митрополитския катедрален храм „Св. Неделя“, с диригент д-р Стоян Малинов.
След освещаването и светата Литургия епископ Поликарп прочете приветствие към цар Симеон II и присъстващите
от името на Негово Светейшество Българския патриарх и Софийски митрополит Неофит и поднесе на Негово Величество напрестолен кръст, дар за новоизградения дворцов храм.
С благословението на Негово Светейшество Неофит, на храма бяха върнати запазените: иконостас, две икони от
Царския ред, два свещника, тронове-стасидии и утвар.
Храмът ще бъде отворен за посетителите на Двореца и всеки ще може да се помоли, да запали свещ и да отправи
молитва, както за себе си, така и за българското царско семейство.

Духовна беседа и представяне на книга на деня на Отданието на празника Въздвижение на
Честния Кръст
На 21 септември, с благословението на Негово Светейшество Софийския митрополит и Български патриарх Неофит, в столичния храм „Въздвижение на Светия Кръст Господен“ се състоя духовна среща с игумена на Светогорския
манастир „Есфигмен“, архимандрит Вартоломей (Газетас).
Срещата бе по повод представянето на втората книга на игумена на манастира „Есфигмен“ – „Послание от Градината на Майката Божия“, която излезе на български език в издание на Църногорския манастир „Св. св. безсребреници Козма и Дамян“. В книгата са засегнати въпросите за Божията любов към света, поста и духовната бран, надеждата и увереността във Възкресението, примера за живот, който ни дава Пресвета Богородица, както и посланието на
Света гора към човечеството. Преводът на книгата е на Анула Христова.
Архимандрит Вартоломей бе представен на присъстващите от архимандрит Никанор, игумен на Църногорския манастир, който е организатор на гостуването на отците от Света гора и издател на новата книга.
С духовна беседа гостът игумен представи книгата си, както и отговори на редица въпроси, които бяха зададени от
присъстващи християни.
Представянето на втората книга на о. Вартоломей бе уважено от Негово Преосвещенство Белоградчишкия епископ
Поликарп, викарий на Софийския митрополит, както и от множество православни християни и от екип на БНТ.
Всички присъстващи получиха по един екземпляр от книгата в дар от името на архимандрит Вартоломей и Църногорския манастир.
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Тържествено бе осветен нов,
железен храм в с. Невестино
На 2 октомври, с благословението на Негово Светейшество Софийския митрополит и Български патриарх
Неофит, бе осветен нов храм-параклис в с. Невестино,
Кюстендилска духовна околия.
Параклисът е изцяло построен от желязо и е посветен на
светия великомъченик Теодор Тирон.
Новият храм бе осветен от Негово Преосвещенство Белоградчишкия епископ Поликарп, викарий на Софийския
митрополит, в съслужение с архимандрит Исаак, архиерейски наместник на Кюстендилска духовна околия,
архимандрит Евтимий и духовници от Кюстендилска духовна околия.
На празничното богослужение присъства г-н Петър Паунов, кмет на община Кюстендил, кметът на с. Невестино –
г-н Димитър Стаменков, г-н Ангел Младенов, секретар на
Софийска света митрополия, както и голямо множество
богомолен народ.
След освещаването на храма епископ Поликарп поздрави присъстващите от името на Негово Светейшество
Софийския митрополит и Български патриарх Неофит
и им пожела параклисът да бъде винаги пълен с верен
народ, който, възраствайки пред Бога, да върви бодро в
духовния живот и да бъде пример за съвременното ни
общество.

Тържествено бяха поставени кръстовете на
новостроящия се столичен храм „Св. Пимен
Зографски“
На 6 октомври, с благословението на Негово Светейшество Софийския митрополит и Български патриарх
Неофит, бе отслужен водосвет в столичния кв. „Изгрев“,
в градинката до КАТ, където се строи нов храм в чест на
св. Пимен Зографски. Първата копка на единствения до
момента храм, посветен на българския светец, бе положена на 6 юни 2019 г.
Водосветът бе предстояван от Негово Преосвещенство
Белоградчишкия епископ Поликарп, викарий на Софийския митрополит, в съслужение с архимандрит Евтимий,
протойерей Антоний Милушев, предстоятел на новостроящия се храм, иконом Константин Стойчев, протойерей
Костадин Тренев и дякон Алексий Мулачки.
На събитието присъстваха редица високопоставени гости, между които д-р Делян Георгиев – кмет на район „Изгрев“, зам.-кметът на района, г-жа Камелия Кюркчиева, председателят на Столичния общински съвет – г-н Георги
Георгиев, зам.-министри, спомоществователи и местни жители.
Епископ Поликарп благослови всички присъстващи на паметното събитие, като ги поздрави за новата духовна придобивка от името на Негово Светейшество Софийския митрополит и Български патриарх Неофит.
Последва тържествено поставяне на двата кръста, които украсиха куполите на новостроящия се храм „Св. Пимен
Зографски“.
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Храмов празник, архиерейска литургия и офикии в митрополитската църква „Св. Петка“ –
Стара
С архиерейска св. Литургия бе отбелязан храмовият празник на митрополитския храм „Св. Петка“ – Стара в столицата. Стотици християни се стекоха в сърцето на София, за да вземат участие в празничното богослужение.
Празничното богослужение бе възглавено от Негово Преосвещенство Белоградчишкия епископ Поликарп, викарий
на Софийски митрополит, с когото съслужиха: архимандрит Василий, протосингел на Софийска света митрополия,
ставрофорен иконом Николай Николов, предстоятел на тържествуващия храм, храмовото духовенство и дяконите
Алексий Мулачки и Никола Чочев.
По време на богослужбата епископ Поликарп награди с офикия „протойерей“ свещеник Стоян Алипиев от
храмовото духовенство, който близо 30 години свещенодейства в Българската православна църква. Непосредствено след това владиката го отличи и с офикия „иконом“. Поставяйки му нагръдния кръст, той му пожела
сили, здраве, вдъхновение и стремеж за достойно служение на Бога.
Епископ Поликарп благодари на отец Николай, който в
този ден навършва 20 години, откакто е предстоятел на
старинния столичен храм, и поздрави свещениците, настоятелите, певците и всички трудещи се в този дом Божий и преподаде архипастирския благослов на Негово
Светейшество патриарх Неофит.

В Софийската митрополия със св. Литургия бе отбелязан 76-ият рождения ден на
Негово Светейшество патриарх Неофит
На 15 октомври Негово Светейшество Софийският митрополит и Български патриарх Неофит отбелязва своя 76-ти
рожден ден.
Личният празник на Негово Светейшество бе отбелязан със св. Литургия, отслужена в митрополитския храм „Св. вмчца Марина“ и оглавена от Негово Преосвещенство Белоградчишкия епископ Поликарп, викарий на Софийския
митрополит, в съслужение с дякон Никола Чочев и дякон Алексий Мулачки, който също на този ден отбелязва своя
рожден ден.
Светата Литургия бе огласена със сладкопението на протодякон Иван Петков, г-н Ангел Младенов, секретар на Софийска света митрополия, д-р Андрей Касабов, адв. Светослав Цеков и г-н Иван Тупаров.
Молитвено участие в богослужението взе Негово Високопреподобие архимандрит Василий, протосингел на Софийска света митрополия, и служители при Митрополията.
След св. Литургия епископ Поликарп извърши молитва за здраве и дълголетие на Негово Светейшество Софийския
митрополит и Български патриарх Неофит.
В края на службата прозвуча трикратно многолетствие, след което епископ Поликарп призова всички да се помолят
за достойния рожденик, и пожела по молитвите на св. Марина Бог да укрепи и умъдри Негово Светейшество, за да
бъде както досега, така и занапред пример и вдъхновение за верния народ.
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Празникът на Св. Богородица – „Всех скорбящих радост“ бе отбелязан тържествено в София
На 24 октомври Православната църква почита образа на
Божията Майка Св. Богородица – „Всех скорбящих радост“, ден, който в БПЦ – БП се отбелязва с молебен за
здравето и благословението на децата с увреждания.
По този повод, с благословението на Негово Светейшество Софийския митрополит и Български патриарх
Неофит, тържествена св. Литургия бе отслужена в столичния храм „Покров Богородичен“, оглавена от Негово
Преосвещенство Белоградчишкия епископ Поликарп,
викарий на Софийския митрополит.
В св. Литургия съслужиха архимандрит Василий, протосингел на Софийска света митрополия, ставрофорен
иконом Николай Танев, предстоятел на храма, храмовото духовенство, столични свещеници и дяконите Никола
Чочев и Алексий Мулачки.

По време на св. Литургия с протойерейска офикия бе
отличен о. Лъчезар Попов, енорийски свещеник при храма. Епископ Поликарп му пожела достойно служение и
стремеж към благодатен духовен живот.
След св. Литургия бе направен молебен за здравето и
благословението на децата с увреждания и техните родители. Епископ Поликарп се помоли Бог, по молитвите
на Св. Богородица, да изцели децата с различни болести
и страдания, както и да укрепи родителите и да им дарува сили, търпение и любов.
Негово Преосвещенство поздрави духовенството и присъстващия народ от името на Негово Светейшество Софийския митрополит и Български патриарх Неофит и им
пожела лека и благодатна предстояща седмица.

Пред президентството се състоя церемония по издигане на националното знаме

По повод Деня на народните будители – 1 ноември, пред президентството се състоя по традиция церемония по издигане на националното знаме.
С благословението на Негово Светейшество Софийския митрополит и Български патриарх Неофит, на церемонията
присъства Негово Преосвещенство Белоградчишки епископ Поликарп, викарий на Софийския митрополит, заедно
с архимандрит Евтимий и ставрофорен иконом Николай Георгиев, предстоятел на митрополитската катедрала „Св.
вмчца Неделя“.
След като прозвуча химнът на Р България, г-н Румен Радев, президент на Р България, прие почетния строй на Националната гвардейска част.
Всички присъстващи на празника имаха възможност да споделят мисли в специална среща с държавния глава.
На срещата епископ Поликарп поздрави г-н Румен Радев и всички присъстващи от името на Негово Светейшество
патриарх Неофит и сподели, че Негово Светейшество се моли за целия български народ и благославя всички в днешния ден, като желае мир, духовен напредък и единство на народа.

Епархията днес

83

Архиерейска вечерня с опело на св. крал Стефан Милутин
Тази година, с благословението на Негово Светейшество
Софийския митрополит и Български патриарх Неофит,
Софийската света митрополия заедно с посолството на
Р Сърбия в София и митрополитския катедрален храм
„Св. вмчца Неделя“ организираха тържествено честване
паметта на св. крал Стефан Милутин.
В настоящата 2021 г. се навършват 700 години от успението на сръбския крал светец, чиито мощи вече 550 години
се покоят София. В специалната празнична програма,
продължила осем дни, бяха включени редица богослужби и инициативи.
В чест на годишнината бе осветена новоизписана икона на св. крал Стефан Милутин, дар от сръбски християни, проведена бе свещеническа конференция, на
която бяха представени доклади за живота и делото на
сръбския държавник, организирано бе литийно шествие
из софийските улици с тялото на светеца и бе изпълнен
концерт в митрополитската катедрала „Св. Неделя“.
В столични храмове и манастири, където временно са
пребивавали светите мощи, бяха отслужени редица богослужения, които завършват с тържествена вечерня и
литургия в деня, когато Сръбската православна църква
отбелязва паметта му.
По този повод вечерта на 11 ноември в столичната катедрала „Св. Неделя“ бе отслужена архиерейска вечерня
с опело на св. крал Стефан Милутин. Тя бе предстоявана от Негово Преосвещенство Белоградчишкия епископ
Поликарп, викарий на Софийския митрополит, с когото
съслужиха: архимандрит Никанор, игумен на Църногорската обител „Св. св. Козма и Дамян“, архимандрит Евтимий, храмовото духовенство воглаве с предстоятеля на
храма ставрофорен иконом Николай Георгиев, редица
предстоятели и свещенослужители на столични храмове, както и четирима дякони, ръководени от митрополитския протодякон Иван Петков.
Църковните песнопения бяха изпълнени в източнопевческа традиция от хор „Св. Наум Охридски“ и клиросни
певци от цяла София. Разположени на двете певници, те
бяха ръководени, както следва: дясната – от д-р Андрей
Касабов, лявата – от адв. Светослав Цеков.
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На празничната богослужба присъства г-н Желко Йович,
посланик на Р Сърбия в страната ни.
В края на богослужението Негово Преосвещенство епископ Поликарп се обърна към присъстващите с кратко
пастирско слово. В него той каза:
Днес отново почитаме онзи, който благославя този велелепен храм и целия български народ, онзи, който снизхожда и към сръбския народ. Отбелязахме неговата памет на 29 – 30 октомври, тогава, когато нашата църква
почита неговото успение. Отбелязваме го и днес, и утре,
когато св. Крал се е представил в Господа, според календара, в своята родина.
Неслучайно правим това тържество, като предстоим отново пред неговото честно тяло. То е, за да има единение, единство, за да има преклонение и духовна радост
между народите.
Новият молитвен чин, направен в негова чест, по реда на
опело на Господа Иисуса Христа и Св. Богородица, е последование, свързано с неговата прослава и достолепна годишнина.
Нека да си пожелаем тази молитвена служба да изпълняваме всяка година за духовна утеха на всички и за призоваване на светия боговенчан крал Стефан за молитвеното му предстоене пред Бога за нас.
Напоследък в много православни църкви подобно последование се написва за отци, които особено се почитат.
Затова и ние със ставрофорен иконом Кирил Попов подготвихме такъв молитвен текст, който да ни събира пред
св. крал Стефан Милутин и да ни възнася сърцата нагоре
– така, както е пожелал св. Крал.
Нека по неговите молитви Бог да ни благослови и утвърди по духовния път! – благопожела епископ Поликарп и
раздаде на всички присъстващи памуче с благоуханен
елей, осветен при мощите на св. крал Стефан.
Негово Преосвещенство епископ Поликарп благослови
духовенството, певците и храмовото изпълнение от името на Софийския митрополит и Български патриарх Неофит, като прикани вярващите и в утрешния ден, когато
официално Сръбската православна църква чества паметта на просиялия сръбски крал, да го почетат с участие в съборното молитвено събрание.

В Кремиковския манастир се даде началото на строителството на нови сгради
На 14 ноември, с благословението на Негово Светейшество Софийския митрополит и Български патриарх Неофит, с водоосвещение бе направена първа копка и така
бе дадено началото на строителство на нови манастирски
сгради на Кремиковския манастир „Св. вмчк Георги Победоносец“.
Водоосвещението бе оглавено от Негово Преосвещенство
Белоградчишкия епископ Поликарп, викарий на Софийския митрополит, в съслужение с архимандрит Евтимий,
иконом Серафим Янев, изпълняващ длъжността игумен на
Кремиковския манастир, протойерей Георги Младенов,
протойерей Венцислав Попиванов, свещеник Йоан Стефанов и дякон Никола Чочев.
Празникът бе уважен от г-н Ангел Младенов, секретар на
Софийска света митрополия, както и от представители на
различни институции и организации, както и на строителната фирма „Калистратов Груп“ АД.
След тържествения водосвет с подобаващо благоговение
бе направена копка за начало на строителните дейности с
полагане на три камъка за здрава и благословена основа,
на които бе издълбан всепобедният символ на Христовата
Църква – Честният Кръст.
В своето слово след водоосвещението епископ Поликарп
изказа благодарност към Бога за Неговото благоволение
към светата обител и за това, че с тържеството за начало въздигането на манастира се възкресява обителта за
по-пълноценен духовен, богослужебен, социален, културен и стопански живот. Завършвайки, той поздрави всички
от името на Негово Светейшество Софийския митрополит и Български патриарх Неофит и изтъкна, че днешното
събитие не би било факт, ако то не беше благословено и подкрепено от патриарх Неофит и Софийската света
митрополия.
Епископ Поликарп пожела на добър час на проекта и пожела в най-скоро време да се съберат отново в дворите на
манастира, за да извършат освещение на новоизградените манастирски сгради.

Тържествена вечерня с офикия
в столичния храм „Св. ап. Андрей Първозвани“
На 29 ноември, в навечерието на празника на свети апостол Андрей Първозвани, в столичния храм „Св. ап. Андрей Първозвани“ бе отслужена тържествена архиерейска вечерня.
С благословението на Негово Светейшество Софийския митрополит и Български патриарх Неофит, вечерното богослужение бе предстоявано от Негово Преосвещенство Белоградчишкия епископ Поликарп, викарий на Софийския митрополит, в съслужение с протойерей Стилиян Табаков, предстоятел
на празнуващия храм, протойерей Стоян Димитров, свещеник Иван Генчев и
дяконите Алексий Мулачки и Никола Чочев.
Клиросът бе изпълнен с църковни столични певци, ръководени от д-р Андрей
Касабов, които със сладкопение огласиха молитвените последования и възрадваха вярващите, издигайки сърцата им към Бога.
По време на вечерното богослужение бе изпълнен и чинът на петохлебието
за здраве и благословение на вярващите.
След петохлебието Негово Преосвещенство епископ Поликарп отличи с
офикия „иконом“ предстоятеля на храма протойерей Стилиян Табаков. Преди отличаването епископ Поликарп запозна присъстващите със служението
на протойерей Стилиян и разказвайки за неговите трудове, пожела отличието
да не му бъде за гордост, а за придобиване на смирение и одухотвореност, та с още по-големи усилия, ревност и
отговорност да служи на Бога и верния народ, като във всичко бъде пример за поверените му чеда. След вечерното
последование епископ Поликарп произнесе проповед и говорейки за живота на св. апостол Андрей, призова вярващите да се изпълнят с мъжеството на апостола и в своя живот, подражавайки му, да се утвърждават в Богопознание,
мир, кротост, но най-вече в любов.
Епископ Поликарп поздрави всички от името на Негово Светейшество Софийския митрополит и Български патриарх
Неофит и им пожела да пребъдат под покрова на св. Андрей, израствайки и утвърждавайки се в добродетел пред
Бога.
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Архиерейско посещение в Кладнишкия манастир „Св. Николай Чудотворец“ по повод 180 години
от последното възстановяване на манастира

На 6 декември Православната църква почита паметта на св. Николай Мирликийски Чудотворец. Много храмове и манастири на територията на Софийска епархия отбелязват неговата памет тържествено и го прославят като небесен
закрилник. Един от манастирите, който е посветен на светия Христов епископ, е Кладнишкият манастир.
По този повод на 5 декември бе отслужена тържествена Архиерейска вечерня, която с благословението на Негово
Светейшество Софийския митрополит и Български патриарх Неофит бе оглавена от Белоградчишкия епископ Поликарп, викарий на Софийския митрополит.
Във вечерното богослужение съслужиха архимандрит Никанор, игумен на Църногорския манастир „Св. св. Козма и
Дамян“, архимандрит Евтимий, свещеник Орлин Алексиев, и. д. игумен на св. обител, свещеник Станислав Иванов
и дякон Никола Чочев.
Клиросното пение бе изпълнено от църковни певци, ръководени от д-р Андрей Касабов. Молитвено участие с пение
на клира взе и г-н Ангел Младенов, секретар на Софийска света митрополия.
По време на богослужението бе изпълнен чинът на петохлебието, а за четец и певец бе постриган Божият раб Димитър.
След празничната вечерна епископ Поликарп произнесе проповед за живота, делото и служението на св. Николай
Мирликийски Чудотворец. Изтъквайки неговите качества, заслуги и достоен живот, епископът насърчи вярващите да
се изпълнят с подражание на светеца, както и да придобият най-доброто негово качество – целия си живот на Христа Бога да отдадат. Владиката припомни, че поводът за молитвеното тържество също така е и отбелязването на 180
години от последното възстановяване на манастира, от 1841 година. Епископ Поликарп се помоли Бог да прости
ктиторите, дарителите и обитателите на манастира, въздигнали го за нов живот, както и за всички през вековете дали
част от своя живот за просъществуването до днес на духовния пристан. Накрая владиката благодари на всички, които
се грижат днес за утвърждаването на манастира като духовен център в живота на хората.
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Новите ръкоположения в епархията
Ръкоположение и офикия за
обновлението на храм
„Св. Йоан Богослов“
На 26 септември Православната
църква чества св. апостол и евангелист Йоан Богослов – единственият от
12-те преки Христови ученици, който
завършва мирно своя живот, в дълбока старост.
Храмов празник чества столичният
храм „Св. ап. и ев. Йоан Богослов“ в
кв. „Левски“ Г. По този повод, с благословението на Негово Светейшество
Софийския митрополит и Български
патриарх Неофит, там бе отслужена
архиерейска св. Литургия, възглавена
от Негово Преосвещенство Белоградчишкия епископ Поликарп, викарий
на Софийския митрополит. Заедно
с него съслужиха: йеромонах Юстин
от Зографския манастир „Св. Георги“ на Свето гора, свещеник Георги
Черганов, предстоятел на храма,
свещеник Андон Софиин, свещеник
Лука Китин от храмовото духовенство,
йеродяконите Варотоломей и Поликарп и дякон Лука Младенов.
За църковните песнопения на празничната служба се погрижиха храмовите певци, ръководени от адв. Светослав
Цеков, а множество християни взеха молитвено участие, изпълвайки столичния храм.
Службата започна с чина на обновлението, тъй като при празнуващия храм са завършени ремонтни дейности по
неговия интериор, а също така са добавени и стъклописи.
По време на св. Литургия бе извършено и ръкоположението в свещенически чин на дякон Лука Младенов, който ще
се присъедини към духовенството на храм „Св. св. Кирил и Методий“.
В края на службата предстоятелят на храма свещеник Георги Черганов бе удостоен с офикията „протойерей“ за
достойно служение и за духовно насърчаване в грижата за храма и енорията. Постригани бяха и петима мъже за
четци и певци към храма – Людмил, Светломир, Трендафил, Георги и Димитър.
С празнично слово епископ Поликарп благослови духовенството, певците и всички присъстващи от името на Негово
Светейшество Софийския митрополит и Български патриарх Неофит, като поздрави предстоятеля, новия свещеник и
новопостриганите четци, пожелавайки им духовни сили, за да изпълняват достойно своята служба.
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Празник в Самоковския манастир „Покров Богородичен“
На 1 октомври Православната църква отбелязва празника
Покров на Пресвета Богородица. Празникът особено се
почита в Софийската епархия, защото има множество
храмове, манастири и оброчища, посветени на Майката
Божия, на Нейния Покров.
Тържествено празникът бе отбелязан, с архиерейска св. Литургия в Самоковския девически манастир, защото манастирският храм е посветен от нашите предци на Покрова на
Пресвета Богородица.
С благословението на Негово Светейшество Софийския
митрополит и Български патриарх Неофит, св. Литургия бе оглавена от Негово Преосвещенство Белоградчишкия епископ
Поликарп, викарий на Софийския митрополит, в съслужение
с архимандрит Евтимий, ставрофорен иконом Михаил Колев, архиерейски наместник на Самоковска духовна околия,
свещенослужители от околията и столицата и дяконите Алексий Мулачки и Никола Чочев.
Клиросното пение бе оглавено от д-р Андрей Касабов, адв.
Светослав Цеков и църковни певци от столични храмове.
На св. Литургия присъства г-н Владимир Георгиев, кмет на община Самоков, и г-н Ангел Младенов, секретар на Софийска света митрополия.
По време на службата, с благословението на Негово Светейшество Софийския митрополит и Български патриарх
Неофит, бяха извършени две ръкоположения: за презвитер
– на дякон Любомир Славчев, и за дякон – на иподякон Емил
Куков, който прие името Евтимий.
След св. Литургия бе извършено литийно шествие около храма и бе отслужен водосвет за здраве и благословение на
присъстващите и на всички жители на Самоков.
Епископ Поликарп поздрави от името на Негово Светейшество Софийския митрополит и Български патриарх Неофит всички служащи, молещи се и присъстващи на празничното богослужение, като им пожела лек и благодатен
празник.
Владиката поздрави и майка Максима, игумения на манастира, и сестра Ирина, като им пожела радост в Бога,
мъдрост и постоянство в монашеското поприще.

Две ръкоположения в столичния храм „Св. вмчк Димитър Солунски“
за 50-годишнината от освещаването му
На 10 октомври – Трета неделя след Неделя подир Въздвижение, с благословението на Негово Светейшество Софийския митрополит и Български патриарх Неофит тържествено бе отбелязан юбилеят от освещаването на столичния храм „Св. вмчк Димитър Солунски“.
Петдесетгодишнината от освещаването на храма бе отбелязана с тържествена архиерейска св. Литургия, която бе оглавена от Негово Преосвещенство Белоградчишкия епископ Поликарп, викарий на Софийския митрополит, в съслужение с архимандрит Евтимий, архимандрит
Севастиан, игумен на Осеновлашкия манастир „Рождество Богородично“, иконом Антоний Алексиев, предстоятел на храма, храмовото
духовенство, както и с йеромонаси и дякони, водени от Йоан Кръстителски.
По време на св. Литургия бяха извършени две ръкоположения. За презвитер бе ръкоположен дякон Иван Димитров, а за йеродякон – монах
Михаил, брат на Осеновлашкия манастир.
Църковните песнопения на утренята бяха изпълнени от клиросни певци, а св. Литургия – от смесения хор при храма.
Празникът в светия храм продължи с освещаването на новия енорийски център, който се намира в двора на храма.
Сградата бе ремонтирана и буквално от руина се превърна в уютен духовен дом, в който децата от енорията, вярващите и гостите ще намират духовна утеха, блага дума и проповед от страна на свещенството.
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Перник отбеляза празника на
св. Йоан Рилски Чудотворец
На 19 октомври Православната църква почита паметта на свети Йоан Рилски Чудотворец, небесен закрилник
на българския народ и патрон на
много населени места, едно от които, от 1903 г., е гр. Перник.
С благословението на Негово Светейшество Софийския митрополит и
Български патриарх Неофит, в едноименния храм на Перник бе отслужена тържествена св. Литургия и почетена паметта на св. Йоан Рилски,
патрон на храма и града.
С архиерея съслужиха архимандрит
Никанор, игумен на Църногорския
манастир „Св. св. Козма и Дамян“,
архимандрит Евтимий, протойерей
Людмил Йорданов, предстоятел на
храма, храмовото духовенство, свещеник Михаил Станкович и дяконите
Алексий Мулачки и Никола Чочев.
Църковните песнопения изпълниха свещеник Марио Михов и г-н Ангел Младенов, секретар на Софийска света митрополия. По време на св. Литургия епископ Поликарп ръкоположи за дякон божия раб Красимир Петков.
Епископ Поликарп поздрави всички от името на Негово Светейшество Софийския митрополит и Български патриарх
Неофит и им пожела, по молитвите на светеца, Бог да дарува на всички здраве, радост и мир. За да се поклони в
храма и да поздрави епископа и духовенството, в храма влезе и г-н Станислав Владимиров, кмет на община Перник.
Празникът в Перник премина при спазването на всички противоепидемични мерки, наложени за града.

С архиерейска св. Литургия света великомъченица Варвара бе почетена
в столичния храм „Преображение Господне“

На 4 декември Православната църква чества паметта на св. вмчца Варвара и на св. преп. Йоан Дамаскин.
С особена тържественост столичният
храм „Преображение Господне“, кв.
„Лозенец“, отбеляза своя втори храмов празник, който е посветен на св.
вмчца Варвара. На нейно име в софийския храм е устроен параклис
и от десетилетия се покои частица от
светите й мощи. (Светинята е донесена в храма на 8 септември 1957 г.)
В празничния ден бе отслужена архиерейска св. Литургия, която с благословението на Негово Светейшество
Софийския митрополит и Български
патриарх Неофит бе възглавена от
Негово Преосвещенство Белоградчишкия епископ Поликарп, викарий
на Софийския митрополит.

Заедно с него в съслужение встъпиха архимандрит Евтимий, ставрофорен иконом Василий Сарян, предстоятел на
храма, ставрофорен иконом Николай Георгиев, предстоятел на митрополитската катедрала „Св. Неделя“, храмовото духовенство, митрополитският протодякон Иван Петков и дяконите Алексий Мулачки и Никола Чочев.
Църковните песнопения на утренята и на светата Литургия бяха прекрасно изпълнени от хор „Софийски псалти“,
ръководен от д-р Любомир Игнатов. По време на св. Литургия епископ Поликарп ръкоположи за свещеническо служение дякон Алексий Мулачки, а за дякон на Българската православна църква – благоговейния мъж Пламен Илиев,
като му бе дадено духовното име Петър. Проповед за празника произнесе викарият на Софийския митрополит, който припомни на присъстващите житието на нежната и красива девойка Варвара, която избрала мъченичеството за
вярата си пред личното си удобство и благоденствие.
Владиката благодари на всички, които се трудят и пеят в храма, и отправи благопожелания към многобройното църковно изпълнение, като преподаде патриаршеското, първосветителско благословение на Кириарха на Софийска
епархия – Негово Светейшество Българския патриарх Неофит.
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Милосърдна дейност
Епископ Поликарп освети 18 нови линейки за спешна медицинска помощ
На 15 октомври, по молба на служебния здравен министър Стойчо Кацаров, с благословението на Негово
Светейшество Софийския митрополит и Български патриарх Неофит,
Негово Преосвещенство Белоградчишкият епископ Поликарп, викарий
на Софийския митрополит, извърши
водоосвещение и освети 18 нови линейки.
Новите автомобили ще бъдат ползвани от 11 центъра за спешна медицинска помощ в страната.
Линейките са закупени по проект
„Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“,
финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020.
След водосвета епископ Поликарп,
от името на Негово Светейшество
Софийския митрополит и Български
патриарх Неофит, връчи за всеки автомобил икона с образа на Божията
Майка Св. Богородица и църковен календар за 2022 г.
Той пожела линейките да се ползват
за подобряване и спасяване на човешки животи. Със светена вода бяха
поръсени ключовете и самите нови
автомобили.

Маслосвет за боледуващите от COVID-19
бе отслужен край параклиса „Св. Георги“ в
Александровска болница
На 4 ноември, с благословението на Негово Светейшество Софийския митрополит и Български патриарх Неофит, край параклиса „Св. Георги“ в Александровска болница бе отслужен маслосвет за здраве
и изцеление на страдащите от COVID-19 и грижещите се за тях.
Поради високия брой на тежко болящи хора бе решено да бъде отслужено едно от седемте Тайнства
на Православната църква, наречено Елеосвещение,
което се извършва съборно (по възможност от 7 духовници), само над болни хора.
Последованието бе предстоявано от Негово Преосвещенство Тивериополския епископ Тихон, викарий на Българския
патриарх, по чиято инициатива от 30.11.2020 г. всеки месец в параклиса „Св. Георги“ се извършва молитва в подкрепа
на боледуващите от COVID-19 и грижещите се за тях лекари, медицински сестри, болногледачи, санитари, медицински специалисти, доброволци, техни близки и всички други, които допринасят за борбата с пандемията с дело и
с молитва.
В последованието взеха участие още архимандрит Василий, протосингел на Софийска света митрополия, и столични свещенослужители. В края на църковното последование епископ Тихон, с присъщия си плам и вдъхновено слово,
се обърна към присъстващите и помаза с осветен елей всички присъстващи.
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Празникът на св. Стилиян бе почетен в Първи рехабилитационен център за деца с онкологични
заболявания
На 26 ноември с празничен водосвет бе отбелязан празникът на св. Стилиян Пафлагонийски в Първи рехабилитационен център за деца с онкологични заболявания, който се намира в пределите на с. Опицвет, община Костинброд.
Водоосвещението извърши Негово Преосвещенство Белоградчишкият епископ Поликарп, викарий на Софийския
митрополит, в съслужение с иконом Дамян Делов, иконом Серафим Янев, протойерей Желязко Симонов, протойерей Георги Иванов, протойерей Николай Пешов и дякон Алексий Мулачки.
Празникът в Центъра бе почетен тържествено поради това, че в неговите двори се намира параклис, посветен на
преподобния отец, както и частица от светите мощи на преподобни Стилиян Детепазител.
На празничното честване паметта на св. Стилиян присъстваха г-н Пламен Белчев, управител на Сдружението за онкоболни деца и основен инициатор, организатор и ръководител на възстановителния център, както и мнозина педагози, медицински персонал и служители на оздравителното заведение. Присъстваха също и зам.-кметът на Костинброд, г-н Александър Ненов, и г-н Борислав Борисов, кмет на с. Петърч.
На празничното моление бе осветена и новата камбана на параклиса „Св. Стилиян“. След молитвеното последование епископ Поликарп поздрави всички присъстващи на тържеството от името на Негово Светейшество Софийския
митрополит и Български патриарх Неофит и пожела по молитвите на св. Стилиян Бог да им дава здраве, сили и преуспяване в хуманното дело.
Той пожела звукът на новата камбана да призовава към храма служителите и ползвателите на услугите на Центъра,
както и към добри и богоугодни дела.

Текстове и фотографии: протойерей Костадин Тренев,
Пламен Михайлов и Весела Игнатова
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Скръбни вести
Заупокойна св. Литургия, свещеническо опело и погребение на ставрофорен иконом Цанко Тотев
На 27 октомври в лозенския храм „Св. Атанасий“ бе извършено опело и погребение на ревностния свещенослужител
ставрофорен иконом Цанко Тотев, упокоил се в ранните часове на 25 октомври.
Многобройно църковно изпълнение присъстваше на опечаленото събрание в лозенския храм, за да изпрати в последния
земен път ревностния пастир, добър изповедник и усърден
молитвеник, построил и възстановил множество параклиси,
храмове и манастири в Софийската епархия. Близки, роднини, духовни чеда и множество енориаши изпълниха църквата, построена с много труд и любов от отец Цанко.
Сутринта бе извършена заупокойна литургия в памет на
преставилия се в Господа духовник. Тя бе възглавена от Белоградчишкия епископ Поликарп, викарий на Софийския
митрополит, с когото съслужиха: архимандрит Василий,
протосингел на Софийска света митрополия, архимандрит
Евтимий, свещеник Георги Марков, предстоятел на храма,
множество столични свещенослужители, свещеници от Пловдивската и Неврокопската епархия – духовни чеда на отец
Цанко, и дяконите Алексий Мулачки и Никола Чочев.
След края на св. Литургия духовенството, застанало край ковчега на упокоилия се духовник, отслужи пълния чин на
свещеническото опело.
Епископ Поликарп изказа съболезнование към роднините, духовенството и верния народ от името на Негово Светейшество Софийския митрополит и Български патриарх Неофит и се помоли Бог, по Своята велика милост, да упокои
отец Цанко и да го всели в Своето Небесно царство.
След като близките се простиха за последен път с отеца, се изпълни чинът, полагащ се при погребение на духовник.
Свещеници понесоха ковчега с тялото и го внесоха в св. олтар, за да обиколят с него св. Престол. Така за последен
път упокоилият се свещеник премина през царските двери и се отправи, придружен от цялото църковно изпълнение
към гробното място, подготвено зад олтарната абсида на храм „Св. Атанасий Велики“, за чието изграждане той посвети всичките си усилия през последните десет години.

Опело и погребение на свещеник Стоян Генов
На 10 ноември, с благословението на Негово Светейшество Софийския митрополит и Български патриарх Неофит, бе отслужено опелото на Негово Благоговейнство
свещеник Стоян Генов, който се престави в Господа на 7
ноември.
Опелото бе извършено в храма на Централните софийски
гробища – „Успение Богородично“, от Негово Преосвещенство Белоградчишкия епископ Поликарп, викарий на
Софийския митрополит. Той встъпи в съслужение с архимандрит Василий, протосингел на Софийска света митрополия, и множество столични духовници.
След заупокойното последование епископ Поликарп изказа съболезнования към опечаленото семейство, приятели
и присъстващи от името на Негово Светейшество Софийския митрополит и Български патриарх Неофит и подчерта, че загубихме свещенослужител от нашите редици, но
го спечелихме за молитвеник пред Божия Престол.
Свещеник Стоян Генов бе погребан в новия гробищен парцел на Централните софийски гробища и бе изпратен с
псалмопение и молитвен възглас: „Бог да го прости! Вечна
и блажена да бъде паметта му!“.
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Опело и погребение на Росица Йосифова
На 13 ноември в храм „Възкресение Лазарово“, гр. София, Бакърена фабрика, бе извършено опелото и погребението на упокоилата
се на 10 ноември г-жа Росица Йосифова.
Тя бе дългогодишен служител на Софийската света митрополия.
Опелото извърши Негово Преосвещенство Белоградчишкият епископ Поликарп, викарий на Софийския митрополит.
В заупокойното моление съслужиха архимандрит Василий, протосингел на Софийска света митрополия, ставрофорен иконом
Александър Георгиев, предстоятел на храма, протойерей Костадин
Тренев и протойерей Захарий Димитров.
Църковните песнопения на клира изпълни г-н Ангел Младенов, секретар на Софийска света митрополия.
На опелото и погребението присъстваха служители от Софийска
света митрополия. Всички се помолиха за упокоението на новопреставилата се Божия рабиня, като я изпратиха до гроба.
Бог да я прости!

Опело и погрeбение на протойерей Васил Кудузки
На 16 ноември бе извършено опело и погребение на упокоилия се на 12 ноември протойерей Васил Кудузки, духовник от Кюстендилска духовна околия, енорийски свещеник на с. Богослов.
С благословението на Негово Светейшество Софийския митрополит и Български патриарх Неофит, опелото на отец
Васил бе извършено в храм „Св. Мина“, гр. Кюстендил, и бе предстоявано от Негово Преосвещенство Белоградчишкия епископ Поликарп, викарий на Софийския митрополит.
В заупокойното последование в съслужение встъпиха архимандрит Василий, протосингел на Софийска света митрополия, архимандрит Исаак, архиерейски наместник на Кюстендилска духовна околия, както и много свещеници
от Кюстендил и столицата.

Преди опелото в храма бе отслужена заупокойна св. Литургия, възглавена от Негово Високопреподобие архимандрит Исаак, архиерейски наместник на Кюстендилска духовна околия.
Да отдаде уважение и почит към дългогодишния достоен свещеник на с. Богослов, в храма дойде и молитвено присъства г-н Петър Паунов, кмет на община Кюстендил.
След опелото епископ Поликарп изказа от името на Негово Светейшество Софийския митрополит и Български патриарх Неофит съболезнования към семейството и роднините на новопреставилия се свещеник, към опечалените
духовници и останали присъстващи и се помоли: „Бог да прости новопреставилия се Божи раб Васил протойерей и
да го всели в небесните Си селения, като му дарува вечен живот!“.
Присъстващите свещенослужители с благоговение изнесоха ковчега с тялото на отец Васил и го съпроводиха до гроба. Протойерей Васил Кудузки бе погребан в двора на храм „Св. Йоан Богослов“, с. Богослов. Последното заупокойно последование с полагане в гроба извърши архимандрит Василий, протосингел на Софийска света митрополия.
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Заупокойна св. Литургия и опело на ставрофорен иконом Ангел Ангелов
На 29 ноември в старинния столичен храм „Св. София“ бе извършено опело
на ставрофорен иконом Ангел Ангелов, дългогодишен предстоятел на храма, посветен на Божията Премъдрост, и духовен надзорник на Софийска
епархия.
Ерудираният богослов, философ, грижовен пастир и проповедник се престави в Господа на 24 ноември, в навечерието на празника на първия епископ,
проповядвал на български език – св. Климент Охридски, когото той обичаше
от цялото си сърце и душа и на когото подражаваше в разпространение на
Живото слово.
Многобройно църковно изпълнение присъстваше на опечаленото събрание
в древния храм в понеделник – деня, в който Православната църква е определила да се отдава чест на безплътните небесни сили. Ден, особено почитан
от отец Ангел заради неговия небесен покровител.
В сутрешните часове на деня бе извършена Заупокойна света литургия в
памет на преставилия се в Господа духовник. С благословението на Негово Светейшество Софийския митрополит и Български патриарх Неофит, тя
бе възглавена от Негово Високопреосвещенство Варненския и Великопреславски митрополит Йоан, който бе в съслужение с Негово Високопреосвещенство Врачанския митрополит Григорий и Техни Преосвещенства: Мелнишкия
епископ Герасим, секретар на Св. Синод на БПЦ – БП, Белоградчишкия епископ Поликарп, викарий на Софийския
митрополит, Браницкия епископ Пахомий, ректор на Софийската духовна семинария, както и архимандрит Василий, протосингел на Софийска света митрополия, архимандрит Исаак, архиерейски наместник на Кюстендилска
духовна околия, архимандрит Евтимий, ставрофорен иконом Нелуц Опря, представител на Румънската патриаршия
у нас, протойерей Евгений Павелчук, секретар на представителството на Московския патриарх в България, храмовите свещеници, голямо множество духовници от Софийската епархия и четирима дякони.
Молитвено участие в заупокойните богослужби взе Негово Преосвещенство Адрианополският епископ Евлогий, игумен на Рилската света обител. На мертвените последования присъстваха още г-жа Йорданка Фандъкова, кмет на
гр. София, и г-н Явор Кирилов, личен секретар на Н.В. цар Симеон II и завеждащ Царската канцелария в Двореца
„Врана“.
В края на литургията митрополит Йоан, с присъщото си духовно красноречие, се обърна към опечаленото събрание.
“Отново и отново се изправяме пред тайнството на смъртта и разбираме
думите на великия старозаветен проповедник: смъртният ден не е във властта на човека. Стоейки пред ковчега на нашия любим събрат и съслужител,
новопреставилия се в Господа ставрофорен иконом Ангел Ангелов, ние разбираме една основна истина: че Господ не ни е питал дали искаме да дойдем в този свят и да живеем този живот, така и не ни пита дали искаме да си
тръгнем от тук. Затова и в навечерието на празника на св. Климент Охридски,
който е монашеска похвала и архиерейска слава, Господ откъсна едно от
красивите Си цветя от земната Си градина, за да го посади в Своята красива
божествена градина, в Царството Божие.“
След духовно ободрителните слова на митрополита, присъстващото духовенство със запалени свещи в ръка отслужи край ковчега на отец Ангел, поставен в центъра на храма, последованието на свещеническото опело.
Древният храм, изпълнен с опечалени роднини, събратя, енориаши, християни от различни енории и духовни чеда, скърбеше за своя всеотдаен пастир и ревностен наставник. Да го изпратят в
последния му земен път, дойдоха синодални служители и служители на Софийската света митрополия, деканското
ръководство на Богословския факултет и преподаватели, общественици, лекари, състуденти, приятели и съработници на Божията нива, с които години наред отец Ангел споделяше трудности, житейски неволи и радости. Със запалени свещи в ръка, всички вместо поздрав мълвяха: „Бог да прости отец Ангел!“.
В края на чинопоследованието Мелнишкият епископ Герасим се обърна към опечаленото събрание и прочете архипастирското слово на Негово Светейшество Софийския митрополит и Български патриарх Неофит, в което бяха
изтъкнати достойнствата на упокоилия се духовник и бяха отправени към близките пастирски думи на съболезнование и утешение.
След като присъстващите се простиха за последен път с отеца, бе изпълнен чинът, полагащ се при погребение на
духовник. Свещеници понесоха ковчега с тялото и го внесоха в св. олтар, за да обиколят с него св. Престол. Така за
последен път упокоилият се свещеник премина през царските двери и се отправи, придружен от цялото църковно
изпълнение, към гробното място, подготвено в Православния гробищен парк „Св. архангел Михаил“ в кв. „Бояна“.
Изпълнението на мертвеното „Святий Боже“, катавасиите „Помощникъ и покровитель быстъ“, както и на пасхалния
тропар „Христос воскресе“ съпроводиха ковчега на излизането му от храма, с което църковното изпълнение изрази
вярата си във всеобщото възкресение.
Бог да прости всички волни и неволни съгрешения на новопреставилия се и обичан ставрофорен иконом Ангел Ангелов! Бог да го упокои при Себе Си в Царството на мира и радостта!
Вечна и блажена да бъде паметта му!
Текст: Весела Игнатова. Фотографии: протойерей Костадин Тренев
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Нови издания на Софийската света митрополия
Софийската митрополия издаде
комплекти с томовете на богослужебните книги

МИНЕЙ И ОКТОИХ
Софийската света митрополия посрещна новата църковна година с
готови комплекти с томовете на богослужебните книги Минеи и Октоих,
издадени за първи път на български
език.
Това е осъществено с благословението на Негово Светейшество Софийския митрополит и Български патриарх Неофит и благодарение на
дарени финансови средства.
Изданието е пригодено за нуждите
на БПЦ – БП. Книгите са в голям формат, с едър шрифт, двуцветен печат и
твърда подвързия с кожа. Към минеите са включени в допълнение службите на българските светии. Книгите са
удобни за ползване и се предлагат
на достъпни цени.

Руенският манастир „Св. Йоан Рилски“ издаде детска книжка
за българските светии –

ХВЪРЧИЛОТО, ОРЛИТЕ И СВЕТЦИТЕ
Книгата „Хвърчилото, орлите и светците“ е първият самостоятелен сборник
с разкази на презвитера Мирела Кючукова. Авторката, майка на три деца,
учителка по „Религия“ и съавтор на учебниците по „Религия – Християнство –
Православие“, издадени от БПЦ – БП, с умение и педагогически опит поднася
на малкия читател вълнуващи истории, вдъхновени от житията на българските
светии.
Умело подбраните сюжети от живота на светците са написани разбираемо
и достъпно, както за малките деца, така и за техните родители. Разкази, не
само разкриващи живота и делата на нашите светии, но и увличащи към
подражание на тяхната любов към Бога и ближния. Като пръв плод на още тогава непубликуваните разкази са непринудените и вдъхновени детски илюстрации, придружаващи настоящото издание. Те са дело на децата от школата по иконопис към Православния информационен център на Неврокопска
митрополия в гр. Благоевград.
Детската книжка се издава по инициатива и с подкрепата на братството на
Руенския манастир „Св. Йоан Рилски“.
Тел. за поръчка: 0887 226 952. Книгата може да бъде закупена и от сайта
lestvitsa.org.
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Излезе от печат сборникът

Софийската света митрополия издаде

Богородичник

Цветен триод

С благословението на Негово Светейшество
Софийския митрополит и Български патриарх
Неофит, излезе от печат сборникът Богородичник, или Теотокарий. Книгата съдържа канони
на Пресвета Богородица на осемте гласа за
всеки ден от седмицата. По този начин в нея
са поместени 56 канона – похвални и молебни
песни към Божията Майка. Четат се всеки ден,
на Повечерието, но могат да бъдат включени и
в частното молитвено правило.
Изданието е осъществено от Софийската света митрополия, със съдействието на Книгоиздателско сдружение „Православно Отечество“.
Съдържа 308 стр. и е в голям формат, с двуцветен печат и твърда корица с кожена подвързия.

С благословението на Негово Светейшество
Софийския митрополит и Български патриарх Неофит излезе от печат богослужебната
книга Цветен триод. Тя съдържа службите от
Пасха до Осма неделя след Пасха – Неделя
на всички светии. Включва службите на празниците Възнесение и Св. Петдесетница.
Книгата съдържа 612 стр. и е в голям формат,
с двуцветен печат и твърда корица с кожена
подвързия.
Изданието е на Софийската света митрополия, със съдействието на Книгоиздателско
сдружение „Православно Отечество“.
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Излезе от печат

Богородичен миней
С благословението на Негово Светейшество
Софийския митрополит и Български патриарх
Неофит излезе от печат сборникът Богородичен миней.
Книгата съдържа служби на атонски и руски
чудотворни икони на Пресвета Богородица,
подредени по месеци. Включени са службите
към Иверската икона – Вратарница, Скоропослушница, Троеручица, Всецарица, Предвъзвестителка, Търсеща загиналите, Радост на всички скърбящи, Боголюбска, Донска, Державна,
Казанска и др.
Книгата съдържа и приложение – служби на
светии от по-ново време, които са включени
в приложението на руските минеи. Това са
службите на светите Теофан Затворник, Димитрий Ростовски, Григорий Палама, Паисий
Величковски, Серафим Саровски Чудотворец,
Йоан Кронщадски Чудотворец, блажена Ксения Петербургска и др.
Изданието е осъществено от Софийската света митрополия, със съдействието на Книгоиздателско сдружение „Православно Отечество“.
Съдържа 518 стр. и е в голям формат, с двуцветен печат, отделно изработени орнаменти
към всяка служба и твърда корица с кожена
подвързия.

Излезе от печат богослужебната книга

Постен триод
С благословението на Негово Светейшество
Софийския митрополит и Български патриарх
Неофит излезе от печат книгата Постен триод.
С това издание се затваря годишният богослужебен кръг, завършва поредицата от богослужебни книги: Минеи, Октоих, Постен и Цветен
триод и две книги с канони и служби на Пресвета Богородица – Богородичник и Богородичен миней.
Постният триод съдържа службите от четирите
подготвителни седмици преди Великия пост –
на Митаря и фарисея, на Блудния син, Неделя
на Страшния съд и Прощална неделя, и службите от шестте седмици на Великия пост, както
и тези от Страстната седмица до Възкресение
Христово.
Книгата съдържа 960 стр. и е в голям формат,
с двуцветен печат и твърда корица с кожена
подвързия.
Изданието е на Софийската света митрополия, със съдействието на Книгоиздателско
сдружение „Православно Отечество“.
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Учебник по
църковнославянска граматика с речник
на църковнославянския език
С благословението на Негово Светейшество Софийския митрополит и
Български патриарх Неофит излезе от печат учебникът по църковнославянска граматика и речник на църковнославянския език на архимандрит д-р Атанасий Бончев.
Учебникът е предназначен за ученици от духовната семинария и студенти богослови. Издава се с образователна цел. Подходящ е и за тези
християни, които искат да изучават и ползват църковнославянски език,
както и за преподаватели богослови и филолози.
Изданието е на Софийската света митрополия, със съдействието на
Книгоиздателско сдружение „Православно Отечество“. Книгата съдържа 224 стр. и е в голям формат, с кожена подвързия.

Първа част на

„Патрология“

на проф. Илия Цоневски
С благословението на Негово Светейшество Софийския митрополит и Български патриарх Неофит излезе от печат учебникът по патрология на проф. Илия Цоневски.
В това единствено и най-подробно българско ръководство по патрология са събрани данни и сведения за живота, подвизите и творенията на почти всички известни свети отци и учители на Църквата,
като св. Йоан Златоуст, Атанасий Велики и Кирил Александрийски;
Кападокийските отци св. Василий Велики, св. Григорий Богослов,
св. Григорий Нисийски; светите писатели аскети Исидор Пелусиот,
преп. Исихий Йерусалимски, преп. Нил Синайски, блаж. Диадох,
преп. Марк Пустинник, св. Ефрем Сирин, преп. Исаак Сирин; западните църковни писатели Амвросий Медиолански, блаж. Йероним, преп. Йоан Касиан, св. Лъв, папа Римски, св. Бенедикт Нурсийски, св. Григорий Велики (Двоеслов); източните църковни писатели
и подвижници преп., Макарий Египетски, преп. Макарий Александрийски, Евагрий Понтийски, преп. Варсануфий и Йоан, преп. авва
Доротей, св. Йоан Лествичник, преп. Таласий, преп. Максим Изповедник, св. Йоан Дамаскин; химнописците преп. Роман Сладкопевец, преп. Андрей Критски, преп. Козма Маюмски, и мн. др.
Изданието е осъществено от Софийската света митрополия, със
съдействието на Книгоиздателско сдружение „Православно Отечество“.
Книгата е предназначена за духовните семинарии, богословските
факултети, както и за читателите, които желаят да задълбочат своите познания за живота и творенията на светите отци и учители на
Църквата.
Изданието е в два тома с твърди корици и кожени подвързии. Първи
том съдържа 587 стр.
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„Подвижнически слова“ на преп. Исаак Сирин
Освен учебник по патрология, Софийската света митрополия предлага на боголюбивите читатели и трето издание на „Подвижнически слова“ на преподобни Исаак Сирин, отпечатани с благословението на Негово Светейшество Софийския митрополит и Български патриарх Неофит. Творенията на св. Исаак Сирин винаги са се
ползвали с дълбоко уважение от подвижниците на вярата и благочестието. Преподобните отци Петър Дамаскин,
Нил Сорски, Паисий Величковски и много други светии се позовавали на неговите поучения. За монасите от
Света гора словата на св. Исаак Сирин са били настолна книга, основа за духовен живот, неизменна част от
традицията на светогорското монашество.
В своите слова великият духоносен подвижник разкрива собствения си духовен опит на хората, стремящи се
към висшата цел на човешкия живот – богообщение и спасение на душата.
Словата се предлагат в превод от изданието на Сергиево-Троицката лавра от 1911 г. Изданието съдържа 472
стр., в които са поместени 91 слова, и е с твърди корици и кожена подвързия.

Изданията можете да закупите от:
Кольо Лозанов, домакин на Софийската света митрополия.
За контакт: София, ул. „Цар Калоян” № 7, ет. 1, стая 7, тел.: 02/ 987 74 89, 0879 259 293.
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Художник: Камила Баралина от гр. Несебър, 16 г.
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Софийска света митрополия:
гр. София 1000, ул. „Цар Калоян” № 7
Централа:
		
Викарен епископ:
		
Протосингел:
Духовен надзорник
на Софийска епархия:
Секретар:
Административен отдел
(Деловодство):
Духовно-просветен отдел:
Началник отдел:
Технически сътрудник:
Културно-информационен отдел:
Началник-отдел:
Главен редактор:
Редактор сайт:
Технически администратор
на сайта:
Отдел
„Милосърдие и благотворителност“:
Началник отдел:
Технически секретар:
Счетоводство:
Гл. счетоводител:
Счетоводител:
Човешки ресурси:
Каса:
Финансов отдел:
Главен финансов ревизор:
Финансов ревизор:
Технически отдел (домакин):
Склад за свещи:
Охрана:

www.mitropolia-sofia.org

02/ 987 00 27, 987 63 86
office@mitropolia-sofia.org
Белоградчишки епископ Поликарп
тел.: вътр. 32, дир. 02/ 987 26 82 (приемен кабинет)
архимандрит Василий (Савов) - тел.: моб. 0878 715 852

Ангел Младенов - тел.: вътр. 26, дир. 02/ 987 32 30, моб. 0878 629 702
Саша Георгиева
тел.: вътр. 17, дир. 02/ 987 22 75, моб. 0879 259 307
prosveta_mitropolia.sf@abv.bg
Ангел Младенов - тел.: вътр. 26, дир. 02/ 987 32 30, моб. 0878 629 702
Иван Тупаров - тел.: вътр. 26, моб. 0878 895 309
info@mitropolia-sofia.org
д-р Андрей Касабов - тел.: вътр. 14, дир. 02/ 981 65 93, моб. 0879 259 289
Пламен Михайлов - тел.: вътр. 42, моб. 0876 711 331
Весела Игнатова - тел.: вътр. 42, моб. 0879 937 433
Станислава Кьосева - тел.: вътр. 42, моб. 0878 629 713
milosardie_sm@abv.bg
Теодор Атанасов - тел.: вътр. 25, дир. 02/ 987 61 27, моб. 0879 259 301
Здравко Кънев - тел.: вътр. 36, моб. 0878 812 616
Мария Вукашинова - тел.: вътр. 24, дир. 02/ 987 08 83, моб. 0879 259 290
Стефка Карабойчева - тел.: вътр. 24, дир. 02/ 987 08 83
Нели Пешакова - тел.: вътр. 30, дир. 02/ 987 08 83, моб. 0879 259 297
Елена Манолова - тел.: вътр. 18, дир. 02/ 987 36 83, моб. 0879 259 291
Даниел Николов - тел.: вътр. 21, дир. 02/ 987 54 34, моб. 0878 629 706
Любомир Миленков - тел.: вътр. 21, дир. 02/ 987 54 34, моб. 0878 715 290
Кольо Лозанов - тел.: вътр. 19, дир. 02/ 987 74 89, моб. 0879 259 293
Георги Беров - тел.: моб. 0888 663 662
тел.: вътр. 11, моб. 0879 259 295
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Фотограф: Пламен Михайлов

МАНАСТИРИ
в Софийска духовна околия
Манастир

Игумен/игумения/и.д. игумен

Алински манастир „Възнесение Господне“
протойерей Любомир Мишков
Балшенски манастир „Св. Теодор Стратилат“
иконом Христо Попов
Батулийски манастир „Св. Николай“
свещеник Стефан Стойчев
		
		
Билински манастир „Св. архангел Михаил“
иконом Константин Стойчев
Бистришки манастир „Св. Йоаким и Анна“
йеромонах Яков (Лазаров)
Бистришки манастир „Св. Петка“
архимандрит Силуан (Борисов)
		
Бобошевски манастир „Св. Димитър“
иконом Георги Паликарски
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Телефон
0896 969 399
0878 927 652
07164 21 22
0889 727 689
0896 855 075
0896 654 562
0887 217 187
02 992 20 70
0886 556 736
0888 667 677
0894 399 861

Манастир

Игумен/игумения/и.д. игумен

Букоровски манастир „Св. Георги“
протойерей Драгомир Узунов
Буховски манастир „Св. Мария Магдалина“
протойерей Венцислав Попиванов
Вакарелски манастир „Св. Петка“
ставрофорен иконом Николай Николов
Велиновски манастир „Успение Богородично“
свещеник Михаил Станкович
Владайски манастир „Св. Петка“
монахиня Анисия
Германски манастир „Св. Йоан Рилски“
йеромонах Пимен (Костадинов)
		
		
Говедарски манастир „Св. Георги“
свещеник Йордан Мечкаров
Годечки манастир „Св. Дух“
йеромонах Йероним (Влъчков)
		
Горнобански манастир „Св. св. Кирил и Методий“
иконом Йоан Чикалов
Горнобогровски манастир „Св. Георги“
свещеник Антим Попов
		
Горновасилишки манастир „Св. Петка“
ставрофорен иконом Георги Георгиев
Горноврабченски манастир „Възнесение Господне“
иконом Константин Стойчев
Горнолозенски манастир „Св. Димитър“
монахиня Херувима
Гранишки манастир „Св. ап. и ев. Лука“
монахиня Фотиния
		
		
Дивотински манастир „Св. Троица“
йеромонах Йоаким (Балтов)
Доброславски манастир „Св. Четиридесет мъченици“
свещеник Мариян Лозанов
Долнобански манастир „Възнесение Господне“
ставрофорен иконом Пламен Димитров
Долнобогровски манастир „Св. ап. Петър и Павел“
свещеник Янко Китанов
Долнолозенски манастир „Възнесение Господне“
монахиня Теодора
Долнолозенски манастир „Св. ап. Петър и Павел“
монахиня Марина
		
Долнопасарелски манастир „Св. ап. Петър и Павел“
протойерей Димитър Лазаров
		
Драгалевски манастир „Успение Богородично“
монахиня Серафима
		
Дървенишки манастир „Св. пророк Илия“
монахиня Матрона
		
Елешнишки манастир „Успение Богородично“
иконом Серафим Янев
Жабленски манастир „Св. Йоан Предтеча“
йеромонах Силуан (Петров)
		
Илиенски манастир „Св. пророк Илия“
свещеник Ириней Любомиров
		
Искрецки манастир „Успение Богородично“
архимандрит Януарий (Джангозов)
		
Кладнишки манастир „Св. Николай“
свещеник Орлин Алексиев
Клисурски манастир „Св. Петка“
монахиня Филотея
Кокалянски манастир „Св. архангел Михаил“
йеромонах Гервасий (Петков)
Кремиковски манастир „Св. Георги“
иконом Серафим Янев
		

Телефон
0887 293 523
0876 763 960
0888 440 479
0876 165 009
0895 111 907
02 992 85 20
02 992 85 01
0882 266 327
0899 207 656
0729 22 109
0898 495 566
0878 927 650
0898 971 302
0878 639 862
0886 915 965
0896 654 562
0888 930 509
07911 286
0884 106 198
0888 091 613
02 997 15 01
0888 930 058
0898 558 177
0887 203 764
0895 644 553
02 967 02 29
0889 211 833
0722 65 489
0884 213 791
02 442 35 79
0887 182 641
02 884 01 73
0877 488 400
0899 857 635
0884 604 829
0879 912 636
02 836 10 69
0884 968 578
0897 807 998
0884 452 403
0884 134 889
0887 490 895
0888 793 569
02 994 70 33
0899 857 635
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Манастир

Игумен/игумения/и.д. игумен

Курилски манастир „Св. Йоан Рилски“
архимандрит Нектарий (Георгиев)
Кутугерски манастир „Св. Йоаким Осоговски“
иконом Генади Генадиев
Леворечки манастир „Св. Четиридесет мъченици“
иконом Константин Стойчев
Маломаловски манастир „Св. Николай“
протойерей Драгомир Узунов
Мърчаевски манастир „Св. Троица“
монахиня Михаила
Неделишки манастир „Св. Атанасий“
йеромонах Макарий (Стефанов)
		
Обрадовски манастир „Св. Мина“
иконом Борис Петров
		
Огняновски манастир „Св. Симеон Стълпник“
монахиня Серафима
Одранишки манастир „Св. ап. Петър и Павел“		
Озърновски манастир „Св. Троица“
иконом Константин Стойчев
Орландовски манастир „Св. Три Светители“
иконом Петър Христов
		
Осеновлашки манастир
„Рождество Богородично“ – „Седемте престола“
архимандрит Севастиан (Александров)
Очушки манастир „Св. пророк Илия“
иконом Антон Апостолов
Пенкьовски манастир „Св. Петка“
иконом Константин Стойчев
Пернишки манастир „Св. Пантелеймон“
протойерей Людмил Колев
Подгумерски манастир „Св. Димитър“
архимандрит Нектарий (Георгиев)
Радибоишки манастир „Св. Троица“
протойерей Александър Стоев
Разбоишки манастир „Въведение Богородично“
йеромонах Йероним (Влъчков)
Ребровски манастир „Св. Николай Летни“
иконом Константин Стойчев
Ресиловски манастир „Покров Богородичен“
монахиня Мелания
		
		
Руенски манастир „Св. Йоан Рилски“
йеромонах Йоан (Пешев)
Самоковски манастир „Покров Богородичен“
монахиня Максима
		
		
Сапаревобански манастир „Св. архидякон Стефан“
йеромонах Серафим (Георгиев)
Суходолски манастир „Св. Троица“
свещеник Иван Танчев
Трънски манастир „Св. архангел Михаил“
йеромонах Тимотей (Павлов)
Урвички манастир „Св. Николай Летни“
иконом Петър Петров
Църногорски манастир
„Св. св. безсребреници Козма и Дамян“
архимандрит Никанор (Мишков)
Челопеченски манастир „Рождество Богородично“
монахиня Иустина
Чепински манастир „Св. Три светители“
монахиня Гликерия
		
Чепърленски манастир „Св. Петка“
йеромонах Йероним (Влъчков)
		
Шишмановски манастир „Успение Богородично“
иконом Георги Шопов
Шияковски манастир „Св. архангел Михаил“
свещеник Крум Андонов
Шумски манастир „Св. архангел Михаил“
архимандрит Януарий (Джангозов)
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Телефон
0876 672 682
0889 558 283
0896 654 562
0887 293 523
0886 338 000
071777 20 78
0878 383 568
02 936 69 99
0889 976 444
0876 869 533
0896 654 562
02 936 67 14
0899 868 525
0876 862 404
0887 672 293
0896 654 562
0898 731 759
0876 672 682
0898 959 849
0898 495 566
0896 654 562
07030 24 34
0878 154 416
0878 154 417
0884 045 407
0722 26 807
0722 28 809
0876 231 580
0878 919 771
0885 316 787
0895 728 779
0895 589 843
0879 010 260
0884 070 711
02 996 22 83
0886 562 754
0898 495 566
0889 322 582
0877 003 788
0899 087 885
0897 807 998
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Архиерейски наместничества
Софийска епархия е разделена на осем духовни околии:
СОФИЯ

Адрес: гр. София 1000, ул. „Цар Калоян” № 7

САМОКОВСКА ДУХОВНА ОКОЛИЯ

Архиерейски наместник: иконом Михаил Колев, моб. тел. 0897 951 973
Секретар: Иван Янков, тел.: 0898 595 779
Адрес: гр. Самоков 2000, ул. „Захари Зограф” № 22

ИХТИМАНСКА ДУХОВНА ОКОЛИЯ

Архиерейски наместник: ставрофорен иконом Йосиф Серев, тел. 0724/ 21 50, моб. тел. 0886 737 600
Адрес: гр. Ихтиман 2050, ул. „Димчо Дебелянов” № 19
Тел.: 0724/ 20 22 - архиерейско наместничество

ДУПНИШКА ДУХОВНА ОКОЛИЯ

Архиерейски наместник: иконом Георги Паликарски, моб. тел.: 0888 667 677, 0894 399 861
Секретар: Йорданка Димитрова, моб. тел. 0899 637 243, 0894 399 865
Адрес: гр. Дупница 2600, ул. „Св. Кирил и Методий” № 1, тел.: 0701/ 50 324
Храм „Св. Георги”, тел.: 0701/ 51 191
Храм „Св. Богородица”, тел.: 0701/ 51 86

РАДОМИРСКА ДУХОВНА ОКОЛИЯ

Архиерейски наместник: протойерей Александър Стоев, моб. тел. 0898 959 849, 0771/ 92 120
Секретар: Снежана Сергиева, моб. тел. 0896 014 016
Адрес: гр. Радомир, ул. „Черковна” № 1, храм „Св. Димитър”
Тел.: 0777/ 820 35 - храм „Св. Димитър”

КЮСТЕНДИЛСКА ДУХОВНА ОКОЛИЯ

Архиерейски наместник: архимандрит Исаак (Бояджийски) , моб. тел. 0878 443 353
Адрес: гр. Кюстендил, ул. „Антим I-ви“ № 13
Тел.: 078/ 524 260
Е-mail: arhiereisko_kn@abv.bg

ТРЪНСКА ДУХОВНА ОКОЛИЯ

Архиерейски наместник: иконом Йоан Чикалов, моб. тел. 0878 927 650
Секретар: йеромонах Тимотей, тел.: 0895 728 779
Е-mail: o.ioan.tch@abv.bg

ГОДЕЧКА ДУХОВНА ОКОЛИЯ

Архиерейски наместник: архимандрит Януарий (Джангозов), моб. тел.: 0897 807 998, 0884 452 403
Секретар: йеромонах Йероним, тел.: 0898 495 566
Адрес: Искрецки манастир „Успение Богородично”, с. Искрец, 2290 община Своге, Софийска област
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