
ВАРНЕНСКА И ВЕЛИКОПРЕСЛАВСКА МИТРОПОЛИЯ 

 ЕНОРИЙСКИ ЛИСТ         С НАМИ БОГ 
Издание на Църковно настоятелство при храм ,,Св.цар Борис’’                                                         брой 5, април 2015г. 

ХРИСТОС  ВОСКРЕСЕ!  ВОИСТИНУ  ВОСКРЕСЕ! 

 

ТРОПАР НА ПАСХА 

Христос  воскресе  из  мертвих,  
смертию  смерт  поправ 

и  сущим  во  гробех  живот  даровав! 

 Христос възкръсна от мъртвите,  
със смъртта си смъртта победи  

и на тия, които са в гробовете, дарува 
живот! 
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ПОХВАЛНО  СЛОВО  ЗА  ПАСХА 
Св. Иоан Златоуст 

Който е благочестив, който истински почита 
Бога и Го обича искрено, нека се наслади от това 
хубаво и светло тържество на преславното Христово 
възкресение, което сега празнуваме и в което 
Господ тъй дивно показа и Своята благост към 
човешкия род, и Своята премъдрост в изкупването 
му от вечна погибел, и Своята сила над враговете на 
нашето спасение!  

Който е благоразумен раб и не скрива в 
земята дадените му от Бога таланти, нека влезе 
радостен в радостта на своя Господ!  

Който се е потрудил с пост, нека получи сега 
своя динарий! [Мат.10:10, 20:1-8].  
  

Който е работил още от първия час, нека 
получи днес своята справедлива заплата!  

Който е успял да дойде подир шестия час, 
нека ни най-малко не се безпокои, понеже не губи 
нищо!  

Който е пропуснал и деветия час, нека 
пристъпи без всякакво съмнение и боязън!  

Ако ли някой е успял да дойде едва в 
единадесетия час, нека и той да се не бои от своето 
закъснение, понеже Домовладиката е великодушен 
и щедър - приема последния като първия, 
успокоява дошлия в единадесетия час така, както 
потрудилия се още от първия час: първия 
удовлетворява със заслужена награда, последния 
милва по снизхождение; на единия дава 
заслуженото, другия дарява по своята благост; 
добрите дела приема с радост, намерението целува 
с любов; делата цени и добрите разположения 
хвали!  

Затова всички влезте в радостта на своя 
Господ! И първи, и последни, приемете своята 
награда!  

Богати и бедни, заедно ликувайте!  

Трудолюбиви и лениви, почетете този ден 
на всемирно тържество!  

Постили и непостили, възвеселете се сега! 
Трапезата е богата: наситете се всички от нея! За 
блудните синове небесният Отец е заклал угоен 
Телец: никой да не излезе гладен! Всички се 
насладете от този пир на вярата, всички се 
възползвайте от богатството на благостта!  

Никой да не оплаква своята бедност, 
понеже царството небесно е отворено за всички!  

Никой да не плаче за греховете си, понеже 
изгря прощение от гроба на Спасителя!  

Никой да не се бои от смъртта, понежe 
Спасовата смърт ни освободи от нея!  
  Изтреби смъртта овладяният от смъртта 
Жизнодавец. Слезлият в ада плени ада, който се 
огорчи, когато вкуси плътта Му. Като предсказа това 
преди столетия, пророк Исаия пише: "Адът се 
огорчи, когато Те срещна в преизподнята си!"  

Огорчи се, защото биде обезсилен!  
Огорчи се, защото биде посрамен!  
Огорчи се, защото бе умъртвен!  
Огорчи се, защото бе провален! 
Огорчи се, защото е окован!  
Той прие плът, а в нея се натъкна на Бога; 

прие земя, а в нея намери небе; прие, което 
виждаше, а се натъкна на онова, което не виждаше!  
  

"Де ти е, смърте, жилото? Де ти е, 
аде,победата?" [Ос. 13:14, Koр. 15:55] 

 
Възкръсна Христос и ти биде повален!  
Възкръсна Христос и паднаха демоните!  
Възкръсна Христос и се радват ангелите!  
Възкръсна Христос и живот се въдвори!   
 Възкръсна Христос, и нито един мъртвец 

няма в гроба, защото Христос, Който възкръсна из 
мъртвите, "за умрелите стана начатък" (1 Кор. 
15:20).  

Той пръв възкръсна като Глава, а подир Него 
в свое време ще възкръснем всички ние, Неговите 
членове! Нему слава и държава (владичество) во 
веки веков! Амин!  

     

http://pravoslavieto.com/life/11.13_sv_Joan_Zlatoust.htm
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ЗАЩО ПРАЗНУВАМЕ ВЪЗКРЕСЕНИЕ 
ХРИСТОВО РАЗЛИЧНО ОТ ДРУГИ 

ХРИСТИЯНИ

Иисус Христос е възкръснал след еврейския 
Песах, затова християнският празник е в зависимост 
от еврейския. Пасхата, или Песах, е празник във 
връзка с Изхода от Египет. На Първия вселенски 
събор от 325 г. се решава Възкресението Христово 
да се чества в неделния ден след пълнолунието 
след пролетното равноденствие. Ако Великден по 
някаква причина не може да бъде в неделния ден 
след Песах, то според решенията на събора би 
трябвало да бъде отслужван един месец по-късно.  

До влизането в сила на Григорианския 
календар през ХIV век не е имало разлика между 
източния и западния Великден. На Запад 
католиците и протестантите изчисляват датата на 
Възкресение по него. Докато нашата църква за 
подвижните празници като Великден се ръководи 
от стария Юлиански календар, а за неподвижните 
от т. нар. Поправен Юлиански, коригиран през 20-те 

години на миналия век от гръцки астрономи. От 
него се ръководят и другите православни 
християни. Изключение правят Йерусалимската, 
Руската и Сръбската православна църква.  

Правилно е да казваме западен и източен, а 
не католически и православен Великден, защото на 
Запад и католиците, и протестантите честват 
Възкресението в един и същи неделен ден, докато 
на Изток има разлики. Древните халкедонски 
църкви като арменската празнуват Великден по 
Григорианския календар, а някои протестанти като 
Петдесетната църква в България - заедно с 
православните. Така че пълно единство няма нито 
на Изток, нито на Запад. Но в някои години 
западното и източното честване на Пасхата 
съвпадат. 

Проф. протопрезвитер Николай Шиваров

                                             

ОЩЕ  ЕДНО  УСЛОВИЕ  ЗА  ОПРЕДЕЛЯНЕ  
ДАТАТА НА  ВЕЛИКДЕН 

Празниците, свързани с Пасха - Великден, се 
наричат подвижни, защото са в зависимост от 
Великден, който се мести. Те зависят от това кога 
ще се случи пълнолуние след пролетното 
равноденствие - 21 март.  

На Първия Вселенски събор (325 г.) е 
определено Великден да се чества в първия 
неделен ден след пълнолунието на пролетното 
разноденствие. И тъй като пролетното пълнолуние 
се мести периодично, затова и Великден е 
подвижен празник. 

 

Подвижните празници започват с четирите 
недели, предшестващи Великия пост, в които 
Църквата постепенно се подготвя за поста. С 
молитвите през тези недели Църквата приканя 
верните към покайно настроение, за да посрещнат 
духовно подготвени великия празник - Светлото 
Възкресение Христово. 

 от http://www.pravoslavieto.com 

 

        
Внимание! Вестникът съдържа текстове от Свещеното Писание и  икони. Не 

го използвайте за домакински и други нужди! 
 

 

http://pravoslavieto.com/history/20/1930_prof_Shivarov/index.htm
http://www.pravoslavieto.com/history/sabori/325_I_Vselenski_sabor.htm
http://www.pravoslavieto.com/calendar/feasts/podvizhni/sv_Chetiridesetnica.htm
http://www.pravoslavieto.com/calendar/feasts/Velikden/index.htm
http://www.pravoslavieto.com/calendar/feasts/Velikden/index.htm
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ЕНОРИЙСКИ  ЖИВОТ 
По инициатива на Църковното настоятелство при храм ,,Св. Цар Борис’’ на 28 март се организира  

почистване на гробищния парк в квартал Аспарухово.  Събраха се доброволци, които  се включиха в събитието и 
с Божията помощ се свърши чудесна работа. Благодарим на всички, които помогнаха! 

   

,,Мнозина могат да дават от парите си, но да служат на нуждаещите се с готовност, любов и братско 
разположение, могат само хората с широка, голяма и любомъдра душа’’ Св. Йоан Златоуст 

ПЦДОН 
(Православен център за духовно обгрижване на наркозависими) 

23, 24 и 25 март 

,,Да споделиш себе си с ближните" 

( мото на семинара) 

Завърши и втората част на семинара,, 
Психосоциална рехабилитация и духовно 
обгрижване на наркозависими и техните близки”, 
организиран от Сдружение,, Отвори очи’’. 
Семинарът се проведе в рамките на проект 
"Организационно развитие за по-добра подкрепа на 
наркозависими младежи" към Програма за подрепа 
на НПО в България, по ФМ на ЕИП 2009-2014 г.  
              През първия и втория ден на семинара, 
заедно с отец Георги Фотакиев, като лектор и 
обучител, психологът и консултант от НЦН Красимир 
Иванов  запозна присъстващите с проблемите на 
семейните взаимоотношения, които водят често със 
себе си поява на зависимо поведение у 
подрастващите. Красимир Иванов говори за 
границите на личността, за функциите и ролите в 
семейната среда, за появяващата се често 
дисфункционалност и нездрава 

взаимозаменяемост, за бащинството, за ролята на 
майката и за възпитанието. 

 

През третият ден се проведе дискусионна 
среща. 

Членовете на Сдружение,, Отвори очи’’ и 
екипът на Православен център за духовно 
обгрижване на наркозависими изказват огромната 
си благодарност към донорите, лекторите и 
участниците в събитието. 

по http://www.otvoriochi.org/ 
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БЛАГОВЕЩЕНИЕ 
На 25и март със Света Златоустова литургия 

посрещнахме Благата вест за идването на Месия. 
Вестителят на Бога Архангел Гавриил благовестил 
раждането на Спасителя. Бог избрал за великото 
дело не някой славен и богат човек, а скромната и 
бедна Мария. Бог избрал обикновената, но чиста по 
сърце девойка от Назарет. Бог избра жена за 
спасителното дело.  

Преди години  на Благовещение 
християните са чествали денят на майката. След 
идването на социализма и през дългите години на 

атеизъм тази традиция е отпаднала и съответно 
забравена. Появява се ,,заместникът’’му  -8ми март, 
денят на жената труженичка.  

Поглеждайки на денят на жената през денят 
на Благовещение, може да се види жената, според 
Бог, може да се види ,,мисията’’ на жената в света, 
нейната същност- да бъде майка.  

На Благовещение  прекланяйки се пред най-
великата майка, майката на Спасителя на 
човечеството ние се прекланяме и пред нашите 
майки.

ЦВЕТНИЦА 

6 НЕДЕЛ  НА ВЕЛИКИЯ ПОСТ- 

ВРЪБНИЦА-ЦВЕТНИЦА 

ВХОД  ГОСПОДЕН  В  ИЕРУСАЛИМ 
Празникът е подвижен и тази година се 

падна на 5 април. На него се чества тържественито 
влизане на Господ Иисус Христос в Иерусалим.  

Малко преди Пасха много хора отивали в 
Иерусалим , за да отпразнуват празника. Господ и 
Неговите ученици също тръгнали за там. Яздейки 
осле, за първи път Господ влязал в Иерусалим явно 
и тържествено, Той влязал като цар. Хората, които 
Го познали постилали дрехите си по пътя, 
размахвали палмови клони и Го славели, 
разказвали на другите за Него и за чудесата, които е 
сторил.    

И тази година храмът беше препълен. Отец 
Георги отслужи света Златоустова литургия и много 
от присъстващите енориашите се причастиха. По 
традиция на този празник в православните храмове 
се раздават осветени предварително върбови 
клонки, символизиращи клонките, които хората са 
постилали по пътя, по който е минавал Христос. До 
късния следобяд дворът на нашия храм беше пълен 
с хора, желаещи да си вземат клонки. 
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НЕДЕЛНО УЧИЛИЩЕ 

ВЕЛИКДЕНСКО АТЕЛИЕ 

На Цветница след св. Литургия децата от 
втора група в неделното училище към храма 
украсяваха великденски яйца. На гости ни беше 
учителка от местно училище, доброволка, която 
показа на децата най-различни техники за 
украсяване на яйца и всевъзможни материали, 
които могат да се използват за целта. Всяко дете 
направи по едно яйце. Използвахме изкуствени 
яйца, а децата избраха мъниста, панделки и канап, 
за да украсят своите яйца. Получиха се красив неща, 

а децата се упражниха в търпение и старание.

 

СТРАСТНАТА СЕДМИЦА 
През страстната седмица Православната 

църква пресъздава събитията през последната 
седмица на земния живот на нашия Господ. Всеки 
ден от седмицата има определен смисъл. 

 Велики четвъртък е възпоменание на 
Тайната вечеря.  

 

Вечерта на този ден в храм ,, Св. Цар Борис’’ 
се отслужи утренята на Велики петък и се прочетоха 
така наречените Дванадесет евангелия. Това са 
дванадесет подбрани откъса от четирите Евангелия, 
които разказват за страданията на Иисус Христос. 
Отец Добромир изнесе кръста от олтара, което е 
символ на носенето на кръстта от Христос към 
Голгота. 

 

 

На Велики петък или още разпети петък не 
се служи Света литургия, защото сам Господ се е 
пренесъл в жертва, затова в храма се отслужиха 
така наречените Царски часове.  Плащаницата беше 

изнесена и всички вярващи през целия ден имаха 
възможност да се поклонят и да минат под нея. На 
вечерното богослужение имаше опело Христово. 
Пяхме заедно на погребението Христово. 
Песнопенията бяха посветени на страданията и 
смъртта на Христос. После обиколихме храма, 
следвайки отец Добромир с плащаницата, с което 
символично погребахме Господ. 

 

Тръгнахме си от храма в очакване на 
Христовото възкресение. 
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ЗА ДЕЦАТА 
ЧЕРВЕНИТЕ  ЯЙЦА 

        (Легенда) 

Искам да ви обясня, мили деца, нашия 
великденски обичай: да боядисваме и да си 
подаваме червени яйца. 

Знаете ли от кога води началото си този 
обичай? Още от времето на светите апостоли. 

При възнесението Си, Господ Иисус Христос 
казал на Своите ученици: "Идете, научете всички 
народи като ги кръщавате в името на Отца и Сина и 
Светия Дух и като ги учите да пазят зсичко, що съм 
ви заповядал" 

След петдесетница, когато над светите 
апостоли слязъл Свети Дух, всички те се пръснали 
по разни страни, да проповядват Христовото 
учение. Имало и жени,които били ученички на 
Господ Иисус Христос. Една от тях е света Мария 
Магдалина. Тя заминала да проповядва в гр. Рим. 
Явила се при тогавашния император Тиберий. 

Съществувал стар обичай у иудеите, особено 
у бедните, да поднасят яйца на познатите, 
приятелите и покровителите си в деня на тяхното 
рождение и на Нова година. Туй се смятало като 
израз на радост и уважение. И света Мария 
Магдалина поднесла на императора яйце. Но то 
било боядисано червено. Подавайки яйцето, света 

Мария поздравила императора с думите: "Христос 
възкресе!" 

 

Яйцето прилича на затворен гроб. Както от 
яйцето се излюпва пиленце, така от гроба възкръсна 
Христос и даде на всички вечен живот. 

Яйцето означава и земното кълбо. 
Червената боя - пречистата Христова кръв. 
Христовата кръв спасява от греха, проклятието и 
смъртта всички искрено вярващи. 

Червената боя още означава голяма радост. 
А има ли по-голяма радост от тази, че Христос 
възкръсна, че телата на всички умрели също ще 
възкръснат от гроба при второто Христово идване? 

Затова, радвайте се и се веселете като пеете 
победната песен: "Христос възкръсна от мъртвите, 
със смърт потъпка смъртта и на онези в гробовете 
подари живот." 

От "Литературен сборник’’ за православните 
християнски дружества и братства 
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СВ.РАВНОАПОСТОЛНИ 
МЕТОДИЙ И КИРИЛ 

На 11 май Православната църква почита паметта на светите 
братя Методий и Кирил, създатели на славянската писменост и 
книжовен език, на който са преведени свещените книги на 
християнството. Братята Кирил и Методий са почитани като светци и 
от Източно-православната и от Католическата църква.  

,, Преводът на свещените книги, извършен от светите Кирил 
и Методий и учениците им, придаде културни качества и 
достойнства на старославянския литургиен език, който стана за 
векове не само църковен, но и официален, литературен и дори 
разговорен език на по-културните класи при всички източно-
православни славяни... 

В историческото развитие на източно-православните славяни 
този език има роля, равна на ролята на латинския език за Запада’’.  

Папа Йоан Павел II 

 
ЧЕРНОРИЗЕЦ 
ХРАБЪР X ВЕК 

Преди славяните нямаха книги, но бидейки 
езичници, четяха и гадаеха с черти и резки. 

Когато се кръстиха, бяха принудени да 
пишат славянски реч с римски и с гръцки букви. И 
така беше много години. 

След това човеколюбецът Бог, Който урежда 
всичко и който не оставя човешкия род без разум, 
но всички привежда към разум и спасение, смили 
се над човешкия род, изпрати му свети Константин 
Философа, наречен Кирил, праведен и истинолюбив 
мъж, и той им състави букви: едни по образеца на 
гръцките букви, а други пък според славянската реч. 

Ако запиташ гръцките книжовници, като 
речеш:,, Кой ви е създал буквите и превел книгите, 
или в кое време?’’, то рядко измежду тях знаят. 
Обаче ако запиташ славянските азбукарчета, като 
речеш:,, Кой ви е създал азбуката или превел 
книгите?’’, всички знаят и в отговор ще рекат:,, 
Св.Константин Философ, наречен Кирил, той ни 
създаде азбуката и преведе книгите и брат му 
Методий.’’ 

 

 

 

Почти всички букви в глаголицата са имали 
имена. Четвъртата буква от азбуката била наречена 
,,глаголи’’. На старобългарски език ,,глаголати’’ 
означавало говоря. Затова името  ,,глаголица’’ се 
превежда като ,,знаците, които говорят’’. 

из  ЗА  БУКВИТЕ 
За да преведе точно на старобългарски език 

библейските книги, Константин –Кирил Философ 
създал много нови думи,  които използваме и 
днес като: благодаря, беззаконие, безмълвен, 
животворен, лицемерие, злодей, непобедим. 
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