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СВЕТА  БОЖЕСТВЕНА  ЛИТУРГИЯ 
Думата литургия в превод от гръцки език 

означава обществено дело, служение, служба. С 
течение на времето тя получила значение на 
обществено богослужение, по-специално  на 
тайнство св. Евхаристия или св. Причастие. 

 

 
Свети Три Светители- Василий Велики, Йоан 

Златоуст и Григорий Двоеслов 

Светата Литургия е център на православно-
християнското богослужение. Тя е спомен за 
Тайната вечеря на Господ Иисус Христос с 
апостолите, станала преди кръстните Му 
страдания; спомен е и за изкупителната Му смърт. 
Литургията символично изобразява по-важните 
моменти от земния живот на Господа. Тя е нашето 
безкръвно жертвоприношение. През време на св. 
Литургия, при приемане на св. Причастие, под вид 
на хляб и вино, ние приемаме Тялото и Кръвта 

Христови, чрез които осъществяваме напълно и 
действително общението си с Бога. 

 На Тайната вечеря Христос взел хляб, 
благословил го, благодарил, преломил го и, 
раздавайки го на Своите ученици, казал: 
„Вземете, яжте: това е Моето тяло!" (Мат. 
26:26). След като привършил вечерята, Спасителят 
взел чашата, подал я на учениците Си и казал: „Тая 
чаша е новият завет в Моята кръв; това правете, 
колчем пиете, за Мой спомен!" (1 Кор. 11:25). Така 
била установена св. Евхаристия. 

Верни на това Господне поръчение, св. 
апостоли и първите християни се събирали по 
къщите и преломявали хляб и по дадения от 
Христос пример, се причастявали с пречистото 
Тяло и Кръв Христови. Това приобщение с Господа 
се е придружавало с молитви и песнопения. Така 
били положени основите на св. Литургия. 

 В древната Църква е имало много 
литургийни чинове. Днес обаче в Православната 
църква се употребяват само три: Златоустова, 
Василиева и Преждеосвещена или литургия на 
Предосветените дарове, съставена от св. Григорий 
Двоеслов. 

Св. Литургия се състои от три главни части: 
проскомидия (приношение), учителна или 
„литургия на оглашените" (така се нарича тая 
част, защото в нея се предлагат на християните 
четива из апостолските послания и св. Евангелие и 
поучения върху тях; и още, защото само на нея 
можели да присъстват и оглашените, т.е. 
готвещите се за св. Кръщение) и 
тайноизвършителна или „литургия на верните" 
(нарича се тъй, защото през време на тая част става 
освещаването на св. Дарове и защото на нея могат 
да присъстват само верните, т.е. приелите св. 
Кръщение.) 

 
източник: http://www.bg-patriarshia.bg 



Eнорийски лист                                              С нами Бог                                                                             брой 19 
 

Литургията е прозорец, изсечен от 
Господ в грешния свят 

автор: митрополит Вениамин Федченков 
превод: Мартин Димитров

Както майката понякога държи детето за 
ръка, понякога стои около него и го гледа, а 
понякога го взема в своите прегръдки, гали го, пее 
му и го храни, така и Господ във всички църковни 
служби и в домашната молитва сякаш ни държи за 
ръка, наблюдава ни отдалече, а на Божествената 
литургия, Той ни взема в Своите ръце, сяда с нас на 
маса и ни храни от Своята трапеза. 

 
Във всички служби освен литургията, ние 

говорим с Господ като по телефона, а в 
Божествената литургия, говорим с Господ лице в 
лице, непосредствено Му казваме своите нужди, 
лично Му благодарим и Му се молим. Затова 
молитвата на Божествената литургия е най-
действена в сравнение с тази на всички останали 
служби. 

 
Божествената литургия е прозорец, изсечен 

от Господа в грешния, неверен и прелюбодеен 
свят, от където влиза свеж въздух. Ако не беше 
този прозорец, вярващите биха се задушили. 

 
Светите отци са знаели голямата сила на 

Божествената литургия и са изповядвали своето 
благоговение пред нея. Преподобният отец 
Серафим, когато му казали, че е тежко за него, 
болния, да ходи на литургии, отговорил: „Ако 
въобще не мога да ходя, ще допълзявам и на 
четири крака“. 
 

 
източник: https://zadrugata.com 

 

Някои пояснения относно записването на имена за 

св. Литургия 

 
автор: Стефан Стефанов     

 
Листчетата с имена „за здраве и спасение” 

се оставят на свещопродавницата. В тях може да 
има имена единствено на православно вярващи 
християни. Причините за това са следните - 
имената на православните християни се поменават 
по време на специално последование, което 
непосредствено предшества св. Литургия и се 
нарича Проскомидия. 
  След като извади от богослужебния хляб, 
наричан просфора, частици за Света Богородица, 
за св. Йоан Предтеча и за още осем лика светци - 
пророци, апостоли, светители, мъченици, 
преподобни мъже и жени и безсребреници - 
свещеникът изважда частици, като поменава 
имената на живи и покойни православни 
християни. Това свидетелства за единението 
между всички членове на небесно-земната 
Христова църква - единение, което е възможно 
само при условие, че изповядваме завещаната ни 
от св. апостоли православна вяра.  

Когато свещеникът влага отделените за 
живите и за покойните православни християни 
частици в св. Чаша, той произнася следните слова: 
„Отмий, Господи, с Твоята скъпоценна Кръв 
греховете на поменатите тук, по молитвите на 
Твоите светии.” 

Ето защо трябва да записваме имената 
само на тези наши сънародници и близки, които са 
съзнателно вярващи и не се противят, нито хулят 
православната вяра и Църква. Апостол Павел ни 
учи, че Господ Иисус Христос е „с кръвта Си 
умилостивителна жертва чрез вярата” (Рим. 3:25), 
ще рече - безкръвната Жертва, която се принася на 
св. Литургия, е умилостивение за вярващите, за 
тия, които са членове на Христовото Тяло не 
формално, а истински вярват, посещават 
богослуженията и живеят с молитва и покаяние. 

На св. Литургия за упокой се поменават 
само православни християни, отишли си от този 
живот „във вяра и надежда за възкресение”, т. е. 
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починали с упование на Божията милост, със 
съзнателна вяра в Пресветата Троица, заминали си 
от този свят от естествена или насилствена смърт, 
но не оставили този живот самоволно, т. е. чрез 
самоубийство. 

За да се избегнат евентуални недоумения и 
затруднения както за тези, които записват имената, 
така и за тези, които ги прочитат по време на св. 
Литургия, предлагам в систематизиран вид 
следните правила, препоръки и разяснения: 

 Да се пише четливо; 
 Над имената да се напише: „За здраве и 

спасение” или „За упокой”; 
 Да се изписва пълната форма на името 

даже ако се упоменават деца (напр. 
Тодор, а не Тошо, Георги, а не Гошо и др.); 

 Ако се вписват имена на 
свещенослужители, посочва се техният 
сан, напр. Петър йер(ей), Вениамин 
архиеп(ископ), Кирил митр(ополит), Йоан 
мон(ах) и пр.; 

 Децата до 7-годишна възраст се наричат 
младенец, а между 7 и 14 години - отрок, 
отроковица (напр. Георги младенец, 
Иванка отроковица и др.); 

 Не се вписват фамилни или бащини 
имена, титли или професии, или степени 
на роднинство на поменаваните спрямо 
записващите имената; 

 В бележките се допускат следните 
допълнения към имената: воин, болящ (а), 
путешествующ или пътуващ, затворник; 

 В бележките „За упокой” винаги да се 
вписва новопреставлен или 
новопреставлена, когато от деня на 
кончината на упоменатия не са се 
изпълнили 40 дни; може също така да се 
пише след името на починалия - убит, ако 
лицето си е отишло от този свят чрез 
насилствена смърт. 

Дадените за поменаване на св. Литургия 
имена се поменават преди началото на св. служба, 
а на много места имената се произнасят и на 
ектенията, която следва след прочитане на 
литургийното свето евангелие. При особена нужда 
от молитва за болен, името му може да се спомене 
на специални, вмъкнати допълнително прошения в 
състава на сугубата ектения на литургията. 

 

 

източник: www.dveri.bg/ 

Депресията се лекува с редовно ходене на 
Божествена литургия 

 
 

Автор: старец Тадей Витовнишки 
 

Хората, които страдат от депресия не са 
болни, но им е отнета цялата енергия. 

 
Депресията се лекува с редовно ходене на 

неделните литургии, както и със задължителен 

пост, молитва, изповед и като венец на всичко това 
– с причастие. 

 
Успокоителните лекарства само създават 

зависимост и с нищо не помагат, но това, което 
помага е дружбата с единомишленици и 
благочестието. 
 

Но без Светата литургия като основа на 
всичко – не става нищо, човекът е празен и 
проблемите му нямат край. А лекарствата 
всъщност влошават неговото състояние, макар че 
временно му помагат. 

 
източник: https://zadrugata.com 
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ЕНОРИЙСКИ ЖИВОТ 

15 август- Успение на Пресвета 
Богородица.  

На този голям християнски празник на 
Света Литургия храма беше пълен. И след 
богослужението  до късния  следобед да запалят 
свещ и да се помолят дойдоха голям брой 
богомолци. На този ден в Неделното училище за 
втори път се проведе кръводарителска акция, 
организирана от Районен център по трансфузионна 
хематология – Варна, Църковното настоятелство 
при храм "Св. цар Борис" и общински съветници от 
ПП ГЕРБ.  

Бог да благослови дарителите! 
Както всяка година така и през тази, месец 

август е месеца на кръщенетата. Много нови 
членове придоби Православната църква.  

Бог да укрепва новите християни!  

 
1 септември- Начало на 

Църковната нова година.  
Беше отслужено утринно богослужение, Св. 

Литургия и водосвет.  

Вече може да бъде закупен новия 
православен календар за 2017 година. 

8 септември- Рождество 
Богородично.  

На един от трите големи Богородични 
празници беше отслужена Света Литургия. 

 
14 септември- Въздвижение на 

Светия Кръст Господен.  
След отслужване на празничното 

богослужение, голяма част от миряните участваха в 
литийното шествие до Кръста на вход/изход на кв. 
Аспарухово. По традиция там беше отслужен 
водосвет и молебен за мир и любов. Кръстът 
Господен е издигнат със съдействието на 
районната администрация в „Аспарухово” 
през 2000 година по инициатива на 
тогавашното църковно настоятелство на храма 
и досега традицията там да се отбелязва 
големият християнски празник не е 
прекъсвана. Литийно шествие се организира и 
на Неделя Кръстопоклонна. 

 

Православен център за обгрижване на наркозависими 

И тази година ПЦДОН участва в Панаира на занаятите, който се проведе от 1-ви до 21-ви август за 20-
ти пореден път в Морската градина. На щанда на ПЦДОН се предлагаха икони, изработени от момчетата в 
центъра. 
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На футбулния турнир ,,3:0 за хората‘‘, който се проведе на 30 август в София нашите момчета от 
ПЦДОН спечелиха първо място. Турнирът "3:0 за хората" се организира с подкрепата на Българския футболен 
съюз и се провежда за трета поредна година. В него взимат участие хора от различни програми за лечение и 
рехабилитация на наркомании и алкохолизъм, както и доброволци решили да помагат на младежите 
попаднали в клопката на различните замисимости. Главното послание на мероприятието е : “Не всички хора 
са зависими, но всички зависими са хора.” Отборите са съставени от играчи от неправителствените 
организации “Реванш”, “Ново начало”, “Билани”, Бетел”, “Рето”, “Солидарност” и “Отвори очи”. 

На финала Сдружение "Отвори очи" би "Билани" с 5:1. Селекционерът Ивайло Петев и националът 
Ивелин Попов закриха официално турнира.  

Браво на Филип, Ради, Наско, Мартин, Тошко, Галин и Кристиян. Много ни зарадвахте! 
Слава на Бога! 
 

₋ ₊ ₌   Уроци по математика   ₌  ₊  ₋  
 
Продължават уроците по математика и 

през тази учебна година към Неделното училище 
при храм "Св. цар Борис" - гр. Варна, кв. 
Аспарухово. Занятията ще се провеждат както 
следва: 

Всяка събота : 

→от 14.00 до 15.30 ч. - 7-ми клас - първа група 
→oт 15.30 до 17.00 ч. - 7-ми клас - втора група 
→oт 17.00 до 18.30 ч. - 6-ти клас 

Всяка неделя: 

③  ❽ —  →  %   

 

→от 14.00 до 15.30 ч. - 8-ми клас      

Цена - 30 лв. на участник за месец в група 
от минимум трима, максимум осем обучаеми. 
Цената включва четири занятия по два учебни часа 
и един тест за проверка на знанията. Еднократно 
посещение - 8 лв. Възможност за индивидуални 
занимания в удобно за ученика време - 20 лв. 

За контакти:  
  о. Добромир Георгиев - 0899 050060 

  Дечко Дяков - учител по математика - 0898 687746 

Неделно училище 
Занятията в Неделно училище "Св. Климент 

Охридски" при храм "Св. цар Борис" - гр. Варна  за 
учебната 2016/17 година ще започнат на 2 
oктомври. На деня след Света Литургия ще бъде 
отслужен водосвет за благословение на новата 
учебна година. Занятията през тази година ще се 
провеждат всяка неделя както следва: 

  за деца от 4 до 6-годишна възраст:  

       от 10:45 до 11:15 часа   

за деца от 7 до 13-годишна възраст:  

      от 11:30 до 12:30 часа   

за деца над 13-годишна възраст - 
веднъж месечно среща разговор със свещеник. 

 

ВАЖНО!!! Участие в занятията ще взимат 
само записани деца. 
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ПРЕДСТОЯЩО 
27oктомври- преподобен Димитрий 

Басарбовски 
 

В 27 ден на месец октомври светата 
Православна църква чества паметта на 
преподобния наш отец Димитрий Басарбовски.  

Той бил родом от село Басарбово, 
разположено около река Лом, Русенско. Бил син на 
бедни, но благочестиви родители. Със своите 
добродетели прославил не само себе си, но и 
своите родители, селото си и целия български 
народ. Юношеството си прекарал не в овладяване 
на наука и разни изкуства, нито пък на някой 
занаят. Не се занимавал с игри и други 
развлечения. От всичко това юношата се пазел и 
отчуждавал, а се предал на изучаване на най-
важното изкуство – усвояване добродетелите на 
Авраам, Исаак и Иаков, чрез които се приближил 
до Бога и Му станал мил. Още от малък обичал 
домашните животни и като патриарх Иаков се 
грижел и водел на паша добитъка на своите 
съселяни. С голямо внимание и усърдие се грижел 
за животните и вечер ги отвеждал по домовете на 
притежателите им. Ако понякога се случело да се 
загуби някое добиче, младият човек, за да го 
запази от зверовете, цяла нощ го търсел и не се 
прибирал у дома, докато не го намерел и 
предадял на стопанина му.  

При това Димитър бил жалостив и 
милостив към всички живи същества. Ако някога се 
случвало да нанесе някаква повреда върху тях, той 
сърдечно се съкрушавал и дълбоко се разкайвал за 
нанесеното зло. Така например, веднъж па 
невнимание стъпкал едно птиче гнездо и смачкал 
малките пиленца. Когато забелязал това, толкова 
много се съкрушил от тази постъпка, че сметнал 
това престъпление за човекоубийство и веднага 
наложил наказание на крака си: три години да не 
го обува с обувка. И наистина три години не обувал 
крака си, с който смачкал малките пиленца. Лятно 
време кракът се наранявал от камъните, тръните и 
бодлите, а зимно време премръзвал от студа.  

Благодарение на тези си подвизи, той се 
сдобил с всички външни и вътрешни добри дела, 
покорил всички плътски похоти и страсти и се 
изкачил високо по стълбицата на нравственото 
съвършенство. Сатаната, виждайки неговите 
подвизи и нравствено съвършенство, 
непрекъснато го изкусявал. Обаче нищо не 
намирал в него за обвинение. Тогава 
преподобният оставил всичко, що е било в света и 

се отдалечил от селото. За да може да беседва с 
Бога в пълна тишина и спокойствие, свети 
Димитрий решил да се уедини в манастир. Бог му 
помогнал да изпълни намерението си. Щом се 
отдалечил от селото, по течението на река 
Русенски Лом, намерил една пещера, която е била 
вече манастир. Там той дал монашески обети и 
радостно запял: "Се удалихся, бегая водворихся в 
пустыни". Заедно с пострижението на косите си 
изоставил всичко, което би могло да го отклони от 
нравственото усъвършенстване, като изоставил 
мимолетните удоволствия и наслади.  

Като се освободил от всичко земно и 
светско той започнал борба с всички изкушения и 
съблазни. Обикнал строгия пост и денонощно се 
подвизавал в молитви и поклони, изпълнен със 
страх Божий. Изгонил от себе си всички нечисти 
мисли и желания и се предал на монашески 
подвизи. Изтощавал своето тяло, за да се възвиси 
по-леко в Горния Иерусалим, покорявал злото с 
добро, като устремявал взор само към духовни 
предмети, поради което му се откривали 
неизказаните Божии тайни.  

 

 
 
През 1767 г. генерал Петър Салтиков 

отнесъл светите мощи на св. Димитрий 
Басарбовски от с. Басарбово в Букурещ.  

Двеста тридесет и осем години по-късно, 
на 27 октомври 2005, по молба на Н.Св. Българския 
патриарх Максим Негово Блаженство Румънският 
патриарх Теоктист направи безценен дар на 
Басарбовския манастир - икона с образа на св. 
Димитрий, в която е вградена частица от светите 
му мощи.  

http://www.pravoslavieto.com/manastiri/basarbovski/index.htm
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Манастирът е издигнат край родното село 
на светеца и отстои на десет километра южно от 

гр. Русе. В него иконата със светите мощи бе 
положена за съхранение и поклонение.  

  
 

 
от: www.pravoslavieto.com 
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1. Място за съхранение на свети мощи ( реликварий). 
2. Входното помещение в православния храм. 
3. Празникът, на който се чества рождения ден на християнската Църква. 
4. Библейски персонаж от Стария Завет. 
5. Религиозно учение отклоняващо се от официалната догма. 
6. Събрание на епископите от поместните църкви за постигане единство и съгласие по 
веровите въпроси. 
7. "Горен град", крепостно съоражение на град, разположено в най-горната му част 
(истор.) 
8. Светено масло. 
9. Един от най-важните антични градове, където е била построена прочутата 
едноименна кула висока до небето. 
10. Име с гръцки произход, което означава "премъдрост Божия". 
11. Ароматна смола използвана в църковното богослужение за прикадяване. 
12. Светъл кръг обкръжаващ главата на светци, ангели и т.н. 
13. Кратко църковно песнопение посветено на конкретен празник или светец. 
14. Един от апостолите, чието име в букв. превод означава "камък". 
15. Метод за очистване на съвестта, съжаление за предишни грешни действия. 
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Енорийски лист ,,С нами Бог’’ се издава с благословението на Варненски и 
Великопреславски митрополит Йоан. 

Внимание! Вестникът съдържа текстове от Свещеното Писание и икони. 
Не го използвайте за домакински и други нужди! 

Aдрес на храм ,, Св. Цар Борис 
Михаил’’ 

Гр. Варна, кв. Аспарухово, ул. 
,,Места’’ 38 а 

http://sveticarboris.net// 

Свещеници в храм ,,Св. Цар Борис’’ 
ставрофорен свещеноиконом Добромир Георгиев 

0899 050060 
протойерей Георги Фотакиев 0898 470439 

протойерей Ясен Керчев 0896 778675 
 

ГРАФИК НА СЛУЖБИТЕ 
 Делничен ден: 

8:00 - Утреня 
 8:30 - св. Божествена Литургия 

Събота: 
8:00 - Утреня 
8:30 - св. Божествена Литургия 
16:00/17:00 (според часовото време) - Възкресна Вечерня с Акатисти към чудотворните 

икони на Света Богородица -     "Неопиваща Чаша", "Всецарица"и "Възпитание" 
Неделя: 

7:45 - Възкресна Утреня 
 9:00 - св. Божествена Възкресна Литургия 

Забележка. В навечерието на голям празник се отслужва празнична вечерня на предния ден от 
16.00/17.00 ч. (според часовото време) 

На всяко 1-во число от съответния месец се отслужва водосвет в храма. 
Веднъж в месеца се провежда духовно последование с четене на св. Киприянови молитви, 

маслосвет и водосвет срещу магии и различни демонични влияния.  
Повече информация за последованията можете да получите на място от 

свещопродавците. 
 


	Литургията е прозорец, изсечен от Господ в грешния свят

