
ВАРНЕНСКА И ВЕЛИКОПРЕСЛАВСКА МИТРОПОЛИЯ 

ЕНОРИЙСКИ ЛИСТ           С НАМИ БОГ 

издание на храм,, Св.Цар Борис‘‘                                                                                                      брой 25, май  2018 г. 

ВЪЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ 
 

„Не се наскърбявайте, няма да ви 
оставя сираци, но ще ви изпратя Светия Дух, 
Господа, Който животвори и Който е 
единосъщен на Отца и Мен. И ето, Аз съм с вас 
през всичките дни до свършека на света“ (Мат. 
28:20). 

 Както Аз по-рано бях с пророците, така 
ще бъда и с вас. Аз избавих Моисея от ръцете 
на египтяните; Аз поразих с Иисус Навина в 
битка седем племена; Аз изтръгнах Илия от 
ръцете на Иезавела; Аз дарих на Елисея 
двойна благодат; Аз избавих Давида от ръцете 
на Саула; Аз извлякох Йеремия от лъвската 
яма; Аз запазих Даниила от устата на лъва; Аз 
ликувах с тримата отроци в пещта и ги спасих, 
а враговете им – изгорих! Както с всички тези 
съм бил – така ще бъда и с вас. 

 Като погледнал към Йерусалим, 
Христос рекъл: „Йерусалиме, Йерусалиме, 
който избиваш пророците и с камъни убиваш 
пратените при тебе! Колко пъти съм искал да 
събера чедата ти, както кокошка събира 
пилците си под крилете и не рачихте!“ (Мат. 
23:38).  

Горко вам, чеда на Йерусалима, за това, 
че дойдох в името на Моя Отец и вие не Ме 
приехте, а дявола, който всякога ви измамва, 
приемате! Заради това именно „ето, оставя се 
вам домът ви пуст“. Нека не остане камък 
върху камък във вашия храм – славата на 
вашия храм, с която вие се гордеехте, ето, Аз я 
отдавам на вярващите в Моя кръст и 
възкресение. Вместо вашия храм, Аз ще 
основа църква; вместо пророците, които Аз 
изпращах сред вас и които вие видяхте, Аз ще 
изпратя Моите ученици да проповядват на 
света кръщение за покаяние и прошка на 
греховете. Аз ви дадох скрижалите на завета, а 
на народите ще дам евангелието на 
спасението. Аз ви дадох закон, а вие го 
отхвърлихте, а на народите ще дам благодат 
вместо закон. Аз ви дадох манна, и вие, като 
се наситихте, вместо на Мен, поклонихте се на 
телеца; на народите пък ще дам небесен хляб, 
който слиза от небето, т.е. Моето тяло. Аз ви 
източих вода от камък, и вие, като уталожихте 
жаждата си, Ме огорчихте; на народите пък ще 
дам чаша от Моята кръв, за да пият от нея за 
вечен живот! 

 На учениците Си Иисус казал: мир вам, 
братя! Постъпвайте така, както ви научих. Не 
се огорчавайте, че отивам при Отца Си – ако не 
отида, Утешителят няма да дойде при вас. Аз 
отивам и след десет дена ще ви изпратя 
Утешителя, Светия и Животворящ Дух. И когато 
Той говорил, ето, множество ангели Го 
обкръжили и серафими, осенявайки Го, 
възклицавали: „Свят, свят, свят е Господ 
Саваот! Цяла земя е пълна с Неговата 
слава!(Ис. 6:3). Тутакси след това облак светъл 
осенил планината и хорът на пророците се 

http://pravoslaven-sviat.org/wp-content/uploads/2017/05/voznesenie.jpg
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събрал на нея. В средата на пророческия сонм 
бил и Давид с духовната си лира; той, 
подбуждайки Иисуса да се възнесе на небето, 
казвал: „Бъди превъзнесен по-високо от 
небесата, Боже, и над цялата земя да бъде 
Твоята слава!“ (Пс. 56: 6). На апостолите пък 

Давид говорил: „Превъзнасяйте Господа, Бога 
нашего, и се покланяйте на подножието Му: то 
е свято! (Пс.98:5). В това време, „както Го 
гледаха, Той се подигна и облак Го подзе 
изпред очите им“ (Деян. 1:8). 

 
 http://pravoslaven-sviat.org      

 
 

ДА НЕ ВЪЗПИТАВАМЕ ГОРДОСТ У 
ДЕЦАТА СИ 

 

Повечето от нас родителите много се 
гордеем с нашите деца. Ние непрекъснато 
подсилваме техните постижения с похвала и им 
казваме колко прекрасни са те. Но това полезно ли 
е за тях? Това е въпрос, който със сигурност ще 
доведе до много дискусии и различни гледни 
точки. 

Старецът Паисий Светогорец казва: „Много 
родители, мислейки си, че искрено обичат децата 
си, в крайна сметка ги погубват, без да го 
осъзнават. Например майка, която прекалено 
много обича дъщеря си, й казва докато я държи в 
ръцете си: „Имам най-доброто дете на света“. 
Следователно, от съвсем млада възраст (когато 
едно дете не е в състояние да го осъзнае и да се 
бори против него) детето придобива надменно 
съзнание и си вярва, че е прекрасен човек. В 
резултат на това то не е в състояние да усети 
липсата на Божието присъствие и Неговата сила в 
живота си и, разбира се, не може да се научи да се 

моли на Бога. Следователно то развива закоравяла 
самоувереност, която често никога не изчезва, тъй 
като с течение на времето става много трудно да се 
отървем от нея“. 

Предизвикателството на родителите е да 
помогнат на децата си да развият духовно 
състояние, което включва смирение, като ги учи, че 
всичко идва от Бога. Наистина, ние сме Божии чеда 
и всичко, което имаме и можем да направим, идва 
от Него. Важно е да запомним да Му благодарим 
за даровете, които Той ни дава и способността да 
ги развиваме и прилагаме. Гордостта се развива, 
когато мислим, че нашите постижения са от нас 
самите или, че сме по-добри от другите. 

Какво да кажем за изключителния акцент 
върху спорта и неговия дух на съперничество? 
Едно скорошно проучване показа, че тези, които 
участват в големите спортове като бейзбол, 
баскетбол или футбол, са по-склонни да мамят в 
училище. Тези дейности, които се опитват да 
покажат, че личните постижения са от нас самите, 
а не от Бога, могат да отведат децата ни далече от 
Бога, пречейки им в по-късен етап от живота си да 
се покаят и да се доближат до Бога. 
 Ние като родители имаме огромна 
отговорност. Първо трябва да развием смирение в 
себе си. 

Старецът Паисий казва: „Родителите трябва 
да се грижат за своя духовен живот, защото освен 
за себе си, те са отговорни и за децата си. Разбира 



Енорийски лист                                         С нами Бог                                                      брой 24 
 
се, те имат извинение, че са наследили 
отрицателните си черти от своите собствени 
родители; обаче те нямат никакво оправдание, че 

не се опитват да се отърват от тези недостатъци, 
след като узнаят за тях“. 

Работете постоянно върху собствените си 
взаимоотношения с Бога и вие ще станете по-
добри родители. 

Източник: www.bogonosci.bg 
orthodoxwayoflife.blogspot.bg 

Превод: Павел Стефанов 
 

ЕНОРИЙСКИ ЖИВОТ 
 

Дарихме кръв на Велики Петък 
На 6 април 2018 г. - Разпети Петък - за пореден път се проведе 

кръводарителска акция под наслов "Кръвта няма аналог: дарете кръв - 
спасете живот". Организатори са Районен център трансфузионна 
хематология – Варна, Църковното настоятелство при храм "Св. цар 
Борис"- гр. Варна и Районно кметство "Аспарухово". 

Кръводаряването се проведе в Кръвен център - Варна от 9.00 до 
14.00 ч, а кръводарителите от енорията към храм "Св. цар Борис" бяха 
извозвани на два курса - от 10,30 ч. и от 12,30 ч. Тръгването бе от 
храма, осигурен бе и транспорт за връщане.  

В деня, когато Христос проля Своята божествена кръв за спасението на цялото човечество и 
ние станахме съпричастни с болката на ближния, дарявайки кръв за наши съграждани в нужда. 

 

ПРАВОСЛАВНО ХРИСТИЯНСКО СЕСТРИНСТВО ,,СВЕТИ 
ЖЕНИ МИРОНОСИЦИ‘‘ 

 

 
 

Традиционния постен кулинарен базар, организирн от православното сестринство към храм 
,,Св. цар Борис‘‘  тази година беше на 6.04.- Цветница. Многобройни постни ястия, сладки и солени, 
приготвени с любов и умение бяха дарени от жените, черкуващи се в храма. Събраните средства от 

http://www.bogonosci.bg/
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благотворителния базар ще се използват за издателска дейност и по специално за отпечатване на 
нова листовка, която ще представя живота в енорията и ще се раздава безплатно на новодошлите. 

Православното сестринство ,, Св. жени Мироносици‘‘ благодари на всички дарители!   

Господ да им въздаде за щедростта в Царството небесно! 

БЕСЕДА ЗА ВЪЗПИТАНИЕТО НА ДЕЦАТА 
На редовната месечна среща на 

сестринството към храм ,,Св. цар Борис‘‘ се 
проведе среща с единия от енорийските ни 
свещеници- о. Георги. Поканата беше 
продиктувата от предизвикателствата на 
съвремието и трудностите, които ние като 
родители срещаме при възпитанието на нашите 
деца. Отец Георги  изнесе беседа по темата за 

възпитанието и след това  присъстващите имаха 
възможност да задават конкретни въпроси. 
Получихме ценни съвети и насоки. Неделното 
училище беше пълно с енориаши, онлайн 
присъстваха и нашите приятели от Германия 
Николай и Мариета.  

Благодарности на отец Георги и слава Богу! 

 

Всяка събота след Вечерня в храма се чете акатист на иконата Света 
Богородица Възпитателка , помагаща за доброто възпитание на децата. 

автор: Добринка Неделчева 

 

НОВИ КНИГИ В ХРАМОВАТА КНИЖАРНИЦА 
 

В книжарницата при храм "Св. цар Борис" 
пристигнаха книгите на популярния гръцки 
проповедник о. Харалампос Пападопулос "Всичко 
е път" и "Всеки край е едно начало", издание на 
сайта "Задругата". Това са първите българоезични 
издания на негови книги, а в сайта ни сме 
публикували някои негови беседи и есета. 

 

Преводач от гръцки е Константин 
Константинов, редактори са Милена Андреева и 
Златина Каравълчева, богословската редакция е 
дело на Ренета Трифонова.  

Отец Харалампос е клирик на Критската 
архиепископия. Роден на 26 март 1975 г. в 
Ираклио, о. Крит. Живее в с. Пиргос, о. Крит и 
служи в местния храм „Света Ирина”. Женен, с три 
деца, едно от които е национален шампион по 
бокс. С интереси в областта на богословието и 
психологията, чийто синтез намира особен израз в 
неговите книги. Той се обръща към хората, които 
живеят тук и сега, но търсят бъдещия живот в 
Христос. Съвременният християнин има проблеми 
– със себе си, със семейството си, с работата, с 
всичко, което може да притесни и затрудни един 
човек днес. Но той има и Приятел – най-големия, 
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най-силния, най-кроткия и същевременно най-
могъщия и най-любящия: Христос. Или както казва 
отец Харалампос във Всичко е път: „Целта в 
постоянната битка с времето е да изживеем 
живота, който ни принадлежи и ни е дарен. По 
начина, по който Христос ни откри. Един живот, 
пълен със смисъл и екзистенциална пълнота. Ние, 
а не други вместо нас. За нас, а не заради 
очакванията на другите. Не под сянката на техния 
поглед. Заедно с другите, не заради другите. Без 
вина за това, което сме били. Без страх за това, 

което сме. С надежда и копнеж за онова, което 
можем да станем“. 

Досега на гръцки са излезли четири негови 
книги. О. Харалампос поддържа личен блог, чрез 
който отваря нови пътища на комуникация най-
вече с младите хора. В интернет се известен и под 
псевдонима отец Ливиос, както всъщност се казва 
неговият блог - http://plibyos.blogspot.com.cy/. 

"Всичко е път" и "Всеки край е едно 
начало" се продават в комплект на цена от 9 лв.  

http://sveticarboris.net

 

ЗА ОТМОРА 
 

Духовни закачки  (Продължение) 
 

Някога един учител говорил  на учениците си за делфина и казал: 
- Деца, делфинът е много голям, но да знаете, че не е опасен за хората, има малка уста и не яде хора. 
Едно дете вдигнало ръка и казало: 
- Господине, ние четем в Стария Завет, че пророк Йона влязъл в стомаха на кит. Откъде е влязъл? След като не 
яде хора. 
Учителят казал: 
- Остави  ги тези неща, това са еврейски приказки! 
- Ама след като го пише в Стария Завет! 
Учителят иронизирал детето. Накрая то, оплаквайки се, казало:   
- Добре, когато умра, ще отида в Рая и ще попитам пророк Йона - влезе ли в кита? И откъде влезе? 
Учителят казал: 
- И откъде знаеш, бре, че Йона е влязъл в Рая? Може да е отишъл в ада! 
- В този случай - казало детето - ти ще го попиташ!  

превод: Константин Константинов 
http://sveticarboris.net 

 
 

 

 

 

ОТГОВОРИ от бр. 24 

1. Херменевтика 2. Маслосвет 3. Петохлебие 4. 
Требник 5. Мина 6. Назарет 7. Константин 8. 
Дърводелец 9. Хаджия 10. Ирод 11. Авраам 12. 
Псалтир 13. Метеора 14. Египет  

 

 

 

http://sveticarboris.net/
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1. Народното наименование на празника Възнесение Господне. 

2. Греховна страст към вкусна и изобилна храна. 

3. Спомоществовател; дарител на средства за построяване на църква или манастир. 

4. Градът, в който се е провел Първия Вселенски събор на 20 май 325 г. 

5. Красива птица със символично християнско значение; символизира безсмъртната християнска 
Църква и безсмъртната човешка душа. 

6. Братът на Марта и Мария от Витания, когото Иисус Христос е възкресил на четвъртия ден от 
смъртта му. 

7. Римски офицер, който командвал 100 войника;  

8. Голям, православен, привилегирован манастир (тип манастир). 

9. Необикновенно и необяснимо по логически път явление; нещо поразително, което удивлява със 
своята необичайност. 

10. Едно от най-важните и богословски обосновани имена на Богородица; формално това 
наименование е прието на Петия Вселенски събор. 

11. Лице от "черното духовенство", което изпълнява задълженията да бъде помощник (секретар) 
на митрополита при изпълняване на задълженията му. 

12. Ангелски същества, които участват в поклонението и прославянето на Бог. 

13. Висока, черна, цилиндрична шапка на православен духовник. 

14. Голям глинен съд широко употребяван от дълбока древност; служи главно за съхранение на 
вино, вода и зехтин. 
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ПРЕДСТОЯЩО  17 ЮНИ          Житие на св. Онуфрий Габровски 
Преподобномъченик Онуфрий се родил 

в Габрово, Великотърновска епархия, от 
благочестиви и знатни родители. (Баща му 
Дечо по-късно приел монашество под името 
Даниил в същия Хилендарски манастир на 
Атон, гдето се подвизавал тогава синът му). На 
детето при Светото кръщение било дадено 
името Матей. Когато поотраснал, пратили го в 
българско училище, гдето добре се учел. 
Когато бил вече на 17 години, веднъж 
родителите му го наказали за някакво 
немирство, и той от лекомислено честолюбие 
заявил в присъствието на турци, че ще приеме 
мохамеданската вяра. В подобни случаи 
турците веднага грабвали далия такова 
обещание и извършвали над него обреда на 
мохамеданското обрезание. За да не станело 
това, родителите му го скрили и може би го 
изпратили в Троянския манастир "Св. 
Богородица", гдето до наши дни се запазило 
предание, че преподобномъченик Онуфрий тук 
е започнал монашеския си подвиг и тук приел 
първото си монашеско подстрижение с името 
Манасий. 

Той се повдизавал усърдно, но гласът 
на съвестта му все по-силно започнал да го 
изобличава за отричането от християнството, 
макар и само с думи. Навярно поради това той 
се е отправил за Св. Гора Атонска, като се 
надявал, че там под ръководството на по-
опитни старци ще положи достатъчно 
покаяние и ще успокои съвестта си. Известно 
време Манасий прекарал в Хилендарския 
манастир, гдето бил ръкоположен за дякон. 

Но - както говорят светите отци на 
Църквата - колкото повече расте християнинът 
в добродетелите, толкова по-дълбоко се 
смирява и нищожните грехове му изглеждат 
големи. Така станало и с йеродякон Манасий. 
Всякога му правели силно впечатление думите 
на Спасителя Христа: "Всеки, който ме 
признае пред човеците, ще призная и Аз него 
пред моя Отец небесен; а който се отрече от 
Мене пред човеците, и Аз ще се отрека от 
него пред Моя Отец небесен" (Мат. 10:32-33). 
А от житията на светците особено дълбоко го 
затрогвал примерът на св.мъченик Варлаам, 
който държал ръката си без да трепне над 
разпаления езически жертвеник, докато тя 
съвсем изгоряла, но не изпуснал тамяна върху 

жертвеника, за да не се каже, че принесъл 
тамянна жертва на идолите. А сърцето му се 
разпалило от ревност, когато преподобните 
Евтимий, Игнатий и Акакий извършили своя 
мъченически подвиг. Тогава Манасий тайно 
напуснал Хилендар и отишъл в Предтеченския 
скит при тамошния духовник Никифор с молба 
- да подготви и него за такъв мъченически 
подвиг. 

В продължение на четири месеца той се 
подвизавал усилено под ръководството на този 
старец. Всеки ден Манасий правел по четири 
хиляди поклона; молитвата му била 
непрестанна; покайното му настроение 
извиквало от очите му потоци сълзи. За тези 
четири месеца подготовка той изял два 
килограма и половина сушено грозде, а в най-
строгия четиридесетдневен пост ял през два-
три дни по 30 грама хляб и пиел вода с мярка. 
След като по такъв начин старецът Никифор го 
подготвил за предстоящия мъченически 
подвиг, той го подстригал във велика схима с 
името Онуфрий и го отправил на остров Хиос 
със същия спътник, стареца Григорий, когото 
изпращал и с другите преподобномъченици. 
Там щял да се извърши този подвиг. 

На о. Хиос св. Онуфрий живял една 
неделя в пост и молитва, докато в петък - деня 
на Христовите страдания - се явил, облечен в 
турски дрехи пред съдията, открито похулил 
Мохамеда и захвърлил на земята зелената 
чалма от главата си. Увещавали го, хвърлили 
го в тъмница, мъчили го и в същия ден го 
осъдили на смърт. На 4 януари 1818 г. на 
самия морски бряг му отсекли главата и 
хвърлили в морето тялото му заедно с 
пролятата кръв, за да не могат християните да 
вземат за свое благоволение никаква частица-
светиня от преподобномъченика. Преди 
кончината му някои го запитали за името и за 
родината му. Преподобномъченикът 
отговорил, че се нарича Матей и е от Велико 
Търново. По този начин той искал да запази св. 
Гора Атонска и своя манастир от 
неприятности от страна на турците. Гърците от 
Атон скоро подир мъченическата му смърт го 
канонизирали и съставили житие и служба в 
негова чест. 
© Жития на светиите. Синодално 
издателство, София, 1991 г. 
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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. 

 


