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ХРАМЪТ- МЯСТО ЗА СРЕЩА С БОГ 
Често в разговори с хората за Бога може да 

се чуе следната фраза" Защо да ходя в Божия храм, 
вярвам в Бога, а Той е навсякъде", да навсякъде е. 
Но дали говорим за един и същи Бог, защото то 
богове и идоли много, а нашия Бог ясно ни се 
представя " Аз съм Господ , Бог твои, да нямаш други 
богове освен Мен". Добре е да уточним за кой Бог 
говорим, на кого служим. Oбикновеннo в човешки 
разговор уточняваме дали говорим за един и същи 
човек. Питаме някой си: 

-Ти познаваш ли Пешо? 
-Да, ама кой Пешо?- отговаря ти се с въпрос. 
-Пешо- не се ли сещаш? 
-Да не е един черничък, Пешо циганина? 
-Не тоя Пешо е светъл със сини очи. 
-А бе май се сещам, да не е учил в 23то 

училище? 
-Да майка му се казва Мария, не се ли 

сещаш, има много приятели и все нещо си говорят... 
-Е не го познавам, тоя Пешо е друг. 

Ако за един човек са необходими толкова 
много разяснения, колко повече за Бога, Кой е Той? 
Как се казва? Имали родители? Кои са му приятели? 
Къде живее? Какво работи? После има и нещо 
друго," знам го тоя" или "чувал съм за него", а бе ти 
знаеш и си чувал за него, ама съвсем друго е да го 
познаваш, а още повече да ти е приятел, да си 
близък с цялото му семейство. 
Казват Бог е на всякъде, да навсякъде е, и ние му се 
молим така." Царю Небесни, утешителю, Дух на 
истината, Който си навсякъде и всичко изпълваш, 
съкровище на благата и подателю на живота, дойди 
и се всели в нас и ни очисти от всяка сквернота". 
Призоваваме нашия Бог с ясното съзнание, че Той е 
небесен Цар, и ние сме призвани да наследим това 
Негово Царство. Това е и целта на църквата, да 
преведе човека от земния към вечния живот в Бога. 
Църквата не като сграда, а като народ призван да 
благодари на Господа Иисуса Христа. 

Да, но хората ти отговарят " знам, че Господ 
е с мене и защо да ходя в Божия храм". Интересни 
хора ако Бог е с тебе, защо тогава не Му ходиш на 
гости. Св.евангелист  Лука ни разказва следната 

притча: "Един човек приготви голяма вечеря и 
покани мнозина; и в часа за вечеря изпрати слугата 
си да каже на поканените: дойдете, понеже всичко е 
вече готово. И почнаха всички като сговорени да се 
извиняват. Първият му рече: купих си нива и ще 
трябва да отида да я видя; моля те, извини ме. 
Другият рече: купих си пет рала волове и отивам да 
ги опитам; моля те, извини ме. Третият рече: ожених 
се, и затова не мога да дойда. И като се върна, 
слугата обади това на господаря си. Тогава 
стопанинът на къщата се разсърди и рече на слугата 
си: излез по-скоро по стъгдите и улиците на града и 
доведи тук бедните, маломощните, хромите и 
слепите. И рече слугата: господарю, извършено е, 
както заповяда, и още място има. И рече господарят 
на слугата: излез по друмища и плетища, и, колкото 
намериш, накарай ги да влязат, за да се напълни 
къщата ми. Защото, казвам ви: никой от поканените 
няма да вкуси от вечерята ми. Понеже мнозина са 
звани, а малцина - избрани. Интересна неделна 
сватба, събрание на любовта, тайната вечеря с Бога, 
Които разпъвайки се за нас, ни носи това тихо 
послание " Аз не воювам с вас, елате при Мене 
отрудени и обременени и Аз ще ви успокоя’’. 

 
Колко ли хора са изпаднали в такава 

заблуда, да вярват в Бог по техните думи, но реално 
Бога не познават. Просто са чували за Него нещо си 
там, и не знаят и къде да Го търсят. А масата в храма 
е вече сложена и забележи само кои са гостите, 
Майката на нашия Домакин, Които не спира да ни 
служи, да умива краката на гостите Си, Арахангел 
Михаил, Арахангел Гавраил и цялото Ангелско 
войнство, пророците Аврам , Исаак и Яков, пророк 
Моисей, апостол Петър и апостол Павел, св.Димитър 
и св. Георги велики изповедници, първомъченик 
български Енравота княз Боян, св.равноапостолен 
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цар Борис - Михаил, светите братя Кирил и Методи , 
св. Климент Охридски, благодарение на тяхното 
дело може да се разбираме писмено, няма да 
споменавам повече имена, просто защото е 
невъзможно да не пропусна някого, и да не успея да 
отдам необходимата почит . Сватбата става все по 
драматична, а къде са твоите близки, починалите 
татко, майка, брат, сестра, приятели? Знаеш ли 
Божието човеколюбие е неизмерима дълбочина и 
царството Му всичко обладава, по Своя безкрайна 
любов, Вседържителят ни дава възможност да 
каним гости на сватбата от Негово име. Не стига че 
кани нас недостойните, а ни дава възможност в 
името на Господа Иисус Христос да поканим и 
нашите роднини, като ги записваме в литургийте за 
упокои. Там е място, Светата Литургия , там макар и 
невидимо аз се срещам с моята майка, с брат ми, с 
баба ,с дядо , с братовчеди и приятели. Удостоени 
сме с неизмерима милост да сме гости на тайната 
вечеря, вечеряме с Господа Иисус Христос, с 
Приснодева Мария, с ангелите, с Неговите приятели, 
а аз окаяния имам право да изпращам покани за 
сватбата, стига гостите да са кръстени в името на 
Светата Единосъщна неразделна Троица. Господ , 
Които казва чрез пророка " Аз съм Бог на живи, не на 
мъртви", отваря вратите на вечността, времето за 
момент спира и земното и небесното се съединяват 
в едно. Там вечеряме с апостолите, скърбим с 
жените мироносци пред празния гроб, радваме се с 
Пресветата Майка на чудната вест за Неговото 
възкресение, удивлява ме се на смелата проповед 
на неговите ученици при слизането на Светия Дух. 
Там сме призвани да оставим всяка житейска грижа, 

за да приемем Царя на всичко, Които невидимите 
ангелски чинове тържествено носят, да се 
превърнем в херовими и да понесем Бога в сърцата 
си. "Ще се поселя в човеците и ще ходя посред тях, 
Аз ще им бъда Бог, а те ще бъдат Мои народ". 
-С мир да излезем - призовава ни свещенника от 
олтара - На Господа да се помолим. 
-Господи помилуй - отговаря клира, службата е към 
своя край. Свещеника отдава почит на светиите, 
вратите на вечността се затварят, от някъде се чува 
ободряващата фраза " айде, айде по- бързо, след 
малко имам кръщене". Оковите на времето пак са 
заклещили поредната си жертва. Живота 
продължава, ние сме с Бога и Той в нас, понесли сме 
благото Му иго.   

 
Такъв е живота през моите очи, а през твоите 

очи, живота си е твой. Но кога чуеш неделната 
камбана  приеми, че си получил своята покана, 
извинение по примера от притчата не си търси, а и 
вече нямаш оправдание за своето незнание. 

 
Автор Димитър Георгиев 

ПРАВОСЛАВНИЯТ  ХРАМ 
Храмът е сграда за обществено 

богослужение. Наричаме храма и църква, което ще 
рече събрание. 

  
Бог, наистина, е навсякъде, но Той проявява 

по-особено Своите благодатни сили в места, които 
са Нему посветени (Второзак. 12:5,11; ЗЦар. 8:29; 
2Пар. 5:13; 7:1). Tакива места са храмовете. Затова 
вярваме, че храмът е дом Божий (ЗЦар. 9:10; Ис. 
56:7; Мат. 21:13) и  Божие обиталище (ЗЦар. 8:30).  

Храмовете се отличават от другите сгради 
както по своята архитектура, така и по своята 
вътрешна уредба и украса. Храмът е устроен така, че 
да напомня за Бога и да преизвиква у нас молитвено 
разположение.  

Всеки храм се посвещава на някой Господски 
или Богородичен празник или на някой Божи 
угодник.  

Външно устройство и архитектура на 
храма 

Храмовете се строят в най-различна форма:  
◄като кораб (базилика) - символ на ковчега, в 

който се спасил от потопа Ной и неговите близки, а 
днес в новия ковчег - храма, се спасяват вярващите в 
бурното житейско море;  

◄с кръстовидна форма - символ на Христовия 
кръст;  

◄с кръгла форма (ротонда) - символ на Божието 
съвършенство и безкрайност. Както кръгът няма 
нито начало, нито край, тъй и Бог е безначален и 
безконечен.  
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Архитектурно храмовете са строени различно. 
Можем да разграничим следните стилове:  
⎆базиличен стил е най-стар и представлява 
четвъртитата продълговата църква с равен или 
засводен таван. Ако църквата е трикорабна, двата 
странични кораба са отделени от централния с 
колони или зидани стълпове;  
⎆романски стил; 
⎆византийски стил - с правилни кръгли сводове;  
⎆ранно и късно готически стил - със стреловидно 
заострени кули и сводове;  
⎆енесансов стил - с предпочитание на 
древногръцките класически форми;  
⎆бароков стил - с отрупани орнаменти от гирлянди, 
плодове и човешки фигури;  
⎆стил рококо (опростен барок) - с преобладаване на 
мидената черупка като декоративен орнамент;  
⎆старобългарски стил - опростена базилична форма 
с тесни прозорци и барабановиден купол;  
⎆руски стил - с високоцилиндрични куполи с 
луковиден покрив и осмоконечен кръст над него.  

 

 

Вътрешно устройство на храма 

Сегашните наши православни храмове се 
състоят от три главни части: притвор, средна част 
(кораб) и св. олтар. Постройката и разделението им 
е по образец на старозаветната скиния и на 
Иерусалимския храм, който имал открит двор, 
светилище и Святая Светих.  

Православните храмове са обърнати към 
изток, откъдето идва светлината - Христос, нашият 
духовен изток (Лука 1:78), Слънце на правдата.  

Притвор 
Притвор наричаме  входното помещение в 

християнския храм, разположено обикновено в 
западната му страна. В енорийските храмове 
притворът се използва за продажба на свещи, за 
извършване на оглашението при св. Кръщение, и на 

обручението при тайнството брак. Там има аналои с 
икони; пангар за продажба на свещи, свещници, на 
които вярващите поставят запалените от тях свещи; 
кутии за волни пожертвования и пр.  

Средна част (кораб) на храма 
Основното помещение на храма е 

разположено между притвора и св. олтар в посока 
запад-изток. То е предназначено за верните, които 
се събират за обща, съборна молитва.  

Средната част на кораба, т.е. пространството 
между левия и десния кораб, наричаме нефа. Тя е 
обикновено с правоъгълна форма и е разделена 
чрез колонади на три или повече кораба. Нефата е 
покрита от един, три или пет купола. В нея се 
намират: 
◊иконостасът - преграда, отделяща нефата от 
олтара;  
◊амвонът - издигнато място, от където се чете св. 
Евангелие и се произнася проповедта,  разположен 
днес в лявата част на централната нефа;  
◊владишкият трон - разположен в дясната страна на 
централната нефа;  
◊солеят - издигнатото пространство непосредствено 
пред иконостаса, което в някои храмове днес е 
заградено с перила и на което се намират 
владишкият трон и певниците;  
◊певниците (клиросите) - разположени на двата 
края на солея, където се разполага хорът (разделен 
на две при антифонното пеене). 
◊троновете на миряните.  
  Иконостас 

Първоначално между св. олтар и средната 
част на храма не е имало никаква преграда. После се 
явила ниска каменна преграда, а впоследствие 
започнали да издигат колони (стълпове), на които 
лежал архитрав (съединителна горна греда). Между 
отделните колони имало мраморни или дървени 
парапети, високи около метър, a в отделни моменти 
от св. литургия празните пространства били 
закривани със завеси. Този древен иконостас 
наричали темплон, дрифакта или дрифракта, т.е. 
перила, парапет, балюстрада.  

След победата на иконопочитанието по 
колоните и между колоните на темплона започнали 
да закачат  свещени образи (икони), обърнати с лице 
към богомолците. Постепенно били внесени нови 
пояси, докато иконостасът достигнал тавана на 
храма и закрил св. олтар от погледа на миряните. 
Най-високи иконостаси са създадени в храмовете на 
руските църкви, където св. двери закриват изцяло 
св. олтар.  

Съвременният иконостас има три 
врати:централно разположената, двукрилна врата, 

http://www.pravoslavieto.com/art/architecture/pravoslaven_hram.htm#%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%81
http://www.pravoslavieto.com/art/architecture/pravoslaven_hram.htm#%D0%B0%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BD
http://www.pravoslavieto.com/art/architecture/pravoslaven_hram.htm#%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD
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която наричаме царски двери или свети двери  
(гърците я наричат красни двери). На нея е 
изобразена сцената на Благовещението, често с 
четиримата евангелисти, а понякога и с пророци. Тя 
е символ на това, че Бог слезе от небето на земята 
(тук символизирано от олтара и нефата) чрез 
Благовещението, възвестено от пророците и 
евангелистите. Южните и северните врати на 
иконостаса са от по едно крило. На тях обикновено 
се изобразяват архангелите Михаил и Гавриил, както 
и св. архидякон Стефан. Те символизират вратите на 
рая, пазени от ангели след грехопадението на 
Адама. В някои по-малки храмове  има само една 
странична врата; нерядко входът е закрит и само със 
завеса.  

 
Светият олтар е разположен зад иконостаса, 

в източната част на храма. Той е най-светата част на 

храма, в която духовенството извършва 
свещенодействия, затова в него е позволено да 
влизат само свещенослужители и техни помощници.  
  В средата на олтара се намира св. престол. 
Св. престол обикновено се прави от камък. Покрит е 
с една долна покривка от бял ленен или памучен 
плат, наречен срачица (риза) и индития - горна 
покривка от по-дебел цветен плат. Върху престола се 
поставят: св.антиминс - четвъртит плат 50 х 60 см, 
върху който е изобразено погребението Христово и в 
който е вложена частица от мъченически св.мощи: 
напрестолно св. Евангелие, напрестолен кръст, 
дарохранителница и два свещника. Зад св. престол 
се поставят седмосвещник и разпятие. От северната 
страна на св. престол, в източната олтарна стена, се 
намира проскомидията.  

Проскомидията представлява ниша (пезул), 
прилична на малка пещерка. Тя изобразява 
пещерата, в която се родил Христос. Тук се извършва 
проскомидията, т.е. подготвителната част на св. 
литургия. Тук се пазят св. богослужебни съсъди и 
утвари.  

Източната страна на св. олтар наричаме  
"горно място". Тук сядат свещенослужителите по 
време на литургийното апостолско четене. Този стар 
църковен обичай обаче не винаги и не навсякъде 
днес се спазва.  

 използвано: www.pravoslavieto.com 

 
ЕНОРИЙСКИ ЖИВОТ 

На 31.V.-Петдесетница със света Божествена литургия опразнувахме рождения ден на Христовата църква. 

Празникът се нарича така, защото това 
събитие е станало в деня на старозаветния празник 
Петдесетница. Празникът бил тържествен и 
радостен, в Иерусалим се стичало голямо множество 
народ, за да принесат с благодарност към Бога 
установената от закона жертва. Апостолите заедно 
със Света Богородица били събрани в Сионската 
горница, където пребивавали в постоянна молитва 
след Възнесението на Иисус Христос. Около третия 
час по еврейско време настанал голям чул шум от 
небето и над тях слязъл Светият Дух във формата на 
огнени езици. Веднага божественият огън пламнал в 
душите на апостолите и изпълнени с благодат, те 
започнали да прославят величието на Бога, като 

заговорили на различни, непознати за тях дотогава 
чужди езици.Това им дало бодрост, сила и мъжество 
да отидат по всички краища на света да проповядват 
Евангелието и с готовност да отдадат и живота си за 
Христовата вяра. Тогава свети апостол Петър 
произнесъл първата си пламенна проповед. Словата 
му проникнали дълбоко в сърцата на слушащите го и 
в този ден приели вярата в Христа мнозина, които се 
кръстили и се присъединили към първата 
християнска общност. След този ден апостолите 
постановили християните да възпоменават това 
велико събитие, слизането на Светия Дух, всяка 
година на този ден. Денят Петдесетница от древни 
времена се смята за рожден ден на Христовата 
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църква, в която во веки обитава Божествената 
благодат на Св. Дух. Утрешният понеделник след 
Петдесетница е празникът на Светия Дух. Този 
празник Църквата е установила заради величието на 
Пресветия и Животворящ Дух, чрез Който ни се 
дарява всяка мъдрост и Който е източникът на 
живота.  

Характерната особеност на този празник е 
свързването на литургийното и вечерно 
богослужение в едно, в края на което 
свещенослужителят, коленичил на царските двери, с 
лице обърнато към богомолците, чете специални 
молитви, с които изпросва изливането на обилни 
благодатни Божии дарове върху тях. Още от дълбока 
древност у нас тези молитви се наричат "Молитви на 
коленопреклонението". 

Преди това, по време пеенето на великия 
прокимен, свещенослужителят хвърля в храма 
клонки от орехово дърво. Те са символ на 
нетленните духовни цветя - на християнските 
добродетели, с които Св. Дух украсява душите на 
вярващите. 

oт www.pravoslavieto.com 

 

                             

 

Коленопреклонната молитва 

СРЕЩА НА ЖЕНИТЕ ОТ ХРАМА 
С радост бихме искали да споделим, че на 06 

юни от 10 ч. сградата на неделното училище отвори 
врати за първата съботна сбирка на жените от 
енорията към храм „Свети Цар Борис“. Честта да 
бъде наш първи гост ни оказа свещеноиконом 
Добромир Георгиев, който отслужи водосвет и 
съдейства при избора на светец-покровител и 
наименование на новото сдружение. Така беше 
поставено началото на Православно Християнско 
Сестринство „Свети Жени Мироносици“. На тази 
първа среща всеки сподели по нещо за себе си, 
своите духовни потребности, нуждата от общуване с 
други жени християнки, както и теми, които намира 
за интересни и полезни за обсъждане. 
       Самият избор на молитвени закрилници в 
лицето на светите жени мироносици въплъщава 
мисията на сестринството. Светите евангелисти 
изброяват в числото на мироносиците няколко 
жени: Мария от Магдала (Магдалина), друга Мария 
– майка на Яков и Йосия, Саломия – майка на 
апостолите Яков и Йоан Заведееви. Освен тях, 
Църквата причислява към групата на мироносиците 
Сусана, Йоанна, както и Марта и Мария – сестрите на 
Лазар, който е възкресен от Христос. Всички тези 
благочестиви жени ни напомнят, че тогава, в 
безнадеждната тъма на Христовата кръстна смърт, 

са светили единствено любовта, верността и 
безстрашието им. Докато мъжете апостоли се 
криели уплашени в Йерусалим, именно жените 
станали „апостоли на апостолите“, изпратени да 
събудят в тях вярата им.   
      В наши дни имаме особена нужда от тези женски 
добродетели - любов, преданост, скромност и 
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дръзновение. Ние, съвременните жени, трябва да 
върнем великолепните достойнства, с които Бог ни е 
сътворил и с които ни е запомнила историята. В 
наше лице трябва да има ревностни възпитатели на 
новото поколение в Христа - именно тук се проявява 
мироносничеството на съвременната жена.  
       Мили дами, ако желаете да сте част от 
следващата ни сбирка, заповядайте на 27 юни 
(събота) от 10 ч. Ще се радваме да бъдем заедно! Да 

ни даде Господ да принесем като драгоценно миро 
плодове на любов, милосърдие, взаимопомощ, 
братство и сърдечен плам пред Него! И нека ни 
удостои да се върнем с радост и без страх в 
делничния живот, както онези благословени жени се 
върнаха от гроба в град Йерусалим, и да кажем: 
„Няма Го в гроба, жив е Христос и ние с Него сме 
живи"! 

автор Гергана Кънчева 

 
НЕДЕЛНО  УЧИЛИЩЕ

Приключи учебната 2014/2015 година в 
Неделно училище „ Св. Климент Охридски“ към храм 
„Св. Цар Борис-Михаил“. 

На 07.06.2015г. в 1 Неделя след 
Петдесетница възпитаниците на Неделното ни 
училище показаха малка част от  знанията ,които са 
усвоили през изминалата учебна година. Това се 
случи под формата на викторина проведена от 
Юлиана Станева, една от госпожите в училището. 
Първата група с деца на възраст от 4 до 7 години и 
преподавател г-жа  Добринка Неделчева отговаряха 
на въпроси свързани с Възкресение Христово, а 
втора възрастова група с деца от 8 до 13 години 
показаха задълбочените си знания относно Светата 
Литургия, които придобиха в часовете прекарани с  
г-жа Маргарита Врангалова. 

По повод завършването председателят на 
Църковното настоятелство към храма отец 
Добромир Георгиев връчи на децата  удостоверения 
за успешно приключване на учебната година, а също 
така им бяха дадени и подаръци-Нов Завет, 
сп.Камбанка и броеници, ръчно изработени от 
семинариста Георги Великов.  

 Разбира се не пропуснахме и традиционната 
сладоледена почерпка за децата. Така с усмивки и 

добро настроение завършихме успешно петата  
учебна година за Неделно училище „Св.Климент 
Охридски“ .  

С НАМИ БОГ! 
автор Юлиана Станева 

 

ПЦДОН 
 „Св. Боян Енравота” на гости на Терапевтичен център за зависими „Кетеа” в Гърция  

Екипът на Православен център за духовно 
обгрижване на наркозависими (ПЦДОН) „Св. Боян 
Енравота” гостува на най-голямата мрежа за 
рехабилитация и социална реинтеграция на 
зависими в Гърция – Терапевтичен център за 
зависими „Кетеа“. Целта на работното посещение 
беше обмен на добри практики – запознаване с 

разнообразните социални услуги, които „Кетеа” 
предлага за зависими и техните близки, с методите 
на работа със зависими, с начините за 
усъществяване на първичен контакт и придобиване 
на мотивация за лечение, с подходите в 
сътрудничеството между организацията и местните 
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и държавни власти, лечебните заведения, затворите 
и други заинтерисовани страни. 

В работното посещение участваха 11 души, 
сред които екипа по обгрижване на зависими на 
ПЦДОН „Св. Боян Енравота”, административния екип 
на Сдружението, членове на Управителния съвет и 3-
ма доброволци. Цялата дейност се осъществи в 
рамките на 5 дни – от 08 до 12 юни 2015 г. За този 
период участниците в обучението успяха да се 
запознаят с дейностите на общо девет от 
многобройните програми, които „Кетеа” 
осъществява в цяла Гърция, а именно с програмите 
на 3 отделни центъра на „Кетеа”, намиращи се в 
Солун и в близост до Солун – Терапевтична общност 
(ТО) „Кетеа Итаки“; Консултативен център за 
зависими и Център за подрастващи, за семейства и 
за ресоциализация – „Кетеа Анадиси“; и Център за 
зависими затворници и освободени зависими 
затворници, за зависими с двойна диагноза, с 
алкохолна, хазартна и интернет зависимост – „Кетеа 
Промитеас“.  

Благодарение на високото професионално 
ниво на служителите на „Кетеа” и готовността им да 
споделят опита си, екипът на ПЦДОН успя да 
почерпи от утвърдените практики на една голяма и 
успешна огранизация, реализираща сиситема от 
програми за зависими и техните близки, с близо 40-
годишен опит.  

Работното посещение се осъществи 
благодарение на финансовата подкрепа на ЕИП 
(2009-2014 г.), предоставена на Сдружение „Отвори 
очи” по Програма за подкрепа на НПО в България в 
рамките на проект "Организационно развитие за по-
добра подкрепа на наркозависими младежи". 

Проектът „Организационно развитие за по-
добра подкрепа на наркозависими младежи” цели 
повишаване на организационния капацитет на 
Сдружение „Отвори очи” за предоставяне на по-
качествена психосоциална рехабилитация и духовно 
обгрижване на зависими и техните близки, и още, за 
създаване на благоприятна среда за устойчиво 
развитие на ПЦДОН „Св. Боян Енравота”. В рамките 
на този проект се реализира и 9-дневния семинар 
„Психосоциална рехабилитация и духовно 
обгрижване на зависими и техните близки”, който 
Сдружението организира във Варна през февруари и 
март тази година. Предстоящи дейности по проекта 
са: още едно работно посещение – на Терапевтична 
къща „Билани”, София; обучение по „Управление на 
НПО”, което ще бъде планувано и реализирано от 
външен консултант, съобразно нуждите на 
организацията; обучения по „Разработване на 

проекти” и „Управление на проекти”; и изработване 
на визия и стратегически план за устойчиво развитие 
с помощта на външна консултантска организация. 

                                                                                                        
автор Цветина Мицова 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внимание! Вестникът съдържа 
текстове от Свещеното Писание и  

икони. Не го използвайте за 
домакински и други нужди! 

 

Енорийски лист ,,С нами Бог’’ се 
издава с благословението на 

Варненски и Великопреславски 
митрополит Йоан 

 

Aдрес на храм ,, Св. Цар Борис’’ 
       Кв. Аспарухово, ул. ,,Места’’ 38 а 

Тел: 052/ 370 635 
http://sveticarboris.net// 

 

http://sveticarboris.net/
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15 юли- св. мъченици Кирик и 
Юлита 

Св. Юлита произлизала от рода на 
предишните римски царе. Овдовяла на млади 
години, като имала само един тригодишен син 
Кирик. Тя живеела в гр. Икония (област Ликаония) и 
цяла била предадена на Христовата вяра. Своя син 
тя кръстила веднага след рождението му, а като 
станал на три години, научила го на вяра и молитва, 
доколкото едно дете на такава възраст може да 
възприеме.  

Когато при Диоклетиан настанало гонение и 
в Ликаонската област, Юлита взела тригодишния си 
син и с двете си верни слугини избягала в Селевкия. 
Когато започнали и тук да преследват християните, 
тя отишла в Килийския град Тарс. Но и тук не могла 
да се скрие и скоро била изведена със сина си на 
съд. Управителят я попитал за нейното име, род и 
отечество. Тя се нарекла само християнка. 
Управителят тогава й отнел сина и заповядал да я 
бият с волски жили. Детето жално гледало майка си, 
плачело и искало да се изтръгне из ръцете, които го 
държали. Управителят се опитал да го погали, но 
Кирик с висок глас извикал: "Аз съм християнин, 
пусни ме при мама!" И взел с ръчичките си да 
драска управителя, като отвръщал лице от него.  

Озлобеният управител го блъснал от своето 
високо седалище. Кирик паднал надолу и удряйки 
главичката си по каменните стъпала, обагрил това 
място с кръвта си и предал Богу своята света и 
невинна душа. Виждайки как Кирик пострадал 
преди нея, св. Юлита се изпълнила с радост и 
поблагодарила на Бога, загдето нейният син се 
удостоил с мъченически венец. След много мъки и 
Юлита била посечена с меч. Това станало в 304 
година. 

Телата на пострадалите за Христа майка и 
дете били хвърлени без погребение да бъдат 
изядени от зверове. Но две слугини нощно време ги 
взели и погребали. Едната от тях доживяла 
възцаряването на Константин Велики. Тя показала на 
вярващите мястото, където били погребани 
мъчениците и разказала за тяхното мъченичество. 
Мощите на светците били намерени нетленни. И до 
днес те са чудотворни. Част от тия мощи се намира в 
Охрид, в църквата "Св. Богородица", частици от 
светите мощи има и в нашия храм.  
 

 Жития на светиите. Синодално издателство 
 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

Сдружение „Отвори очи” търси да назначи 
социален работник към ПЦДОН „Св. Боян 

Енравота” (Православен център за духовно 
обгрижване на наркозависими)  в кв. Аспарухово, 

гр. Варна. 

Търсим социален работник с подходящи 
личностни и професионални  качества, който е 

мотивиран да отдава своя принос в работата на 
екипа към Центъра, както и да оползотворява 

всички възможности, предлагани от 
организацията, за придобиване на допълнителни 

квалификации за работа със зависимости. 

За да кандидатствате, изпратете: 
◄CV с КАЧЕСТВЕНА актуална снимка анфас, в 
близък план;(Поставете снимката върху първата 
страница на СV-то!) 
◄Мотивационно писмо. 

Изисквания към кандидатите: 
◄Висше образование – бакалавър/магистър по 
специалността “Социални дейности”; „Социална 
работа”; “Социална педагогика”; „Клинична 
социална работа”; 
◄Задължителен трудов стаж  или учебна 
практика  в сферата на социалните услуги; 
◄Предимство имат кандидати с трудов стаж в 
сферата на зависимостите; 
◄Актуални познания на нормативната уредба и 
законодателството в сферата на социалните 
услуги; 
◄Добри писмени умения; 
◄Умения за работа с компютър – Microsoft Office 
и интернет. 
Кандидатите могат да подадат своите документи 

по електронен път на имейла на Сдружението: 
pcdon2004@gmail.com; или на място: ул. Места 
38А (в двора на храм „Св. Цар Борис-Михаил”). 

Телефон за контакт: 0879113065 
Допълнителна информация за ПЦДОН „Св. Боян 

Енравота”: 
Центърът работи по Програма за психосоциална 

рехабилитация и духовно обгрижване на 
зависими и техните близки и има над 15-годишен 

стаж в тази област. Видът на Програмата е 
резидентен, а моделът е „терапевтична 

общност”.  Екипът се състои от духовни лица от 
БПЦ, психолози, сътрудници социална дейност, 

богослови и консултанти с личен опит. 

http://www.pravoslavieto.com/life/05.21_sv_Konstantin_Elena.htm
http://www.pravoslavieto.com/poklonnichestvo/starite_bg_stolici/Ohrid/index.htm
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