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Тропар на Рождество Христово 

 
Твоето рождество, Христе Боже наш,  

озари света със светлината на познанието.  

Защото в него онези, които служеха на звездите,  

от звездата се научиха да се покланят на Тебе, Слънцето на правдата,  

и да познават Тебе, Изтока от висините.  

Господи, слава на Тебе! 

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО - ПРАЗНИК НА 
НАДЕЖДАТА 

Изпълниха се старозаветните 
пророчества! В тихата нощ, в малкото градче 
Витлеем, в пещера от Девица се роди 
многоочакваният Месия! Ангелите пеят: 
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,,Слава в висините Богу и на земята мир, а 
между човеците благоговение’’! Празнуваме 
раждането на Спасителят на света!   

Христос се роди в човешка плът и сложи 
начало на изкуплението. Иисус Христос  стана 
човек, за да може  човек да стане бог! Христос 
се роди от Девица, заради нас и нашето 
спасение! 

 В древността Рождество Христово се е 
отбелязвало заедно с други събития от земния 
живот на Спасителя, а именно Кръщението на 
нашият Господ от Йоан Предтеча в река 
Йордан, чудесата, които Той е извършил- 
чудото в Кана Галилейска, нахранването на 
петте хиляди души с пет хляба. Празникът се е 
наричал Богоявления, защото са се празнували 
въобще явяванията на Иисус Христос на 
земята.  

Рождество Христово започва да се 
чества на 25 декември най- напред в древен 
Рим. Той заменя празника на бога на слънцето, 
честван от езичниците на тази дата. 
Постепенно навлиза и на Изток, като най-
напред това става в Константинопол. Въведен 
е от Св. Григорий Богослов на 25 декември 379 
г.  

Рождество Христово или Коледа? Името 
Коледа най-вероятно идва от славянското 
езическо божество Коляда или Коледа, което 
олицитворявало слънцето- младенец. 
Славяните го почитали като приносител на 
надеждата, в негова чест те пеели коледни 
заклинателни песни, в които те измолвали 
благополучие на дома. Това ставало в периода 
25 декември-6 януари.  

Според  древното времеизчисление 
денят започва от вечерта, затова и празникът 
Коледа започва от вечерат преди двадесет и 
пети, Бъдни вечер. Тогава цялото семейство се 
събира на последната постна вечеря.  

Днес Православната Църква е отредила 
Коледа да се празнува три дни. Първият ден, 
25 декември е Раждането на Господ Иисус 
Христос, на 26 декември е Събор на Пресвета 
Богородица, с което признаваме 
изключителната роля на Пресвета Богородица 
в изкупителното дело, същия ден Църквата 
споменава и св.Йосиф Обручник. Третият ден 
от Коледа 27 декември  честваме паметта на 
св.първомъченик и архидякон Стефан. 
Църквата е отредила честването паметта 
именно на св. Стефан на този ден,  защото той 

свидетелства, че е видял небесата отворени, а 
това е знак за връзката на човека с небето,за 
връзката на човека  с Бога.  

автор: Добринка Неделчева  

 

 
 

ДАРОВЕТЕ НА ВЛЪХВИТЕ 
"А когато се роди Иисус във Витлеем 

Иудейски в дните на цар Ирода,  
ето, мъдреци от изток дойдоха в 

Иерусалим.... 
И като влязоха в къщата, намериха 

Младенеца с майка Му Мария и паднаха, та 
Му се поклониха; и като отвориха 

съкровищата си, принесоха Му дарове: 
злато, ливан и смирна". 

(Матея 2:1, 11) 
 

Пътят на мъдреците, дошли да се 
поклонят на Младенеца бил труден, както е 
труден пътят от Вавилон до Витлеем. 
Керванът, потеглил от Изток достигнал до 
Иерусалим след две години. Според 

преданието, един от влъхвите бил от Персия, 
другият бил арабин, а третият бил от Етиопия. 
Наричали ги Каспар, Мелхиор, и Валтасар. Те 
пристигнали в пещерата в мръсни,но скъпи 
дрехи, носейки в ръце богати дарове. За 
новородения Христос те донесли злато, ладан 
и смирна. Злато - за Царя, ладан - за Бога, 
смирна - за Човека. 

 
       Златото - това са 28 златни 

пластини с размери 5 и 7 см, с различна форма 
- трапец, четиръгълник, многоъгълник... Върху 
всяка има орнамент - най-тънък филигран, 
който не се повтаря нито веднъж. Ладан и 
смирна - малки, големи колкото маслина 
топчета - те са около 70.  

Тези съкровища се пазят с голямо 
уважение в манастира "Свети Павел" в Света 
гора, на Атон. Тяхната ценност не е само 
духовна, но и историческа, археологическа; тя 
няма цена, затова те са поставени в малки 

http://www.pravoslavieto.com/life/01.25_sv_Grigorij_Bogoslov.htm
http://pravoslavieto.com/bible/nz/mat.htm#2
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сандъчета, в каквито пазят мощите на 
светците. 

Честните дарове на влъхвите Божията 
Майка грижливо е пазела през целия си 
живот. И когато Успението й наближило, тя 
предала даровете, заедно с ризата и пояса си в 
Йерусалимската църква, където те се пазели 
до 400 година.  

Византийският император Аркадий ги 
пренесъл в Константинопол при освещаването 
на новата столица на империята. След това те 
попадат в град Никея и остават там около 60 
години.  

Когато римляните били изгонени от 
Константинопол, даровете се върнали в 
столицата. След падането на Византия през 
1453 г. даровете на влъхвите заминават за 
Атон - в манастира "Св. Павел". Отнесла ги 
сръбската княгиня Мария. 

И днес от даровете на влъхвите се носи 
удивително благоухание. Понякога изнасят 
даровете от манастирската ризница за 
поклонение от поклонниците и тяхното 
благоухание изпълва църквата. Даровете на 
влъхвите, като една необикновена светиня, 
притежават Велика благодат.  

по  www.pravoslavieto.com 

Какво представляват смирната и 
ладана 

Името смирна е дадено на няколко 
видове тревни растения от Хималайския 
регион, от семейство Valerianaceae. Основното 
растение има къс и дебел корен, влакнести и 
много ароматни листа и меки и червени 
цветове. Разпространено е по хълмовете на 
Индия, Китай, Япония, Хималаите и Непал. От 
корена се извлича чрез различни методи 
смирново масло. Листата на смирната се 
използват в парфюмерията. 

Маслото от корена на смирната, 
придобито чрез дестилация, е жълтеникава 
маслена течност с много хубав аромат, люта на 
вкус. Има антисептично, антипиретично, 
антибактериално, фунгицидно, лаксативно и 
пургативно действие. Съхранява се в шишенца 
от тъмно стъкло или в съдове от алабастър с 
дълго и тясно гърло. 

Предполага се, че в парфюмерийните 
лаборатории в Египет се използва най-доброто 
смирново масло.  

Ладан или тамян е ароматна смола, 
добивана от дърветата Boswellia sacra. Те са 
ниски дръвчета с гъста корона и очарователно 
бледорозови цветове. Среща се изключително 
рядко – в Източна Африка (Сомалия, Етиопия), 
на Арабския полуостров и в Индия и Иран. 
Дървото се отличава с особена красота. Те 
започват да произвеждат смола, когато станат 
на 10 години. Ваденето на сока от дърветата се 
прави два до три пъти годишно като 
последните нарези произвеждат най-добрите 
сълзи заради тяхното високо ароматно 
терпеново, сесквитерпеново и дитерпеново 
съдържание. Най-общо казано, по-
непрозрачните смоли са с най-доброто 
качество. Добра и качествена смола се 
произвежда в Сомалия.  

източник: www.pravoslavie.bg 

 

 
Даровете, които се пазят и днес 

КАК  ДА  ВЪЗГРЯВАМЕ  В  

СЕБЕ  СИ МОЛИТВЕНО  

НАСТРОЕНИЕ 

Св. Теофан Затворник 

Молитвата, като дихание на душата, е 
най-важното дело в християнския живот. Има 
ли молитва – човек е духовно жив, ако няма – 
значи е мъртъв.  

Да стоиш пред иконите и да правиш 
поклони все още не е молитва, това са само 
външни белези на молитвата. Четенето на 
молитви, било от книга или наизуст, също още 
не е молитва, а само оръдие на молитвата и 
средство за започването й. Главното в 
молитвата е в сърцето да възникнат 
благоговейни чувства към Бога: чувства на 

http://pravoslavieto.com/calendar/feasts/08.15_Uspenie_Bogorodichno.htm
http://pravoslavieto.com/manastiri/aton/sv_pavel/index.htm
http://www.pravoslavieto.com/
http://pochivka.com/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://pochivka.com/%D0%95%D1%82%D0%B8%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F
http://pochivka.com/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://www.pravoslavie.bg/
http://www.pravoslavieto.com/life/01.10_sv_Teofan_Zatvornik.htm
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синовна преданост, благодарност, покаяние, 
покорност на волята Божия, желание да Го 
прославяме и други подобни чувства. Затова 

цялата ни грижа по време на молитвата трябва 
да е насочена към изпълването ни с тези 
чувства, така че сърцето да не остане 
безучастно. Когато сърцето е устремено към 
Бога, изпълняваното молитвословие (т.е. 
молитвеното правило: четене на вечерните 
или утренните молитви и др.) се превръща в 
молитва, а когато то липсва, онова, което 
четем, все още не е молитва. 

Молитвата е стремеж на сърцето към 
Бога – ето защо трябва да възбуждаме и 
укрепваме молитвения дух в себе си.  

Първият начин за това е нашето 
молитвословие – т.е. четене или слушане на 
молитвите, написани в молитвеника. 
Внимателно чети или слушай молитви – така 
непременно ще събудиш и укрепиш в сърцето 
си възход към Бога, т.е. ще навлезеш в 
молитвения дух. В молитвите на светите отци 
(напечатани в молитвениците и други 
църковни книги) действа велика молитвена 
сила, затова който с внимание и усърдие 
вниква в тях, по силата на закона за 
взаимодействието непременно ще вкуси тази 
молитвена сила, според мярата на сближаване 
на своето настроение със съдържанието на 
тези молитви. За да стане нашето 
молитвословие действено средство за 
достигане на молитвен дух, трябва да го 
извършваме така, че както мислите, така и 
сърцето да възприемат съдържанието на 
молитвите, които четем. 

Ето три най-прости начина за това: 

 Не пристъпвай към молитва без 
необходимата подготовка. 

 Не я извършвай небрежно, а с 
внимание и чувство. 

 След свършване на молитвата не 
бързай да преминеш към обичайните си 
задължения. 

Подготовка за молитва: Когато 
пристъпваш към молитвословие, независимо 
кога, постой малко или поседни, постарай се 
да отрезвиш мислите си, да ги освободиш от 

всички странични грижи и задачи. След това 
размисли, кой е Този, към Когото се готвиш да 
се обърнеш в молитвата, и кой си ти, който се 
обръщаш към Него. Създай в душата си 
подобаващото настроение на смирение и 
благоговеен страх Божий. Това е началото на 
молитвата, а доброто начало е половината 
работа. 

Извършване на молитвата: След 
подготовката застани пред иконите, прекръсти 
се, поклони се и започни обичайното си 
молитвословие. Чети, без да бързаш, като 
вникваш във всяка дума така че да я усети и 
сърцето. С други думи – разбирай какво четеш, 
а разбраното почувствай. Това съпровождай с 
кръстни знамения и поклони. В това е 
същността на благоприятното и плодоносно 
четене на молитви пред Бога. Когато четеш:" – 
"Омий ме от всяка сквернота почувствай 
своята сквернота, пожелай чистотата и с пълна 
надежда моли Господа да ти я даде. Когато 
четеш: - "Да будет воля Твоя" – изцяло предай 
в сърцето си своята участ на Господа, с пълна 
готовност да посрещнеш благодушно всичко, 
което Той ти изпрати. Четейки: "И остави нам 
долги наша, яко же и мы оставляем 
должником нашим" – с цялата душа прости на 
всички, които са те огорчили. 

Ако постъпваш по-този начин относно 
всяка фраза от молитвата, правилно ще 
извършваш цялото си молитвословие. Има 
още нещо, за което трябва да се погрижиш: 

Първо. Да си определиш молитвено 
правило, не голямо, за да можеш при 
обичайните си задължения да го изпълняваш, 
без да бързаш. 

Второ. В свободното си време спокойно 
прочитай молитвите, за да разбереш и 
почувстваш смисъла на всяка дума. Така 
предварително ще знаеш коя дума какви 
мисли и чувства следва да събуди в душата ти 
по време на молитвата ще разбереш и 
чувстваш всичко по-лесно. 

Трето. Ако по време на молитвата 
мисълта ти се разсейва и започне да отскача 
към други предмети, напрегни се и запази 
внимание, като я връщаш към предмета на 



Енорийски лист С НАМИ БОГ брой 1, декември 2014г 

. 

5 
 

молитвата. Ако отново убягва, пак я върни. 
Чети и повтаряй, докато всяка дума от 
молитвата не прочетеш с разбиране и чувство. 
Така ще се отучиш от разсейване по време на 
молитва. 

Четвърто. Ако някоя дума от молитвата 
подейства силно на душата ти, спри се на нея и 
не чети по-нататък. Задръж я като с внимание 
и чувство нахраниш душата си с размислите 
предизвикани от тази дума. Остани в това 
състояние, докато само не отмине. Това е знак, 
че молитвеният дух започва да се вселява в 
теб. Това състояние е най-надеждното 
средство за възпитаване и укрепване на 
молитвеният дух. 

 Какво да правим след молитвата 

Когато свършиш да се молиш, не 
бързай да се върнеш към обичайните си 
занимания. Макар и за кратко, постой и 
размисли: какво си почувствал и с какво това 
те задължава. Запомни най-вече това, което 
най-силно ти е подействало. Самото естество 
на молитвата е такова, че ако се помолиш 
добре, скоро няма да пожелаеш да се 
захванеш за обичайните си дела, защото който 
вкуси от сладкото не пожелава горчивото. 
Вкусването на молитвената сладост е цел на 
молитвословието, чрез което се възпитава 
молитвен дух.  

Ако следваш тези прости правила, ще 
видиш плодовете на молитвения труд. Всяко 
молитвословие оставя благодатна следа в 
душата. Ако това продължи тази следа се 
задълбочава, а търпението в молитвения труд 
ще доведе към молитвен дух. 

Тези са първите стъпки за възпитаване 
на молитвения дух! Затова е установено и 
молитвено правило. Но това още не е крайната 
цел, а само началото на науката за молитвата. 
Необходимо е да се върви по-нататък.  

 

,,Началото на молитвата се състои в 

това да прогониш идващите помисли 

при самото им появяване; средата 

умът да се заключва в думите, които 

произнасяме или мислим; а 

съвършенството на молитвата е 

въздигане към Господа.’’ 

 

Преп. Йоан Лествичник 

 

 

ЕНОРИЙСКИ ЖИВОТ 

ПРАВОСЛАВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДУХОВНО 
ОБГРИЖВАНЕ НА НАРКОЗАВИСИМИ 

Момчетата и ръководството на ПЦДОН 
канят всички на щанда за икони, който се 
намира в Гранд Мол срещу кино Арена. Всички 
икони са изработена от наркозависими 
младежи, които се обгрижват в Православния 
център. Събраните средства ще бъдат 
използвани за нуждите на Центъра.  

Щандът ще бъде отворен до Рождество 
Христово-25 декември. 

 

 
Хубаво е да дариш икона! 

 

НЕДЕЛНО УЧИЛИЩЕ 

 
На 16 ноември децата от нашето 

неделно училище гостуваха  в храм ,,Св. 
Архангел Михаил’’, по покана на Духовно-
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просветния център към храма. Поканата е част 
от инициативата на центъра ,,Подкрепа на 
семейството’’ и е по повод 21 ноември- 
Въведение Богородично и празник на 
християнското семейство и младеж. Бяха 
прожектирани детските анимационни филма  
„Аз избрах” и „Пересвет и Ослябя”на руския 
режисиьор Станислав Подивилов. Последва 
обсъждане и дискутиране на филмите. Отец 
Василий разговаря с децата за семейството, 
отношенията в него и любовта. Срещата 
завърши с разговори и запознанства между 
децата от двете неделни училища, чай и 
плодове. 

 Моменти от пътуването 

 

 

 

Занятията в Неделното училище са 
всяка неделя след Св. Литургия. 

21 НОЕМВРИ 
Въведение Богородично 

ПРАЗНИК НА ХРИСТИЯНСКОТО 
СЕМЕЙСТВО И МЛАДЕЖ 

 
И тази година, традиционно енорията ни 

се събра, за да отбележим заедно празника 
Въведение Богородично – Ден на 
християнското семейство и младеж(21 
ноември). Събирането се състоя в заведението 
Иванова чешма. Около вкусната трапеза се 
събраха приятели, които споделиха радостта в 
празничната вечер. Много деца огласиха 
вечерта със смях и игри. 
 

 
,,Иванова чешма’’ 

 

6 ДЕКЕМВРИ 

НИКУЛДЕН 
 

Църквата, кметството и училището във 
варненския квартал Аспарухово се обединиха 
на 6 декември (събота) в отбелязването на 
големия празник в чест на св. Николай 
Мирликийски Чудотворец. Инициатори на 
събитието са Църковното настоятелство при 
храм "Св. цар Борис", кметство Аспарухово и 
читалище Просвета. 

Програмата за празника започна със 
света Литургия в храма, която беше 
последвана от литийно шествие по ул. Злетово 
и ул. Народни будители до центъра на кв. 
Аспарухово, където на сцената пред 
читалището беше представена празнична 
програма. В нея участие взеха пенсионерските 
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клубове към читалището, както и деца от ОУ 
"Васил Левски" и СОУ "Любен Каравелов". 

 

 
Моменти от отслужения водосвет 

 

На празненството пристигна и 
Варненският и Великопреславски митрополит 
Йоан, който отслужи благодарствен молебен, 
водосвет, както и освети приготвения на място 
от главния готвач Христо Дончев рибен курбан, 
който беше раздаден на вярващите за здраве 
и благословение. 

Повод да се отправят молитви към Бога 
именно в този ден - празникът на светеца – 
покровител на водите, моретата и ветровете, е 
сполетялото квартала наводнение на 19 юни 
тази година. 

Курбанът е жест на благодарност към 
всички хора, подали ръка след водното 
бедствие и обединили сили за бързото 
възстановяване на квартал „Аспарухово". 

 
изполаван www.sveticarboris.net 

 

 

,,Всичко, което имаш, считай 

за получено не от други 

хора, а от Бога, и Нему 

въздавай благодарност.’’ 

 

Преп. Авва Исаия 

 
Oсвещаване на рибената чорба от 

Варненският и Великопреславски митрополит 
Йоан 

 

 
,,Ти си мой Бог: ще Те славя; Ти си мой 

Бог: ще Те превъзнасям. 
Славете Господа, защото Той е благ, 

защото милостта Му е вечна’’ 
 

Псал.117:28-29 

 

 

 
Благодарствен молебен; Митрополит Йоан, 

о.Добромир и момчета от Центъра 
 

,,Нищо не е така приятно за Бога, 
както признателната и благодарна 

душа.’’ 
 

Св. Йоан Златоуст 
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РАБОТИЛНИЦА В НЕДЕЛНОТО 

УЧИЛИЩЕ 
 

По случай празника Рождество 
Христово, две поредни недели, децата от 
неделното ни училище с вдъхновение и 
желание участваха в работилница за коледни 
картички. В двора на храма, картичките на 
младите  
творци бяха бързо продадени, а събраните 
средства ще отидат за спонсориране на 
неделното училище.  

Благодарим на отзивчивите родители, 
които с ентусиазъм се включиха в акцията.  
      
 

 
Част от ,,готовата продукция’’ 

 

 

 

Благодеянията, които вършим 

принасят полза не толкова на онези, 

които приемат, а на тези, които 

дават, тъй като им доставят 

дръзновение пред Бога. 

 

Св. Йоан Златоуст 

 
Коледна  работилница 

 

РОЖДЕСТВО   ХРИСТОВО 
 

       ЗИМАТА  ДОЙДЕ  ОТГОРЕ, 
ТАМ  ОТ  ЧИСТОТО  ПОЛЕ 

НА  НЕБЕСНИТЕ  ПРОСТОРИ. 
С  БЕЛИ  ВИХРЕНИ  КРИЛЕ 

 
       ЦЯЛА  НОЩ  ТЯ  БЕ  ЛУДЯЛА 

НАД  ЗЕМЯНА  -  НАЙ-ПОДИР 
СЪС  ЕДНА  ПОКРИВКА  БЯЛА 
Я  ОБВИ  НА  ДЛЪЖ  И  ШИР. 

 
       А  ПОД  СНЕЖНИТЕ  КАЧУЛКИ 

НА  КЪЩЯТА  В  ТАЯ  НОЩ, 
ХЕРУВИМИ  В  ЗЛАТНИ  ЛЮЛКИ 

ПЕЕХА  СЪС  ЧУДНА  МОЩ. 
 

       СВЕТЛОТО  ХРИСТОВО  ЧУДО 
ТЕ  ВЕСТЯВАХА  БЕЗСПИР 

И  ЗОВЯХА  ВСИЧКИ  ЛЮДЕ 
КЪМ  ЛЮБОВ  И  ВЕЧЕН  МИР. 

 
Асен  Калоянов 
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НОВИ КНИГИ В 
БИБЛИОТЕКАТА 

 

Представям ви новите книги ,с които 
разполага библиотеката на храм "Св. 
Цар Борис-Михаил", приятно четене  : 

1. "Град Св. София" – Георги Тодоров 

2. "Гласът народен и гласът Божи" – Георги 
Тодоров 

3. "Истина и мит: Покръстването на българите 
и митът за "избиването на 52 болярски рода"- 

Георги Тодоров 

4. "Златният век на Св. Борис и 
отстъпничеството на Симеон" - Георги Тодоров 

5. "Освобождението на България от българско 
робство" - Георги Тодоров 

6. "Левски, Църквата, секуларизмът, светостта" 
- Георги Тодоров 

7.  "Омилии за покаянието, изповедта и 
Божествената Евхаристия” - Св. Нектарий, 
митрополит Пентаполски 

8. "Бракът като подвижничество" - Митрополит 
Антоний Сурожки 

9. "Светици на православието”  - Черниговски 
архиепископ Филарет 
(Гумилевски) 

10. "18 дни в Конго" - 
Архимандрит Георгиос 
Хризостому 

11."Кратка апология на 
православното 
християнство" от 
йеромонах Висарион 

Зографски 

12. "Български свещеномъченици от най-ново 
време"  - Монахиня/Игумения Валентина 
Друмева 

13. "Емигрант" – Мартин Ралчевски 

Изданията са налични в библиотеката 
на храм "Св. цар Борис" и всеки регистриран 
читател може да се запознае подробно с тях. 

http://sveticarboris.net/ 

ДЕСЕТ ПОЛЗИ ОТ ЧЕТЕНЕТО НА 
КНИГИ 

1. Намаляване на стреса. Стресът е част от 

ежедневието – било в работата, във 

взаимоотношенията с околните и т.н. При 

четене на добра книга напрежението бавно 

спада и се връщаме към спокойното си 

състояние. 

2. Машина за знание. Каквато и книга да 

четем, тя ни дава някакво знание. Така ставаме 

по-подготвени за ситуация, с която можем да 

се сблъскаме в бъдеще. Книгите ни позволяват 

да надграждаме върху себе си. 

3. По-богат речник. Колкото повече четете, 

толкова по-богат речник придобивате. 

Балансираният речник дава увереност, че 

можете да се изразите правилно. Много хора 

не могат да го правят. Речевите качества ни 

отвеждат далеч. 

4. Личностно развитие. Четенето на 

биографии и качествени книги за самопомощ 

ни дава начини да се справяме с трудности в 

живота. 

5. Остра памет. Мозъкът е орган, който се 

подобрява, колкото повече се използва. 

Четенето на роман ни предизвиква да следим 

героите и сюжетните линии, което си е добро 

упражнение за паметта. 

6. По-добра концентрация. В наши дни 

постоянно сме заети с вършенето на няколко 

дейности едновременно. Книгата ни 

принуждава да се фокусираме върху нея и да 

http://sveticarboris.net/
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се откъснем от предстоящите задачи. Дори 15 

минути на ден биха били от полза. 

7. Подобрени комуникационни способности. 
Книгите подобряват начина, по който се 

изразяваме, както и общата ни култура. Те 

увеличават темите, на които можем да водим 

разговор. 

8. Мир. Книгите не само ни успокояват, но и 

прочетеното може да ни помогне да намерим 

вътрешен мир и да променим или затвърдим 

своята нагласа към нещо. 

9. Намаляване на скуката. Когато ви е 

скучно, книгата е винаги на помощ. Четенето 

увеличава активността на мозъка, приповдига 

настроението и ни енергизира. 

10. Евтино забавление. Лесно могат да се 

намерят евтини книги – електронни издания, 

втора ръка. Заемането от библиотека също е 

вариант. Винаги можем да намерим книга за 

нещо, което ни интересува, и то за малко 

отделени средства. 

източник:www.lira.bg 

Внимание! Вестникът съдържа 
текстове от Свещеното 

Писание и  икони. Не го 
използвайте за домакински и 

други нужди! 

 

Свещеници, които служат в храм 

,,Св. Цар Борис’’ 

свещеноиконом Добромир 

Георгиев 

протойерей Георги Фотакиев 

свещеник Ясен Керчев 

свещеник Михаил Манев 

 

 

Екип на Енорийски лист: 

Добринка Неделчева 

Юлия Бъчварова 

20 декември 

Свщмчк. Игнатий Богоносец 

 

Св.Игнатий е бил епископ в Антиохия. 

Ученик на апостолите Петър, Йоан и Павел. 

Според благочестивото предание той е детето, 

което Спасителят повикал и прегърнал, докато 

апостолите спорели за първенство. Нарича се 

Богоносец, защото сам казва за себе си, че 

носи Бога в сърцето си. 

От Игнажден до Ивановден не се прави 

помен за починалите. 

 

Бележка на екипа 

Братя и сестри, с Божията 

помощ,  с голямо желание и много труд 

първи брой на Енорийски лист ,,С нами 

Бог’’ е факт. Молим всеки който 

чувства в себе си, че има сили, 

възможности, талант и желание да се 

включи в това дело- списването на 

вестника да се обади на някой от 

екипа.  

Очакваме вашите отзиви и 

мнения за вестника. Приемаме идеи и 

предложения за теми, които ви 

вълнуват. 

Ще сме благодарни и ще се 

радваме и на вашата молитвена 

помощ, за да продължим и за в бъдеще 

да издаваме Енорийския лист. 

 

Aдрес на храм ,, Св. Цар Борис’’ 

Кв. Аспарухово, ул. ,,Места’’ 38 а 

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

 

Енорийски лист ,,С нами Бог’’ се 

издава с благословението на 

Варненски и Великопреславски 

митрополит Йоан 

 

http://sveticarboris.net/
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