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Енорийски свещеник: Ставрофорен иконом д-р. Милан Радулович
Почетни председатели: д-р х. к. Игнат Канев, д-р Константин Вълчев
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Председател: Явор Радулов; Зам.Председател: Петко Маневски; Секретар: Цветанка Христоскова; Касиер: Светлана
Рафаилова; Членове: Мария Боглис, Живко Киров, Веселин Георгиев, Георги Пильов

Богослужебни дни за месец юни

1

П

Свети Дух (Тип. с. 477). Св. мчк Юстин
Философ. Св. мчци Юстин и дружината му.
Свщмчк Пир

Света Литургия - 10:00ч

7

Н

1 Неделя след Петдесетница - на Всички
светии. Св. свщмчк Теодот, еп. Анкирски.
Св. мчца Валерия

Света Литургия - 10:00ч

14

Н

21

Н

28

Н

4 Неделя след Петдесетница. Пренасяне
мощите на св. безсребреници и чудотворци
Кир и Йоан

29

П

Св. първовърховни апостоли Петър и Павел
Света Литургия - 10:00ч
(Петровден)

2 Неделя след Петдесетница - на Всички
български светии. Св. прор. Елисей. Св.
Методий, патр. Цариградски
3 Неделя след Петдесетница. Св. мчк Юлиан
Тарсийски. Св. свщмчк Терентий, епископ
Иконийски

Света Литургия - 10:00ч

Света Литургия - 10:00ч

Света Литургия - 10:00ч

Възлюбени в Господа братя и сестри!
Църковните празници понякога се разбират и празнуват всеки за себе си, а връзката между тях често се губи.
Така някои в религиозните си преживявания съсредоточават поглед върху кръстните страдания на Христос и сякаш
спират дотук, като оставят дори Въкресението на заден план. Други празнуват светлото Христово Възкресение, но и
това някак изолирано от общия Божи план за спасение на човека. Трети пък честват някои светци по-тържествено и
от Господските празници.
Днешният празник на Петдесетница ни напомня, че в нашата православна вяра и практика нищо не е
разделено или самостоятелно за себе си. Днес е празникът на целостта и единството в Светия Дух. Днес е
тържеството на благодатта. Днес е рожденият ден на Христовата църква.
Светите отци учат, че изпращането на Светия Дух осветлява смисъла на всички спасителни земни дела на
нашия Господ Иисус Христос. И чудесата, и проповедта, и понесените гонения, и разпятието, и кръстната смърт, и
възкресението от мъртвите, и славното възнесение на четиридесетия ден всичко това води до Петдесетница. И
всичко това е извършено заради нас за да получим даровете на Светия Дух. Защото чрез Него, Третото Лице на
Светата Троица, ни се дава съвършеното познание за Единия и неразделен Бог в Три Лица. Чрез Духа се извършва
всяко църковно тайнство. Чрез Него се покланяме на Бога, на всяко място в благодат и истина. Чрез Него се раждаме
духовно в кръщелния купел. Чрез него се свързваме в брачен съюз. Чрез Него се ръкополага Христово свещенство.
Чрез Него се причастяваме към Христовото Тяло. Чрез Него получаваме съвършено очистване от изповяданите в
покаяние грехове.
В пълнотата на Неговите животворящи действия разбираме и истинската същност на Църквата като свещено
събрание на Спасението. Апостолското четиво от книгата Деяния на светите апостоли ни дава историческия разказ за
спускането на Светия Дух над Христовите ученици. "Езици сякаш огнени" се спрели над всеки един от тях и те се
изпълнили с непозната дотогава благодат.
Евангелското четиво обаче ни връща към земния живот на Спасителя, към Неговото обещание за
изпращането на Светия Дух (Иоан 7:37-52 ). Това се случило в Иерусалим на един голям иудейски празник.
Спасителят неслучайно избрал именно на това място и този ден да говори за предстоящото идване на Светия Дух.
Така Той показал, че християнското учение не противоречи на старозаветните пророчества и Моисеевия закон, а
напротив - изпълва ги. Защото и Старият Завет на много места говори както за идването на Месията Христос, така и
за Неговото най-важно спасително дело изпращането на Духа.
На Петдесетница, след боговдъхновената проповед на св. апостол Петър, още същия ден кръщение приемат
около 3000 жители на Иерусалим. Оттук насетне към Христовата църква се присъединявали все повече и повече
жадни за благодат и спасение. Тези хора били не само иудеи, но и езичници елини, мидяни, еламити, араби хора от
всяка раса и народност на тогавашния свят. Такава е и днес Църквата във вселенски план всички сме едно в Христа.
Защото това единство е в Светия Дух и е скрепено чрез връзките на нетленната благодат. Но по свидетелствата на
Спасителя, апостолите и богоносните отци залог за даровете на Светия Дух са православната вяра и истинното
изповядване на Богочовека Христос. Такава е и Църквата - Тяло Христово и огнище на духовната благодат. Ето защо
и църковното единство задължава. Два са пътищата, по които човек може да се отдели от благодатта и да я изгуби:
чрез изопачаване и отстъпление от вярата, сиреч изповедално, и чрез физическо, самоволно напускане на истинното
църковно събрание. Без да помрачаваме светлия празник, все пак днес е моментът да разберем нашите църковни
проблеми през призмата на Петдесетница и през църковното учение за благодатта.
Водени от нецърковни подбуди, преди шест години някои архиереи, свещеници и миряни се отделиха от
църковното тяло. Те запазиха одеждите и външния си вид, съхранили са може би и православната си вяра. Но
физически самоволно се отцепиха и отпаднаха от Църквата. И този факт ни тревожи не за друго, а най-вече за това,
че лишиха себе си и своите последователи от онзи невеществен огън на Светия Дух, който ни очиства, освещава и
води към вечен живот. С други думи, лишиха се от Петдесетница, която днес празнуваме. Някои се покаяха и чрез
тайнството на покаянието отново огнените езици заживяха в тях, отново благодатта ги приобщи към Господа. Но
бившият митрополит Пимен и неговото обкръжение още са отвън.
Днес празнуваме рождения ден на Христовата църква. Днес целият свят е Иерусалим в деня на Петдесетница.
И Българската православна църква присъства в този благодатен Иерусалим неразделна част от църковното събрание
заедно с другите поместни православни църкви.
В света, разбира се, има и други всевъзможни човешки събрания и общности. Но Църква наричаме само
онова, където свободно текат благодатните потоци на Светия Дух, непрекъсвани чрез човешки вмешателства от
апостолски времена до днес.
Ставрофорен свещеноиконом д-р Милан Радулович
СПОНСОРИ И СЪМИШЛЕНИЦИ

