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НАЦИОНАЛНОТО ЛИТИЙНО
ШЕСТВИЕ НА 24 СЕПТЕМВРИ
2010 Г. –
МОЩНА ПРОЯВА НА
ПРАВОСЛАВНИЯ БЪЛГАРСКИ
ДУХ
в която се намира нашето общество.
„Живот без вяра
Сборният пункт бе на площада пред НДК,
е невъзможен”, „66
където
от всички епархии пристигаха християни
години атеизъм стиначело
със
своите енорийски свещеници. Срещаха
гат”, „Да спрем агресе вярващите от всички кътчета на България,
сията сред децата”, „Църква + Държава = Златен
приветстваха се с духовна радост и светло
век”, „Има Православие у нас – има и български
народ. Няма Праволикуване. Епарславие у нас – няма
хиите се бяха пои български народ”.
старали много.
Това бяха някои от
Всяка от тях бе
лозунгите, които
дошла със своите
издигнаха участнисърцати участците в Националници и според възното литийно шестможностите си бе
вие с молебен и
подготвила плакаконцерт под наслов
ти, транспаранти,
„Образование за
кошници с добридуха и доброто бъни, знамена, хоругдеще на нашите
ви, икони и портредеца”, организирано
ти на българските
от Българската
възрожденци и
Православна
народни будители.
Църква.
Многобройни свеØåñòâèåòî íà ïëîùàäà ïðåä ïàòðèàðøåñêèÿ êàòåäðàëåí
Над 12 000 пращеници, монаси и
õðàì “Ñâ. Àëåêñàíäúð Íåâñêè”
вославни християни и граждани от цялата страна
монахини, родители, деца и ученици, баби и
се отзоваха на призива на Българския патриарх
дядовци, хористи, преподаватели от Софийския
Максим и архиереите от Светия Синод да се
университет „Св. Климент Охридски”, студенти,
съберат в София, за да заявят пред държавните
общественици и политици от Софийска епархия,
институции и света своята воля за въвеждане на
предвождани от Негово Преосвещенство
редовно духовно-нравствено възпитание и
Знеполски епископ Йоан, викарий на Софийския
образование в българската детска градина и
митрополит и Български патриарх Максим,
училище, за да бъде преодоляна духовната криза,
застанаха начело заедно със семинаристите от

2 Ñèìâîë íà âÿðàòà, áðîé 18 - 1 îêòîìâðè 2010
Софийската духовна семинария „Св. Йоан Рилски”. “Патриарх Евтимий”, с малко отклонение по ул. “Хр.
След тях се наредиха участниците от Сливенска, Белчев” и ул. “Хан Аспарух”, заради изкопните
Видинска, Варненска и Великопреславска епархии, работи в горния участък на бул. „Витоша”, по бул.
изпълнени с ентусиазма на светлия литиен ход в „Витоша” до пл. „Св. Неделя”. След това покрай
името на децата на България. Негово Високо- Министерството на образованието, младежта и
преосвещенство Великотърновският митрополит науката, Президентството и Министерския съвет
Григорий с духовна
по бул. „Цар Освои патриотична
бодител” и ул. “Г. С.
приповдигнатост
Раковски” литийпредвождаше търното шествие стигновското духовенна до пл. „Св. Алекство. След него
сандър Невски”.
високопреосвещеният
Архиереи, монаРусенски митрошество, свещенство
полит Неофит вои миряни от всички
деше своите свевъзрасти, издигнали
щеници и паство,
транспаранти и
което, подобно на
плакати с исканията
пътуващите предна Църквата, изпълставители от Дониха софийските
ростолска епарбулеварди по целия
хия, с Божията
маршрут. Звън на
помощ бяха прикамбани, църковни
стигнали навреме,
песнопения и патвъпреки тежката
риотични песни
Ëèòèéíî øåñòâèå
катастрофа, заваогласиха столицата.
рена от тях на пътя към София, която ги бе забавила Към шествието се присъединяваха нови и нови хора.
и отклонила за известно време от предвидения Наблюдаващите ръкопляскаха и със сълзи на очи
маршрут. Националната лития за доброто на нашите поздравяваха многохилядния литиен ход.
деца бе подкрепена и от представителите на
Лично Негово Светейшество Българският
патриарх
и Софийски митрополит Максим оглави
Неврокопска и Плевенска епархии, в чиито очи се
четеше неописуем възторг от общото дело, мира и молебена, в който взеха участие архиереи и
любовта на това благочестиво събрание и неговата свещенослужители на БПЦ.
възвишена цел. Високопреосвещеният Ловчански
След молебена започна тържественият концерт.
митрополит Гавриил с тържествено и ликуващо Водещите Мелина Христова (14 г.) и Светослав
настроение водеше своите духовници и миряни, Цеков (17 г.), младежи от Софийска епархия, се
сред които имаше четири хора, заявили своето справиха отлично с поставената им трудна задача.
желание за принос към тържествения концерт на Бе дадена думата на Негово Високопреосвепл. „Св. Александър Невски” в края на шествието. щенство Русенския митрополит Неофит да огласи
След тях площадът пред входа на НДК бе Патриаршеското и Синодално послание към
преизпълнен от представителите на Пловдивска участниците в Националното литийно шествие.
епархия. Негово Високопреосвещенство Негово Високопреосвещенство Пловдивският
Пловдивският митрополит Николай предвождаше митрополит Николай огласи Петицията на
своите почти 6000 духовници и епархиоти, които участниците в Националното литийно шествие до
бяха дошли до София със 117 автобуса. Гледката държавните институции.
към тях показваше море от национални флагове и
Под звуците на тържествения концерт
знамена на Пловдивска епархия. Шествието представителни делегации, определени от Светия
завършваха участниците на Доростолска епархия, Синод, се отправиха към Народното събрание,
които бяха приготвили най-красивата кошница с Президентството, Министерския съвет и
добрини за официалните институции и много от Министерството на образованието, младежта и
жените бяха облечени в национални носии и носеха науката, за да връчат петицията и да проведат
дъхава питка – хляб на мира, любовта и надеждата разговори за конкретните стъпки, които предстои
за децата ни!
да се направят, за да бъде предметът “Религия”
Точно в 12,00 ч. забиха камбаните на всички поставен на полагащото му се достойно място в
православни храмове в страната, а събралото се процеса на българското предучилищно възпитание
множество се отправи по предварително и училищно образование.
начертания маршрут от Народния дворец на
Негово Високопреосвещенство Ловчанският
културата, по бул. “Фритьоф Нансен”, бул. митрополит Гавриил, който е председател на
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Работната група по въпросите на религиозното
образование към Св. Синод, сподели, че освен
успешното провеждане на литията като форма на
гражданско и църковно настояване за положителни
промени в образователната ни система,

националното шествие се е превърнало и в проява,
показваща силата на Православието и неговата
дълбока и неотменима обвързаност със съдбата и
доброто бъдеще на българския народ, който вижда
в Църквата своята най-крепка и надеждна опора.

Обединихме се като Църква!
Събудихме се като нация!
Така ще преуспеем като народ Божий!

ПАТРИАРШЕСКО И СИНОДАЛНО ПОСЛАНИЕ
КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В НАЦИОНАЛНОТО
ЛИТИЙНО ШЕСТВИЕ „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ДУХА
И ДОБРОТО БЪДЕЩЕ НА НАШИТЕ ДЕЦА”
София, 24 септември 2010 г.
ВАШИ ВИСОКОПРЕОСВЕЩЕНСТВА
И ПРЕОСВЕЩЕНСТВА,
ЧЕСТНИ ОТЦИ,
ВЪЗЛЮБЕНИ В ГОСПОДА БРАТЯ И
СЕСТРИ,

Българската православна църква винаги е
стояла и стои с народа си и нейните цели винаги са
съвпадали и съвпадат с неговите най-висши
стремления – свободата и добруването на всички,
достойното и мирно съществуване, държавната
Приветстваме вас, които без да жалите стабилност и духовната сила на нацията. През
средства, време и сили, дойдохте тук от всички епохата на Възраждането българското училище бе
кътчета на скъпото ни Отечество, за да се включим създадено от Църквата и в него тя учеше
съборно в Наподрастващите поционалното ликоления да познават
тийно шествие с
своята вяра, род и
молебен и конезик, но също така
церт под надслов
ги обучаваше и в
„О бр аз ов ан ие
областта на точза духа и доброните, естествени,
то бъдеще на
философски и обнашите деца”.
ществени науки,
Тази всенародна
както и в усвояпроява се оргаването на чужди
низира от свеезици. Така наретата ни Църква
ченото „светско
като израз на
училище” е рожба
любовта и грина Църквата в лижата ни за бъцето на нейния видещите поколеден духовник и
Â ïðèñúñòâèåòî íà ÍåãîâîÑâåòåéøåñòâî ã.ã. Ìàêñèì
ния на България,
учен-енциклопеÏàòðèàðõ áúëãàðñêè è âèñøèÿ êëèð ÍÂ Ìèòðîïîëèò
тъй като помним
дист йеромонах
Íåîôèò ÷åòå Ñèíîäàëíîòî è ïàòðèàðøåñêî ïîñëàíèå
и желаем да изНеофит Рилски,
пълним думите на Спасителя: „Оставете децата който през 1835 година основа в Габрово първото
и не им пречете да дойдат при Мене, защото светско училище у нас. Църквата неизменно се е
на такива е царството небесно” (Мат. 19:14).
трудела за това българските деца да растат
И тъй като задълбочаващата се ценностна добродетелни и да придобиват цялостно познание
криза се отразява особено тежко върху най-малките за света, тя никога не е противопоставяла
членове на съвременното ни общество, ние сме се вероучението на останалите учебни предмети, но
събрали, за да призовем всички отговорни винаги е смятала и сега е убедена, че те хармонично
институции да предприемат съвместни и незабавни се допълват.
мерки, чрез които да помогнем на децата да се
По същия начин днес, когато светското
укрепят в доброто и да имат спокоен, смислен и училище е това, което се грижи за общото
благословен живот.
образование на всички деца в България, то следва
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да им даде възможността в задължителната си
подготовка да се запознават задълбочено както с
въпросите на светските дисциплини, така и с
основите на вярата и морала при съблюдаване на
семейната и религиозна идентичност на учениците.
Така например, ако православното неделно училище
има за цел да въведе детето в практикуването на
православната вяра, общообразователното училище
е призвано да го подпомогне в опознаването на
светото Православие с неговото богато учение,
история и нравственост, които са основополагаща
и органична част от родната ни култура.
Именно затова призоваваме българската
държава мъдро и отговорно да изпълни дълга си
пред бъдещите поколения като чуе гласа ни и
възприеме предложенията ни за съвместна работа

по този националнозначим въпрос. Вярваме, че
призивът на св. ни Църква ще бъде чут и че всички
заедно ще се посветим на тази водеща пред
нацията ни задача и няма да спрем дотогава, докато
не я изпълним!
Благодарим на всички вас, че дойдохте от близо
и далеч в българската престолнина София, украсена
с името на Божята премъдрост. Молитвено
благопожелаваме Бог да ви дари здраве, мъдрост
и сили и да отнесете в сърцата си пламъка на
общото ни дело. Молим Всеподателя Бога да бъде
то увенчано с успешен завършек за полза и
спасение на целия ни народ.
С НАМИ БОГ!
АМИН.

ГРАЖДАНСКА ПЕТИЦИЯ
НА УЧАСТНИЦИТЕ В НАЦИОНАЛНОТО
ЛИТИЙНО ШЕСТВИЕ
„ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ДУХА И ДОБРОТО
БЪДЕЩЕ НА НАШИТЕ ДЕЦА”
София, 24 септември 2010 г.
С ИСКАНЕ ЗА ЗАКОНОДАТЕЛНИ ПРОМЕНИ С
ЦЕЛ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА
КОНФЕСИОНАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ
ПО РЕЛИГИЯ В ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА
ПОДГОТОВКА
НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ДО ПРЕЗИДЕНТА НА Р БЪЛГАРИЯ Г-Н
ГЕОРГИ ПЪРВАНОВ
ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА 41 НС НА Р
БЪЛГАРИЯ
Г-ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА
ДО МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА Р
БЪЛГАРИЯ
Г-Н БОЙКО БОРИСОВ
ДО МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО,
МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
Г-Н СЕРГЕЙ ИГНАТОВ
Ние, участниците в Националното Литийно
Шествие „Образование за духа и доброто
бъдеще на нашите деца” – представителите на
БПЦ-Българска Патриаршия, политици,
общественици, педагози, родители и граждани,
Като виждаме ясно и с голяма тревога, че
духовно-нравствената криза, в която се намира
нашето общество, се отразява пагубно на децата

ни и че българската образователна система не
използва пълния капацитет на своите добре
изпитани традиции за възпитание и образование на
духа,
Като сме убедени в неотложната необходимост
всички отговорни институции в България:
Църквата, семейството, училището и държавата
съвместно, незабавно и с всички сили да
подпомогнат българските деца в тяхното развитие
като благородни и хармонични личности,
Като отчитаме всеобщопризнатото и приложено
в практиките на Европейския съюз право на всички
деца да получават образование при зачитане на
личната им и семейната им религиозна
идентичност,
Като изразяваме позицията на мнозинството
български граждани, които – след многохилядни
подписки през последните двадесет години на
преход – настояват гласа им най-после да бъде
чут,
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Считаме, че духовен вакуум не съществува и законодателни промени, които да гарантират,
че там, където отсъства сериозно и добродетелно че нашите деца ще бъдат укрепени в доброто
духовно-нравствено развитие, се настанява раз- и че в детската градина и в училище те ще
рушителната епидемия на отрицанието, разврата, могат да придобиват морална сила твърдо да
наркотиците и деструктивните учения. Затова противостоят на греха в себе си и на злото в
заявяваме своето категорично искане чрез заобикалящия ги свят. А това може да се
средствата на възпитанието и образованието осъществи и да има дълготрайни плодове, ако
децата ни да бъдат защитени от опасностите на конфесионално и нравствено ориентираното
консуматорския светоглед, духовната обърканост, изучаване на „Религия” залегне в
задължителната им подготовка.
нравствения упадък и ценностния разпад.
„Недейте се лъга: Бог поругаван не бива.
Твърдо сме убедени, че за постигането на тази
Каквото
посее човек, това и ще пожъне”, казва св.
цел трябва да следваме примера на нашите
апостол Павел
предшественици.
(Послание до
Защото винаги,
га ла тяни,
когато достойните
6:7).“Дайте на
ни предци са обюно шеств от о
ръщали окрилен
надлежно възвзор към бъдепитание в духа
щето на родината
на вярата и вие
ни, те са мислели
сте направили
за носителите на
всичко, щ о е
това бъдеще потребно, за да
децата, за тяхното
бъде отечестблагочестиво
вото честито и
възпитание и за
славно”, ни съвсестранното им
ветва приснопаобразование. И за
метният Старода има силна и
загорски митроблагоденстваща
Ìèòðîïîëèò Íèêîëàé ÷åòå Ïåòèöèÿòà íà Íàöèîíàëíîòî
полит Методий
България, нашите
ëèòèéíî øåñòâèå äî óïðàâëÿâàùèòå
Кусев. Защото
мъдри прадеди са възпитавали следващите
поколения в това да милеят за род и език, за вяра и благочестиво възпитаните и образовани младежи
и девойки ще бъдат утре себеотдайни родители,
традиция, за Църква и Отечество.
Затова твърдо настояваме правата и трудолюбиви работници, добри учители, разумни
потребностите на мнозинството български деца, експерти, почтени политици, високопринципни
които имат православно самосъзнание, да бъдат управници, истински патриоти и достойни човеци.
Това е, от което България се нуждае!
защитени и удовлетворени, чрез възможността в
Това е, което искаме за всички български деца!
задължителната си подготовка всички те да
Това е, което трябва да посеем сега!
получават възпитание и образование в духа на
православните ценности. Родолюбивите ни
За участниците в Националното Литийно
предшественици са знаели, че народ без корени
няма бъдеще. А за нашия народ дълбокият корен Шествие „Образование за духа и доброто
и неизчерпаемият източник на духовни и морални бъдеще на нашите деца”:
сили, на социално единство и благопреуспяване е
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СВ. СИНОД
православната вяра с нейната възвишена духовност,
МАКСИМ
безусловно човеколюбие и висока култура.
ПАТРИАРХ БЪЛГАРСКИ
Призоваваме българската държава мъдро и Врачански митрополит КАЛИНИК
отговорно да изпълни дълга си пред бъдещите Сливенски митрополит ЙОАНИКИЙ
поколения като чуе гласа ни и възприеме Видински митрополит ДОМЕТИАН
предложенията за съвместна работа, дадени от Варненски и Великопреславски митрополит
страна на Българската православна църква по този КИРИЛ
национално-значим въпрос. Историята ни учи, че Западно- и Средноевропейски митрополит
България осъществява същински и траен напредък СИМЕОН
само тогава, когато управляващите ръководят Великотърновски митрополит ГРИГОРИЙ
страната в единодействие с Църквата, която винаги Русенски митрополит НЕОФИТ
се е грижела и се грижи, служела е и служи на Плевенски митрополит ИГНАТИЙ
цялата нация.
Ловчански митрополит ГАВРИИЛ
Затова
настояваме
за
незабавно Пловдивски митрополит НИКОЛАЙ
пристъпване към съвместно подготвяне на Доростолски митрополит АМВРОСИЙ
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ОБРЪЩЕНИЕ НА ПРАВОСЛАВНИТЕ
БЪЛГАРСКИ РОДИТЕЛИ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ
В НАЦИОНАЛНОТО ЛИТИЙНО ШЕСТВИЕ,
БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА И БЪЛГАРСКАТА
ОБЩЕСТВЕНОСТ
Ето ги нашите деца! Моите, вашите, нашите алчно за щастие, но неспособно да го изгради? А
деца, ето го бъдещето и надеждата на България! това на свой ред ги тласка към наркотиците, към
Какво ще бъде тонетрайните и
ва бъдеще, зависи
съмнителни
от нас, от нашата
приятелства, към
грижа за възпиопасните завитанието и образосимости, към
ванието им. Аз,
случайните и разкато майка, искам
вратни връзки,
нашите деца да
към безрадостния
станат добри хора,
допинг на изкустда живеят в равения виртуален
дост и пълнота и
живот.
уверено да приеКой ще се помат предизвигрижи за децата
кателствата на
ни, ако не самите
живота.
ние?! Кой ще поНо какво се
несе отговорностслучва с децата ни
та пред идните
днес? Усещаме
поколения? Бълли? Виждаме ли?
гарският народ се
Éîàíà - 6 ãîäèíè
Чуваме ли? Зае крепил, живял и
бързани и улисани в работа, забелязваме ли как се е опазил в про-дължение на вековете само чрез
растат те? Как общуват, как мислят, от какво се вя-рата в Бога и в себе си. Това и днес може да
вълнуват. Нима сме слепи за неверието, бъде постигнато от народа и Църквата ни, но
разложението и
заедно!
Отново
падението, което
заедно,
защото
трови
техните
обратното води до
души? Нима не
катастрофи и завиждаме ожестопустение на живота
чението, неприяи духа, от което
зънта и озлобледецата ни инстинниeто, които така
ктивно бягат. Бягат
бързо се загнездват
и ни напускат,
в невинните им
търсят щастието си
сърца и мрачно
извън скъпата ни
белязват живота
родина, защото не
им?
сме им дали това, от
Долавяме ли как
което се нуждаят и
насилието
и
за което жадуват.
агресията стават
Днес ние, праначин на общуване
вославните
бълÌèíà - 8 ãîäèíè
помежду им? Вижгарски родители,
даме ли как затъ-ват в духовна празнота, докато сме твърдо решени да се борим за извличането на
усвояват технологии и безкритично попиват децата си от пагубната инерция на духовната
информация, която обаче не е мъдрост, не е благост, нищета и покварата. И тъй като с надежда сме
не е чистота? Усещаме ли зараждащата се в поверили децата си на детската градина и
душите им безпътица, която ги води до отчаяние, училището, настояваме възпитанието и
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образованието в тях да бъдат трайно одухотворени
чрез задължителното обучение по РелигияПравославие, чрез задълбоченото опознаване на
православната нравственост и култура. Убедени
сме, че децата ни са пресечната точка между
семейството, училището и Църквата, защото тези
три институции не поотделно, а заедно могат найдобре да ги възпитат в почит към родителите, в
уважение към законите и авторитетите, в любов
към ближните и към Този, Който е самата Любов.
Ние трябва да възстановим, да отстоим и да
продължим тази благословена традиция, въведена
от нашите предци. И тъй като Православието
никога не е пречило на просветата, а я е развивало,

просветата също не трябва да страни от него, а
напротив: отново заедно, държавата, Църквата и
училището – с нашата пълна подкрепа – да
изграждаме децата на България като силни
личности с красиви и чисти души.
Това е наша обща отговорност и наш общ дълг
– пред моите, вашите, нашите деца, пред бъдещето
на България!
ДА БЪДЕ!!!
Източник: Официален сайт на Българската
Патриаршия - http://www.bg-patriarshia.bg
Снимки: Атанас Димитров, Юлия Проданова
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КУРСОВЕ ПО ПРАВОСЛАВИЕ
Започна записването за образователните курсове по Православие за възрастни за уч. 20102011 г., които се провеждат в Енорийския център при храм “Св. св. Кирил и Методий”.
Чрез тези курсове се стремим да отговорим на силната потребност от себепознание,
богопознание и въцърковяване, която - според наблюденията ни - е налице в душите на хората
от всички възрасти и слоеве на нашето общество.
Курсовите програми са съобразени с различната степен на познаване и практикуване на
Православната вяра от страна на тези, които се обучават в Енорийския център. Така се оформят
групи от начинаещи, напреднали и много напреднали курсисти. Същевременно системата на
обучение е гъвкава и позволява посещаването на повече от един курс, както и включване в
крачка в работата на друга група, когато тя започва изучаването на нов модул от учебната
програма за съответния курс през съответната учебна година.
Тематично курсовете се разделят на:
1. Въведение в Православието. Църковни празници, символи и тайнства.
2. Тълкувание на Свещеното Писание на Стария Завет.
3. Тълкувание на Свещеното Писание на Новия Завет.
4. Св. отци и вселенските събори на Църквата – Част І или ІІ.
Система на работа:
Минималният брой за сформиране на група е 6 човека.
Лекциите се провеждат всяка събота - от м. ноември до м. май. При необходимост се
използват за лекции и делнични дни. Занятията обхващат 3 астрономически часа за всяка
група.
Форми на обучение: лекция, дискусия, мултимедийна прожекция, практически урок.
Форма на оценяване: решаване на тест, писане на есе.
На разположение на курсистите се предоставят програми, материали и
литература.
Безплатно може да се ползва книжният фонд на храмовата библиотека.
Срок за записване: 25 октомври.
Адрес за записване и консултации:
Д-р Десислава Панайотова
Храм “Св. св. Кирил и Методий”
ул. “Г. Вашингтон” № 47, ет. 3 (до Женския пазар)
София – 1202
Тел.: 02 / 983 14 85, вътр. 215 или 02/987 56 11, вътр. 217;
Моб. Тел. 0878 44 54 57
Е-мейл: crsc_st_cyril_st_methodious@abv.bg

