
“На Светата Троица ви оставям – сега и навеки”
                                                  св. Патриарх Евтимий

ЕВТИМИЕВЕНОРИЙСКИЛИСТ
 ИЗДАНИЕ НА БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКОВНА ОБЩИНА “СВ. ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ ТЪРНОВСКИ”

 Юли 2017 г.                                                                                                       ПАРИЖ

„Колко хубаво и колко приятно е братя да живеят наедно!“
Псалом 132

ДЕСЕТИ СЪБОР НА ЗАПАДНО- И СРЕДНОЕВРОПЕЙСКА ЕПАРХИЯ НА БПЦ

От  23  до  25  юни  т.г.  в
епархийския ни център Берлин се
проведе 10-ият събор на Западно-
и  Средноевропейската  епархия.
Участваха  делегати  от
църковните  общини  в  14
европейски  държави.  Освен
духовниците ни, архим. Емилиян
Боцановски  и  свещ.  Иван
Карагеоргиев,  представител  на
нашата  енория  беше  Галина
Кънева.

Участниците избраха нов състав
на Епархийския съвет и делегати
за църковния събор на БПЦ. На

заседанията беше отбелязано с радост разрастването на епархията през последните
няколко години. В нея вече служат 32 свещенослужители, основани са нови общини
в Австрия, Германия, Люксембург и Швейцария, а други са в процес на създаване
(Италия,  Малта).  По  време  на  събора  в  епархията  постъпи  още  един  клирик  –
протойерей  д-р  Добромир  Димитров,  дългогодишен  свещеник  и  преподавател  в
Богословския факултет на Великотърновския университет „Св. Кирил и Методий“,
който ще обгрижва нова община в Медуей, Кент и Рочестър във Великобритания –
единствената  православна  община  в  този  район.  Извършено  бе  дяконско
ръкоположение  на  младия  Васил  Бечевски.  Той  се  готви  да  поеме  духовното
обгрижване на църковната община „Св. Петка“ в Манхайм, Германия, сред която е
израснал и се е подготвил за духовно служение. От тази година епархията има и нов
протосингел: архим. Атанасий (Султанов), който обгрижва основно общината ни в
Будапеща. 

Съборът  завърши  с  празнична  св.  Литургия  в  катедралния  храм „Св.  Цар  Борис
Покръстител“, оглавена от Западно-и Средноевропейския митрополит Антоний. 

Участниците споделят радостта си от добрите резултати на епархийската среща и от
възможността да се съберат заедно за духовно общуване и обща молитва. Съборът е
чудесна възможност за запознанства и задълбочаване на връзките между църковните
общини,  чиито  представители  са  обсъдили  перспективите  да  си  сътрудничат  и
гостуват по-често за в бъдеще. Радостно е, че в епархията ни владее жизненост и
воля за укрепване на духовния живот, към който се приобщават все повече наши
сънародници и приятели от страните на Европа. 
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ЛЮБОВТА, ОЗАРЕНА ОТ СВЕТАТА ТРОИЦА 

Такава  тема  за  размисъл  са  избрали  православните  младежи  във  Франция  за
предстоящия си фестивал. Познаваме ги от приятелската среща в нашия храм на 7
май т.г.,  когато след вечернята изслушаха беседата  на отец Иван Карагеоргиев за
предизвикателствата пред днешната мисия на християните и вълнуващите разкази на
иподяконите  Николай  Радков  и  Ивайло  Ганчев  за  изпитанията  пред  Църквата  в
българската  история  (разказ  за  срещата  ще  намерите  на  енорийския  сайт).
Предстоящият  младежки  фестивал  е  едно  от  най-свежите  свидетелства  за
православното присъствие във Франция. Ето как го описват самите организатори:

В зората на новото хилядолетие една „банда православни приятели“, както сами
се наричаха, подхвърли идеята за френски православен младежки събор, по подобие
на движението Синдесмос,  но  в  национален мащаб.  Тогава  нямахме  амбиции да
просъществуваме  толкова  дълго,  а  просто  да  дадем  среща  на  православните
младежи във Франция – толкова многобройни, а толкова разпръснати. И ето че
вече 13 години тази форма съществува и фестивалът събира все повече хора.

В три дни в края на седмицата, обикновно през септември, на фестивала се стичат
младежи от различен произход и юрисдикции, водени от желанието да се молят, да
размишляват и да се повеселят заедно. Организиран с благословението на Събора
на православните  епископи във  Франция и  с  участието на  клирици от различни
поместни  църкви,  фестивалът  си  остава  начинание  на  самите  младежи,
свидетелство за техния отворен дух и воля за единство в общата ни вяра.

Тази  година  срещата  ще  се  проведе  от  22  до  24  септември,  под  надслова
„Отношения на любов в светата Троица, семейството и общността“. Обикновено
той събира стотина православни. 

Започваме в петък с вечерня, следвана от обща трапеза. В събота, след ставане в
зори и кратко пътуване (с доспиване във влака!), групата се спира на малка гара
сред природния парк  Вексен.  Оттам по  традиция  започва  походът ни.  Поход  –
защото християнският народ е народ „на път“, защото Христос Сам е Пътят,
както е нарекъл Себе Си. И защото това е момент за запознанства и разговори.
Разходката завършва с утреня сред природата - първия момент за обща молитва.

После участниците стигат до замъка в Жамбвил - красива постройка сред обширен
парк,  стопанисвана  от френските  скути.  След  кратък  пикник  между  приятели
следобедът  е  време  за  размисли  и  дебати  –  обща  конференция  и  разнообразни
тематични ателиета. 

Вечерта  участниците  се  събират  в  параклиса  на  замъка  за  вечерното
богослужение, озвучено от малък хор. А след вечерята идва увеселителният час, за
който  мнозина  ентусиазирано  допринасят  с  най-разнородни  таланти  –   имаме
прожекции  на  снимки  от  предишните  ни  срещи,  състезателни  игри  по  обща
култура,  танци,  народни  песни  –  мигове  на  споделена  радост!  В неделя  сутрин
служим  св.  литургия,  следват  кафето  и  малко  спортни  занимания,  обяд  в
трапезарията и последна беседа. Преди да се сбогуваме, увековечаваме събитието
с обща снимка.  Но и след  него  не  се  разделяме:  срещите ни  продължават през
цялата година, с вечерните богослужения всяка първа сряда от месеца, на които се
събираме в някой от православните храмове в Париж.   

Специално за енорийския ни лист: Йоан Ренар  (член на младежкото православно движение)
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КОМУНИКАЦИЯТА – ЗАМЕСТИТЕЛ НА ОБЩЕНИЕТО

Жан-Клод Ларше

Приписваме на новите медии качеството да поощряват връзките между хората – чрез
имейли, есемеси и социални мрежи – и дори да създават приятелства между тях. 

Както вече отбелязахме, превръщането на всеки индивид в свързан човек със своите
себеподобни е една от целите на утопичното общество, описвано от Винер1 в  една
почти  религиозна  перспектива.  Този  проект  се  вписва  във  визията  на  модерните
философи  персоналисти  в  юдаизма  (Бубер,  Левинас),  католицизма  (Муние)  или
православието  (Бердяев,  Янарас,  Зизиулас),  за  които  личността  се  определя  като
свързано същество и тази свързаност е единственият начин за неговото личностно
осъществяване.

Но както видяхме в една предходна глава, връзките, които се създават чрез новите
медии, са твърде повърхностни и т.нар. „приятели“ във Фейсбук, установени с едно
„клик“, са такива само по име.

Питър  Пилт2 подчертава  риска  да  сведем  ближния  си  до  тези  „приятели“  във
Фейсбук  и  Туитър  и  да  заменим  любовта  към  ближния,  която  винаги  изисква
конкретни действия, усилия и жертви, с „лайквания“, отправени с едно натискане на
предназначения  за  това  бутон,  с  което  да  превърнем  християнството  в
„кликстиянство“, както го нарича авторът. 

Пилт  предупреждава  за  риска  дори  да  асимилираме  дейността  си  онлайн  в
социалните  мрежи  с  духовен  живот.  Разсъжденията  му  са  илюстрирани  от
хумористична рисунка: един току-що починал човек отива на небето. Бог го пита:
„Какво си правил в живота си?“, а той отговаря изненадан: „Как?! Нима не сте чели
туитовете ми?!“

Показахме  също,  че  връзките,  установени  чрез  новите  медии,  имат  виртуално,
абстрактно измерение,  те  са  лишени от  телесност,  тежест,  сложност,  оттенъци  и
цялото  зрително  и  чувствено  богатство  на  реалните  взаимоотношения.  Дори
връзките, в които лицата са снимани и показани, не могат да придадат усещането за
действително  присъствие,  за  което  неволно  свидетелства  честата  реплика  на
общуващите по Скайп: „Липсвате ми!“

Парадоксално  такива  отношения могат  да се  установят  между съвсем отдалечени
лица, които никога не са се срещали и често дори не искат да се срещат, защото се
боят да се покажат и да се разочароват.

Социалните  мрежи имат  тенденцията  да подменят  реалните  човешки  общности с
виртуални  такива.  Някои  приветстват  тази  дълбока  промяна,  но  е  очевидно,  че
виртуалните  взаимоотношения по природа не  носят нито  човешката  тежест,  нито
духовната наситеност на истинските.

Така комуникацията всъщност се е превърнала в заместител на общението, което в
рамките на всяка общност в духовната си същност почива върху участието в едно
общо Тяло и един общ Дух.

Откъс от книгата на Жан-Клод Ларше „Malades des nouveaux médias“. Cerf  2016 (стр.255-256)     

1 Норберт Винер (1894-1964) – американски математик, смятан за баща на кибернетиката, автор на
теории за новото общество на технологиите (бел. ред.)

2 Питър Пилт – австралийски пастор и църковен деец (бел. ред.)
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 СВЕТИТЕ ОТЦИ ЗА ПРИЯТЕЛСТВОТО

„Приятелите първо пробвай в изпитание и не с всички се сближавай. Не на всички се
доверявай, защото светът е пълен с лукавство.“ - Св Антоний Велики 

„Христовите приятели обичат искрено, но не биват обичани от всички. Светските
приятели не обичат всички и също не биват обичани от всички. Христовите приятели
до края запазват съюза на любовта, а светските приятели  докато не се случи с тях
някакъв взаимен сблъсък заради нещо светско.“ - Св Максим Изповедник 

„ Истинският ни приятел се познава в нещастието ни.“ - Св Тихон Задонски

„За Божиите хора разстоянието не съществува, дори това да са хиляди километри.
Където и да се намираме, всички ние сме заедно. Колкото и далече да се намират
нашите ближни, трябва да ги подкрепяме“. Преп. Порфирий Кавсокаливит 

ПРОГРАМА НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ БОГОСЛУЖЕНИЯ

Юли 2017

02.07.     –     4  Неделя  след  Петдесетница.  10,00  ч.  –  Часове,  10,30  ч.  –  св.  Литургия.
Kатехизис за деца.

09.07. – 5 Неделя след Петдесетница. 10,00 ч. – Часове, 10,30 ч. – св. Литургия. 

16.07.     –     6 Неделя след Петдесетница на св. Отци от 6-те Вселенски събори. 10,00 ч. –
Часове, 10,30 ч. – св. Литургия. В тази неделя ще отпразнуваме паметта на св. пророк
Илия (20.07).

23.07.     –     7     Неделя след Петдесетница. 10,00 ч. – Часове, 10,30 ч. – св. Литургия.

30.07.     –     8     Неделя след Петдесетница. 10,00 ч. – Часове, 10,30 ч. – св. Литургия.

Август 2017

06.08. –     Неделя – Преображение Господне. 10,00 ч. – Часове, 10,30 ч. – св. Литургия. 

13.08. – 10     Неделя след Петдесетница. 10,00 ч. – Часове, 10,30 ч. – св. Литургия. 

15.08. – Вторник – Успение на Пресвета Богородица  10,00 ч. – Часове, 10,30 ч. – св.
Литургия. 

20.08. – 11     Неделя след Петдесетница. 10,00 ч. – Часове, 10,30 ч. – св. Литургия.

27.08. – 12     Неделя след Петдесетница. 10,00 ч. – Часове, 10,30 ч. – св. Литургия.

Адрес: 1, rue de la Croix Moreau, 18e Paris M°12 ( Porte de la Chapelle) Контакти: Архим.
Емилиян Боцановски: тел. – 06 68 83 44 40; Свещ. Иван Карагеогиев: тел.- 06 51 15 49 70,
karageorgievich@gmail.com; Мариус Устабашиев (председател): тел – 06 30 56 58 67,

ustabashiev@hotmail.fr; Юлия Талева (редактор): тел. 06 29 45 60 92, julia.taleva@gmail.com
Интернет страница: http:// http://www.paroissebg.fr; Фейсбук: Paroisse Orthodoxe Bulgare
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