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

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

януари 2018 г.                                                                                                        ПАРИЖ

Христос се ражда – славете Го! Христос слиза от небесата – посрещнете Го!
Христос е на земята – извисете се! Пейте на Господ, всички на земята, радостно

Го възпейте, народи, защото Той се прослави!

(Първа песен от катавасиите на Рождество Христово)

Изгрев в Хималаите. Снимка: Добринка Менгова, Васил Грамов.

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО Е БОЖЕСТВЕН ТРИУМФ НАД ЗЛОТО

(Из празничното послание на Западно- и Средноевропейски митрополит Антоний) 

Според  библейското  богооткровено  гледище  Христовото  Рождество  е  център  на
общочовешката история. То е живоносен предел между света на Стария и Новия завет.
Към него е насочена неутолимата жажда за истината на стария човешки свят, грохнал
безпомощен  в  греховете  си,  изплашен  от  собствената  си  смърт.  От  него  черпи
благодатните си сили, в него живее и се утвърждава новият човешки свят, повярвал в
звездата на родилия се Младенец и в непреходната сила на ангелското тържество, тъй
очарователно откроено в незабравимата песен: „Слава във висините Богу и на земята
мир, между човеците благоволение!“ (Лука 2:14)

Празникът на Христовото Рождество се показва в съзнанието на вярващия човек като
божествен триумф над злото. До появата на Витлеемската звезда човешкият свят се е
задушавал в собственото си безсилие да разбере и осмисли истината на живота. Тъй
дълбоко грехът се е бил настанил в него, че той превърнал себе си в арена на страшни
борби и насилия, където непрекъснато се сблъсквали кървавите стихии на завистта и
омразата,  на глада и нищетата,  на користолюбието и властолюбието. И тъкмо в тоя
най-критичен момент,  по думите на св. ап.  Павел „Когато се изпълни времето, Бог
изпрати Своя Син (Единороден), Който се роди от жена и се подчини на закона, за да
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изкупи ония, които бяха под закона, та да получим осиновението “ (Гал. 4:4-5). Из
Рождественските ясли прозвучава едно изтъкано от божествените лъчи благовестие,
което  осенява  и  вдъхновява  човешкия  род.  Небесата  славословят  Бога,  защото  е
необикновено  дивно  снизхождението  Му  към  отчуждилия  се  от  Него  и  Неговата
истина  човек.  И  тъй,  празникът  Рождество  Христово  се  оказва  празник  на
неизмеримото Божие благоволение над немощите на човеците и заедно с това празник
на  човешкото  благоволение  пред  необозримото  величие  на  Сина  Божий.  Из
Витлеемските ясли лъха ведрина, която прочиства човешкия разум, за да вникне в тая
истина  и  да  я  разбере.  Плодът  е  разцвет  на  онова  смирение  в  разума,  което  е  в
състояние да превърне цялата земя в неръкотворен храм на това Божествено Рождение,
в който всички хора с една уста и едно сърце могат, заедно с ангелите да възпяват
славата на Бога в чистотата на мира и благата воля.

Нека  сега,  когато  духовно  усещаме  радостта  от  Рождението  по  плът  на  нашия
Спасител  Господ  Иисус  Христос  и  прекрачваме  прага  на  новата  2018  година,  да
отправим молитва към Всеподателя Бога да благослови всички ни, да пази своя народ
и го укрепя във вяра и благочестие. Нека, макар и далеч от родината, да се помолим за
нея щото да дарува на управниците ни мъдрост в ръководенето й, а на нашия народ
мир и благоденствие!

Нека светлината от звездата на родения Богомладенец озарява вас и вашите близки!

БОГОМЛАДЕНЕЦЪТ

Протопрезвитер Александър Шмеман

„Отроче младо – предвечен Бог“. С това ликуващо отъждествяване на родилия се във
Витлеемската пещера завършва едно от най-важните песнопения, съставени през 6
век от знаменития византийски химнопевец Роман Сладкопевец. 

Отрочето е Бог и Бог е Отроче… И защо дори и у хора, които са топло-хладни към
вярата и дори са невярващи, продължава онова особено свиване на сърцето, когато
съзерцават в тези рождественски дни единствената по рода си и с нищо несравнима
картина: на Майката с нейното Отроче на ръце, а около тях – мъдреците от Изтока,
пастирите в нощното поле, животните, небето и звездите? Защо така твърдо знаем и
отново и отново разбираме, че на нашата скръбна земя няма нищо по-прекрасно и
по-радостно от тази картина, която столетията не са могли да изтрият от паметта ни? 

Към тази  гледка се  завръщаме винаги,  когато  няма повече къде  да  идем,  когато,
измъчени от живота, търсим нещо, което би ни спасило. Та нали в евангелския разказ
за  раждането  на  Иисус  Христос  Неговата  Майка  не  казва  нищо;  нищо  не  казва,
разбира се, и Младенецът. Сякаш не са били необходими никакви думи, защото с
никакви думи не може да бъде обяснен, определен и предаден смисълът на онова,
което се е случило и извършило тогава. 

Възрастният човек,  даже когато разговаря на „религиозни теми”,  иска и търси от
религията обяснения, анализ, иска всичко да е научно и сериозно. По същия сериозен
и  в  края  на  краищата, скучен начин  разсъждава  за  религията  и  нейният  враг  –
атеистът,  който  я  обстрелва  с  „научните”  си  оръдия.  Нямаме  по-презрително
отношение към каквото и да било от думите „това е за малки деца”. А това означава:
не  за  възрастни,  умни и сериозни хора.  Но децата  растат  и  стават  също толкова
сериозни и скучни.  А Христос е казал: „Бъдете като деца” (Мат. 18:3, б.пр.). Какво
обаче означава това? Кое е онова, което обикновено отсъства при възрастния или по-
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точно  – кое  при възрастния  човек е разрушено,  удавено  и  заглушено  от  дебелия
пласт на неговата възрастност? Не е ли то преди всичко така свойствената на децата
способност  да  се  възхищават,  да  се  радват  и  най-вече  да  бъдат цялостни –  и  в
радостта, и в тъгата? И още – тяхната способност да се доверяват, да се отдават, да
обичат и вярват с цялото си същество? И накрая – сериозно да приемат всичко онова,
на  което  вече  не  е  способен  възрастният:  мечтите,  това,  което  подкопава  нашия
делничен опит и циничното ни недоверие, възприемането в дълбочина на тайните на
света и всичко в него – всичко онова, което се открива на светците, на децата и на
поетите.  Ето  защо,  само  пробивайки  си  път  към  тайно  живеещото  в  нас  дете,
радостната тайна на идването на Бога при нас в образа на дете може да стане и наше
достояние. 

Да, празникът на Христовото Рождество е детски празник, но той не е такъв защото
за децата са предназначени светещите елхи, а и в един много по-богат смисъл – тъй
като вероятно само децата са тези, които могат да разберат, че на земята Бог идва в
образа на дете. Детето няма нито власт, нито сила, но точно в своето безвластие то се
оказва цар, точно в безсилието и беззащитността му е неговата удивителна сила. И
отрочето от далечната Витлеемска пещера също не би искало да се страхуваме от
него. То влиза в сърцата ни не със заплаха, не с доказателства за своята сила и власт,
а само с любовта. Като дете, то ни се отдава и отново като дете – ние можем да го
обикнем  и  на  свой  ред  да  му  се  отдадем.  В света  господстват  властта  и  силата,
страхът и робството. Именно от тях идва да ни освободи Богомладенецът Христос.
Той  иска  от  нас  единствено  нашата  любов  –  свободна  и  радостна,  желае  да  Му
отдадем сърцата си. И ние Му се отдаваме – на Него, беззащитния, докрай доверил
ни се Младенец.

Превод: Борис Маринов

(Из „Неделни беседи и статии“. Откъсите подбра Александър Икономов)

ПОЗДРАВ ОТ ЧЕЛОТО НА ЗЕМЯТА

Живият разказ за едно пътешествие също може да бъде чудесен празничен подарък.
На снимката на стр. 1 виждате увековечен един миг от седеммесечното приключение
на двама наши енориаши, Добринка и Васил, които имаха куража да отидат почти
„до края на света“, прекосявайки цяла Азия. С първа спирка в Непал, до подножието
на  най-високия  връх  на  земята  –  Еверест.  С  голямо  увлечение  слушахме  техния
разказ  за  това  всъщност  духовно  преживяване  -  да  преминеш  постния  период  в
суровия климат и оскъдица, далеч от удобствата на нашата забързана и преситена
цивилизация.  Заедно  с  тях  преживяхме  световъртежа  от  пътуването  на  ръба  на
планинските бездни, открихме простия и суров живот на местните хора – удивително
спокойни пред нищетата и заплахата от неизбежния  сблъсък на земните пластове,
който всеки миг може да ги заличи от лицето на земята. Спокойни и вярващи, както
личи от търпението през многодневния път до най-близкия град за продоволствия, от
пъстроцветните  „молитвички“,  оставяни  по  пътищата  и  скромните  светилища,  от
гостолюбието  и  щедростта  към  пътниците.  „Запознахме  се“  с  местните  деца  –
многобройни, разпасани и свободни, естествено смели и любознателни, растящи  с
автентичните  уроци  на  живота (как  да  не  ни  зашемети  съпоставката  с  нашите
свръхзакриляни  западнячета,  засипани  със  супериграчки  и  мислещи  вместо  тях
технологични чудеса?) На изкачване на планина прилича всъщност и духовният път
на  всеки  от  нас  –  със  задържащия  товар  на  житейските  грижи и  пристрастия,  с
изтощението  и  отчаянието  от  преумората  и  препятствията,  с  търпението  и
постоянството, които са ни нужни, докато съзрем светлината, озарила върховете.
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СЪОБЩЕНИЯ

„Св. Патриарх Евтимий Търновски в културната история на Югоизточна
Европа“

В неделя, 21.01, ще отпразнуваме и деня на нашия небесен покровител св. Патриарх
Евтимий (20.01). Гост на храма ни ще бъде доцент д-р Дан Муресан, специалист по
средновековна история. Той е преподавател в университета в Руан, автор и съавтор
на  изследвания  за  историята  на  Византия  и  Югоизточна  Европа,  със  специален
интерес към Константинополската патриаршия и православния свят на Балканите.
След празничното богослужение ще чуем неговата лекция за влиянието на делото на
св. Патриарх Евтимий в културното наследство на съседните ни страни. Тя ще бъде
на  френски  език,  при  нужда  ще  осигурим  симултанен  превод  на  български.
Заповядайте!

Годишно събрание    

Годишното енорийско събрание ще се проведе на 28.01.2018 г. след св. Литургия. На
него ще направим преглед на дейността и финансовото състояние на общината, ще
обсъдим бюджета и проектите за следващата година,  както и всякакви въпроси и
предложения. Присъствието на всички активни членове е повече от желателно, тъй
като общината ни е регистрирана като култова асоциация пред френските власти и е
длъжна да спазва административните разпоредби. Напомняме, че активното членство
в общината се подновява всяка година, на него имат право само енориашите, които
водят църковен живот. Годишната вноска е 20 евро. 

ПРОГРАМА 
Храмът е отворен от 9:00 ч. всеки неделен ден и в посочените празнични дни.

Утринното богослужение започва от 9:30/10:00, а св. литургия - от 10:30.
Възможност за изповед: до началото на литургията. 

Януари 2018

06.01. – Събота – Богоявление. След литургията – Велик водосвет.
07.01. – Неделя след Богоявление. Св. Йоан Кръстител. Катехизис за възрастни.
14.01. – Неделя 12 след Нед. подир Въздвижение. Неделно училище.
21.01.–  Неделя  на Закхея. Храмов празник. Лекция на д-р Дан Муресан.  Празнична
трапеза.
28.01. – Неделя на Митаря и Фарисея. Годишно събрание.

                                                                                                               
Февруари

02.02. – Петък – Сретение Господне. 
04.02. – Неделя на Блудния син. Неделно училище.
10.02. – Събота – Задушница.10.30 – Панихида.
11.02. – Неделя Месопустна. Катехизис за възрастни.
18.02. – Неделя Сиропустна. След литургията – вечерня с взаимно  опрощение.
22.02. - Четвъртък – Велико повечерие с канона на св. Андрей Критски.
25.02. – 1 Неделя от Великия пост – Православна. Св. Василиева Литургия.

Адрес: 1, rue de la Croix Moreau, 18ème  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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