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

ЕВТИМИЕВЕНОРИЙСКИЛИСТ
 

ИЗДАНИЕ НА БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКОВНА ОБЩИНА “СВ. ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ ТЪРНОВСКИ”
Март-април 2019 г.                                                                                                                                 ПАРИЖ

ПОДВИЗАВАЙТЕ СЕ ДА ВЛЕЗЕТЕ ПРЕЗ ТЕСНИТЕ ВРАТИ
Светител Теофан Затворник 

„Изходна точка на помрачението на материалистите е това, че уж нашата
последна цел е на земята…Но тя не е на земята. На земята е началото на
живота  –  неговият  подготвителен  период  –  а  истинският  живот  ще
започне  след смъртта…И  особено  изключителен  начин  на  приготвяне  е
благодушното  понасяне  на  утесненията,  лишенията  и  скърбите.  Който
погледне или започне да гледа на земния живот с такива очи, няма да се
вайка, че не вижда в живота си широта и простор…а ще поревнува за едно –
как  да  направи  така,  че  теснотата  да  донесе  най–добрия  плод,  чието
вкусване се отсрочва до бъдещия живот“.

Из „Душеполезни поучения“

Свети Теофан Затворник (1815-1894) е един от най-големите подвижници на
Православието от по-ново време и ярък учител на християнското благочестие.
Като епископ на Руската църква, книжовник, богослов и преводач той е оставил
безценно книжовно наследство, повлияло върху възраждането и развитието на
православното   академично  богословие,  особено  на  неговото  нравствено  и
аскетическо  направление.  Възпитаник  на  Киевската  духовна  академия,
младият  богослов  проявява  силен интерес  към философията,  аскетиката  и
психологията и рано приема монашество. Натрупва дълъг опит в академична
богословска  работа,  пребивава  и  на  духовна  мисия  в  Йерусалим,  където
задълбочено  изучава  светоотеческото  наследство.  След  въвеждането  си  в
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епископски сан произнася безбройни проповеди, голяма част от които дори не
е  публикувана  досега.  След  дългогодишно  служение  епископ  Теофан  се
оттегля  доброволно  на  пълно  уединение  и  затворничество  във  Вишенския
манастир на Тамбовската епархия, където в духовна концентрация по примера
на  отците  исихасти  продължава  изобилната  си  творческа  и  преводаческа
дейност. На 6 януари 1894 г., Богоявление, Бог прибира душата на светителя,
сбъдвайки последната му молитва: „Та с Господа да бъда винаги“.

По материали, подбрани от Александър Икономов 

Молитва към светителя Теофан

О,  светителю  отче  Теофане,  преславни  архиерею  и  предивни  затворниче,
Божи  избранико  и  служителю  на  Христовите  тайни,  богомъдри  учителю  и
превъзходни  тълкувателю  на  апостолските  слова,  списвателю  на
светоотеческите  творения,  изящни  проповедниче  на  християнското
благочестие и изкусни наставниче в духовния живот, усърдни ревнителю на
монашеските подвизи и ходатаю за благодат над всички хора!  Сега падаме
пред теб, който предстоиш пред Бога на Небесата и се молиш за нас, и ти
викаме  така:  изпроси  от  Всещедрия  Бог  мир  и  благоденствие  за  Руската
църква и за нашата страна, за Христовите светители - достойно опазване на
Божествените истини, добро ръководство на паството, изрядно посрамване на
лъжеучителите  и  еретиците;  за  подвизаващите  се  -  смирение,  страх  Божи,
душевна  и  телесна  чистота;  за  учителите  -  богопознание  и  мъдрост;  за
учащите - ревност и Божия помощ; за всички православни люде - утвърждение
в  пътя  на  спасението,  та  заедно  с  тебе  да  прославим  Божията  Сила  и
Премъдрост,  нашия  Господ  Иисус  Христос,  с  Неговия  Безначален  Отец,  с
Пресветия, Благ и Животворящ Негов Дух, сега и винаги и во веки веков. Амин.

Из Акатист на светител Теофан Вишенски, български превод: З. Павлова 

Светител Теофан Затворник за децата и родителите

Съпрузите  стават родители.  Децата са  една от  целите на съпружеството  и
обилен извор на семейни радости.  Затова съпрузите са длъжни да очакват
децата като голям Божи дар и да се молят за тази благословия. Да се готвят да
станат добри родители на добри деца; за това трябва да пазят съпружеското
целомъдрие,  т.е  трезвената  отчужденост  от  сладострастието;  да  пазят
здравето си, защото то неминуемо е наследство на децата: що за радост е
болното дете? Да пазят благочестието, защото душите на децата са в жива
зависимост от родителското сърце и характерът на родителите понякога много
рязко се отпечатва върху тях. Когато Бог даде любимото чедо, то трябва да се
възпита, а за това родителите трябва да имат достатъчно средства, нека те се
погрижат по-рано за тях - не само за настоящето, но и за бъдещето.

Започва  възпитанието  –  най-важното  дело  на  родителите,  много  трудно  и
много  плодоносно,  от  което  зависи  благото  на  семейството,  Църквата  и
Отечеството. Именно тук покажете истинската любов. Може да се каже, че вие
не сте родителите: детето се е родило, неизвестно за вас как. Ваша работа е
да го възпитате. В това дело не трябва да обръщате внимание на това какво е
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детето и какво трябва да бъде. Трябва да възпитате неговото тяло, за да бъде
то и здраво, и живо, и леко. Не трябва да предоставяте всичко на природата;
длъжни сте и сами да действате,  по план с цел,  ползвайки се от опита на
другите и от способите на здравата педагогика. Но още повече трябва да се
погрижите за възпитанието на духа. Благовъзпитаният духом ще се спаси и без
здраво тяло. Оставеният на себе си ще страда от здравото си тяло. В това
отношение трябва да се образоват умът, характерът и благочестието. 

Благоприличието е  като че  ли нещо незначително,  но  то  много  безпокои и
смущава непривикналия към него. Трябва да се предпазят децата от това. Но
нека пак оставим тази работа в сянка, като прибавка, без да превишаваме и
даже без да говорим колко нужно е това, а просто да ги учим, както сме ги
учили да ходят. Където се сипят похвали за това, там благоприличието излиза
пред  други,  по-важни  неща  и  ги  засенчва.  А  това  е  лошо.  Освен  това  тук
говорим за обикновена благопристойност – скромна, почтителна, а не модна,
лекомислена,  изискана.  Да  учим  децата  на  изкуства,  а  именно  –  пеене,
рисуване, музика и др., също на мъжки и женски занаяти, е прекрасно дело. Те
носят приятен отдих на духа и добро настроение. Но трябва да не се забравя
главното: изграждането на духа за вечността. От това трябва да се определя
направлението или вътрешното съдържание на обучението по изкуствата. 

Ръководещото  във  възпитанието  на  децата  е  любовта.  Тя  всичко  може  да
предвиди  и  винаги  намира  необходимите  способи.  Но  тя  трябва  да  бъде
истинска, трезва, управлявана от разума, а не пристрастна и снизходителна.
Последната  прекалено  много  жали,  извинява  и  снизхожда.  Благоразумна
снизходителност трябва да има, но ако тя граничи с невзискателността, трябва
много да се внимава за нея. По-добре е да преотстъпим повече на строгостта,
отколкото  на  снизхождението,  защото  то  с  всеки  ден  все  повече  и  повече
оставя  неизкоренено  злото  и  позволява  да  расте  опасността,  а  строгостта
отсича веднъж завинаги, или поне за дълго. 

И право, и дълг на родителите е да не изоставят децата до края на живота си.
Днес по друг начин гледат на това. Но не всичко е законно, което се въвежда
днес. 

Из „За семейните задължения“, 

ВИСОКО ОТЛИЧИЕ ЗА АРХИМАНДРИТ ЕМИЛИЯН

На  12  февруари  т.г.  на  церемония  в  Българската  академия  на  науките
предстоятелят  на  нашата  община  архимандрит  Емилиян  Боцановски  бе
удостоен с Почетен знак с лента на Института за изследване на обществата и
знанието при БАН за особени заслуги за развитието на Института в духовната
сфера,  за дългогодишното  му  сътрудничество  с  БАН  и  за  приноса  му  за
утвърждаване на православната вяра зад граница. Честита награда! 

На 17 март,  Неделя Православна,  след светата Литургия отец Емилиян ще
изнесе за нас беседата си на тема „Християнството и Европа“, представена в
БАН по време на церемонията.   
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ПРОГРАМА НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ БОГОСЛУЖЕНИЯ

Храмът е отворен от 9:00 ч. всеки неделен ден и в посочените празнични
дни. Утринното богослужение започва от 9:30/10:00 ч. , а св. Литургия - от

10:30 ч. Възможност за изповед: до началото на литургията. 

Март 2019

02.03. – Събота – Задушница. 11, 00 ч. – Панихида.
03.03. – 2 Неделя Месопустна. След св. Литургия - благодарствен молебен по
случай  националния празник на България. Eнориашите ни Васко и Добринка
ще представят снимки от тяхната сватба и от пътуването им до Патагония.
10.03.  –  2  Неделя  Сиропустна.  След  св.  Литургия  - вечерня  с  взаимно
опрощение.
14.03. – Четвъртък. 19, 00 ч. –  Повечерие с целия канон на св. Андрей Критски.
17.03.  –  1  Неделя  на  Великия  пост  –  Православна.  След св.  Литургия.  -
Неделно училище на тема Благовещение.
20.03. – Сряда – 19,00 ч. – Преждеосвещена света литургия.
24.03. – 2 Неделя на Великия пост – Св. Григорий Палама.
10, 00 ч. – Часове, 10,30 ч. – св. Василиева Литургия. Катехизис за възрастни
на тема « Родител 1, родител 2 » – равенство или дискриминация?
25.03. – Понеделник – Благовещение.
10, 00 ч. – Часове, 10,30 ч. – св. Литургия. 
31.03. – 3 Неделя на Великия пост – Кръстопоклонна.
09, 30 ч. – Утреня, 10,30 ч. – св. Василиева Литургия.

Април 2019

 07.04.- 4 Неделя на Великия пост – Преп. Йоан Лествичник – св. Василиева
Литургия. Неделно училище на тема Възкресение Христово.
12.04. – Петък – 19,00 ч. – Малко повечерие с целия Богородичен акатист.
14.03. – 5 Неделя на Великия пост : на преп. Мария Египетска. – св. Василиева
Литургия. Kатехизис за възрастни : прожекция на филма за живота и чудесата
на свети Лука Кримски : « Светителят хирург ».
18,00  ч.  Тайнство  Елеосвещение   – храм  Св.  Серафим  Саровски (91,  rue
Lecourbe, 75015, Métro : Sèvres-Lecourbe/Volontaires)
21.04.  –  6  Неделя  на  Великия  пост  –  Цветница.  Архиерейска  Златоустова
литургия. Празнична трапеза.
25.04. – Велики четвъртък. Василиева Литургия.
19,00 ч. – Последование на 12-те евангелия.
26.04. – Велики петък. 19,00 ч. – Вечерня с изнасяне на св. Плащeница. Опело
Христово.
27.04. – Велика  събота – Възкресение  Христово. Пасхална  утреня  и  св.
Литургия от  20,00 часа.
28.04.  –  Неделя  –  Възкресение  Христово –  Пасха.  11,00  ч.  –  Празнична
пасхална вечерня с четене на светото Eвангелие на различни езици.

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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