Отчетен доклад
на Българската православна църковна община
„Св. патриарх Евтимий Търновски” Париж
за 2014 г.

Скъпи братя и сестри,
По закон от 1905 г., френската държава разделя църквата от
държавата и за съществуването на една църковна общност се налага
организирането на нейните членове в асоциация с нетърговска цел. Такава
асоциация беше създадена през 2004 г., а през 2011 г. я преобразувахме в
асоциация с култова цел, след проверка на префектурата включваш три
годишен период 2009-2011 г., статут, който позволява да издаваме документ
за данъчни облекчения на дарителите ни. Дейността на асоциацията се
регламентира от устава й, който е на разположение на всички нейни
активни членове. Всяка година членството в асоциацията се подновява.
Членове могат да бъдат само енориаши, които водят църковен живот. Те
участват в общите отчетни събрания всяка година, а на всеки четири
години избират ново църковно настоятелство, което ръководи
административната дейност на асоциацията. Следващото ни отчетноизборно събрание ще бъде непосредствено след храмовия ни празник през
януари 2016 г., когато изтича мандатът ни. В момента асоциацията се
ръководи от изпълнително бюро с председател Мариус Устабашиев,
секретар Николай Рангелов и касиер - иподякон Николай Радков.
Църковното настоятелство се състои от 7 членове, в него влизат освен
членовете на изпълнителното бюро, предстоятелят ни архимандрит
Емилиян, който е член по право, отец Иван Карагеоргиев, иподякон Ивайло
Ганчев и Пенка Спасова. Председателят на контролния съвет на
асоциацията е отец Румен Цветков. Контролният съвет представя доклада и
оценката си за работата при приключването на мандата на църковното
настоятелство на всяко отчетно-изборно събрание.
Така учредената ни асоциация, трябва да осигури необходимите
материални условия и да извършва необходимата административна
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дейност за съществуване и обгрижване на българската църковна
православна община „Св. патриарх Евтимий Търновски” в Париж като част
от Западно- и Средноевропейската епархия на Българската православна
църква. Или накратко единствената задача на нашата асоциация е да имаме
възможност да се събираме и изповядваме нашата православна
християнска вяра. Нищо друго не бива да ни разсейва и отдалечава от тази
цел. Както по време на църковните служби, така и след това, когато
пребиваваме в храма ни по време на общите братски трапези, които
споделяме заедно далеч от Родината ни.

Ето и счетоводния ни отчет в приложение № 1 към доклада.
Кратки обяснения по счетоводния ни отчет. Приходите от даренията
за свещи, от дискос, от треби, както и даренията с по-висока стойност,
отиват в касата на асоциацията, описват се в дневния лист за приходи и
непосредствено след това се внасят в банката. Нямаме ценоразписи за
требите и парите от тях не отиват в джобовете на свещениците ни, както е
обикновената практика. Така сме решили за сега и го изпълняваме повече
от 7 години. Свещите не се продават, цените им са препоръчителни, а на
требите са според възможностите. Счетоводството ни е изключително
опростено и ясно. Нямаме касови разплащания. Разходите се извършват
единствено по банков път или с чек и винаги след съгласуване в
изпълнителното бюро, а в по-важни случаи с цялото църковно
настоятелство. За всичко това се водят протоколи. Избраните църковни
настоятели са доброволци и нямат никакви привилегии. А задълженията
им не са малко. Защото ръководството на една асоциация, основана макар и
с нетърговска цел, административно работи и се ръководи като фирма.
Затова е полезно решенията на църковното настоятелство да се уважават и
изпълняват, за да се поддържа добър ред в църква и в отношенията
помежду ни, на общност събрана в Христовото име.
От счетоводния отчет се вижда, че успяваме да се издържаме, да
плащаме всичките си разходи и задължения и за радост купихме Разпятие
Христово, на доц Филип Давидов, преподавател-иконограф във факултета
по иконография към Института по теология и църковни изкуства в Санкт
Петербург. На него, се намира и частица от Светия Кръст Господен,
подарен на нашата община.
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Това, което имаме да споделим с вас тази година, в този отчетен
доклад, са само радостни неща. Издържаме се финансово, все още без да
успяваме да спестяваме. В храма ни се служи св. Литургия всяка неделя
без прекъсване, както и на всички големи Господски празници, и се води
пълноценен църковен живот. Имаме всяка първа неделя на месеца
катехизис за деца. Архимандрит Емилиян и отец Иван са свещениците ни
според устава ни, утвърдени от митрополита ни. За нас е допълнителна
радост и служението на отец Румен, когато има възможност да идва в
свободните си през годината дни. За службите помагат четирима
иподякони – Николай Радков, Матей Тенев, Ивайло Ганчев, Васил Грамов.
Те се грижат и за реда в църква, разбира се заедно със свещениците ни и
останалите членове от църковното настоятелство. Имаме много добър
църковен хор с ръководител Юлия Талева. Не бива да забравяме, че
църковният хор представлява църковният народ, т.е. всички нас, които не
само присъстваме, а и участваме молитвено в св. Литургия, т.е. ние също
трябва да пеем, всеки според възможностите си, като се съобразяваме
внимателно и деликатно с тона и ритъма на пеене на църковния хор. А тези
от нашите енориаши, които пеят вярно, ще е радостно да се включват в
църковния ни хор, разбира се, след съгласието на Юлия Талева.
Добре са поддържани църковният ни сайт и фейсбук страницата на
общината ни. Тези две средства за комуникация имат различна и
допълваща се роля.
На сайта публикуваме материали свързани с живота на нашата
община, събития, гостувания, празници.
На Фейсбук страницата сме в диалог с приятели на общината ни от
Европа и България, публикуваме различни материали, които не винаги
касаят пряко живота на общината, но биха представлявали интерес за тези,
които се стремят да напредват във вярата и познанието за Бога.
Предвиждаме да обновим лицето на сайта като запазим и
реорганизираме публикуваните материали. Отворени сме за съвети и
препоръки.
През 2014 г. на два пъти ни гостува нашият митрополит Антоний. На
изложението на икони през март и през септември заедно с Варненски- и
Велиликопреславски митрополит Йоан. Посещението на архиерея ни е
винаги празник, духовен, а и не само, за църковната ни община. Затова на
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такива празници, когато архиереят ни пристига от хиляди километри и то в
рамките само на 2-3 дни е редно да уважим това усилие и да положим
усърдие да сме съпричастни с присъствието си, а и с помощ в
организацията на тези духовни празници на общината ни.
По същия начин стоят нещата и когато нашата община организира
събития като ежегодните ни изложения на православни икони, както и в
други събития, в които общината ни е участник или съорганизатор. Т.е.
въпреки напрегнатото ни ежедневие, да намираме време да присъстваме на
тези събития, и така да ги превърнем в празник на цялата ни общност.
Защото трябва да търсим и строим мостове, като църква, като вярващи в
Христовото Възкресение християни към другите български институции в
Париж, културен институт, посолство, българските училища, братските
християнски общности, другите приятелски асоциации, както и личности,
които сами по-себе си във времето са се превърнали в институции. Като
например, г-жа Елена Горгачева, наша енориаша, която тази година ще
организира за 22-ри пореден път празника на св. братя Методий и Кирил в
Моренвилие. Този празник е много обичан от българската общност в
Париж, посещаван е от стотици наши сънародници и френските им
приятели, а официално като съорганизитори на г-жа Елена Горгачева
участват всички български институции. И нашата църква, защото
празникът започва с молитва и благословение от архимандрит Емилиян и
отец Иван. За в бъдеще трябва да помислим сериозно с какво можем да
бъдем полезни на г-жа Горгачева при нелеката му организация. За да
пребъдва най-хубавият български празник за нашите сънародници в
Париж.
Друга тема! Защо правим изложби на икони и полагаме толкова
усилия и труд? За да си отговорим на този въпрос, ето как представихме в
православния сайт „Двери на православието” изложението ни на икони
през изминалата 2014 г.:
Тържество на православието в Париж
За четвърта поредна година българската църковна община “Св.
Патриарх Евтимий Търновски“ в Париж, със съдействието на
Българския културен институт организира изложба на православни
икони от 31 март до 30 април 2014 г. Изложението се осъществява с
благословението на Негово Високопреосвещенство Западно- и
Средноевропейския митрополит Антоний и под патронажа на Негово
Превъзходителство посланика на България във Франция г-н Ангел
Чолаков. Изложението се превърна в събитие, а събитието в празник.
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Празник на православната икона, което е и празник на Православието.
Защото тази година експозицията излезе от националните ни рамки, с
участието на група „ИКОНА” с членове иконографи – преподаватели по
църковни изкуства в университети в България, Гърция, Македония,
Румъния, Сърбия и Русия.
Това всеправославно тържество започна в неделния ден в храма ни,
с архиерейска св. Литургия на новоизбраният ни митрополит Антоний,
в съслужение с митрополит Йов, архиепископ на руските църкви в
Западна Европа, намиращи се под омофора на Вселенската патриаршия,
дългогодишен приятел на нашата църковна общност в Париж. В
архиерейската св. Литургия заедно с архимандрит Емилиян Боцановски,
предстоятел на БПЦО „Св. патриарх Евтимий Търновски” и отец Иван
Карагеоргиев, свещеник към храма ни, съслужиха предстоятелят на
сръбския храм в Щутгарт „Събор на всички сръбски светии”
протоиерей Братислав Божович и протоиерей Юлий Николов,
предстоятел на БПЦО „Св. Богоявление” в Сеговия, Испания.
Пристигналите от Щутгарт специално за събитието наши гости
от сръбският църковен хор (в който участват и наши сънародници)
водени от предстоятеля си свещеник Братислав Божович и г-жа
Димитрина Илиева – диригент на църковния хор, направиха празника
пълен.
Като че ли цялата небесна благодат слезе над храма ни в този
светъл ден. Обичаният от всички ни наш енориаш Ивайло Ганчев бе
постриган за четец, певец и свещоносец.
Молитвено, до нас, в притихналия храм стояха и иконографите от
група „ИКОНА”, които на следващия ден ни очароваха с прекрасните си
творби следващи традициите на блестящите си национални
иконографски школи. От Русия бяха пристигнали проф. Евгения
Давиденко, декан на факултета по иконография в института по
теология и църковни изкуства в Санкт Петербург, доц. Филип Давидов и
доц. Ярослава Алексеева, преподаватели в същия институт, от Румъния
- гл. ас. Михай Коман, гл. ас. в катедрата по свещени изкуства в
православния богословски факултет в Букурещ, от Македония - Славица
Михайлова, преподавател в Битоля и от България, организаторът от
страна на група „ИКОНА” и уредник на изложението гл. ас. д-р Ваня
Сапунджиева, преподавател в катедра “Църковни изкуства“ при
православния богословски факултет на Великотърновския университет
“Св.св. Кирил и Методий“. Другите иконографи участници проф. д-р
Георгиос Кордис, председател на група „ИКОНА и преподавател в
Атинския университет, гл. ас. Десислава Иванова, преподавател
във Bеликотърновския университет “Св.св. Кирил и Методий“, Тодор
Митрович и Биляна Йованович от Сърбия, бяха достойно представени
от своите творби.
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На 31 март, понеделник, в денят на откриването на изложението,
митрополит Антоний участва в конференцията на православните
епископи във Франция. Между разискваните теми особено внимание бе
обърнато на срещата на предстоятелите на поместните православни
църкви в Истанбул, състояла се на 9 март. След събранието
митрополит Антоний разговаря с гръцкия митрополит на Вселенската
патриаршия Емануил, представител на своята патриаршия към
Европейския съюз в Брюксел, във връзка с откриването и на българско
представителство.
В 18,00 часа в Българския културен институт в Париж на
откриването на изложението „Изкуството на иконата” дойдоха
митрополит Антоний, митрополит Емануил, архиепископ Йов, епископ
Нестор, отговарящ за руските църкви, намиращи се под омофора на
Московската патриаршия, епископ Рено дьо Диношен, представител на
Римокатолическата църква в Париж. Графът на Париж Анри VII, глава
на френската кралска фамилия и графиня Микаела също уважиха
поканата ни, както и сръбският посланик в Париж г-н Райко
Ристич..., а църковния хор „Свети княз Лазар” огласи изложението с
църковни песнопения.
Приветствени слова отправи директорката на културния
институт г-жа Диана Игнатова, Негово. Превъзходителство посланик
Ангел Чолаков, с много топлота и нескрити богословски познания
приветства всички участници и гости. Група „ИКОНА” бе представена
от гл. ас. д-р Ваня Сапунджиева и доц. Филип Давидов. Накрая
изложението започна с благословението на митрополит Антоний и „На
многая лета”.
Този тържествен ден бе завършен с прием и празничен коктейл в
българското посолство. Радостта на всички ни бе увенчана от новина,
която отваря нова страница в живота на БПЦО „Св. Патриарх
Евтимий Търновски” в Париж. Митрополит Антоний и посланик Ангел
Чолаков обявиха решението си да направят необходимите постъпки пред
българските и френски държавни институции, в двора на посолството
на Република България в Париж да бъде изграден български храм. Да се
помолим Господ да благослови това начинание, както и да възнагради
потрудилите се за осъществяването на този всеправославен празник!
Защото много граници бяха прекрачени в тези два дни. В името на
едната свята вселенска и апостолска църква!
Ето и нашият отговор на въпроса защо избрахме иконата като
послание, което можем да споделим с взискателната публика в Париж.
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Защото иконата, както споменахме по-горе, сама по себе си е празник и
едновременно, символ и празник на православието.
От друга страна, тези изложения и свързаните с тях празници и
прояви от различно естество поставят църковната ни община на нейното
достойно място, ясно разпознаваема сред братските църковни общности в
Париж, и се отразяват на добрите ни отношения с Българския културен
институт и Българското посолство в Париж.
А и вече свикнахме събитията, които организираме и празнуваме да
бъдат отразявани в медиите. Във „Вяра и общество” на Горан Благоев по
БНТ, както и по католическата телевия, с посредничеството на френския
православен сайт Orthodoxie.com.
Благодарим на всичките приятели в Христа на нашата енория, които
са много, но не можем да не споменем архиепископ Йов и епископ Рено
дьо Диношен, глава на католическия диоцез, в който се намира нашия
храм, даден ни за ползване от кардинала на Париж през 2006 г., за
приятелството, уважението и помощта, които имаме в негово име от
католическата църква, на посланик Ангел Чолаков, който на два пъти
посреща официално църковната ни общност и нейните приятели в
посолството през 2014 г., г-жа Диана Игнатова – директор на културния
институт, с която на практика показваме, че културата и вярата ни
обединяват, защото са и трябва да бъдат едно. Ще споменем също и г-н
Дидие Льо Браз, председател на асоциацията на българското училище
„Свети Паисий Хилендарски” в Париж, както и с ръководството на
училището, с които имаме добри приятелски връзки.
Благодарим на сдружение „ИКОНА” - нашите нови приятели –
иконографите - университетски преподаватели, обединили усилията си за
да ни покажат „Изкуството на иконата”, без граници!
Благодарим на прекрасните ни гости от сръбската църква в Щутгарт
„Събор на всички сръбски светии”.
Благодарим на протоиерей Юлий Николов, предстоятел на БПЦО
„Св. Богоявление” в Сеговия, Испания за приятелското посещение!
Благодарим на митрополит Антоний за силното духовно присъствие,
за приятелството, и за достойното ни представяне пред всичките
институции по време на посещенията си в Париж. Благодарим на новия
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приятел на нашата общност Варненско- и Великопреславски митрополит
Йоан за посещението му, което ни остави прекрасен спомен.
Благодарим на архимандрит Емилиян и отец Иван, които събират
плодовете на своя духовен труд!
Благодарим ви, братя и сестри, избирани или неизбирани на общи
събрания, които се чувствате призвани и участвате активно в църковния
живот на общината ни, всички, които прекрачвате църковния праг смирено,
с преклонена пред Бога глава, стоите чинно, споделяте молитвения ни
живот като общност в Христа, а и помагате невидимо и скромно,
непосредствено, с труда си, със средствата си, за поддържане и
стопанисване на храма ни.
Да споменем и всичките починали наши енориаши. Бог да ги прости
и вечна да бъде тяхната памят!
И накрая, откриваме дарителска кампания за набиране на средства за
Разпятие Христово на иконограф доц. Филип Давидов, което за църковното
настоятелство, дойде по особен, чудесен начин в храма ни и зае в него
своето достойно място. Стойността му е 2000 евро. При обявена цена по
време на изложението от 4500 евро. Разпятие Христово беше платено със
средства от спестованата ни сметка, сума, която бихме искали да
възстановим с помощта на тази дарителска кампания.
С нами Бог!
Нека гледаме напред с радост, Христос Воскресе! Воистину
Воскресе!

Църковното настоятелство при храм „Св. Патриарх Евтимий
Търновски” Париж, 26 април 2015 г., Неделя на св. Мироносици
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