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

ЕВТИМИЕВЕНОРИЙСКИЛИСТ
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ФРЕНСКИ ПРАВОСЛАВНИ ПЕЙЗАЖИ

Не винаги е лесно да се разкрие истинската природа на поривите, които се
пораждат в сърцето ни. Сатаната има навика да приема образа на ангел на
светлината (2 Кор. 11, 14). И така изкушение като лакомията може да се
появи под маската на похвална грижа за здравето; сладострастието да ни
изкуши  като  уж  духовно  приятелство;  изкушението  на  унинието  и
неустойчивостта да ни споходи като желание да посетим болен брат или
да  се  впуснем  в  пастирска  мисия;  изкушението  на  тщеславието  или
гордостта да приеме формата на френетична молитва или аскеза и т.н. 

За да разпознаваме сред поривите си онези, които идват от „добър дух“ и
породените от „лоша сила“, духовните учители преди векове са предложили
няколко  прости  правила,  които  са  станали  класически:  поривът,  който
оставя  душата  мирна  и  спокойна,  смирена  и  открита,  без  следа  от
нетърпение,  преструвка  или  неприязън,  несъмнено  идва  от  добър  дух;
обратното  можем  да  кажем  за  тревогата,  тесногръдието,  злостта,
упорството,  нетърпението,  превъзбуденото  въображение,  захласването
по абстрактни теории. 

Схиархимандрит Плакида Дезей (1926-2018)
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В ПАМЕТ НА  ОТЕЦ  ПЛАКИДА

На  горната  снимка  виждате  изглед  от  едно  от  най-живите  огнища  на
православието  във  Франция:  манастира  „Св.  Антоний  Велики“,  скътан  сред
гигантските  скали  на  масива  Веркор  във  Френските  Алпи.  Целогодишно не
секва  потокът  от  поклонници  и  туристи  към  това  православно  кътче  –  с
извисения  към  върховете  византийски  купол  на  храма  „Св.  Силуан“,
изумително красивите стенописи във вътрешността на църквата и лековития
извор  край  нея.  Вече  40  години  монасите  в  обителта  живеят  според
многовековната светогорска традиция. В намиращия се наблизо женски метох
„Покров  Богородичен“  (известен  като  манастира  Солан)  монахините  са  се
прочули като радетелки за екологията и биоземеделието. 

Това  щедро  духовно  наследство  ни  е  оставил  наскоро  преставилият  се  в
Господа схиархимандрит Плакида. Роден във френско католическо семейство,
той избира пътя на монашеството едва 16 годишен. На 30 години основава
манастир,  а  по-късно  преминава  с  цялото  си  братство  към  православието,
което открива в руските богословски кръгове. При посещението си в Египет се
запознава  с  манастирите  на  някогашната  Скитска  пустиня.  Приема
православно кръщение на Света гора, след което основава във Франция двете
подвория на атонския манастир Симонопетра: мъжкия манастир „Св. Антоний
Велики“  и  женската  обител  „Покров  Богородичен“.  Отец  Плакида  беше  и
забележително ерудиран богослов, преподавал в православния институт „Св.
Сергий“,  и  талантлив  преводач  на  библейски,  светоотечески  и  литургични
текстове  на  френски  език.  В  негова  памет  предлагаме  откъс  от  книгата
„Забраненият полуостров“  (La  presqu'île  Interdite)  от френския писател Ален
Дюрел.

ТИШИНАТА  НА  ВЕРКОР

Пейзажът спираше дъха: сякаш кътче от светостта на Русия в областта Дром!
Гигантски  заснежени  склонове  се  спускаха  в  дълбоките,  сякаш  подморски
бездни от гористи дефилета, в които се редуваха орешаци и грубо изсечени
урви. В този природен резерват съжителстваха всякакви животни, от заек до
дива  коза.  Колкото  повече  навлизах  в  каньона,  гигантските  склонове  се
стесняваха, пропускайки само няколко бледняви лъча от слънчевата светлина.
Влагата правеше мястото изключително сурово.  Пътят свършваше във Фон
дьо  Лавал,  където  отец  Плакида  беше  започнал  с  дарения  на  вярващи
строителството на църква в чисто византийски стил. 

Навремето  там  имаше  само  две  стари,  доста  порутени  постройки,  които
служеха едновременно за църква, трапезария, общежитие, пералня, ателие. В
манастира се влизаше през резбована дървена порта, на вид балканска, която
напомняше на врата на китайска пагода. (...)

Отец  Плакида  беше  човек  извънредно  кротък,  а  закръглената  фигура  му
придаваше майчински вид. Обичаше сам да готви на питомците си. Дебелите
стъкла  на  очилата  увеличаваха  поглед  колкото  проницателен,  толкова  и
милостив.  Френският му беше сякаш излязъл от Големия век на френската
литертура  и  когато  отвореше  уста,  като  че  ли  чувахме  Расин,  Паскал  или
Франсоа дьо Салс. Ерудицията на отец Плакида надхвърляше въображението
не само по отношение на богословската и духовната мисъл, но и в областта на
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историята  и  изобщо  в  хуманитарните  науки.  Тази  ярка  класическа  култура
оставаше безразлична към всичко модерно,  несъмнено поради презрението
към един  век  твърде  принизен  в  неговите  очи.  Гласът  му  утешаваше  най-
дълбоката  човешка  тъга,  успокояваше,  смиряваше  най-измъчените  духове.
Хората идваха при него отдалеч, дори цели семейства се бяха настанили в
най-близкото селище, Сен Лоран ен Роаян, за да се ползват от духовното му
ръководство.   
     

ПОД ЗАКРИЛАТА НА ПАРИЖКИТЕ НОВОМЪЧЕНИЦИ

Вероятно много наши енориаши помнят с  добри чувства  гостуванията ни и
общите  празници  с  православната  общност  в  Компиен  (Руска  екзархия  на
Вселенската патриаршия), чийто предстоятел отец Николай Киселхоф е често
наш гост и помощник. На 20 юли, деня на свети пророк Илия, енорията чества
и своя храмов празник - на светите новомъченици свещ. Дмитрий (Клепинин),
майка  Мария  (Скобцова)  и  техните  сподвижници  Георгий  Скобцов  и  Иля
Фондамински,  канонизирани  през  2004  г.  Четиримата  са  отстоявали
самоотвержено  християнската  вяра  и  любов  в  годините  на  нацистката
окупация,  спасявайки  от  депортиране  много  френски  евреи.  Всички  те  са
заловени и  изпратени  в  транзитния  нацистки  лагер  Роаялио край  Компиен,
преди да бъдат депортирани в екстерминационните лагери в Германия, където
намират смъртта си. За майка Мария е запазено свидетелство, че е отишла
доброволно в газовата камера на мястото на младо момиче. На нейно име е
именувана  улица  в  15  район  на  Париж.  Парижкият  храм  „Св.Серафим
Саровски“ пази плащеница, везана от светицата. 

Новосъздадената православна общност
в  Компиен  избира  парижките
новомъченици  за  свои  небесни
покровители  и  се  настанява  близо  до
мястото  на  техния  подвиг.  На  десетки
километри няма друг православен храм,
въпреки че православното присъствие в
околността датира от  времето на Анна
Киевска,  съпругата  на  Анри  1  Френски
(11  в.).  Общината  непрестанно  се
разраства  и  става  духовен  център  на
вярващи  от  различни  народности  и
произход. С надеждата да се сдобие със
собствен храм,  засега тя е подслонена
приятелски  от  католическата  църква  в
Сентин,  на  15  км  от  Компиен.  Около
извора,  който блика в двора на стария
храм, е изграден баптистериум, в който
мнозина  приемат  св.  Кръщение  (наши
енориаши също са приели там светото

тайнство). В църквата често се отбиват и поклонници на път за катедралата в
Амиен, където се пази част от мощите (лицевата част от главата) на св. Йоан
Кръстител. Всяка година на 24 юни общността чества паметта му. Духовници и
миряни от различни православни юрисдикции се стичат за светата Литургия,
следвана  от  освещаване  на  извора  с  частица  от  мощите  на  светеца,
конференция и празнична трапеза в храмовия двор.
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НОВ ЧЛЕН НА ЦЪРКОВНАТА ОБЩИНА

Църковната  община честити  от  сърце  раждането  на  малкия  Лазар  –  втора
рожба на  нашия отец  Иван Карагеоргиев  и  съпругата  му Елена,  дошъл на
света с Божията помощ на 29 юни - Петровден! Да им е жив и здрав! 

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. 

Юли 201  8

01.07. – 5 Неделя след Петдесетница. Неделно училище.
08.07. – 6 Неделя след Петдесетница.
15.07. –  7 Неделя след Петдесетница на св. Отци от 6-те Вселенски събори.
10,00 ч. – Часове, 10,30 ч. – св. Литургия.
22.07. – 8 Неделя  след  Петдесетница.  09,30  ч. – Утреня,  10,30  ч.  – св.
Литургия. В тази неделя ще отпразнуваме паметта на св. пророк Илия (20.07).  
29.07. – 9 Неделя след Петдесетница. 

Август 2018

05.08. – 10 Неделя след Петдесетница. 
06.08. – Понеделник – Преображение Господне. 09,30 ч. – Утреня, 10,30 ч. – св.
Литургия.  
12.08. – 11 Неделя след Петдесетница. 1
15.08. (Сряда) – Успение на Пресвета Богородица 09,30 ч. – Утреня, 10,30 ч. –
св. Литургия.  
19.08. – 12 Неделя след Петдесетница. 
26.08. – 13 Неделя след Петдесетница. 

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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