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ТРОПАР НА УСПЕНИЕ
БОГОРОДИЧНО

В  рождеството  си  съхранила
девството и в успението не си
оставила  света,  Богородице,
представила си се пред Живота,
Майка  станала  на  Живота  и  с
твоите  молитви  избавяш  от
смърт нашите души. 

Стенопис  от  църквата  „Христос
Спасител в Хора“ - Истанбул

IN MEMORIAM

ПРОТОПРЕЗВИТЕР БОРИС БОБРИНСКОЙ (1925-2020)

 НАУКА ЗА ВЕЧНИЯ ЖИВОТ*

Богословието – това е наука за вечния живот. Не трябва да се боим от тази дума, ала
не бива и да злоупотребяваме с нея,  понеже думата „наука“  често се изопачава...
Разбира се, за да бъдеш учен, трябва да имаш диплома и огромна ерудиция, но  това
не е най-важното. Нашите духовни школи, академии и семинарии възпитават човека в
богопознание  чрез  Писанието,  църковната  история,  богослужението,
систематизираното в догматически книги учение за Бога, за Троицата, за творението
на света, за човека. Всичко това може да се представи сухо и схоластично, но може и
да се предаде много живо, изхождайки от личния опит. Затова са възможни различни
равнища и дълбочини на подхода към основните богословски теми.

Казват  ми: «Отец  Борис,  Вие  се  специализирате  в  Светия  Дух»  —  Какъв ужас!
Специалист  по  Светия  Дух...  как  е  възможно!  Нали  усещате  как  това  веднага
предизвиква  и  смях, и  страх!  Трябва  да  бъдем много внимателни и  да  знаем,  че
истинският богослов се осланя на вътрешния си личен опит и на всецърковния опит,
който  преживява  в  себе  си,  без  да  се  отвръща от  научните  изследвания. Едното
помага на другото, стига ерудицията да не засенчва духовния опит и смирението.

Цялата  проблематика  с  нашия  духовен  опит  се  състои  в  това  човекът  да  стане
цялостно същество чрез единението на разума, волята, любовта, вярата. Господ чака
да Му открием сърцето си. Когато открием сърцето си пред Господа, Той постепенно
се  вселява  там  и  именно  от  сърцето  покълват  семената,  оживотворяващи  всяка
клетчица  на  мозъка,  нервите,  чувствата. Настава  постепенно озарение  и
умиротворение  на битието ни.  Същинското духовно знание е сърдечно знание,  ала
сърдечно не означава сантиментално или чувствено. Сърцето —  това е коренът на
духовното битие. Възлюби Господа твоя Бог от цялото си сърце, с цялата си душа и с
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всеки твой помисъл! Когато говорим за сърцето, говорим за онова място, което издига
и съединява цялото  ни битие.  Когато  пристъпваме към богопознанието,  Бог  ни се
открива чрез Словото, което прониква в глъбините на сърцето ни, за да израсте в нас,
да се слее в едно с нас. И тогава всяка наша дума става отражение на Божественото
Слово.

Професор протопрезвитер Борис Бобринской се престави в Господа на 7 август в
дома  си  близо  до  православния  манастир  „Покров  Богородичен“  в  Бюси-ан-От,
където се бе оттеглил в последните години. Потомък на знатно семейство от
първата  руска  емигрантска  вълна,  той  открива  пътя  към  богопознанието  и
свещенството  най-вече  благодарение  на  приятелството  с  именития  богослов
Владимир  Лоски.  Отец  Бобринской  е  един  от  най-бележитите  православни
богослови на Запад, последователи на Парижката богословска школа. Възпитаник
на православния институт „Св.  Сергий Радонежки“,  той бе негов дългогодишен
декан  и  преподавател  по  догматическо  богословие  със  специален  интерес  към
темата  за  Светата  Троица.  Това  е  и  името  на  основаната  от него  френска
православна енория в криптата на катедралния храм „Св.  Александър Невски“  в
Париж, където в труден период нашата община беше приютена три години със
съдействието на отец Борис. Бог да го прости и вечна да бъде паметта му! 

РАДОСТ
 

От сърце честитим раждането на малкия Даниел – трета рожба на нашия отец Иван
Карагеоргиев и съпругата му Елена, дошъл на света с Божията помощ на  7 юни -

Петдесетница! Да им е жив и здрав! 

ПРОГРАМА НА БОГОСЛУЖЕНИЯТА ПРЕЗ АВГУСТ И СЕПТЕМВРИ 

Храмът е отворен всяка неделя и в посочените празнични дни от 9:00 ч.

Св. Литургия започва от 10:30 ч.

Възможност за изповед: преди литургията

15.08. –     Събота     –   Успение на Пресвета Богородица. 09,30 ч. – Утреня, 10,30 ч. – св. 
Литургия.  
16.08. – 10 Неделя след Петдесетница. Неделя след Успение Богородично.
23.08. – 11 Неделя след Петдесетница.
30.08. – 12 Неделя след Петдесетница.
06.09. – 13 Неделя след Петдесетница. В този ден ще отпразнуваме Рождество 
Богородично (08.09).
13.09. – Неделя преди Въздвижение. В този ден ще отпразнуваме Кръстовден (14.09).
20.09. – Неделя след Въздвижение.
27.09. – 1 Неделя след Неделя подир Въздвижение.

Датите на часовете по катехизис  ще съобщим в септемврийския брой. 

Поради продължаващата епидемия на Ковид 19 хигиенните мерки в храма ни
остават в сила. Санитарните маски и дистанцията са задължителни.

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): julia.taleva@gmail.com
Интернет страница: http:// http://www.paroissebg.fr; Фейсбук: Paroisse Orthodoxe Bulgare
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