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

ЕВТИМИЕВЕНОРИЙСКИЛИСТ
 

ИЗДАНИЕ НА БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКОВНА ОБЩИНА “СВ. ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ ТЪРНОВСКИ”   
              Януари 2021 г.                                                                                                                                     ПАРИЖ
 

Споборниче  на  непобедимия  Воевода,  Евтимие  преблажени  отче  наш!  Ти,
който с  православието  си  утвърдил  твоите люде  в  борбата им  против
агаряните  и  с  добродетелния  си  живот  винаги  си  се  подвизавал  в  бран
против бесовете, озари душите ни със светлината на твоето учение и с
твоите молитви избавяй от бъдещите беди нас, които с умиление така ти
пеем: Радвай се, Евтимие, велики застъпниче на Българската църква! 

Кондак 1 от акатиста на св. Патриарх Евтимий Търновски

ТЪРНОВСКИТЕ ЗАКРИЛНИЦИ НА БЪЛГАРИЯ 

Цанко Лавренов: „Търновград“

СВ. ЙОАКИМ I (1234-1246)* 

Първият  законен  православен  патриарх  през  Втората  българска  държава  след
възстановяването  на  Българската  патриаршия,  св.  Йоаким  е  несъмнено  един  от
великите  духовни  водачи  в  българската  история,  незаслужено  потънал  в  забрава  в
наши дни. До средата на ХХ век сведенията за него са откъслечни. Основен източник е
житието на светеца,  канонизиран през  XIII  в.,  достигнало до нас в един единствен
оцелял през времето непълен български препис, изследван и публикуван от академик
Иван Снегаров. Св. патриарх Йоаким е упоменат и в Бориловия синодик, в разказ за
пренасянето на мощите на св. Петка Търновска и в житието на св. Сава Сръбски.

* По материали от: bg-patriarchia.bg, bulgarianhistory.org, 
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Не знаем светското име на патриарха, който според житиеписеца е „родом българин“
от знатно семейство. Още на младини поема по пътя на монашеството и се подвизава
на Света Гора, отдаден на бдение, пост, молитва и борба със страстите. След много
време,  когато вече е уважаван духовен наставник и името му на голям подвижник
започва „да се слави“, Йоаким внезапно напуска Атон и се завръща в родните си земи.
В житието не се споменава дали причината  за това е желанието на подвижника да
остане настрани от славата на духовен отец, както са правили много други светци, или
е имал благословението да пренесе духовния си опит в България. При всички случаи
неговото завръщане съвпада с възцаряването на Иван Асен II, с чието доверие и почит
се ползва.

Йоаким се установява някъде край река Дунав, в местност, наречена Красен, вероятно
недалеч  от  средновековния  град  Червен,  по  поречието  на  река  Русенски  Лом.  Там
заживява духовен живот заедно с трима свои ученици - Диомид, Атанасий и Теодосий.
Те  изсичат  в  скалите  килии  и  малката  църква  „Свето  Преображение“.  Вестта  за
подвижника обаче се разнася и тук и скоро на посещение му идва самият цар Иван
Асен  II,  за  да  поиска  неговото благословение  и  духовни съвети,  като го дарява  „с
много злато“. С дарението Йоаким наема работници и съгражда скалния манастир „Св.
архангел Михаил“. Така е поставено началото на прочутия скален комплекс край село
Иваново с изумителните църковни стенописи, днес под защитата на ЮНЕСКО.

През  1235  г.  в  Лампсак  (Мала  Азия)  Българската  патриаршия  е  възстановена  с
одобрението на всички православни патриаршии от онова време и св. Йоаким, който
вече е с архиепископски сан, е избран за патриарх „от архиереите на цялата българска
земя“,  както  свидетелства  житието.  По време на  неговото светителстване  България
окончателно прекратява унията си с Рим, въведена от цар Калоян и продължила три
десетилетия.  Макар и  сведенията  за  патриаршеското  служение на Йоаким да не  са
изчерпателни, житиеписецът описва светителя като „милостив към сираците“ и щедър
към бедните, посещавал „онези, що са в тъмница“ и застъпник за осъдени на смърт,
избавил  мнозина  „от  гнева  на  царя“.  В  житието  на  св.  Сава  Сръбски  българският
църковен глава е наречен „честният и свет патриарх Йоаким“. Когато в 1235 г. св. Сава
посещава  Търново,  той  е  посрещнат  от  българския  владетел  и  патриарха,  служи
съвместно с него светата Литургия за Богоявление, а при заболяването си в Търново,
от което умира година по-късно, е обгрижван и лично от патриарха. След смъртта на
Иван Асен II патриарх Йоаким става един от регентите на малолетния цар Коломан I
Асен. 

Йоаким I се упокоява в Господа на преклонна възраст на 18 януари 1246 г, датата, на
която днес честваме паметта му. С неговото име свързваме не само възобновяването на
Българската патриаршия, а и началото на утвърждаването на българското духовно и
културно  влияние,  както  на  Света  гора,  така  и  в  останалата  православна  Европа
(Сърбия,  руските  княжества)  и  онзи  духовен  авторитет,  следван  от  неговите
наследници  на  патриаршеския  престол  през  Второто  българско  царство  (Игнатий,
Макарий, споменат като свещеномъченик в Бориловия синодик, Йоаким III, упоменат
в  „История  славянобългарска“  като  истински  светец,  несправедливо  обвинен  и
мъченически загинал), за  да просияе у последния – св. Патриарх Евтимий – останал
крепител на народа си в едни от най-драматичните мигове от българската история –
падането под османска власт. 

За разлика от други български светци, чиито имена и дело се пазят ярко в народната
памет, св. Йоаким I е потънал в полузабрава и днес нито един български храм не носи
неговото  име.  Дано  благодарение  на  полаганите  напоследък  усилия  на  български
учени или просто вярващи хора тази памет да бъде съживена.   
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ГРИГОРИЙ ЦАМБЛАК: ИЗ ЖИТИЕТО НА СВ. ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ
ТЪРНОВСКИ

Затова  неговият  разсъдителен  отец,  преподобният  Теодосий,  като  виждаше
неговото преуспяване в подвига и философията,  го постави за свой помощник,
като  му  предаде  всичките  материални  и  духовни  грижи  за  братята  като  на
изкусен  водач,  а  самият  той  се  отлъчи  на  неголямо  разстояние  в  дълбоката
горска  пустиня  за  пълно  безмълвие.  Както  свети  Теодосий  наследи  правилния
начин на духовен живот от своя учител, Григорий Синаит, който се подвизаваше в
планината Парория, така пък преподобният Евтимий стана приемник на Теодосий
в живота и съзерцанието. Веднъж той отиде при своя отец в уговорената вечер и
отдалеч даде знак за своето пристигане,  но не чу да го повика.  И много пъти
удари  клепалото,  но  не  получи  отговор.  Тогава  бързо  дойде  при  килията  на
стареца, надникна през прозорчето и видя Теодосий целия от главата до нозете
като  огнен  да  стои  прав  с  вдигнати  нагоре  преподобни  ръце  и  без  никакво
движение в стоенето. Обхванат от страх и ужас, веднага се върна и с клепало
събра братята на утринно правило. Като дойде следващата нощ, намери великия
си отец да седи пред вратата на килията и да ридае. Той падна при нозете му и
също с ридание го питаше за причината на сълзите му. Преподобният Теодосий
отговори,  че  агаряните  ще  превземат  в  робство  нашата  страна  и  тази
превъжделена горска пустиня ще изпадне в пълно запустение. И рече му: "А ти,
чедо, бъди мъжествен и да крепне сърцето ти, защото ще се сподобиш с вериги и
апостолско  гонение!"  И  всичко  това  устрои  Бог  по  Своята  мъдрост,  та
блаженият  да  прояви  своята  святост  не  само  с  добродетелите  си,  но  и  с
пророческия си дар; а свещеният Евтимий предузна волята Господня да не бяга от
призванието  си,  което  отпосле  щеше  го  изпрати  като  втори  Моисей  за
предстоятел на неговия народ. 

***

СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ: ИЗ „ИСТОРИЯ СЛАВЯНОБЪЛГАРСКА“

Петият е свети Йоан, търновски патриарх; живял във времето на цар Асен стари.
Той го венчал на престола, както се каза по-преди. Завършил своя живот в Търново
на патриаршеския престол.

Шестият е свети Теофилакт, евангелски тълкувател, велик черковен учител и
премъдър вития. Писал на три езика книги, полезни за черквата, и много истории
на гръцки, латински, български, превел много книги на български език. Велик бил с
живота си и славен с учението си, бил от голяма полза и за похвала на гърците,
латините и българите. 

Седмият  е  свети  Евтимия,  търновски  патриарх,  ученик  на  свети  отец
Теофилакт, тъй учен, мъдър и свет с живота си, както и неговият учител. Ученик
на светия учител, във всичко бил подражател на Теофилактовия живот, трудове и
учение;  след  него  бил  наследник  и  на  неговия  престол.  Написал  много  книги,
преработил на български език житията на светците и написал похвала на много
светци. 

Осмият светец е Йоаким. Той също бил търновски патриарх и имал свет и чист
живот. Бил убит неправедно от цар Светослав заради персийската войска, която
разбила българите. Светослав наложил на свети Йоаким това наказание, за което
той  не  бил  никак  виновен.  Царят  го  хвърлил  от  висока  скала  и  той  загинал
мъченически. 

Тия  четирима  свети българи  патриарси  имали  своите мощи цели  и  нетленни,
както е писано в книгата „Кормчия“ на петия лист.
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ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО ЕНОРИЙСКО СЪБРАНИЕ

Поради ограничителните мерки заради пандемията на Ковид 19 годишното събрание
на общината, което бе отлагано няколко пъти, се проведе виртуално между 23 и 28
декември 2020 г. след допитване до енориашите. Участвали са 25, гласували са 21 от
35-те активни члена на общината, които са приели годишния доклад и счетоводния
отчет. Църковното настоятелство е преизбрано почти изцяло в досегашния си състав:
Николай  Радков,  Мариус  Устабашиев,  Николай  Рангелов,  Ивайло  Ганчев,  Кирил
Халачев; подгласници: Добринка Грамова и Галина Кънева. Надзорен съвет: Васил
Грамов,  Гергана  Рангелова  и  Стоянка  Чейкова.  Надяваме  се  след  отпадането  на
санитарните мерки да можем да се съберем на живо. 

ПРОГРАМА НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ БОГОСЛУЖЕНИЯ

Храмът е отворен от 9:00 ч. всеки неделен ден и в посочените празнични дни.
Утренята започва от 9:30 ч., а св. Литургия - от 10:30 ч. Възможност за изповед:

до началото на литургията. 

Януари 2021 

03.01. – Неделя пред Богоявление.

06.01. – Сряда – Богоявление. Велик водосвет.

10.01. – Неделя след Богоявление. Неделно училище за деца: Богоявление.

17.01. – Неделя  12  след  Нед.  подир Въздвижение. Храмов  празник.  В  тази
неделя  ще  отпразнуваме  паметта  на  небесния  ни  покровител  св.  Патриарх
Евтимий Търновски (20.01). Акатист на светеца след св. Литургия.

24.01. – Неделя  14  след  Нед.  подир Въздвижение.  15.00 ч.  – Онлайн катехизис
за възрастни на  тема  „Свети  Патриарх  Евтимий  Търновски,  нашият  небесен
покровител“:  https://meet.jit.si/svetlinatavmrakasveti

31.01. – Неделя 15 след Нед. подир Въздвижение – на Закхея.

Февруари 2021

02.02. – Вторник – Сретение Господне.

07.02. – Неделя  16 след Петдесетница  – за  Талантите.  Неделно училище за  деца:
Сретение Господне.

16.02. – Неделя 17 след Петдесетница – на Хананейката.

21.02. – Неделя 16 след Неделя подир Въздвижение  на Митаря и Фарисея. 15.00 ч.
– Онлайн катехизисза възрастни: „Тайнството покаяние като основа на християнския
живот“: https://meet.jit.si/svetlinatavmrakasveti

28.02. – Неделя 17 след Неделя подир Въздвижение  на Блудния син.

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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