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                                                  св. Патриарх Евтимий

ЕВТИМИЕВЕНОРИЙСКИЛИСТ
 

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

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

 „Ангелът се обърна към жените и

им рече: не бойте се; зная, че

търсите разпнатия Иисуса; няма

Го тук: Той възкръсна, както беше

казал; дойдете, вижте мястото,

дето е лежал Господ!“ (Мат. 28: 5-

6)

Тези великолепни и разтърсващи слова, които архангел Гавриил отправи към
жените  Мироносици,  които „много  рано  сутринта“  се  отправиха  със свещен
страх към Гроба Господен, за да помажат тялото на своя Учител с благовония
според иудейския обичай, се явяват първото голямо и радостно свидетелство
на пресветлото възкресение на нашия Господ Иисус Христос. Да, съществува
такава велика радост, която може да преодолее всяка болка, всяка скръб и
всеки страх и това е именно духовната радост, дълбоко изкупителна и вечна,
която изпитват всички верни Христови последователи,  съживявайки пътя на
Христа от „осанна“ до „разпни го“, а после и до победата Му над смъртта и
Славното Му възкресение! 

Ето, че и тази година сме приканени да празнуваме Празника на Празниците –
Възкресение  Христово  отново  при  особени  обстоятелства.  Ето,  че  страхът,
обхванал  цялото  човечество,  взема  превес  и  някак  си  замъглява  здравия
разум и всички ние, малко или много, питаме Бога докога ще продължи това
изпитание  и  колко  още  скръб  трябва  да  понесем?!  Великият  учител  на
църквата  св.  Йоан  Златоуст  премъдро  ни  учи,  че  Този,  Който  е  изпратил
изпитанието знае и кога да го прекрати! Христос възкръсна за всички преди
нас,  за нас самите и за всички след нас,  като ни подари път на спасение.
Затова най-доброто, което можем да направим е да Му се доверим и да го
оставим  да  действа  в  нас,  защото  зад  всяко  изпитание  и  скръб  се  крие
Неговата воля, но и Неговото благословение! Св. апостол и евангелист Йоан
Богослов ни уверява, че „в любовта страх няма“ (1-во Йоан 4:18), затова нека
се изпълним с любов и смелост! Нека отхвърлим всеки страх, защото Христос
възкръсна и донесе мир за човечеството! Нека се оставим в ръцете на Този,
който победи смъртта!

Из пасхалното послание на Западно- и Средноевропейски митрополит Антоний
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ДЕНЯТ НА СВЕТИТЕ РАВНОАПОСТОЛНИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ И НА
НАШАТА ПИСМЕНОСТ И КНИЖНИНА: ИСТОРИЯ НА ПРАЗНИКА И

ХИМНА

През Възраждането  11  май  се  утвърждава  като  важен  ден  от  празничната
система на българите – Ден за почит на светите братя Кирил и Методий. Този
ден, според съвременната терминология,  може да бъде определен като  плод
на волята на формиращото се гражданско общество в етническите граници на
поробената българска държава.

Първи известия за празнуването на св. Кирил
и  Методий  на  11  май  във  възрожденската
книжнина  намираме  в  „Христоматия
славянского  язъка"  от  1852  г.  на  Неофит
Рилски.  През 1857 г.  празникът е почетен в
българската църква "Св. Стефан" в Цариград
заедно  със  служба  и  за  св.  Иван  Рилски.
Страниците  на  Цариградски  вестник  от  26
април 1858 г.  свидетелстват,  че в Пловдив и
други  градове  българите  започнали  да
честват деня като празник на учениците: „Тук
се  народните  учители  и  просветители
български приеха за покровители на всичките
наши малки и големи училища”.

От  1863  г.  11  май  се  установява  като
църковен  празник,  а след  освобождението
става  общоучилищен  празник.  Тогава  се
заражда идеята за химн. През 1892 г. в Русе

Стоян  Михайловски,  тогава  учител  в  Мъжката  гимназия,  написва  "Върви
народе възродени". Девет години по-късно Панайот Пипков, учител по музика в
Петокласното Ловчанско училище "Йосиф І-й", е получил задачата да напише
нова песен, която учениците да изпеят на наближаващия празник на св. Кирил
и Методий на 11 май. Дълго той не намира подходящ текст, докато дни преди
тържеството  забелязва,  че  един от  учениците  му чете  с  увлечение
стихотворение в час, взема книжката му и се зачита. В главата му веднага се
ражда музиката за поръчаната ученическа песен. Взема тебешира и започва
да записва нотите върху дъската. До края на часа учениците му я разучават и
запяват,  а на училищния празник я  подема цялото училище.  Така на 11 май
1901 г. песента „Върви, народе възродени“ е изпълнена за пръв път в Ловеч
като празничен химн,  а  на  празника през  1902  г.  вече се  запява от  всички
училища в страната. След идването на тоталитарната власт върху песента са
нанесени  задължителните  идеологически  промени.  Сменени  са  редове,
премахнати са куплети, в които се споменава за Бог и апостолите. Едва през
90-те  години  на  XX  век,  след  демократичните  промени  е  възстановен
оригиналният текст. Но по традиция по ученическите празници продължават да
се  изпълняват  само  първите  шест  от  общо  четиринайсетте  строфи на
стихотворението. 

По материали от Историческия музей в Стара Загора
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„Върви, народе възродени,
към светла бъднина върви,
с книжовността, таз сила нова,
съдбините си поднови!
 
Върви към мощната Просвета!
В световните борби върви,
от длъжност неизменна воден -
и Бог ще те благослови!
 
Напред! Науката е слънце,
което във душите грей!
Напред! Народността не пада
там, дето знаньето живей!
 
Безвестен беше ти, безславен!...
О, влез в Историята веч,
духовно покори страните,
които завладя със меч!..."
 
Тъй солунските двама братя
насърчаха дедите ни...
О, минало незабравимо,
о, пресвещени старини!
 
България остана вярна
на достославний тоз завет -
в тържествуванье и страданье
извърши подвизи безчет...
 
Да, родината ни години
пресветли преживя, в беда
неописуема изпадна,
но върши дългът се всегда!

Бе време, писмеността наша
кога обходи целий мир;
за всесветовната просвета
тя бе неизчерпаем вир;
 
бе и тъжовно робско време...
Тогаз Балканский храбър син
навеждаше лице под гнета
на отоманский властелин...

Но винаги духът народен;
подпора търсеше у вас,
о, мъдреци!... През десет века
все жив остана ваший глас!
 
О, вий, които цяло племе
извлякохте из мъртвина,
народен гений възкресихте -
заспал в глубока тъмнина;
 
подвижници за права вяра,
сеятели на правда, мир,
апостоли високославни,
звезди върху Славянски мир,
 
бъдете преблагословени,
о вий, Методий и Кирил,
отци на българското знанье,
творци на наший говор мил!
 
Нек името ви да живее
във всенародната любов,
речта ви мощна нек се помни
в Славянството во век веков!

МОЛЕБЕН ЗА 24 МАЙ

И тази година пандемията ни лиши от традиционния български пикник за Деня
на  Светите  братя  Кирил и  Методий и  на  нашата  писменост  и  книжнина.  В
навечерието  на  празника  след  неделното  богослужение  в  храма  ни  беше
отслужен  молебен.  Радваме  се,  че  с  Божията  помощ  въпреки  трудната
ситуация просветната дейност на енорията не спира, а на неделното училище
се събират все повече малки ученици. 
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ПОКЛОНЕНИЕ И ПАМЕТ 

На 23 май се състоя поредното православно поклонение пред мощите на света
равноапостолна  Мария  Магдалина  в  едноименната  църква  в  Париж,  което

наши  енориаши  посещават  всяка
година.  Богомолците  изпяха  „Вечная
памят“  за  отец  Николай  Никишин,
дългогодишен  организатор  на
поклонението,  който  се  престави  в
Господа  на  18  април  2021  г.  на  69-
годишна  възраст  след  усложнения  от
коронавирус.  Като  ръководител  на
поклонническия център към Корсунска
епархия  на  Московската  патриаршия
той е организирал много православни
поклонения пред светини във Франция,
в които е участвала и нашата община:

пред  св.  хитон  Господен  в  Аржентьой,  покрова  на  Пресвета  Богородица  в
Шартр, както и православната лития пред Трънения венец на нашия Спасител
в парижката катедрала „Света Богородица“. Бог да го прости! 

     
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. 

Юни   2021

06.06. – 6 Неделя след Пасха – на Слепия. Неделно училище на тема 
„Петдесетница“.
10.06. – Четвъртък – Възнесение Господне.
13.06. – 7 Неделя след Пасха – на св. Отци от Първия вселенски събор.
19.06. – Събота – Задушница.
20.06. – 8 Неделя след Пасха – Петдесетница. След св. Литургия - Вечерня с 
коленопреклонни молитви. 19,30 ч. – Онлайн катехизис за възрастни: „Светият 
Дух в християнския живот“ : https://meet.jit.si/svetlinatavmrakasveti . 
27.06. – 1 Неделя след Петдесетница – на всички светии. В този ден ще 
отпразнуваме паметта на св. първовърховни апостоли Петър и Павел 
(Петровден).

Юли 20  2  1

04.07. – 2 Неделя след Петдесетница. 
11.07. – 3 Неделя след Петдесетница.
18.07. – 4 Неделя след Петдесетница на св. Отци от 6-те Вселенски събори  В 
тази неделя ще отпразнуваме паметта на св. пророк Илия (20.07).  
25.07. – 5 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, Интернет: http:// http://www.paroissebg.fr; Фейсбук: Paroisse Orthodoxe Bulgare
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