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УСПЕНИЕ НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА

Всяко  ангелско  естество  Те
превъзнася,  Богородице,  всички
човешки  родове  Те  славим,  Майко
Божия,  и  почитаме  Твоето
пречестно Успение, Царице: защото
чрез Тебе земните се съединяват с
Небесните,  и  в  едно  пеят  на  Бога:
Алилуия. 

Кондак  9  от  Акатиста  на  Успение
Богородично 

Иконата „Св. Богородица Осеновица“ -
Рилски манастир

ЧУДОТВОРНИ ОБРАЗИ НА БОЖИЯТА МАЙКА В БЪЛГАРИЯ

Иконата  „Света  Богородица  Одигитрия“ (Пътеводителка),  известна  и  като
„Осеновица“ (Осеняваща) е съхранявана в главния храм „Рождество Богородично“ на
Рилския  манастир.  Около  образа  на  Божията  майка  е  разположен  реликварий  с
частици от мощите на 32-ма светци. Известни са само три подобни икони. Не се знае
със  сигурност  колко  е  стара  тази  светиня.  Според  преданието  тя  е  дар  от
византийския император Мануил Комнин, който през 1173 г. се изцелил чудотворно
пред мощите на св. Йоан Рилски, тогава съхранявани в Сердика. Оттогава иконата
съпътствала светите мощи и пребивавала в Търново, а сетне в Рилския манастир.
Прието е тя да бъде изнасяна от светата обител два пъти годишно: на петия ден от
Светлата седмица и на 1 август,  началото на Богородичния пост.  Многобройни са
свидетелствата  за  чудотворни  изцеления  пред  този  образ  на  Божията  Майка,
почитана като изцелителка на тежки болести и застъпница при масови епидемии като
чумната и холерната епидемия, върлували в района през 19 век. 

Бачковската  чудотворна  икона  на  Света  Богородица се  съхранява  в  съборния
манастирски храм „Успение Богородично“ и вероятно се намира в обителта от самото
ѝ  основаване.  Според  предание  тя  е  едно  от  копията  на  легендарната  икона  на
Божията майка, рисувана от самия апостол и евангелист Лука. В първите години на
османска  власт  иконата  била  укрита  в  местността  Клувията,  където  е  намерена
отново през XVIII  век и донесена в манастира. Изображението е от типа „умиление“,
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изкусно облечено в дарените сребърни и златни обкови, а разчетеният около образа
надпис  „влахерниотиса“  подсказва,  че  тя  е  изписана  по  подобие  на  прочутата
„Влахернска  св.  Богородица“  –  покровителка  на  Константинопол.  Паметта  за
намирането  и  връщането  на  иконата  в  манастира  се  чества  с  ежегодно  литийно
шествие на втория ден на Възкресение Христово. Не секва потокът от поклонници,
идващи да измолят застъпничеството на Божията майка, за което има многобройни
документирани свидетелства.

Света  Богородица  Троеручица в  Троянската  обител  произхожда  от  Света  Гора.
Според  преданието  името  на  оригиналната  икона  датира  от  VIII  век,  времето  на
иконоборческата  ерес,  и  изцелението  на  св.  Йоан  Дамаскин,  чиято  дясна  ръка
чудотворно зараснала, след като била отсечена. От благодарност светецът поръчал
да бъде прикрепено сребърното изображение на ръката върху иконата на Божията
майка.  Копието  на  Богородичния  образ  е  донесено  в  Троянската  обител  от
светогорски монах и също по чудесен начин останало там. До днес чрез него Божията
майка помага на хиляди вярващи. Всяка година на Успение Богородично, храмовия
празник на манастира, стотици богомолци се стичат, за да следват чудотворния образ
на литийното шествие. 

Иконата „Богородица- Златна ябълка“ се пази в храма в квартал Горни Воден на гр.
Асеновград и датира от XVII в. Тя е много почитана от вярващите и най-вече сред
бездетните съпрузи. Златната ябълка, с която е украсена, е дар от бездетна жена,
сдобила се с рожба след молитвите към Божията майка. 

Чудотворната  „Света  Богородица  Вратарница“ се  съхранява  в  Роженския
манастир от времето, когато той е бил подворие на Атонската обител Ивирон. Иконата
е копие на прочутия светогорски образ на Божията Майка, която според преданието
сама дала знак, че желае да бъде пазителка на обителта. На копието от Роженския
манастир  образът  на  Божията  Майка  е  обграден  от  десет  малки  композиции,
изобразяващи събития от историята на светинята и чудесата, извършвани край нея. 

РОЖДЕНИЕ
 

От сърце честитим раждането на малкия Тома – втора рожба на нашите обични
енориаши ипод. Васил Грамов и съпругата му Добринка, който дойде на света през

юни. Да им е жив и здрав! 

ПРОГРАМА НА БОГОСЛУЖЕНИЯТА ПРЕЗ АВГУСТ 

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

Август 2021
01.08. – 6 Неделя след Петдесетница. 
06.08. – Петък – Преображение Господне. 
08.08. – 7 Неделя след Петдесетница. Неделя след Преображение.
15.08. – 8 Неделя след Петдесетница. Успение на Пресвета Богородица.
22.08. – 9 Неделя след Петдесетница.
29.08. – 10 Неделя след Петдесетница. Отсичане главата на св. Йоан Предтеча. 

Адрес: 1, rue de la Croix Moreau, 18ème  Paris M°12 (Pte de la Chapelle) Контакти:
Архим. Емилиян Боцановски: тел. – 06 68 83 44 40; Свещ. Иван Карагеоргиев: тел.- 06
51 15 49 70, karageorgievich@gmail.com; Интернет стр: http:// http://www.paroissebg.fr;

Фейсбук: Paroisse Orthodoxe Bulgare
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