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Периодично издание

АНДИЛЦЕ
Радвай се, велики пророче Илия, славен предтеча на
Второто пришествие Христово!

Православен информационен център на Неврокопска света митрополия
ПРАВОСЛАВЕН ЖУРНАЛИСТИЧЕСКИ КЛУБ “КАНДИЛЦЕ”
„Кандилце“ -Православен
журналистически клуб
Клубът е създаден през
2015 г. с благословението
на Негово Високопреосвещенство
Неврокопския
митрополит Серафим, като
част от учебната дейност
на Православния информационен център в Благоевград.
Ръководител на клуба е
дългогодишният журналист
г-жа Антоанета Гулева.
В клуба по журналистика младите и ентусиазирани
кандидат - журналисти отразяват новини от православния свят, срещат се с интересни личности и разказват поучителни истории и
притчи за детското сърце.
Детската рубрика „Кандилце“ говори за доброто в света около нас, което осветява мислите и делата ни.

Детска православна
рубрика “Кандилце”

Рубриката е съвместен
проект на Православния
център и Радио Благоевград. Автори и водещи са
децата от клуба по журналистика „Кандилце“.
Слушайте ни събота сутрин след 10 часа в предаването „Тийн зона“.
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Свети пророк Илия ни посочва Кой е истинския Бог
Бог в Своя спасителен промисъл за човека предвидил да има и такива хора,
които да свидетелстват, че в Него е
властта на живота и смъртта и Той се
разпорежда с живота на всеки един от
нас, като наш Творец и Създател. Бог
допуснал св. пророк Илия, заедно с още
един старозаветен праведник, да бъдат
взети живи на небето. За тях Той отредил
да вкусят смърт в по-късно време, след
като завърши тяхната мисия – да свидетелстват за второто Христово пришествие на земята.
Свети пророк Илия живял приблизително 1000 г. пр. Хр. и с голяма ревност и
дръзновение изпълнявал възложеното му
пророческо служение. Той свидетелства
за Истинния Бог и изобличавал смело
идолопоклонниците, без да се страхува.
Изобличавал царя, неговите слуги и жреци, свещеници на Ваал, както и всички
негови сънародници, които се били увлекли по този път на духовна гибел.
В Свещеното Писание на Стария Завет
можем да прочетем за живота и делото на
св. Илия и за неговото дръзновение пред
Бога. Той имал силна и непоклатима вяра, бил сигурен, че каквото и да поиска
от Бог, Той ще го изпълни, защото св.
пророк не живеел за себе си. Той бил в
този свят не за да живее спокойно и да
достигне до дълбоки старини, радвайки
се на всякакво благополучие и спокойствие, а за да изобличава нечестивите вярвания. Светият пророк измолил от Бог да
има суша, за да настане трагично бедствие в онези земи, да има глад, недоимък
и нищета, за да разберат хората, Кой е
истинския и живия Бог. Пак по молитвите на св. Илия се излял дъжд и по неговите молитви паднал огън от небето и изгорил жертвата, която била приготвена от
пророка и поставена на жертвеника, посветен на Живия Бог.
Св. Илия срещаме и в Новия Завет.
Господ сравнява св. Йоан Кръстител със
св. Илия. Той има същата ревност, вяра и
пророческа мисия в този свят.
Господ Иисус Христос дава още едно
свидетелство за това, че св. пророк. Илия
е жив и че той е в близост до Него. Когато 40 дни преди разпятието Си, Той взема трима от Своите ученици и заедно с

тях се изкачва на
планината Тавор, за
да се преобрази и
покаже Божествената Си слава. В това
време на Своето
Преобразяване застават до Него двама
пророци от Стария
Завет. Единият е
Моисей, който е
преминал изхода на този свят чрез смъртта, а другият е Илия, който е още жив. С
това Господ ни показва, че Той е Бог на
живи и на мъртви, и че в Него всички са
живи. Всички човеци дори и след смъртта си в този свят имат своя вечен живот.
Има още едно място, в което се говори
за св. Илия и това е последната от книгите от Свещеното Писание на Новия Завет
– Откровението на св. Йоан Богослов. От
нея става ясно, че в дните, когато в света
ще настане голяма скръб, непосредствено
преди второто пришествие Христово, в
света ще се яви и възцари антихриста.
Той ще бъде посочен и изобличен именно от тези двама Божи угодници, които
трябва да се върнат в този свят, за да засвидетелстват за истинността на Свещеното Писание, да доведат и подготвят до
познание на Бога и истините на вярата.
Тяхното свидетелство ще бъде явно за
целия свят, както и тяхната смърт. Това
ще се случи непосредствено преди идването на Христос и пророк Илия отново
ще изпълни пророческо си служение в
света.
Братя и сестри, в древност хората са се
кланяли на идоли, направени от различни
материали. Днес врагът на нашето спасение вече е измислил други козни, с които
да ни въвлича в идолопоклонство: парите
и плътските удоволствия. Св. Илия е успявал мнозина да отклони от тази заблуда, но днес те са дълбоко вкоренени. Изкореняването е възможно единствено с
действието на Божията благодат. Божието благословение да бъде над всички вас.
Амин!

Проповед на Неврокопския митрополит
Серафим в храм “Св. Илия” с. Беласица
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Награждаване на децата от Неврокопска епархия,
взели участие в XVI конкурс „Бог е любов“
За поредна година всички
участници от Неврокопска
епархия в конкурса „Бог е
любов“ бяха наградени.
На Св. Петдесетница в
Митрополитския дом в
Благоевград се състоя и
самото награждаване.
Десетки бяха децата,
придружавани от свои
близки, дошли от различни краища на епархията. Те бяха поздравени и наградени от
свещеник Стоян Бербатов, г-жа Екатерина Текерска, представител
на РУО Благоевград и
г-жа Мирела Кючукова,
координатор в Православен информационен център и преподавател по

предмета „Религия – Християнство“ в благоевградски училища. Децата, зае-

имаше и за всички останали участници. Тази година
Анна Кючукова от Благо-

ли първите места в конкурса на областно ниво
бяха удостоени с грамоти
и подаръци, като награди

евград и Елеонора Добрева от гр. Петрич заеха
призови места и в националното класиране и пъту-

ваха за церемонията по
награждаването в Троянската
света
обител
„Успение Богородично”. Организационен
домакин на събитието
бе РУО – Ловеч. Конкурсът „Бог е любов“
се организира от Министерството на образованието и науката в
партньорство с епархии на Българската
Православна Църква.
В него могат да участват ученици от 1-ви
до 12-и клас. Децата
се състезават в няколко категории: Поезия,
Проза, Рисунка и Приложно изкуство и показват
знанията и уменията си.

Радост от посещението на храма
посветен на св. Архангел Михаил

В двора на църква „Св. Арх. Михаил”

Екипът на журналистически клуб “Кандилце”
В църквата „Св. Арх. Михаил”

За да свети “Кандилцето” с много труд и
обич материалите подготвят учениците:

Ръководител :
Антоанета Гулева

Дария Тарасова, II а клас
Анна Кючукова, II а клас,
Артьом Тарасов, IV клас
Николета Дюлгерова, VI а клас,
Антоан Слав–Михаил Вълков VII клас, СУИЧЕ “Св. Климент Охридски”
Камелия Хаджиева,
Илиана Василева VII а кл.
Габриела Стоилова, Мария Стойчева,
Стефани Менчева от 7 клас
VIII СУ “Арсени Костенцев”
Валерия Гаджева,
ПМГ “Акад. П.С. Корольов”
Асен Христов—ПГТЛП “Гоце Делчев”

Деца изучаващи „Религия – Християнство“ от Iа
клас от VIII СУ „Арсени
Костенцев“ в Благоевград
посетиха църквата „Св.
Архангел Михаил“ в кв.
„Еленово“ и беседваха със
свещеник Стоян Бербатов
за празника на св. Цар Борис. Инициативата за посещение на храма е на г-жа
Виделова и г-жа Кючукова, учителката им по религия.
Децата извървяха пътя
от училище до храма пеш.
Много от тях за първи път
посетиха храма на св. Архангел Михаил.
В църквата бяха топло
приети от свещеник Сто-

ян Бербатов, който им
разказа за небесните покровители, за делото на св.
Цар Борис, чиято памет
св. Църква чества на 2
май, а също така отговори
на многото им въпроси за
Рая и добрите дела.
Учениците научиха повече за устройството на
храма и любопитството
им се спря върху царските
двери, св. олтар и владишкия трон.
След посещението на
църквата децата бяха почерпени от свещеник Стоян Бербатов пред новата
трапезария на храма и можаха да поиграят на воля
в църковния двор.
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Частици
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Горнобрезнишки манастир “Свети пророк Илия”
Санданска духовна околия
Манастирът „Св. пророк Илия“ в с. Горна Брезница, община Кресна, е
изграден на мястото на
тракийско светилище, датирано от III век и някогашен манастир носещ същото име. През турското
робство манастирът е разрушен, а монасите изгонени в манастир в гр. Берово
(Македония), където и
днес има малка черква носеща името на светеца.
До 1956 г. на 20 юли в
местността Илин – чешма
са се провеждали събори,
като предния ден мъжете
излизали с коне натоваре-

лит Пимен, в съслужение с
тогавашния протосингел
на Неврокопска епархия
ставрофорен иконом Румен Калайджиев, архиерейския наместник на
Санданска духовна околия
– ставрофорен иконом Ангел Столинчев и множество свещеници от Санданска духовна околия. При
освещаването, в св. Престол, са положени мощи на
св. великомъченик Трифон.
Основните икони в
църквата са дарени от ктитора на манастира, а останалите са от вярващи

ни с дърва и агнета за
курбан. Жените идвали на
следващия ден с децата и
носели погачи и баници за
празника.
Строителството на манастира в ново време започва през 1992 г. от ктитор Григор Митрев и неговото семейство – съпруга
Ивелина Митрева и синове Петър и Александър.
Манастирският комплекс, разположен на площ
от 10 декара, е ограден от
невисок зид който определя границите, в които са
разположени
църквата
„Св. пророк Илия“, кула –
камбанария,
жилищна
сграда с библиотека и дарителски икони, църквата
„Св. Георги” и аязмото
„Св. пророк Илия“. На 20
юли 1992 г. църквата
„Свети пророк Илия“ е осветена от блажено починалия неврокопски митропо-

християни. Свещниците са
дарени от ставрофорен
иконом Ангел Столинчев,
тогавашен
архиерейски
наместник на Санданска
духовна околия.
Църквата „Св. Илия“ е
неголяма, с размери 8 / 4
м. и височина 3,80 м., стените са иззидани от керамични тухли с ширина 25
см., а отвън е
облицована с
20 см. каменен
зид. Входната
врата е тежка,
метална с две
крила. От ляво
на нея е монтирана
мраморна плоча
указваща годината на освещаване
и
името на ктитора и строителя.
Кулата
–

камбанария
е
построена през
1993 г. в източната част на комплекса до оградния зид. Височината на кулата е 8
м. и се вижда от
селото и цялата
долина. Камбаната е дарена от
блажено починалия Неврокопски
митрополит Пимен.
Жилищната
сграда за монасиГорнобрезнишки манастир „Св. Илия”
те е построена
през 1994 г. и осветена от митрополит Пи- та са използвани части от
мен. Сградата е обърната старите зидове. Стълбищена север и заедно с църк- то е оформено от каменни
вата „Св. прор. Илия“ плочи, покрити от красива
оформя двора пред главна- стреха с четири бетонни
та порта.
колони. Наосът е оформен
Кипарисите покрай пъ- от три кораба, разделени
теката и грижливо поддър- от два реда колони.
жаните цветя създават
Иконостасът е израбоприятно чувство на уют.
тен в гр. Банско от пиринПътеката от камък и ска бяла мура. Дърворезбетон, оформена от двете бата и цялостното оформстрани с кипариси се изви- ление е дело на свещеник
ва по билото и води до но- Георги Касапинов и синът
вата църква „Св. Георги му Димитър.
Победоносец“.
Нейното
Лечебните води на аязстроителството
започва мото наистина правят чупрез 2000 г. от местни деса, които науката не момайстори каменари. Църк- же да обясни.
вата е построена върху осИконите за иконостаса
новите на стара църква. В са изработени от братствоосновата при изкопните то на Хаджидимовската
работи са намерени стари света обител.
зидове с ширина 80 см.
На 1,20 м. дълбочина
Църквата е с размери до църквата бе открита
23/10/15 м., като в основа- делва за жито, камък за
мелене на жито, керамични отломки и метални парчета отнесени от археолозите към II –III век.
През 1992 г. при освещаването на църквата „Св.
пророк Илия“ е възстановена и традицията на 20
юли—храмовия празник,
ктитора да дава курбан за
здраве. Хората от селото и
околността отново излизат
в местността Илин – чешма да честват празника на
светеца.
Из брошурата за манастира
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Нова църква посветена на „Св. Лука Кримски и Симферополски“ в гр. Гоце Делчев
Град Гоце Делчев
(Неврокоп) се сдоби с
още един православен
храм, с още едно място
за среща между небето и
земята. На 11 юни, Неделя на Всички светии, когато Православната църква чества и паметта на
ново просиялия светител, хирург, изповедник
и чудотворец Лука, архиепископ Кримски и
Симферополски
беше
отслужена първата Св.
Литургия от Негово Високопреосвещенство
Неврокопският митрополит Серафим в съслужение с Врачанския митрополит Григорий и игумена на Рилския манастир
Адрианополски епископ
Евлогий в новия храм
посветен на Св. Лука,
който се намира в приземния етаж на новостроящия се храм „Рождество Христово“, гр.
Гоце Делчев. Големият
празник започна още на
10 юни (събота) с водосвет и последование за
отваряне на храма за богослужение. След водосвета се отслужи велика
вечерня и панихида за
починалите дарители и
спомоществователи за
изграждането на храма.
В неделната утрин хра-

мът се оказа малък за
множеството християни
дошли за празника. Песнопенията
по
време на празничните богослужения изпълни митрополитският хор „Йеромонах Неофит
Рилски” под ръководството на
проф.
Йоанис
Папахронис, заедно с псалти от
съседна Гърция.
Митрополит
Серафим благодари на всички хора и
институции, които са
допринесли за изграждането на новата църква.

В храма ще се извърш- „Рождество Христово“
ва богослужение всеки започва преди 20 години
ден, а веднъж седмично и е съпътстван от много

ще се отслужва и молебен канон към светителя
и чудотворец Лука.
Строежът на църквата

трудности и изпитания
от различен характер.
Но благодарение на усилията преди всичко на
местните хора, местни
институции, организации и фирми, а също така с подкрепата и съдействието на община
Гоце Делчев, петкуполният величествен храм е
издигнат и довършителните работи успешно
продължават. С голямо
желание и братска любов се включват и много
дарители от съседна
Гърция.
Източник: © Неврокопска св. митрополия
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В Благоевград се проведе форум
“Православието срещу духовната криза”
С благословението на
Негово Високопреосвещенство Неврокопския
митрополит Серафим на
15-ти и 16-ти май в Благоевград се състоя форум
под надслов „Православието срещу духовната криза“.
Събитието се организира от Православен информационен център на
Неврокопска света митрополия, Общинския съвет по наркотични вещества и Община Благоевград.
Форумът постави акцент върху живота и делото на Неврокопския
митрополит Борис, велик
български духовник и изповедник на православната вяра.
Живял в бурно време
на войнстващ атеизъм,
той не се страхувал от
заплахите на комунистическата власт, и проповядвал Божието слово в
поверената му Неврокопска епархия. Утвърдил се
като добър архипастир и
духовник,
митрополит
Борис е убит през 1948 г.
в деня на светия мъченик
Димитър в с. Коларово.
Литературните творби
и публикации на дядо Борис, продължават и днес
да насърчават към опазване на православната вяра и здравата ценностна
система в българския народ.
Началото на срещата
бе дадено с встъпителни
слова от архимандрит
Епифаний, протосингел
на Неврокопска света
митрополия, г-н Радослав
Тасков, председател на
Общински съвет Благоевград и д-р Теменужка
Любенова. Всички те
приветстваха организаторите и участниците като
изразиха надежда форумът да се превърне в ежегодно събитие.
В първия ден доклади
бяха прочетени от: гл. ас.
д-р Марияна Шехова

Канелова от Югозападен
университет
„Неофит
Рилски“, Педагогически
факултет, катедра „Педагогика“; презвитера Ми-

Новосибирск, Русия.
Филмът показва реалната опасност от наркотиците и до къде може да
стигне човек, започвайки

рела Кючукова, координатор в Православен информационен център, гр.
Благоевград и член на
екипа на ОбСНВ Благоевград; протоиерей Иван
Генов и иконом Йордан
Карагеоргиев, представители на Старозагорска
света митрополия и протоиерей Михаил Манев
от Варненска и Великопреславска света митрополия. Първият ден от

с „безобидно“ опитване
за забавление. Гости бяха
ученици от 12 клас на
СУИЧЕ „Св. Климент
Охридски“ с класен ръководител Пенка Ангелова,
която изрази благодарност за поканата към нейния клас и сподели задоволството си от форума.
След
прожекцията
проф. д-р Иван Димитров
и г-жа Станислава Кьосева от Центъра за проуч-

форума завърши с вечерно богослужение и акатист към Св. Богородица
„Неизпиваема чаша“, които бяха отслужени в
храм „Св. Николай Мирликийски Чудотворец“ в
благоевградския квартал
„Грамада“.
Във втория ден бе
представен филма „Това
мен не ме касае“, чийто
режисьор е свещеник
Александър Новопашин,
председател на храм „Св.
Александър Невски“ в гр.

ване на нови религиозни
движения (София) споделиха опита си като специалисти в своята дейност.
Всички
представени
доклади и засегнати теми
провокираха въпроси и
дискусии.
В края на двудневния
форум митрополит Серафим говори за духовната
криза, в която живеем и
как в съвременния свят
сме заобиколени от изкушения, които лесно може

да се превърнат в наши
зависимости. Той се
обърна специално към
учениците в залата, като
подчерта, че днес живеем
сред много съблазни от
най-различен характер, и
че трябва да сме много
внимателни, за да не загубим свободата си като
личности. Освен традиционните
зависимости
към наркотици, алкохол
и тютюнопушене има и
много други коварни такива, а при проблем да не
се притесняваме, да не се
срамуваме да потърсим
подкрепа, да се обръщаме към близките около
нас, към духовниците, да
не се притесняваме да отстояваме свободата си и
да се борим с пороците в
нас. Опитвайки веднъж,
трудно може да спрем и
пътят към отказване много пъти граничи с невъзможността. Само с Божията помощ и вярвайки, че
„невъзможното за човека

е възможно за Бога“, можем да постигнем успех
в преодоляването на различните зависимости. Да
устоим на изкушенията
можем само като следваме пътя посочен ни от
Самия Господ Иисус
Христос, който е „Пътят
и Истината и Живота“.
Докладите от конференцията ще бъдат достъпни за четене в сайта
на Православния център
в раздел „Публикации“.
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Православният център взе участие в XIX
Национален ученически празник „За хляба наш…“
Преди лятната ваканция на учениците в Благоевград се проведе XIX Национален ученически празник „За хляба наш…“. Той
се организира от Центъра за личностно и творческо развитие на
децата на Благоевград със съдействието на Община Благоевград, Регионалното
управление на образованието и Националния дворец
на децата.
Празникът започна с молитва за благословение на хляба, която отслужи
Негово Високопреосвещенство Неврокопският митрополит Серафим в
съслужение с благоевградски свещеници.
Тази година в празника бяха включени редица мероприятия –
изложба на детски рисунки, макети, хлябове, представяне на
различни драматизации, състезания и церемония по награждаване на отличените участници. През втория ден от празника
пред общинската зала „22-ри септември“ бе организирана своеобразна работилница за хлябове и ръчно изработени печива от
Представена бе книгата “Сектознание” с автор
различни продукти.
известния сектолог проф. Ал. Дворкин
Специално
за
всички гости на
В ателие-книжарница „Къща за птици“ в
празника, екипът на
София бе представена книгата „Сектознание“
Православния ценна проф. Александър Дворкин, Авторът, изстър представи приледовател на съвременното сектантство, преготвянето на просподава в Свято-Тихоновския университет,
фори – хлябът изпредседател е на експертния съвет по религиползван от Църкваозни проблеми към руското министерство на
та в тайнството Евправосъдието, ръководи центъра за религиозхаристия. За мнони проучвания „Св. Ириней Лионски“ в Ружеството деца дошсия.
ли в къта на ПраНовата книга на проф. Дворкин е мащавославния център
бен труд по изучаване и систематизиране на
бяха представени
различните религиозни движения и методите
всички етапи на приготвянето на просфори – от замесването на на въздействие с които си служат деструктестото през неговото втасване, оформянето на просфората, тивните култове. Книгата има няколко издапоставяне на печатите и нейното изпичане.
ния в Русия и сега излиза за първи път на
Просфорите бяха приготвени от Петрунка Мишева от църква- българския пазар, със специален предговор
та „Свети Николай“ и Добринка Ефтимова от църквата „Св. от автора за българския читател. Редактор на
Арх. Михаил“ в квартал „Еленово“.
книгата е доц. д-р Мариян Стоядинов, превоДвете внимателдач – Андрей Романов. Книгата се издава с
но обясниха на
помощта на Неврокопска св. митрополия.
децата, какво символизират отделните части на
Православен информационен център
просфорите, букна Неврокопска света митрополия
вите по печатите и
споделиха тънкосБлагоевград, ул. “Тракия” № 3
ти при изпичането
/в близост до паметника
им. Възрастните и
Гоце Делчев/,
децата
зададоха
тел. 073/ 83 33 37,
много въпроси –
моб.тел. 0885207106, 0886417222
за смисъла на св.
Причастие, за изi-mail: ppcenter.blg@gmail.com
ползването на пеУеб сайт : www. pic-blg.com
тохлебието, използвания квас и хората, които го приготвят, за
нуждата от молитва. Всички имаха възможност да опитат от
прясно изпечените просфори и да си вземат от последния брой
Вестник “Кандилце” съдържа свещени текстове и изображения и не бива да се използва за битови нужди
на младежкия вестник „Кандилце“.

