Ежемесечен онлайн новинарски вестник на сайта „Добротолюбие”, в който може да откриете случилите се новини и събития в Православната църква у нас и по света.

Враца посрещна св. Климент Охридски
Стотици православни християни се поклониха на Честната глава а св. Климент
Охридски в продължение на три дни
По повод 280-та годишнина от
рождението на св. Софроний,
епископ
Врачански,
225-та
годишнина от ръкоположението
му за епископ и 55-та годишнина
от
неговата
канонизация,
Възнесенският
храм
"Св.
Софроний Врачански" във Враца
стана център на духовните
тържества. Там бе отслужена св.

Божествена литургия, възглавена
от Негово Високопреосвещенство
Врачанския митрополит Григорий.
За тържествата в града бе
донесена и честната глава на св.
Климент Охридски, а християните
от Враца имаха възможостта три
дни да се поклонят и да се
помолят за застъпничеството на
св. Климент Охридски. По време

на
Божествената
литургия
песнопенията бяха изпълнени от
смесения
хор
при
Патриаршеската катедрала "Св.
Александър Невски" с диригент
доц. Димитър Димитров и хор "Св.
Наум Охридски" с диригент д-р
Андрей
Касабов.

Патриарх Неофит: Св.
Софроний Врачански е
духовен пример за
всички ни

Панихида за убитите от комунизма свещеници
в Софийска епархия
На 19 септември в столичната
митрополитска
катедрала
„Св.
Неделя“ бе отслужена панихида за
всички деховници – свещеници и
монаси на Софийска епархия, избити
и репресирани от комунистическия
режим. Заупокойното богосужение
събра
десетки
православни
християни, които се помолиха за
свещениците, станали жертва на
атеистичния режим, както и за
всички, които по някакъв начин са
били измъчвани и репресирани

заради
вярата
си
в
Бога.
Свещениците се помолиха и за
душата
на
архим.
Ириней,
протосингел
на
Софийска
митрополия, който веднага след
политическите промени у нас
безследно
изчезва.
Убитите
свещеници след политическите
промени у нас са над 600, а
репресираните са дори повече.
Паметта им не е забравена, както и
подвига на живота им.

"С радост отечески
приветстваме
и
молитвено
подкрепяме
инициативата на светата
Врачанска епархия, в
лицето
на
Високопреосвещения
наш събрат Врачанския
митрополит Григорий, за
настоящите тържества, в
чието
провеждане
виждаме жив духа на
свети Софроний, който и
днес ни благославя от
Небесата като измолва
от
Всеподателя
Бога
мирни и благословени
дни и години, добруване
и духовен напредък за
своя народ. Нека този
дух винаги да бъде жив
сред
православния
български народ, защото
такива са заветите към
нас на свети Софроний,
на
свети
Паисий
Хилендарски и на всички
от века просияли Божи
угодници от българския
християнски род", каза в
приветствието
си
Светейшият
патриарх
Неофит.
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Православният информационен център към Неврокопската света митрополия в Благоевград
откри официално новата учебна година.
Празничен
водосвет
отслужи
Негово
Високопреосвещенство
Неврокопският митрополит
Серафим в съслужие със
свещеници от епархията.
Той
поздрави
всички
присъстващи,
като
благодари за усърдието в
работата
на
всички
приятели и съмишленици
на Центъра и пожела здраве
и още повече успехи за духовното израстване на
народа ни. На откриването на новата учебна година
присъстваха деца и възрастни – всички, които
помагат на центъра в благородната му дейност през
годините и работят за православието. А дейността
му – да припомним – са лектории, дискусии,
прожекции на православни филми, представяния на
книги, организиране на срещи и конференции,
изложби, неделни училища, набиране на хранителни
продукти съвместно с Общинския съвет по
наркотични вещества, работилници, базари, курсове

по
религия,
по
източноправославно
пеене,
иконопис,
детски
журналистически
клуб
„Кандилце“ и издаване на
младежкия
православен
вестник
„Кандилце“,
доброволческа кухня за бедни,
обучения по вероучение в
училищата,
лекции
за
възрастните и още много други
дейности в полза на хората и за
тяхното добруване. Православният център в
Благоевград работи отлично през годините с
училищата в общината, с различните общински и
държавни институции и най-вече – с много
доброволци, хора на различна възраст, но обединени
от стремежа си да правят добро. Той се утвърди като
истински духовен и обществен център, където всеки
може да намери помощ и подкрепа в трудни
моменти.
Източник: www.blagoevgrad.utre.bg

Проведе се Седмицата на православната книга във
Варна
В края на септември се проведе
Седмица на православната книга
във Варна. Форумът се състоя за
двадесет и първи път, а на него
тази година присъства и Негово
Високопреосвещенство
Черногорският
митрополит
Амфилохий
от
Сръбската
патриаршия.
Варненският
и
Великопреславски
митрополит
Йоан откри XXI-то издание на

„Седмицата на православната
книга“. „“ Както беше обявено и в
предварително
огласената
програма на форума, двадесет и
първото издание на варненската
Седмица на православната книга
ще премине под знака на голямата
и особено важна за всички нас
тема „Православното възпитание
на младите хора“, каза митрополит
Йоан.
В първата вечер на

изданието
Негово
Високопреосвещенство
митрополит Амфилохий изнесе
беседа
пред
на
тема
„Православното възпитание на
младите хора“. Добротолюбие
излъчи на живо началото на
тазгодишната
Седмица
на
православната книга.

В 21-то
19 магистри се дипломираха в Богословския
издание бяха
факултет на СУ „Св. Климент Охридски“
представени
На 19 септември в Богословския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“
най-новите
се дипломираха 19 студенти – магистри за учебната 2018/2019 учебна
книги и
академична година. Сред защитените дипломни работи имаше актуални и
книжни
интересни теми като: “Християнска духовна просвета и религиозно-нравствено
възпитание в Неврокопска епархия (Традиции и съвременни проблеми)”, “За някои
поредици в
социалнопсихологически аспекти в работата на енорийския свещеник”, “Документалният филм като средство
за катехизация. Възможностите за катехизаторска дейност извън Храма и църковния двор.”България
До 24 септември се
извършват записванията за магистърските програми в Богословския факултет. За повече информация може да
посетите сайта на Софийския университет.
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През октомври Румънската църква ще
извърши канонизация
Димитри. След предложението, внесено от
епископското събрание на Митрополията на
Бесарабия, епископ Дионисий Ерхан беше
прославен от Светия Синод на Румънската
православна църква миналата есен.
Новоканонизираният свети Дионисий ще
бъде почитан всяка година на 17 септември,
деня на неговото отиване при Бога.
Епископ Дионисий Ерхан, който един от найзабележителните
църковни
личности
от
Бесарабия през първата половина на 20-ти век,
ще бъде канонизиран за светец от патриарх
Даниил и други румънски йерарси по време на
тържествено богослужение в Букурещ през
октомври на празника на Свети Димитър Нови,
съобщиха румънски медии.
Канонизацията е определена за 27 октомври, тъй
като кръщелното име на св. Дионисий е

Отбелязвайки първия празник на св. Дионисий
Ерхан
този
вторник,
Негово
Високопреосвещенство Кишиневски митрополит
Владимир предстоя Божествената литургия в
Сурученския манастир, където се съхраняват
светите мощи на светителя.
Същия ден епископ Вениамин от Южна
Бесарабия, който пое инициативата за процеса
на канонизация, възпоменава св. Дионисий в
Кахул и благодари на Бога за дара на
канонизацията на светите. Свети Дионисий е
закрилник на епархията в Южна Бесарабия.

Митрополит Йосиф взе участие на среща на Изпълнителния
комитет на Асамблеята на каноничните епископи на САЩ
Изпълнителният комитет на Асамблеята на каноничните православни епископи на Съединените
американски щати се срещна вчера под председателството на архиепископ Елпидофор, за да обсъди
състоянието на православното християнско единство в САЩ. Признавайки предизвикателствата за
православието в световен мащаб, представителите на юрисдикциите отново изразиха своята
ангажираност към местните православни в Америка и се пренасочиха към изпълнение на призива за
каноничното и пастирско единство по съвременните проблеми.
Срещата започна с актуализация на юрисдикцията, последвана от доклада на секретаря за дейността на
органа след последното заседание на Асамблеята през октомври 2018 г. Изпълнителният комитет
продължи да обсъжда структурата на Асамблеята, включително комитети, агенции, одобрени
организации и диалози, и реши да анализира всички компоненти преди следващото заседание на
Асамблеята, за да определи най-добрия път за постигане на крайната цел за единство. Ръководителите
на юрисдикциите се ангажираха с редовно утвърждаване и очакват с нетърпение годишното събрание
на Неделя Православна през март 2020 г. в Ню Йорк. Освен това всички други йерарси, духовници и
миряни се насърчават да се организират на регионално ниво.
В отговор на призив на православните християнски специалисти в областта на психичното здраве
Изпълнителният комитет реши да възложи на одобрената организация, Православната християнска
асоциация по медицина, психология и религия (OCAMPR), да разработи работна група за справяне с
въпроса за психичното здраве. OCAMPR ще работи в партньорство с Асамблеята, чрез Службата на
секретариата. Освен това епископите получиха апел от православните християнски организации,
работещи по кризата на бездомността. В отговор на техните препоръки беше създадена работна група
за създаване на православен доброволчески корпус под ръководството на секретариата на
Асамблеята. И накрая, датата и местоположението бяха определени за 10-тата годишнина на
Асамблеята на епископите: 2-5 май 2020 г. във Вашингтон, окръг Колумбия.
На срещата участие взеха представители на Вселенска патриаршия, Българска патриаршия,
Православна църква в Америка и др.
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Започна учебната година в Софийската духовна семинария

С архиерейска св. литургия
започна новата 2019/2020 учебна
година в Софийската духовна
семинария „Св. Йоан Рилски“. Св.
Божествена
литургия
бе
възглавена
от
Негово
Високопреосвещенство Западно- и
Средноевропейският митрополит
Антоний, който бе в съслужение с
архим. Пахомий, ректор на
Софийската духовна семинария,
йеромонах
Мелетий,
прот.
Валентин
Тупаров,
свещеник
Козма Поповски и дякон Слави
Спасов, съобщи официалният сайт
на Св. Синод.
По време на богослужението
молитвено участие взе министър
Теменужка Петкова, както и

кметът на София Йорданка
Фандъкова. Проповед за празника
произнесе петокурсникът Марио
Стоименов, който говори върху
православното богословие относно
Кръста Христов. „Вървим по пътя,
по кото са вървели милиони хора,
които са стигнали до рая. Не
съществува друг път, един е пътят,
който води към рая и той е
нанагорнище. Той е Голгота,
личната голгота на всеки“, каза
петокурсникът
като
насочи
вниманието на събралото се
множетво към онзи живоносен дар,
който светът получи заедно с
Възкресението
–
Кръстът
Господен.

В края на св. Литургия Негово
Високопреосвещенство
митрополит Антоний се обърна с
отеческо слово към учениците и
преподавателите в началото на
новата
учебна
година.
Той
преподаде и архипастирското
благословение
на
Негово
Светейшество патриарх Неофит и
на Св. Синод на БПЦ-БП. Насърчи
всички да бъдат ревностни, да
дерзаят в учението и работата си и
да
се
уповават
на
Бога.
Благопожела
успешна
учебна
година на ректора на Софийската
семинария, а на учителите повече
търпение.
От своя страна архим. Пахомий
благодари на митрополит Антоний
за високата чест – да отслужи св.
литургия и да положи началото на
новата
учебна
година.
На
учениците той пожела повече
ревност, повече дръзновение и ги
насърчи да постоянстват повече в
учението, защото от тях БПЦ
очаква да станат ревностни
църковнослужители и духовници.
В края на духовното тържество бе
отслужен
и
традиционния
водосвет, с който официално
започна новата 2019/2020 учебна
година.

Столичният храм „Въздвижение на Св. Кръст“ се сдоби с копие на чудотворна
Богородична икона
С копие на чудотворната икона на
Света Богородица “Всецарица”, се
сдоби
столичният
храм
“Въздвижение на светия кръст
Господен” . Това се случва дни преди
храмовия празник на един от найновите храмове в столицата. Светият
образ бе посрещнат на 13 септември,
петък, по време на празничната
вечерня, която започва в 18 часа.
Копието
на
иконата
“Света

Богородица – Всецарица” ще остане
за
постоянно
поклонение
на
вярващите и енориашите на храм
“Въздвижение на светия кръст
Господен“. Оригиналната икона е
чудотворна и се намира във
Ватопедския светогорски манастир.
Свързана е с множество чудеса,
изцеления при болести, както и
подпомагане на всички прибягнали с
вяра към Майката Божия.

Излезе 1-ви брой на обновеното електронно списание „Светодавец“
Уважаеми читатели, в навечерието на празника Кръстовден и в началото на новата учебна година, ви представяме първия брой на обновеното електронно
православно списание „Светодавец“. Списанието е познато на читателите на сайта Добротолюбие, тъй като през 2015 г. започнахме списването му. Тогава
то бе ежемесечно и в него читателите намираха интересни и любопитни текстове от живота на Православната църква, както и от сферата на православното
богословие. Новият обновен брой на списанието също ще ви запознае с благочестиви и полезни инициативи, каквито са летните православни лагери. В
списанието ще обърнете внимание на различните проблематики около въвеждането на предмета „Религия“ в българското училище. В новия брой ще се
запознаете и с инициатива на екипа на списанието, която ще подпомогне не само учителите по предмета „Религия“, но и преподавателите по литература.
„Светодавец“ ще излиза на всеки три месеца. Списанието може да прочетете тук.

