
                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

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.  

 

Старецът Софроний 

Сахаров ще бъде 

канонизиран за светец 
Четирима атонски духовни старци ще бъдат причислени 

към лика на светиите до края на 2019 г. 

 

Старецът Софроний Сахаров 

ще бъде канонизиран за светец, 

това обяви Вселенският 

патриарх Вартоломей. Преди 

дни той съобщи че четирима 

атонски старци ще бъдат 

причислени към лика на 

светиите (вижте тук). 

Канонизацията на отец 

Софроний, който е бил духовно 

чедо на св. Силуан Атонски, се 

случва 26 години след неговата 

кончина. Старецът Софроний 

почива на 11 юли 1993 г. на 97-

годишна възраст в основания от 

него манастир във 

Великобритания. Четири дни 

преди да се престави пред Бога, 

той спира разговорите с хората, 

а лицето му става изпълнено от 

светлина. „Имаше същия вид, 

когато служеше св. Литургия“, 

споделят свидетели на 

последните дни на стареца. 

„Благослови ни без да каже и 

дума, след това усетих, че ще 

ни напусне“, спомня си архим. 

Захариас Захару. Вселенският 

патриарх Вартоломей обяви 

също, че скоро ще бъдат 

канонизирани четирима нови 

светии, това са старците Даниил 

Катанакиотски, Йероним 

Симонопетритски, Йосиф 

Исихаст и Ефрем Катанакиотски.  

Добрата новина бе съобщена 

днес по време на срещата на 

Вселенския патриарх с 

представителите на манастирите 

на Св. Гора в Карея. Патриархът 

бе посрещнат от ръководството 

на Протата, както и от монаси от 

светогорските манастири. По 

думите на патриарха светиите са 

това, което Църквата има като 

най-голяма ценности. Патриарх 

Вартоломей е на свое седмо 

посещение в Атон. Повече на 3-

та страница.  

 

 

Патриарх Неофит отбеляза своя 74-ти рожден ден 

Българският патриарх 

Неофит отбелязва днес своя 

74-ти рожден ден. По този 

повод в Троянския 

манастир  сутринта беше 

отслужена св. литургия, 

последвана от  молебен за 

здравето и дълголетието на 

Негово Светейшество. В 

Троянската света обител 

Негово светейшество приема монашески постриг през 1975 г. Миналата година на рождения 

си ден Негово Светейшество получи званието „почетен гражданин на Троян“. Поздравление 

към Негово Светейшество Българският патриарх Неофит по случай 74-ия му рожден ден бе 

произнесено от Мелнишкия епископ Герасим и Белоградчишкия епископ Поликарп. Екипът 

на сайт „Добротолюбие“ поздравява Негово Светейшество и му пожелаваме крепко здрав, да 

запази тази любов и топлина, с която пристъпва към всеки,  още дълги години да бъде  верен 

служител на майката Църква. 

 

През 2019 г. Боянската църква отбелязва годишнина от обновяването си 

Боянската църква „Св. Николай и 

св. Пантелеймон“ ще отбележи 

през октомври два юбилея. 

Църквата е строена първо в края на 

Х-началото на ХI в., а през ХIII в. 

при севастократор Калоян е пристроена основната част, чиито 

стенописи са най-ранен образец на европейския ренесанс. През тази 

година се навършват 760 години от обновяването на Боянската църква 

и 40 години от включването на паметника в Списъка на световното 

културно наследство на ЮНЕСКО.  

Архимандрит Никодимос 

Кабарнос изпълни 

православни песнопения в 

София 

При особено голям интерес премина 

концерта на архим. Никодимос Каварнос в 

София на 17-ти октомври. Той пя православни 

песнопения по повод рождения ден на 

Светейшия патриарх Неофит в старинния 

столичен храм „Св. София”.  На концерта 

присъстваха стотици православни християни 

и гости на столицата, които се насладиха на 

песнопения известни в целия православен 

свят, едно от които бе „Чистая дево”. Отец 

Никодимос пя заедно със Свещеническия хор 

с диригент ик. Кирил Попов. Добротолюбие 

излъчи на живо концерта във Facebook.  

 



Изданието се 

провежда за 64-та 

година.   
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Празничната св. литургия бе възглавена от Мелнишкия епископ Герасим, а патриарх Неофит 

изпрати поздравителен адрес и пожела успех на учениците в духовното школо 

На празника на  преподобния Йоан 

Рилски Чудотворец – патрон на 

Софийската духовна семинария, 

духовното школо отбеляза своя 

храмов празник.  

Светата литургия за празника бе 

възглавена от главния секретар на Св. 

Синод Негово Преосвещенство 

Мелнишкия епископ Герасим в 

съслужение с ректора на семинарията 

архимандрит Пахомий, заместник-

ректора йеромонах Мелетий, 

предстоятеля на Руското подворие 

архимандрит Васиан Змеев, иконом 

Василий Сарян, ефимерия свещеник 

Козма, прот. Стилян Табаков, както и 

много свещеници от Софийска и други 

епархии. За празника на Семинарията 

официални гости бяха министърът на 

образованието и науката г-н Красимир 

Вълчев, зам. министърът г-жа Таня 

Михайлова, деканът на Богослофския 

факултет г-н Ивайло Найденов, 

началникът на РУО София-град г-жа 

Ваня Кастрева и други гости. 

Проповед за св. Йоан Рилски 

Чудотворец, за неговия 

живот и завет произнесе 

Йосиф Ковчазов от XII 

кл. Семинарският храм беше 

изпълнен с богомолци, 

дошли да се поклонят на 

частица от мощите на 

Рилския светец. В края на 

богослужението епископ 

Герасим прочете 

поздравително слово от 

патриарх Неофит. От своя 

страна архимандрит Пахомий 

отправи благодарност към Негово 

Светейшество българския патриарх 

Неофит за поздрава, както и към 

Мелнишкия епископ Герасим за 

отслужването на светата литургия. 

Отец Пахомий отбеляза, че  

трябва да сме радостни задето храмът 

на Семинарията носи името на преп. 

Йоан Рилски Чудотворец и че тук се 

съхранява частица от светите му 

мощи, което е голямо благословение 

за цяла София. Ректорът поздрави 

официалните гости и благодари на 

министъра на образованието и науката 

г-н Красимир Вълчев за подкрепата 

към Семинарията, която дава 

възможност подрастващи да бъдат 

възпитавани в нашите традиции и вяра 

като достойни християни и 

българи.Празникът завърши с прием в 

Аулата на Семинарията, където 

певческите групи с ученици от 

Семинарията, водени от йеромонах 

Мелетий и г-н Калин Кирилов 

изпълниха църковни песнопения. 

 

Проведе се Седмицата на православната 

книга в Белград, Сърбия 

В календара 

на 

културните 

събития в 

Югоизточна 

Европа централната 

позиция в края на октомври е заета от 

много десетилетия Международния 

Белградски панаир на книгата, част от 

него е Международен ден на 

правосавната книга. Важно за Панаира 

на книгата е изобилната програма на 

странични събития. Чрез множество 

промоции, презентации, лекции, 

конференции на кръгли маси и публични 

дискусии, участниците представят на 

широката аудитория много теми, важни 

за литературата, издателството и 

културата. В програмата на 

православните книги ще бъдат 

дискутирани и двутомната Библейска 

енциклопедия на протодякон Радомир 

Ракич и събраните съчиненеия на 

Църногорски-Приморския митрополи 

Амфилохий.  

 

Румънски йерарх насърчи монасите да нямат 

профили в социалните мрежи 

„Процесите, които са в света 

противоречат на древното монашеско 

правило Ora et labora! (Моли се и 

работи!)„, каза архиепископът на 

Трансилвания. Изказването си 

архиепископ Ириней направи по време 

на първото по рода си монашеско 

събрание на петте епархии от 

архиепископията на Трансилвания. Той 

изтъкна опасностите от използването на 

социалните платформи за духовния 

живот на монасите. „Съвременният 

монах не се нуждае от виртуална 

идентичност, за да общува със света, 

дори и в желанието си за мисия“, 

отбеляза архиепископът. Той заяви, че 

общуването в социалните мрежи е 

„изкуствено и стерилно“ и „разделя 

хората, а не ги обединява“. По думите му 

при замяната на духовните търсения със 

светския дух, който се смята за прогрес, 

ежедневната молитва, послушанието и 

дори времето за почивка намаляват. 

Архиепископ Ириней заявява още, че 

този процес противоречи на древния 

монашески принцип: Ora et labora! – 

Моли се и работи! Рисковете, свързани с 

духовния живот, за които архиепископът 

говори, включват отчуждение от Бога, от 

ближните и от нас самите, нестабилност, 

недисциплинираност и загуба на време. 

Той посъветва монасите и монахините от  

 

епархията му да имат повече време за 

молитва, защото „броеницата трябва да 

бъде единственият ви мобилен телефон“, 

каза той. Само по този начин монасите 

ще бъдат светлина за миряните, каза още 

архиепископ Ириней. За вредите и 

зависимостите от социалните мрежи за 

първи път става въпрос на монашеска 

конференция. Това единствено показва, 

че в следващите години духовните борба 

против зависимостта на социалните 

мрежи ще се засили.  
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Кои са четиримата атонски старци, 

които ще бъдат канонизирани? 

 

Отец Даниил Катунакиотски 

Отец Даниил Катанакиотюл е родом от Смирна и е роден през 

1846г. Постриган е  в монашество през 1866 г. в руския 

манастир „Св. Пантелимон“, на 20-годишна възраст. По-късно 

е изпратен от Вселенския патриарх, за да поднови духовния 

живот на манастира „Св. Анастасия“ в Солун. След като се 

завръща в Св. Гора, той остана в манастира Ватопед пет 

години, а след още девет месеца в Смирна се връща в 

Градината на Майката Божия, където полага основите на 

Даниелите в Катунакия. Отец Даниил бил иконограф. Той 

преминал във вечността на 8 септември 1929 година. 

Отец Йероним Симонопетритски 

Отец Йероним Симонопетритски е роден през 1871 г. в Мала 

Азия. На 17-годишна възраст той влиза като послушник в 

манастира Симонопетра в Атон и пет години по-късно е 

постриган в монашество. През 1920 г. е избран за игумен на 

манастира. През 1937 г. е назначен за игумен на манастира 

„Възнесение Господне“ в Атина, който управлява 20 години. 

Той премина при Господа на 7 януари 1957 г. 

Отец Ефрем Катунакиотски 

Отец Ефрем Катунакиотски е роден на 6 декември 1912 г., като 

при кръщението получава името на Вангел (Евангел на гръцки 

бел.ред.). Считан за един от най-почитаните духовни старци на 

миналия век, отец Ефрем Катунакиотски е ученик на стареца 

Йосиф Исихаст. Той преминал във вечността през 1998 г. 

Отец Йосиф Исихаст 

Благочестивият Йосиф Исихаст е роден през 1898 г. на остров 

Парос в Гърция. Осиротял като дете, младият човек започва да 

работи в пристанището на Пирея, след което се записва в 

армията. След като завършил военната си служба, той се 

срещна в Атина с монах от килия Кариес, когото помолил да го 

вземе със себе си, когато се върне на Атон.  Той раздал цялото 

си богатство на бедните и домакинството си и взел 

окончателното решение да отиде в СВ. Гора. Преставя се в 

Господа през 1959г. 

 

Св. Гора приема по 250 000 

поклонници годишно 

Ще бъдат засилени фериботните връзки с монашеската 

република, съобщиха гръцките медии. Причината е 

увеличаването на плоклонниците, които всяка година 

нарастват. Според управата, занимаваща се с туризма и 

поклонничеството на Св. Гора, поклонниците са се увеличили 

осезаемо. „През последните години наблюдаваме значително 

увеличение на поклонниците, не само идващи от различни 

части на Гърция, но и от чужбина. Поради тази причина и по 

отношение на Светата общност и доверието, което отците 

са ни показали, компанията и служителите непрекъснато 

усъвършенстват транспорта си до Атон“, каза председателя 

на туристическото дружество, превозващо поклонниците до 

и около Св. Гора. По думите му поклонниците, които 

посещават Атон, надвишават 250 000, а трафикът и камионите 

(около 10 000) се увеличават поради нуждите на реставрациите 

на манастирите и извършените работи. „Въпреки това, 

миналата година видяхме спад в броя на руските поклонници и 

това беше удар, който можем да кажем, че е компенсиран от 

посещенията на сърби, румънци и българи“, добавя още той. 

 

Беше ръкоположен митрополитът на Лимнос 

Йеротей III 

В средата на октомври, в препълнения 

катедрален храм „Благовещение“, в 

гръцката столица архиепископът на 

Атина и цяла Гърция Йероним, извърши 

хиротонията на новоизбрания 

митрополит на островите Лимнос и 

свети Евстратий Йеротей III. 

Присъстваха и над двадесет 

митрополита на Гръцката православна 

църква сред, които бяха митрополитите 

на: Неа Йония Гаврии, Закинтос 

Дионисий, Фтиотида Симеон, Кифися 

Кирил, Метеора Теоклит, Коринт 

Дионисий, Месиния Хризостом, 

Димотика Дамаскин, Нигерия 

Александър, Марония Пантелейнон. По 

време на хиротонията новият 

митрополит на Лимнос Йеротей едва 

сдържаше сълзите си. Той благодари на 

Високопреосвещените митрополити, 

които са гласували за неговия избор по-

рано този месец. Също така  

 

благодарностите му бяха насочени и към 

митрополитът на Месогия и Лаврио 

Николай, чийто протосингел е бил в 

продължение на 14 години. Заради 
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високото уважение и обич към Негово 

Високопреосвещенство имаше гости от 

остров Спецес, от където е самият той, 

както и от митрополията на Кифися, 

където дълги години е служил и са го 

наричали „ангелогласният“, заради 

прочувственият начин, по който е 

изпълнявал песнопенията по време на 

служението си. На 11 октомври се 

проведе изборът за митрополити на 

Фтиотида (бе избран епископът на 

Теспион Симеон) и на Калаврита (бе 

избран архимандрит Йероним, след като 

митрополит Амвросий се оттегли през 

август) и на Лимнос (бе избран с 62 

гласа Йеротей III, след като миналия 

месец почина митрополита на Лимнос 

Йеротей II). В гръцките медии, които 

отразиха събитието, прави впечатление, 

че митрополит Йеротей III Лимноски е 

високооценяван духовник и приеман 

радушно т клира и миряните. Множество 

хора отбелязаха, че от трите хиротонии 

през последните дни, днешната беше 

най-посещавана от граждани на цяла 

Гърция.  Възгласът Достоин огласи 

храмът над 30 пъти. Със сълзи, 

прегръдки и благословия, владиката 

изпрати всеки един дошъл да 

засвидетелства уважението си към него в 

този ценен миг от живота му. 

 

В Яш тържествено бе отбелязана паметта на св. Петка 

Стотици хиляди се поклони на чудотворните мощи на св. Петка 

Търновска, намиращи се в северния румънски град Яш. 

Тържествата по повод празника на светицата започнаха на 12 

октомври, когато бяха посрещнати мощите на св. Спиридон 

Тримитунтски. Хиляди православни християни се поклониха на 

светията и изпросиха неговата молитвена помощ. Вчера бе 

отслужено и всенощно бдение в чест на св. Петка, а днес 

румънските митрополити, в съслужение с гости от Поместните 

православни църкви, отслужиха св. литургия пред катедралата, в 

която се покоят мощите на търновската светица. Празникът на 

св. Петка е един от най-големите в Румъния, като само за дните 

13-14 октомври Яш е посетен от почти милион и половина 

поклонници от целия православен свят. Стотици българи също 

се присъединяват към тържествата, като съучастват молитвено в 

духовните събития. 

Св. Ефрем Нови се яви на жена и изцели мъжа й 

На 17 октомври в София бе известният църковен певец архим. Никодимос 

Кабарнос. Той изнесе концерт по повод рождения ден на Негово Светейшество 

патриарх Неофит. Екипът на Добротолюбие се срещна с него и разговаря за 

духовния му път, монашеството, църковното пеене и изкушенията на сцената.  

Цялото интервю може да очаквате на 3-и ноември в първия 

брой на предаването „Православието днес”. 

Сега обаче ви предлагаме разказ на отец Никодимос за св. Ефрем Нови. В 

България светецът стана известен благодарение на книгите, издадени през 

2018-а година за възрастни „Свети Великомъченик и чудотворец Ефрем Нови“ 

и детската „Светецът светкавица“. Автор на четивата е журналистът Ангел 

Бончев. Свети Ефрем Нови се прослави с много чудеса, след като неговата икона с целебни мощи бе посрещната в десетки 

градове у нас и стотици православни християни се поклониха и сърдечно помолиха.  Добротолюбие е медиен партньор на 

изданията, а отец Никодимос Кабарнос съдейства на Ангел Бончев за разпространие на славата на дивния св. Ефрем. По този 

повод ви предлагаме малка част от интервюто с отеца. В нея той разказва само за едно големите чудеса на св. Ефрем.  

 

– Отец, вие споделихте преди време, 

че св. Ефрем е светецът на Вашето 

сърце. Защо това е така? 

– За мен този светец е много обичан, 

както не веднъж съм споделял. Той за 

мен е много важен, тъй като е свързан 

със св. Рафаил, покровителят на острова 

от който идвам Митилини. И двамата са 

живеели в един период от време. Поради 

това и двамата светии за мен са велики и 

са се загнездили дълбоко в сърцето ми. 

– Когато кажем свети Ефрем Нови, 

ние най-често го свързваме с чудесата 

му, които както знаем са много бързи. 

Вие имате ли? 

– Чудесата му са непрестанни и 

неизброими! Разбрах и за много чудеса, 

които е извършил свети Ефрем, след 

като вече хората го познават и му 

споделят в молитва проблемите си и 

чакат той да откликне. И аз съм имал, но 

най-разтърсващото за мен е на една 

госпожа, която ми сподели история за 

едно чудо, което се е случило в 

болницата. Нейният съпруг страдал 

тежка форма на   рак. Тя много обича св. 

Ефрем. По времето, когато са имели 

проблеми е посетила манастира на свети 

Ефрем Нови в Неа Макри и се 

помолила.Светията ѝ се явил и без да 

мога да споделя много подробности, тъй 

като е нещо лично в живота на тези хора, 

бих искал да знаете, че мъжът е жив и 

здрав от много години, напълно се е 

излекувал с помощта на светеца. Св. 

Ефрем е новопросиял светия, знаете 

житието и мъченичеството му, какви 

болки и ужасии, и гавра е преживял. 

Поради това той обича хората и ни 

помага. Това, което правят светците, е да 

ни пращат ангели, за да ни помагат във 

всеки един момент от нашия живот, да 

извършват чудеса, да ни изцеляват, да ни 

превърнат в хора, които не забравят 

благодеянията на Бога, Неговото 

величие, чудесата, които може да 

извърши. 

 


