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Православен информационен център на Неврокопска света митрополия
ПРАВОСЛАВЕН ЖУРНАЛИСТИЧЕСКИ КЛУБ „КАНДИЛЦЕ”
10 години Православен
информационен център
На 17 февруари 2019 година
Православният информационен център на Неврокопска
света митрополия отбеляза
своя десети рожден ден.
По традиция Негово Високопреосвещенство Неврокопският митрополит Серафим
отслужи водосвет и молебен
в съслужение със свещениците Светослав Кючуков, Стоян
Бербатов и дякон Георги Кацаров. Децата от неделното
училище към Православния
център поздравиха гостите с
изпълнение на празнични
тропари и молитви.
Екипът на Православния
журналистически клуб бе
подготвил Xти брой на вестник „Кандилце“, а доброволците от кухнята за нуждаещи
се хора към църквата „Св.
Николай“ се бяха погрижили
за почерпката на десетките
присъстващи.
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Срещи на митрополит Серафим с
ученици и студенти.
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Вестта за Възкресението да носи радост и много надежди на всички хора!
Интервю с Неврокопския митрополит Серафим
- Ваше Високопреосвещенство, как да се подготвим духовно за Великден?
- Този празник е предхождан
от най-големия пост през годината, наречен Великият
пост. Това е време, в което
човек трябва да положи усилия над себе си, да се бори с
пороците си, с греховете си,
със страстите си, с всички
онези неща, които го отдалечават от Бога и които са в
разрив с Божиите заповеди.
- Какво пропускаме в отбелязването на празника?
- Най-важното за този празник е вярата ни във Възкръсналия от мъртвите. Много пъти, увличайки се около изпълнението на красиви, разнообразни традиции, свързани с
празника, може би се случва
да забравим за Този, Който е
в центъра на празника – самият Господ Иисус Христос.
- Мислите ли, че днес човек
е готов на саможертва?
- Във всяко едно историческо време може човек да се
жертва, стига да е израснал
във вярата си и да е дорасъл
до това съвършенство. Това
става чрез дейната проява на
любов към Бога и ближния.
- Какво може човек да жертва?
- Човек може да жертва от
себе си онова, което счита за
стойностно в своя живот. Може да жертва време, сили,
средства… Може да жертва
дори и чувствата си. Много
неща, които човек счита за
своя ценност.

- Какви дела трябва да извършва човек, за да е добър?
- Само Бог може да каже кой
е добър и кой не е. Ние знаем,
че добри дела са тези, които
съответстват на Божието сло-

во, тези, които са следствие
на Божиите заповеди.
- Днес случват ли се чудеса?
- Разбира се. Чудесата са
свръхестествени явления, които произтичат от Бога и са за
някаква полза на човеците.
Има и други чудеса, които
стават по по-незабележим начин, които се извършват попостепенно и те най-вече се
отнасят до промяната на човека, до неговото въздигане
от порока и греха към добродетелността и Бога.
- Когато се срещате с деца,
какво най-често Ви споделят те?
- Най-малките се впечатляват от нещата, които предизвикват някакво удивление и
които носят радост. Поголемите имат различни въпроси, а най-големите се притесняват въобще да задават
въпроси и повече изслушват,
но по-малко споделят това,
което ги интересува.

- Какво искате да достигне
до децата?
- Това, което бих желал да
достигне до децата, е найнапред вярата във възкръсналия от мъртвите Господ
Иисус Христос. Вярата във
вечния живот и в това, че
Бог като любящ баща има
непрестанно Своята грижа
за всеки един човек и желае
всички да се спасят и да
стигнат до познание на истината. Именно това е желанието на цялата Църква –
децата да познават вярата
си, да я изучават и да достигат постепенно в растежа си
до познанието на истината.
Ние вярваме и знаем думите
на Спасителя, Който казва:
“Аз съм пътят, истината и
животът.”, т. е. ние знаем, че
истината е Самият Господ.
- Какво пожелавате на читателите ни?
- Това славно събитие да носи радост и много надежди на
всички хора. С тази радост да
могат да понасят и преодоляват всички трудности в живота. Пожелаваме също така онзи мир, който е донесъл
Христос в душите на своите
ученици, когато се явява след
Възкресението си, да го имат
всички хора, които вярват в
Него. А хората, които не вярват – за тях винаги се молим
Бог да открие Себе си и на
тях и да им дари Своя мир и
тази радост от Неговото Възкресение.
Валерия Гаджева
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Частици вечност
Църква „Възкресение Христово“ в Рабат, Мароко
В края на април за поредна година чрез богослуженията в храма хиляди
ще изживеят и съпреживеят Страданията, Разпятието, спускането в гроба,
слизането в Ада и Възкресението на Господ Иисус
Христос. Отново погледите ще бъдат насочени към
Светия град Йерусалим,
където по традиция в храм
„Възкресение Христово” –
след усърдните молитви,
отправени към Бог от патриарх Теофил – ще слезе
Благодатният огън.
Освен в Йерусалим хиляди храмове по света ще
съпреживеят радостта от
Христовото Възкресение.
Пасхалната вест ще възрадва и православните
християни в Мароко. Африканската държава е с
преобладаващо
мюсюлманско население. Според
статистиките, днес едва
1% от населението изповядва
християнството,
въпреки че Христовото
слово по тези земи е разпространено още в периода
на Римската империя. Територията на днешно Мароко е свързана с първите
християнски
мъченици,
сред които особено се отличава името на свети
Маркел Танжерски, отка-

причината в края на ІІІ в.
да бъде посечен с меч.
През 20-те години на
ХХ в. в Мароко пристигат
икономически емигранти
от Източна Европа. Сред
тях има и руснаци, бягащи
от извършените в Русия
промени след Октомврийската революция. За
духовното им обгрижване
архиереят на Западноевропейската епархия на Руската православна църква –
митрополит Евлогий (1868
-1946), изпраща в Мароко
руския йеромонах Варсонофий (1887-1952), който
временно е пребивавал в
Рилския манастир и дори
написал акатист на св. Йоан Рилски.
Пристигайки в Мароко,
монахът организира православна енория, която е
регистрирана през 1927 г.
с името „Православна църква и руски дом в Мароко”. Всичко това става и с
благословението на александрийския патриарх Мелетий ІІ (1871-1935). В
спомените си („Пътят на
моя живот”) митрополит
Евлогий отдава важно значение на създаването на
руската православна енория в Мароко; той пише за
„исторически важното
събитие – възобновяване

Николай Шкарина.
В същото време тежка
болест застига един от
знатните жители на Рабат, изповядващ исляма.
Виждайки че тогавашната медицина не му помага особено, Шериф Хюсейн Джебли моли своята
съпруга да извика отец
Варсонофий, за да се помоли за неговото оздравяване. След като православният духовник извършва молебена, мюсюлманинът оздравява. В знак на
благодарност той дарява
част от земята си за строежа на православна църква.

на и камбанарията. През
1933 г. към храма е учреден и благотворителен комитет, който да подпомага

Посещение на Александрийския патриарх Теодор в
църквата „Възкресение Христово“, гр. Раблат,
23 март 2015 г.

На 9 март 1931 г. митрополит Евлогий благославя
проекта за православната
църква
„Възкресение
Христово” в Рабат, а през
лятото на същата година
се поставя първият камък.
До днес е запазено и писменото благословение на
Кириарха: „24 февр. /9
март. Благословение построитъ св. храме по етому плану. Митрополит
Евлогiи”.
Храмът е осветен
Пасхално богослужение, април 2014 г.
на 13 ноември 1932 г. от
Свещ. Максим Массалитин
архиерея на Западноевропейската епархия на Руската православна църква –
зал да участва в извършва- на православието в тази митрополит Евлогий (1868
ните езически ритуали и част на Африка”. В по- -1946). В деня на освещеоткрито – без страх – обя- мощ на отец Варсонофий нието отец Варсонофий е
вил, че е последовател на архиереят изпраща йеро- въздигнат в сан архимандХриста. Това е и монах Авраамий и дякон рит. След месец е построе-

живеещите в Мароко православни християни. През
2011 г. храмът е изографисан и украсен с нов каменен иконостас. Пълното
обновяване на храма завършва през 2015 г. На 23
март с. г. камбаните на
„Възкресение Христово”
бият тържествено, за да
огласят посещението на
Александрийския патриарх Теодор ІІ в храма.
Кристиян Ковачев
* Всички използвани снимки са
от Facebook страницата на
църквата „Възкресение Христово” в Рабат - https://
www.facebook.com/
eglise.russe.rabat/ – и се публикуват с одобрението и благословението на протойерей
Максим Массалитин.
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Страничка за малките християнчета
Добри хора все още има!
На 22 март 2019 г. на площад „Георги Измирлиев“ - пред сградата на Община Благоевград, се проведе благотворителен базар.
Той привлече благоевградчани с пъстри картини, изобразяващи цветя — символ на настъпващата
пролет, с различни икони, красиви порцеланови свещници и ръчно изработени сувенири, свързани с наближаващите Великденски празници. Наред с интересните предмети, базарът предложи и градински цветя,
красиво аранжирани и украсени от доброволци, включили се в подготовката на мероприятието. Жителите
на Благоевград с радост се отзоваха на призива за благотворителност. Събраните средства отидоха в подкрепа на доброволческата кухня за бедни към църква
„Св. Николай Мирликийски“ в кв. „Грамада“, Благоевград.
Базарът е организиран по инициатива на Православен информационен център на Неврокопска св.
митрополия и Общински съвет по наркотични вещества Благоевград. „Благословена да е ръката, която дава!“ Още веднъж благоевградчани доказаха, че добрите хора не свършват, както не свършват и добрите дела. Успехът на това мероприятие даде на нуждаещите
се освен топла храна и надежда, че добри хора с широки сърца винаги ще има.
Ивана Виделова

Броя подготвиха:
Анна Кючукова, VI а клас,
Ивана Виделова, XI ОУ „Христо Ботев“
Валерия Гаджева, ПМГ „Акад. П.С. Корольов“
Асен Христов—ПГТЛП „Гоце Делчев”
Кристиян Ковачев, ЮЗУ “Неофит Рилски“
Петър Петров, Православен център
Мирела Кючукова, Православен център
Г-жа Антоанета Гулева
Православен информационен център
на Неврокопска света митрополия

Благоевград, ул. „Тракия” № 3
/в близост до паметника Гоце Делчев/,
тел. 073/ 83 33 37,
моб.тел 0885207106, 0886417222
e-mail: ppcenter.blg@gmail.com
Уеб сайт : www. pic-blg.com
Вестник „Кандилце” съдържа свещени текстове и
изображения и не бива да се използва за битови нужди

