
  

 

www.fatima-pleven.bg                                    бр. 1 (1), 24 март 2018 г. 

ВРЪБНИЦА - СТРАДАНИЕ ГОСПОДНЕ 

  



2 

ВРЪБНИЦА - СТРАДАНИЕ ГОСПОДНЕ 

ВСТЪПИТЕЛНИ ОБРЕДИ  
 
Днес честваме влизането на Госпо-
да Исуса Христа в Йерусалим, за да 
извърши пасхалната тайна. Затова 
се възпоминава това влизане на Гос-
пода или с шествие, или с тържест-
вен вход. В определено време верни-
те се събират на подходящо място 
извън църквата, към която се отп-
равя шествието, Верните държат 
клонките в ръцете си. Свещеникът, 
облечен в предписаните за литургия 
одежди (червен цвят), отива при 
събрания народ. След това поздра-
вява народа: 
 
Възлюбени братя, след като се под-
готвихме още от началото на вели-
кия пост с покаятелни и милосърдни 
дела, днес се събираме, за да пред-
шестваме с цялата Църква пасхална-
та тайна на нашия Господ, а именно 
смъртта и възкресението Му, за чие-
то изпълнение Той влиза в Йеруса-
лим. С жива вяра и благочестие да 
се присъединим към Господа при 
Неговото влизане в свещения град и 
да се помолим за благодатта да Го 
следваме до кръстната смърт, за да 
имаме участие във възкресението и 
живота. 
 
Всемогъщи, вечни Боже, освети с 
Твоето благословение тези върбови 
клонки и стори ние, които ликуващи 
придружаваме Христа, нашия Цар, 
да можем чрез Него да стигнем до 
вечния Йерусалим. Който живее и 
царува през всички векове на веко-
вете. 
 
 

Благословен Идещият  
в име Господне. 

Четене от светото Евангелие спо-
ред Марко. 11,1-10 

Когато наближиха до Йерусалим 
и Витания при Елеонската планина, 
Исус изпрати двама от учениците си, 
и им казва: "Идете в селото, що е 
насреща ви, и щом влезете в него, 
ще намерите вързано осле, което 
никой човек не е възсядал; отвърже-
те го и докарайте. И, ако някой ви 
рече: "Защо правите това?" отгово-
рете, че то е потребно на Господа; и 
веднага ще го прати тука. 

Те отидоха и намериха ослето, 
вързано о врата на улицата, и го от-
вързаха. И някои от стоящите там 
им казваха: "Какво правите? Защо 
отвързвате ослето?" А те им отгово-
риха, както им бе заповядал Исус. И 
ония ги пуснаха. 

И докараха ослето при Исуса, 
намятаха върху него дрехите си, и 
Исус го възседна. А мнозина пости-
лаха дрехите си по пътя; други пък 
сечеха клони от дърветата и пости-
лаха, възклицаваха и казваха: 
"Осанна, благословен Идещият в 
име Господне! Благословено царст-
вото на отца ни Давид, който иде в 
име Господне. Осанна във висини-
те!" 

Това е слово Господне. 
 
Колекта 
Всемогъщи вечни Боже, който отре-
ди нашият Спасител да се въплъти и 
да претърпи кръстна смърт, за да 
даде на човешкия род пример за 
подражание в смирението, стори, да 
заслужим да имаме за образец Него-
вото търпение и дял във възкресени-
ето Му. Който е Бог и с Тебе живее 
и царува в единство със Светия Дух 
през всички векове на вековете. 
Вс: Амин. 
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ПЪРВО ЧЕТИВО 
 

Лицето си не скривах от поругание, 
и зная, че няма да остана посрамен. 

 
Четене из книгата на пророк 
Исаия. 50,4-7 

Господ Бог ми даде език на мъд-
ри, за да мога с думи да подкрепя 
изнемогващия. Всяка заран той про-
бужда, пробужда ухото ми, за да 
слуша като ония, които се учат. Гос-
под Бог ми отвори ухото. 

И аз се възпротивих, не отстъпих 
назад. Тялото си предадох на биещи-
те, и страните си - на удрящите; ли-
цето си не скривах от поругание и 
заплюване. 

И Господ ми помага: затова се не 
срамувам, затова държа лицето си 
като кремък, и зная, че няма да оста-
на посрамен. 

Това е Божие слово. 
 
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ 
Пс 21,8-9.17-18а. 17-20.23-24  
 
О Боже, Боже ти ме изостави 
 
Всички, които ме виждат,  ме руга-

ят; * 
клатейки с глава, с уста казват: * 
Той се уповаваше на Господа, нека 

го избави; * 
нека го спаси, ако му е угоден. О 
 
Защото псета ме окръжиха,* 
сбирщини злосторници ме обиколи-

ха, * 
пробиха ми ръцете и нозете,* 
и изброиха всичките ми кости. О 
 
Делят помежду си дрехите ми и за 
одеждата ми хвърлят жребий. * 
Но Ти, Господи, не се отдалечавай 

от мене, * 
Господи, сило моя! * 
Побързай ми на помощ. О 
 
Ще възвестявам Твоето име на бра-

тята си, †  
сред събранието ще Те хваля. 
Вие, които се боите от Господа, въз-

хвалете Го,  
цялото потомство Яковово, просла-

ви Го.  
Да благоговее пред Него цялото по-

коление Израилево. О 
 

ВТОРО ЧЕТИВО 
 

Смири себе Си, затова и Бог Го  
високо въздигна. 

 
Четене от посланието на Свети 
Павел Апостол до филипяни.    2,6-
11 

Исус Христос, бидейки в образ 
Божий, не счете за похищение да 
бъде равен Богу; но понизи Себе си, 
като прие образ на раб и се уподоби 
на човеци; и по вид се оказа като 
човек, смири Себе си, бидейки пос-
лушен дори до смърт, и то смърт 
кръстна. 

Затова и Бог Го високо въздигна 
и Му даде име, което е по-горе от 
всяко име, та в името на Исуса да 
преклони колене всичко небесно, 
земно и подземно, и всеки език да 
изповядва, че Исус Христо е Господ, 
за слава на Бога Отца. 

Това е Божие слово. 
 
СТИХ ПРЕДИ ЕВАНГЕЛИЕТО  
Фил 2,8-9 
Христос биде за нас послушен дори 
до смърт, и то смърт кръстна. Затова 
и Бог Го високо въздигна и Му даде 
име, което е по-горе от всяко име. 
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Вс: Вярвам в един Бог, Всемогъ-
щия Отец, Творец на небето и на 
земята, на всички видими и неви-
дими неща. И в един Господ Исус 
Христос, Единороден Син Божи, 
роден от Отца преди всички веко-
ве. Бог от Бога, Светлина от Свет-
лината, истински Бог от истинс-
кия Бог. Роден, несътворен, едино-
същ с Отца, чрез Когото всичко е 
станало. Който за нас човеците, и 
за наше спасение, слязъл от небето 
и се въплътил от Дева Мария под 
действие на Светия Дух и станал 
човек. Разпънат бил също за нас 
при Понтийския Пилат; страдал и 
бил погребан и възкръснал на тре-
тия ден според Писанията; и се 
възнесъл на небето, седи отдясно 
на Отца. И пак ще дойде със слава 
да съди живите и мъртвите и Цар-
ството Му няма да има край. Вяр-
вам в Светия Дух, Господ и Жи-
вотворящ, Който произхожда от 
Отца и Сина; Който ведно с Отца 
и Сина е обожаван и славословен; 
Който е говорил чрез пророците.  
Вярвам в една, света, католическа 
и апостолска Църква. Изповядвам 
едно кръщение за опрощаване на 
греховете и очаквам възкресение-
то на мъртвите и живота на бъде-
щия свят. Амин. 
 
Молитва на верните 
Чрез Исус Христос, който ни е по-
мирил със своя Отец чрез страда-
нието и смъртта си и иска да ни 
дари спасението, да поднесем на 
Бога нашите молитви. 
 
1. Да се помолим за светата Църква, 
да носи на страдащите утехата, а 
грешниците да помирява с Бога. 
 
2. Да се помолим за Папа  Франциск, 

Бог да го укрепва в неговата служба. 
 
3. Да се помолим за международни-
те организации, винаги да работят за 
мир в света. 
 
4. Да се помолим за всички кръсте-
ни, да намерят в светото Причастие 
силите за понасяне на всекидневния 
кръст.  
 
5. Да се помолим за нашите почина-
ли братя и сестри.., очистени от гре-
ховете си вечно да се радват на Бога. 
 
6. Да се помолим за нашата свeта 
общност, дълбокото преживяване на 
пасхалните тайни да ни изпълни с 
мир. 
 
Допълнителни намерения ... 
 
Боже, който имаш милост върху 
човешката слабост и си ни дал 
Твоя Син, за да ни спаси, изслу-
шай молитвите на Твоята Църква 
и направи, всички създания да 
могат да се зарадват някой ден от 
окончателната победа на доброто 
срещу злото. Чрез Христа, нашия 
Господ. Амин. 
 
Молитва над даровете 
Боже, чрез страданието на Твоя Син 
нека се ускори деня на Твоето поми-
рение с нас, което макар и да не зас-
лужаваме поради делата си, чрез зас-
тъпничеството на чудното Жертвоп-
риношение, да го придобием като 
дар на Твоето милосърдие. Чрез 
Христа нашия Господ. 
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Предисловие 
 
Св: Господ да бъде с вас. 
Вс: И с твоя дух. 
Св: Горе сърцата. 
Вс: Отправени са към Господа. 
Св: Да благодарим на Господа, на-
шия Бог. 
Вс: Достойно и праведно е... 
... 
Вс: Свет, свет, свет Господ Бог 
Саваот. Пълни са небесата и земя-
та с Твоята слава. Осанна във ви-
сините. Благословен, Който идва в 
името Господне. Осанна във виси-
ните. 
 
Евхаристична молитва 
... 
Св: Тайна на вярата. 
Вс: Твоята смърт възвестяваме, 
Господи, и Твоето Възкресение 
прославяме, в очакване на Твоето 
славно пришествие. 
 
Господня молитва  
Вс: Отче наш, Който си на небеса-
та, да се свети името Ти, да дойде 
Царството Ти, да бъде волята Ти 
както на небето, така и на земята. 
Дай ни днес насъщния ни хляб и 
прости ни дълговете, както и ние 
прощаваме на нашите длъжници; 
и не ни въвеждай в изкушение, но 
избави ни от злото. 
Св: Молим Ти се, Господи, избави 
ни от всички злини, благоволи да 
дадеш мир в наши дни, тъй че с по-
мощта на Твоето милосърдие да бъ-
дем винаги освободени от греха и 
предпазени от всяко смущение, 
очаквайки блажената надежда и при-
шествието на нашия Спасител, Исус 
Христос. 
Вс: Защото Твое е царството, 
силата и славата навеки. 

Св: Господи, Исусе Христе, Който 
каза на Апостолите Си: Мир ви оста-
вям, Моя мир ви давам, не гледай на 
съгрешенията ни, а на вярата на Тво-
ята Църква и, съгласно волята Си, 
благоволи да я умиротвориш и обе-
диниш. Ти, Който живееш и цару-
ваш през вековете на вековете. 
Вс: Амин. 
Св: Мирът Господен да бъде винаги 
с вас. 
Вс: И с твоя дух. 
Св: Помирете се взаимно. 
Вс: Агнец Божи, Който отнемаш 
греховете на света, помилвай ни. 

Агнец Божи, Който отнемаш 
греховете на света, помилвай ни. 

Агнец Божи, Който отнемаш 
греховете на света, дари ни мир. 
Св: Ето Агнецът Божи, който отне-
ма греховете на света. Блажени, кои-
то са поканени на трапезата на Агне-
ца. 
Вс: Господи, не съм достоен да 
влезеш под моя покрив, но кажи 
само една дума и душата ми ще 
оздравее. 

 

Благодарствена молитва след при-
емане на Светото Причастие 

Намерих този, когото душата ми 
обича. Ти, Господи Исусе, обичаш 
душата ми с една вечна любов. Съв-
сем се даваш на мен. Как да Ти бла-
годаря за това? Как да Ти се отплатя 
за подобна добрина? Ти не искаш 
друго, освен моето сърце. Струва ми 
се, че ми говориш: синко, дъще, дай 
сърцето си. О любезни Исусе, сърце-
то ми е Твое. Ти си го създал, Ти си 
ми го дал, Ти си го опазил. Тогава 
отговарям с пророк Давид: сърцето 
ми е готово, о Боже, сърцето ми е 
готово. Давам Ти го, за да живее са-
мо за Тебе. Искам да Ти служа и да 
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Те обичам от все сърце. Мразя гре-
ховете си; сега разбирам злобата на 
греха; искам, о Исусе, с Твоята лю-
бов да живея и умра. Амин. 

 
Следпричастна 
Подкрепени със свещения Дар, сми-
рено Ти се молим, Боже, чрез смърт-
та на Твоя Син да се надяваме в то-
ва, което вярваме, и стори чрез Не-
говото възкресение да стигнем там, 
за където копнеем. Чрез Христа на-
шия Господ. 

 
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ ОБРЕДИ 

 
Св: Господ да бъде с вас. 
Вс: И с твоя дух. 
Св: Бог, Отец на милосърдието, кой-
то чрез страданието на своя Едино-
роден син ви даде пример на любов, 
нека стори да получите чрез служе-
нието на Бога и на човеците безцен-
ния дар на неговото благословение. 
Вс: Амин. 
Св: За да получите дара на вечния 
живот от Този, чрез чиято временна 
смърт вярвате, че сте били спасени 
от вечна смърт. 
Вс: Амин. 
Св: Докато постигнете общението 
във възкресението на Този, на чийто 
пример на смирение подражавате. 
Вс: Амин. 
Вс: И благословението на всемогъ-
щия Бог Отец и Син и Свети Дух да 
слезе върху вас и винаги да пребъд-
ва. 
Вс: Амин. 
 

ИЗПОВЕД ПРЕДИ ВЕЛИКДЕН 
 
Отиваме при свещеника в изпове-
далнята и коленичим, правим знака 
на кръста и казваме: 
 

В името на Отца и Сина, и Светия 
Дух. Амин. Благослови ме, отче, за 
да мога да изповядам добре грехо-
вете си. Не съм се изповядвал от 
…  
(посочва се от колко време) 
Моите грехове са следните … 
Посочват се 
всички грехове, 
за които се се-
щаме, в това 
число и коли-
чествено. Изпо-
ведта обхваща 
задължително 
всички смъртни 
грехове. Съзна-
телно скрит 
смъртен грях 
прави изповед-
та невалидна и светотатствена. 
Тези са, отче, моите грехове, които 
помня. Моля за опрощение за оне-
зи, които неволно не си спомням. 
След съветите на свещеника и даде-
ната покора за удовлетворение, се 
казва деяние на разкаянието: 
Деяние на разкаянието 
Боже мой, моля Ти се да ми прос-
тиш греховете. Разкайвам се от 
все сърце, защото като съгреших, 
аз изгубих Рая и заслужих пъкъла, 
но още повече се разкайвам, защо-
то оскърбих безкрайната ти добри-
на. Обещавам, с Твоята благодат, 
никога вече да не Те оскърбявам. 
Свещеникът дава опрощение: 
Милосърдният Бог Отец, който чрез 
смъртта и Възкресението на Своя 
Син помири света със Себе си и изп-
рати Светия Дух за опрощение на 
греховете, нека чрез службата на 
Църквата ти даде опрощение и мир. 
И аз ти прощавам греховете в името 
† на Отца и Сина, и Светия Дух. 
Амин. 
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Хвален Исус! Скъпи братя и сест-
ри, какъв смисъл има днешното тър-
жество? Исус влиза тържествено в 
Йерусалим и е посрещнат от тълпи 
народ. Това се превръща във връх на 
публичната му дейност. По такъв 
начин някога са влизали   царете в 
градовете, които са придобили. Исус 
представя себе си като Цар, като чо-
век, който има особена мисия. Въп-
реки всичко е заловен и разпнат, за 
да се реализира Божия план. Причи-
ните, за да се стигне до това положе-
ние са завист на духовните ръково-
дители и на онези, които са се стра-
хували от Него, неразбиране, в дейс-
твителност, от страна на хората по-
нятието „свобода“, което Христос 
предлага и предателство от страна 
на един от най-близките му хора.  

И днес се случва същото. Много 
хора не обичат Бога, а извършват 
религиозните практики заради раз-

лични причини, 
между които не 
присъства обич 
към Бог. Днес 
човек се стра-
хува от Бога, 
защото мисли, 
че Бог отнема 
свободата му. 
Днес човек се 
губи в тълпата 
и едновременно 
лесно губи 
трезвостта на 
разума си и се 
оставя да бъде 
воден от мнени-

ето н тълпата. Исус Христос е осъ-
ден в демократичен процес. Вижда-
ме, че там където липсва Бог, поня-
тието свобода се обръща във 
„свободия“. Днес е важно да подчер-
таем, че свободата ни е дадена да-
ром, тълпата ни води, но всеки от 
нас има морал и чувство за лична 
отговорност пред Бог за своите ре-
шения и поведение. Бог не оценява 
тълпата, а всеки един от нас. Когато 
един ден застанем пред Него, не мо-
жем да оправдаваме действията си, 
поради постъпките на тълпата и 
грешките на другите.  

Нека да правим каквото трябва, а 
да става, каквото ще! 

 
 

о. Венци Николов -  
ректор на светилището 
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ВРЪБНИЦА - СТРАДАНИЕ ГОСПОДНЕ 

 
ПРОГРАМА ЗА ВЕЛИКАТА СЕДМИЦА 

ЛИТУРГИИ 
 

ВРЪБНИЦА - СТРАДАНИЕ ГОСПОДНЕ - СВЕТОВЕН ДЕН НА 
МЛАДИТЕ 

 
ВЕЛИКИ ПОНЕДЕЛНИК - 18:00 ч 
ВЕЛИКИ ВТОРНИК - 18:00 ч. 
ВЕЛИКА СРЯДА - 18:00 ч. 
 

ПАСХАЛНО ТРИДНЕВИЕ 
 
ВЕЛИКИ ЧЕТВЪРТЪК - 18:00 ч. - УСТАНОВЯВАНЕ НА ТАЙНСТ-

ВАТА ЕВХАРИСТИЯ И СВЕЩЕНСТВО 
 
ВЕЛИКИ ПЕТЪК - 18:00 ч. - СТРОГ ПОСТ; КРЪСТЕН ПЪТ СЛЕД 

ВЕЧЕРНАТА ЛИТУРГИЯ; ДЕВЕТНИЦА ПРЕДИ ТЪРЖЕСТ-
ВОТО НА БОЖИЕТО МИЛОСЪРДИЕ 

 
ВЕЛИКА СЪБОТА - 20:00 ч. - БЛАГОСЛАВЯНЕ НА ВЕЛИКДЕНС-

КИТЕ ХРАНИ ПО ВРЕМЕ НА ЛИТУРГИЯТА; ОБОЖАВАНЕ 
НА СВЕТОТО ПРИЧАСТИЕ СЛЕД ЛИТУРГИЯТА 

 
ВЕЛИКДЕН - ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО - 11:00 ч., 17:00 ч., 18:00 ч. 

- БЛАГОСЛАВЯНЕ НА ВЕЛИКДЕНСКИТЕ ХРАНИ ПО ВРЕ-
МЕ НА ЛИТУРГИЯТА 

 
ИЗПОВЕД ПОЛОВИН ЧАС ПРЕДИ ВСЯКА ЛИТУРГИЯ! 
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ЕНОРИЙСКИ СЪОБЩЕНИЯ 

ВРЪБНИЦА (25.04.2018) 
 

Каним всички желаещи и свобод-
ни по това време хора, да се включат 
в подготовката за великденските 
празници с изграждането на гроба и 
тъмницата в нашия храм понеделник 
след светата литургия от 18:00 ч. 

Велики Четвъртък ще извър-
шим, както обикновено обреда на 
измиване на нозете на 12-те Апосто-
ли. За тази цел бихме желали да на-
мерим тези 12 мъже за апостоли. 
Можем да получим пълна индулген-
ция за участие в шествието със Све-
тото Причастие до тъмницата и пее-
не на химна „Пей езико“. 

Велики Петък - строг пост - това 
означава, че през този ден не само, 
че не трябва да се яде месо, но дори 
и постна храна може да се яде  един 
път през деня до насичане и два пъ-
ти непълни хранения. Строгият пост 
е задължителен за всеки, който е 
достигнал пълнолетие (18 години), 
до достигането на 60-годишна въз-
раст. Можем да получим пълна ин-
дулгенция за обожаване на Светия 
Крст по време на литургията от 
18:00 ч., както и за участие в Кръст-
ния път след литургията. Това е 
единствения ден през годината, в 
който църквата не отслужва тайнст-
вото Евхаристия. 

Велика Събота - тържествената 
литургия ще отслужим от 20:00 ч. 
Събираме се както всяка година 
пред входа на храма, за да благосло-
вим пасхалния огън. След литургия-
та призоваваме всеки от вас да учас-
тва в подготвеното от нашите младе-
жи обожаване на Светото Причас-
тие, което ще продължи ок. Един 
час, както всяка година. 

Идната неделя е Възкресение 
Христово. Редът на литургиите е 
както в неделен ден. Нашите събратя  
в християнството - православните и 
източните църкви, ще празнуват то-
гава своята Връбница.  

Във връзка със 160-год. от явле-
нията в Лурд, в дните 6-7 април ор-
ганизираме епархийно поклонничес-
тво за деца и юноши до национално-
то светилище „Дева Мария Лурдска” 
гр. Пловдив  Ще се пътува с автобус 
до Пловдив. Таксата за участие е 10 
лв., в това число за пътни, за храна и 
нощувка. 

Програма за срещата е следната: 
6 април (петък) 
9:00 ч. - потегляне с автобус от цър-

квата „Дева Мария от Фатима” 
гр. Плевен (обяд на някоя от 
почивките) 

13:00 ч. - пристигане в светилището 
и подготовка за Св. Евхарис-
тия 

13:30 ч. - Св. Евхаристия 
14:30 ч.  - среща със сестрите на 

Майка Тереза 
15:00 ч. - разходка в центъра на 

Пловдив 
19:00 ч. - пристигане в гр. Раковски 

и настаняване в манастирите 
на сестрите францисканки и 
отците конвентуалци  

20:00 ч. - вечеря и весела вечер  
  
7 април (събота) 
8:30 ч. - закуска 
9:30 ч. - разглеждане на храмовете в 

гр. Раковски 
11:00 ч. - потегляне обратно за Пле-

вен 
 
На всички пожелаваме плодот-

ворна и благодатна седмица! 
О. Венци Николов OFMConv. 
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ВРЪБНИЦА - СТРАДАНИЕ ГОСПОДНЕ 

КРЪСТЕН ПЪТ 
 

ТРУДНА СВОБОДА 
 
Господи Исусе, тръгваме по Кръс-
тния път, за да молим заедно с Те-
бе, Твоя и нашия Отец за дара на 
свободата, тази свобода, която е 
закон на вечния живот. Дай ни 
благодатта да разбираме и непрес-
танно да усъвършенстваме свобо-
дата. 
 

Първо спиране 
Господ Исус пред Пилат 

 
Висшестоящ и подвластен. Съд-

никът и затворникът, този който от-
нема свободата и този, комуто е от-
нета свободата. Всъщност, свобод-
ния подвластен – Исус и поробения 
от властта, връзките, натиска на тъл-
пата, грижата за кариера, зависи-
мостта от Рим – Пилат. Господи, 
наместникът не можеше да Те осво-
боди, въпреки че много искаше. Не 

можеше, защото не 
беше свободен. 
Научи ни да приемаме 
притежаването на 
власт като определен 

вид робство. По-добре да бъдеш сво-
боден подвластен, отколкото зави-
сим властник. Научи ни, Господи, да 
ценим свободата и да разбираме ре-
шенията на хората, зависими от по-
ложението, властта и хорското мне-
ние. 
 

Второ спиране 
Господ Исус приема кръста 

 
Господи, наш Учителю, не беше 

длъжен да приемеш този Кръст, но 
Ти искаше да го вземеш. Във всеки 

момент можеше да го оставиш. Тво-
ите палачи Ти напомниха това  само 
няколко минути преди смъртта. Ти 
искаше доброволно да страдаш. Са-
мо такъв подход към страданието 
дава свобода. 

Ние не умеем да страдаме така. 
Най-често страдаме не доброволно, 
а по принуда. Ако се разходиш днес 
из болниците, ако застанеш до лег-
лата на страдащите и кажеш на бол-
ните: ако искаш можеш да станеш и 
да бъдеш здрав, а ако искаш можеш 
да останеш със страданието и пра-
вейки чрез  него добро, да спасяваш 
света, мнозина ще станат веднага. 
Ще изберат свободата и ще избягат 
от своя кръст. Ще сметнат за глу-
пост доброволното страдание разби-
рано като инструмент за правене на 
добро. 

Господи, наш Учителю, научи ни 
на свобода в отношението към стра-
данието. Яви ни ценността на добро-
волно приетото страдание. 
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Трето спиране 
Господ Исус пада на земята 

 
Ти, Господи, казваше, че Твоето 

бреме е сладко, а игото Ти е леко. А 
сега самият Ти си свидетелство, че 
бремето е горчиво, а игото много 
тежко. Показваш свободата в носе-
нето на отговорността за спасението 
на света. Трудна свобода с огромен 
товар, който поваля на земята. Ни-
кой няма да танцува с кръста. Това 
не е възможно. Кръстът не става за 
танци нито за забавление. Това е 
тежестта на отговорността за човека, 
за любовта, за спасението.  

Научи ни, Господи, на свободата, 
която позволява да пием доброто 
вино на сватбата в Кана Галилейска 
и да се превиваме доземи под те-
жестта на кръста. Научи ни на така-
ва свобода, която знае, че има време 
за веселие и време за тъга, време за 
радост и време за сълзи, време за 
удоволствия и за страдания, време 
да се радваме на живота и време да 
се превиваме под тежестта му. Нау-

чи ни на свободата на Кръстния път, 
който води към свободата на рая. 
Научи ни, както си научил със Своя 
пример разбойника, спътника в Тво-
ята смърт. 
 

Четвърто спиране 
Христос среща Своята Майка 

 
Свобода по отношение на семейс-

твото, на дома, на бащата и майката. 
Първите девет месеца човек живее в 
пълна зависимост от майката, преда-
ден на нейната воля. Отрязването на 
пъпната връв е влизане в свят на все 
по-голяма независимост и свобода. 
Но има много хора, които дълги го-
дини не могат да отрежат пъпната 
връв на зависимостта от своите ро-
дители. 

Ти Господи, направи това на два-
надесет години, когато остана в хра-
ма без да известиш Майка Си. Тя го 
е преживяла трудно, страдала е. То-
ва е болезнено. В началото на Своя-
та публична дейност Ти прекъсна 
връзките с Назарет по драматичен 
начин. Земляците Ти също са били 
огорчени. Труден път на свободата. 
Ето сега, няколко часа преди смърт-
та поглеждаш в очите Своята Майка. 
Ти свободен и Тя постоянно учеща 
се на свобода, сега на най-трудната, 
свободата по отношение на Сина си. 
Придобиването на свобода, дори във  
връзките на любов е болезнено и 
трудно. 

Научи ни, Господи, на голямото 
изкуство да бъдем свободни от родс-
твените връзки. Научи ни да уважа-
ваме тези връзки 
и да благодарим 
за тях, но и да ги 
отрязваме, когато 
поробват. 
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ВРЪБНИЦА - СТРАДАНИЕ ГОСПОДНЕ 

Пето спиране 
Симон Киринеецът помага на 

Христос да носи кръста 
 

Предаде, Господи, за малко кръс-
та в ръцете на Симон. Това е Твоя 
Кръст, Твоята отговорност. Но Отец 
изпрати човек за сътрудничество. 
Умее да сътрудничи този, който 
умее да се довери, да предаде част 
от своята отговорност в ръцете на 
другия. Това е голямо изкуство. Гос-
поди, Ти не му казваше: внимавай, 
носиш спасението на света. Не го 
поучаваше как се прави това. Не му 
изнасяше проповеди – Ти му се до-
вери. А той изпълнил задачата по 
симоновски. Кой знае дали не беше 
езичник, щом като произхождаше от 
Кирена, а синовете му имаха гръцки 
имена. Но дали това е важното в 
съвместната работа. Симон носи 
Твоя Кръст. Ти му беше благодарен, 
че Ти помогна да носиш Твоята вън-
шна зависимост. Помогна Ти да от-
дъхнеш за малко с външна свобода. 

Научи ни, Господи, да сътрудни-
чим с всеки човек, дарявайки го с 
доверие и уважавайки неговата сво-
бода. 
 

Шесто спиране 
Вероника изтрива лицето на 

Христос 
 
Толкова много искаше да Ти помог-
не. А Ти, Господи искаше да й бла-
годариш. Свободна жена и свободен 
мъж. Вашата среща ни учи да запаз-
ваме евангелската, чистата свобода в 
срещата на мъж и жена. Става дума 
за това, когато жената се приближа-
ва до мъжа, да се среща с Теб. Кога-
то изтрива измореното лице на мъ-
жа, да съзира в него Твоето лице. Да 

се връща в къщи не с мъжа в сърце-
то си, а с Теб. Срещата им да се пре-
върне в молитва, да ги приближава 
към Теб. Единствено тогава в среща-
та ще бъде запазена свободата на 
мъжа и на жената. Срещата ще бъде 
Божия.  
Направи, Господи, всяка среща на 
мъж и жена да обогатява като него, 
така и нея. 
 

Седмо спиране 
Господ Исус пада  за втори път 

 
Ставаш, Господи и вървиш ната-

тък, забравяйки за Своите препъва-
ния. Важна е крачката, която сега 
правиш, отсечката от пътя, която е 
пред Тебе. 

Аз също падам, а моите препъва-
ния често ме преследват, наслагват 
се едно върху друго. Моите грехове, 
дори тези, които са опростени от 
Тебе, ме поробват и подтискат.  

Господи, Който ставаш след вто-
рото падане, молим Те за способ-
ността да прощаваме на самите себе 
си, да не зависим от миналото, за 
онази степен на обръщане, в която 
човек може да каже: „щастлива ви-
ната, която заслужи толкова велик 
Изкупител”. Дари ни, Господи, сво-
бода от нашето минало и от комп-
лексите, които ни преследват. 
 

Осмо спиране 
Христос утешава плачещите жени 
 
Пътят на свободата е път на любов-
та. Егоизмът е затвор. Да се обър-
неш към другия означава напускане 
на затвора. Господи,  Ти си изнурен. 
Страданието постоянно се опитва да 
Те затвори в себе си, да Те концент-
рира върху себе си, а Ти, Господи 
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забелязваш другите: Майка Си , Пи-
лат, Симон, Вероника. Сега забеляз-
ваш плачещите жени. Можеш да им 
кажеш нещо, понеже те също не са 
съсредоточени върху себе си, те 
виждат Тебе. Отворени са.  

Научи ни, Господи, да вървим по 
пътя на грижа за чуждото благо, да 
напускаме тесните стени на егоизма. 
Научи ни да вървим по пътя на лю-
бовта, който води към страната на 
свободата. 

 
Девето спиране 

Господ Исус пада за трети път 
 
Господи вече виждаш мястото на 

Своята смърт, много е близко. Тук 
Те очаква пълно поражение, тук вра-
говете печелят пълна победа над 
Теб. 

Нас поражението ни заробва. То е 
камък, който ни притиска към земя-
та. Срамуваме се от поражението. То 
е знак за нашата слабост, тоест лип-
са на свобода в нашите човешки очи. 
Ние свързваме свободата със силата, 
триумфа, победата. 

Научи ни, Господи, как да пона-
сяме поражението. Научи ни на она-
зи свобода на духа, която разбира, 
че в историята на спасението, трябва 
да можем да загубим, трябва да мо-
жем да понесем поражение, макар че 
това много ни струва и много боли. 

 
Десето спиране 

Христос е разсъблечен 
 
Господи, цял живот проповядва-

ше бедност. Проповядваше незави-
симост по отношение на това, което 
заробва, с което светът може да дър-
жи човека в ръце. Сега предаваш на 
света своята одежда. Стоиш гол, но 

свободен. Хората, които са поробени 
от това, което притежават, завиждат 
на такава свобода . 

Трябва да покажем свободата на 
света, така, както я показа свети 
Франциск. Той върна на баща си 
дори дрехата, чрез която той искаше 
да го подчини.  

Дай ни, Господи, да открием цен-
ността на евангелската бедност. 
Направи ни апостоли на Твоята сво-
бода в света. 

 
Единадесето спиране 

Господ Исус е прикован на кръста 
 
Най-съвършена свобода. Ти, Гос-

поди, вече предаде всичко: дома, 
дрехата, доброто име. Тук наравно с 
Теб са и разбойниците. Чака ви една 
и съща смърт. Имаш „първокласна” 
компания. Един злодей се радва на 
свободата благодарение на Теб.  

Господи, Ти беше по-опасен от 
Варава. Проповядваше свобода, при-
зоваваше към свобода в религиозния 
и моралния живот. Страхуваха се от 
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Теб, страхуваха са се, че ще прене-
сеш тези призиви в сферата на об-
ществената и политическата свобо-
да. И техните страхове бяха основа-
телни. Сега са решили да Ти отнемат 
свободата. Три гвоздея, прикован Си 
на Кръстното дърво. Това е Твоята 
свобода. Кой е свободния – Ти или 
те? Външно те – обикалят и Ти се 
присмиват. В действителност сво-
бодния си Ти, а те са роби на своите 
представи за свободата. 

Господи, пленен от гвоздеите на 
кръста, научи ни да ценим вътреш-
ната свобода повече от външната. 

 
Дванадесето спиране 

Господ Исус умира на кръста 
 
Свободен пред лицето на смърт-

та. Ти я виждаше, Господи, като вра-
та към дома на Отца. И то врата не 
само за Себе Си, но и за всички Твои 
братя, за нас. Можеше спокойно да 
влезеш през тази врата. Светът не 
разбира това. Смъртта е за нас най-
голямото лишаване от свобода. 
Предпочитаме да изберем всички 
зависимости на този свят, само и 
само да избегнем зависимостта от 
смъртта. Ти строшаваш този печат и 
ни въвеждаш в света на вечната сво-
бода. 

Благодарим Ти Господи, за побе-
дата над смъртта, за отварянето на 
вратата, която води към вечната сво-
бода. 

 
Тринадесето спиране 

Господ Исус е свален от кръста 
 
Господи, изглежда, че Твоите 

ученици са потресени и се съмняват 
в проповядваната от Тебе възмож-
ност за свободен живот на тази земя. 

Пътят към свободата, който им по-
каза, се оказа прекалено труден. 
Всъщност това е път на доброволен 
отказ от свобода. Път минаващ през 
страдание, смърт и гроб. За логиката 
на този свят – неприемлив път. На-
истина Ти беше предупредил учени-
ците, че пътят ще бъде такъв. Но те 
не повярваха, избягаха. За щастие не 
всички. 

Редом с Теб, Господи, са тези, 
които са вкусили от проповядваната 
от Тебе свобода. Досега техните 
имена бяха неизвестни, те бяха под-
властни на общественото мнение. 
Но сега изявяват своята свобода.  
Йосиф от Ариматея и Никодим. Те 
няма да могат да бъдат ликвидирани 
така лесно, това са хора от Синедри-
она. Ще се присъедини също и Гама-
лиел, след възкресението ще се при-
съединят Твоите ученици. Евангелс-
ката свобода започва да принася 
плодове близо до Твоя гроб. Откри-
ването на нейния блясък тепърва 
започва. Господи, присъедини ни 
към свободните и смели ученици. 
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Четиринадесето спиране 

Запечатаният гроб на Христос 
 

Господи, така Те насилваха, така Те преследваха, така Те тормозеха. 
Искаха да превиеш врат, искаха да Те вкарат в техните схеми, да Те инсти-
туционализират. Но това не им се удаде. Не можаха да Те поробят с никоя 
от познатите форми, избраха последната – смъртта. Сега Си лишен от сво-
бода завина-
ги.  

Врагове-
те Ти, обаче, 
останаха под 
невероятно-
то влияние 
на Твоята 
свобода. За-
почват да се 
съмняват, 
дали няма да 
излезеш от 
този гроб. И 
съмненията 
са толкова 
сериозни, че 
предприеха 
действия, 
които да 
направят 
невъзможно 
излизането 
Ти от гроба. 
Тежкият 
камък тряб-
ва да се за-
печата и да 
се постави 
стража. Това 
е служебна-
та гаранция 
за човека, който тук на земята мечтаеше за свобода и призоваваше хората 
към свобода. Свободата е убита, свободата е погребана, свободата е запе-
чатана. Мъртва свобода под въоръжена охрана. 

Господи Исусе, как да Ти благодарим, че ни показа до края пътя, който 
води към свободата. Ако Ти не беше изминал този път, щяхме да се отчая-
ме още в Гетсиманската градина. А така можем смело да вървим по него 
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НАД 2000 г. НИЕ ПРАЗНУВАМЕ 
НАШЕТО СПАСЕНИЕ 

 

С 
трастната седмица – послед-
ната седмица от земният жи-
вот на Исус Христос. Пос-

ледна седмица отдадена за нас хора-
та - вярващи в Христа! В тези дни, 
покрай суматохата от предстоящото 
посрещане на светлия християнски 
празник Възкресение Христово, нека 
не забравяме, че преди всичко сме 
християни. Много от нас са заанга-
жирани с плануването на почивните 
дни, шетнята около трапезата, цена-
та на онова, което ще сложим на нея. 
Всичко това в голяма степен измест-
ва същността на онова, което ще 
празнуваме – Възкресението! 

Повече от 2000 години ние праз-
нуваме нашето спасение. А дали по-
ради нарасналата цифра на годините 
не сме загубили представа и все по-
рядко се замисляме какво всъщност 
честваме?! Дните около Великден 
ни се струват по-спокойни и леки. 
Те носят мириса на напъпилата про-
лет и радостта. Обикновено ги пре-
карваме със семейството и прияте-
лите. Ако наоколо има деца, често 

ни се налага да обясним 
смисълът на празника, като 
го разделим от боядисани-
те яйца и кошници пълни с 
шоколадови зайци. Пове-
чето възрастни често се 
затрудняват да дадат обяс-
нение. Чрез този празник 
ние броим нашите години, 
а не по великденските яй-
ца. Ако нямаше Възкресе-
ние Христово, не би имало 
и християнство. Христос 
би бил първият и послед-
ният християнин, който е 

издъхнал и умрял на кръста, а заед-
но с него и неговото учение и него-
вото дело. Божият Син дойде на зе-
мята, за да спаси всеки един от нас 
от грехопадението, но наближава 
времето, в което Той ще бъде подло-
жен на страдания и позорна кръстна 
смърт. 

Позабравили сме на какво ни учи 
Исус Христос. Позабравили сме, че 
той е нашият спасител и изкупител. 
Ние имаме привилегията, за разлика 
от живелите преди 2000 години, да 
знаем какво се случва след разпъва-
нето на Исуса. Ние имаме привиле-
гията да вярваме във Възкресението! 
Великден идва като нашето прераж-
дане! Да обновим душите си за едно 
ново начало. Да се претворим нано-
во, в по-добра форма на собственото 
ни „АЗ”. И всяка година ни се дава 
тази уникална възможност – да пре-
открием християнина в нас, да събу-
дим добрия човек, който спи дълбо-
ко вътре в нас. Да се подготвим за 
вечния живот – по-малко грешни, по
-добри християни, по-човечни, с от-
ворени и чисти сърца да приемем 
Божия дар, божието изкупление. 
Смисълът на Великден е, че в 
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 края животът побеждава смъртта, 
истината – лъжата, правдата – неп-
равдата и любовта – омразата! Ина-
че всичко би било безсмислено. Ето 
затова нашата вяра и нашата надеж-
да трябва да бъдат винаги по-големи 
отколкото са нашите проблеми. Ние, 
хората, се нуждаем от надеждата 
както от въздуха, за да дишаме. Ако 
нямаме кислород, ние се задушава-
ме. Ако ни вземат надеждата, остава 
само отчаянието. Надеждата ни 
предпазва в тежки дни от отчаяние, 
а в добри дни – от лекомислие. На-
деждата ни активизира, дава ни сила 
и дълбоко вдишване, за да не се пре-
даваме никога. Вярата ни прави сил-
ни и устойчиви на всякакви бури и 
изпитания. Възкресение означава 
надежда.  Възкресението е история 
на надеждата. Исус Христос възк-
ръсна и вече няма погребани надеж-
ди. Това е божественото уравнение 
на живота, затова празнуваме Велик-
ден. 

Нека отделим повече време да 
размишляваме над тази последна 
земна седмица от животът на Исус. 
Представете си, че това е вашата 
лична седмица сред живите. Вжи-
вейте се в роля, че в края на тази 
седмица вие ще бъдете друг човек – 
прероден. Размишлявайте над това 
на кого какво бихте искали да каже-
те, да простите, да се извините на 
някого. И го направете – така сякаш 
за последно ще срещнете човека. 
Простете искрено, извинете се сър-
дечно, сякаш се разделяте с близкия 
си завинаги. Направете го сега, за да 
не носите товара от тук нататък! В 
тази лична ваша седмица, изживейте 
по свой начин Възкресението за нов 
живот! Поискайте прошка от Бог, за 
това, че не следвате пътя му неотк-

лонно. Помолете го да ви помогне в 
това ново ваше начинание – да се 
преродите за новия живот! И не го 
правете, защото така ви съветва лю-
бимия свещеник или някой друг. 
Направете го защото го искате с ця-
лата си душа, като божие създание! 
Направете вашето лично Възкресе-
ние да бъде истинско, за да живеете 
в мир с Бога и със самите себе си! 

След няколко дни ние радостно 
ще се поздравяваме с думите 
„Христос Възкресе!”, но преди това 
нека се замислим какво точно ще 
празнуваме? Дали ще отдадем почит 
на Бога на любовта и прошката или 
ще ликуваме за оня Бог, готов да 
изпълни егоистичните ни желания. 
Възкресение Христово е празник 
едновременно на скръбта и радостта, 
точно както в живота ни постоянно 
се преплитат благоденствие и тъга. 
Когато отнасяме вкъщи върбовата 
клонка и запалената свещ заедно с 
тях трябва да отнесем и радостта от 
вярата ни в Христа, за да свидетелс-
тваме, че наистина сме готови да Го 
посрещнем. 

Всяка година по време на Великия 
пост слушаме различни нравствени 
поучения и послания, които ни из-
пълват с богата палитра от различни 
чувства и лични емоции, както и от 
трепетното очакване на радостта. 
Прекрачихме прага на Страстната 
седмица – нека намерим и сили да 
прекрачим и прага на прошката, 
смирението и любовта! Да се опита-
ме да преживеем в мислите и сърца-
та си Исусовото мъченическо стра-
дание и разпятие, по пътя към наше-
то избавление, до срещата ни с него-
вата безгранична любов! Да Възк-
ръснем с Бога за Нов Живот!  

Райна Параскова  
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Отче, много ви моля докато се изпо-
вядвам да спрете да цъкате с език...  

* * *  
Нощта на Тайната вечеря. Влиза 
Исус. Всички апостоли се въргалят 
около трапезата пияни. Потресен, 
Исус пита: - Петре, какво става? - П-
п-пием! - отговаря Петър. - Виждам. 
А по какъв случай? - Ами Юда про-
дал нещо и взел някакви пари...  

* * *  
В края на неделната литургия свеще-
никът пита: - Колко от вас, братя и 
сестри, простиха на враговете си? 
Всички вдигат ръце, освен една съ-
сухрена жена: - Аз нямам врагове... - 
Това е доста необичайно. А на каква 
възраст сте? - пита свещеникът. - На 
98. - На 98 ?! И нямате нито един 
враг?! Моля Ви, излезте, нека да Ви 
видят. И обяснете на всички как чо-
век може да живее толкова дълго без 
врагове. Старицата излиза отпред и 
казва: - Надживях ги, гадинките!  

* * *  
По действителен случай: един мла-
деж станал свещеник. На едно съби-
ране по случай годишнина от завър-
шването, друг младеж искал от съу-
ченика си да му отговори на един 
въпрос: Защо преди и след Дева Ма-
рия всички жени забременяват от 
мъж, само тя от Светия Дух? Как 

така е станало? Свещеникът му отго-
ворил: - Виж сега и двамата сме учи-
ли в Математическата, нали? - Да, 
така е. - Ми в религията е като при 
математика та - има Аксиоми - прие-
маш дадено нещо, че е така и не 
тръгваш да го проверяваш! Та Дева 
Мария я приеми като аксиома в ре-
лигията! Или вярваш или не!  

* * *  

 
„Ако искаш да развалиш деня на 

сърдития, дай му усмивка.“  
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Здравейте приятели! 
Тази година за първи път се появи на бял свят енорийския ни бю-

летин, дългоочакван, толкова желан и толкова нужен. За всички нас 
това е една изключителна новина. Това дело ще излиза всяка неделя 
от месеца и ще е насочено към всички благочестиви верни, посещава-
щи храма ни и тези, които искат да бъдат част от нашата общност. 
Целта ни е задълбочаването на вярата, както и нейното автентично и 
с ентусиазъм разпространяване. Желаем избора на Христа да бъде 
програма за целия ни живот, да ни дава смисъла на живота и да ни 
помага да творим реални и постоянни връзки с другия човек. Тази 
малка книжка ще съдържа части от неделната литургия, проповеди, 
новини и съобщения от енорията и от света на църквата. Който има 
желание да се включи в този проект е добре дошъл. Надяваме се този 
бюлетин да допринесе за плодотворното осъзнаване на нуждата от 
практикуването на нашата вяра във всеки едни миг от ежедневието 
ни по пътя към светостта.  

Общността ни, в единство с йерархията на Църквата, е способна да 
различава знаците на времената единствено чрез послушание на Бо-
жието Слово, чрез обединение на вярата и сплотеност между всички.  
Искаме да почитаме всеки човек, да имаме мирни планове, да използ-
ваме плодотворно всяка човеколюбива действителност в обществото 
на Църквата. Имаме нужда от нея, за да ни бъде светлина, за да ни 
бъде опора, за да ни бъде насока, за да ни бъде учител,  
за да ни бъде пастир, за да ни води към Бог, за да бъде всичко!  

             От редакцията  

Бул. „Христо Ботев” 180/180А 
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