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Разпространява се безплатно

Това е една инициатива на Магистърска програма „Християнско поклонничество” в Богословския
факултет на СУ „Св. Климент Охридски” и Дивотински манастир „Св. Троица”, осъществена със
съдействието на Столична община и благословението
на Софийската света митрополия.

Кондак, глас 8

Когато слезе и смеси езиците, Всевишният раздели народите,
а когато раздаваше огнените езици, към единство повика всички,
затова единогласно славим Всесветия Дух.

Днес Светата ни църква празнува Петдесетница.
Празникът се нарича така, защото това събитие е станало в деня на
старозаветния празник Петдесетница. Празникът бил тържествен
и радостен. В Йерусалим се стичало голямо множество народ, за да
принесат с благодарност към Бога установената от закона жертва.
Апостолите заедно със Света Богородица били събрани в Сионската
горница, където пребивавали в постоянна молитва след Възнесението
на Иисус Христос. Около третия час по еврейско време настанал
голям шум от небето и над тях слязъл Светият Дух във вид на огнени
езици. Веднага божественият огън пламнал в душите на апостолите
и изпълнени с благодат, те започнали да прославят величието на Бога,
като заговорили на различни, непознати за тях дотогава чужди езици.
Това им дало бодрост, сила и мъжество да отидат по всички краища на
света да проповядват Евангелието и с готовност да отдадат живота
си за Христовата вяра.
Приемайки Светия Дух в сърцето си и отваряики душата си за общение
с Господа, ние получаваме благодатни сили да последваме примера на
апостолите, да продължим делото им и всеки един от нас да прослави
Спасителя, чрез думи и дела. Затова нека на този светъл празник да
тръгнем по стъпките към Дивотниски манастир „Св. Троица” и така да
засвидетелстваме почитта си към Бога. Манастирът е изграден през
далечната 1046 г. и е съхранил през вековете христянските ценности на
българите, както и духа на православието, давайки надежда за спасение
на всички миряни по време на трудни за българския народ години.
Поклонническият Царски път „Света Троица” ще започне от единствения
в България храм посветен на Св. Св. Кирик и Юлита, намиращ се в Банкя.
Черквата, носеща името на светците, е завършена през 1932 година.
Изградена е по проект на арх. Константин Цветков, който е реализиран
със средства от населението на града и спомосъществуватели – сем.
Теневи, Трънкарови, Чапрашикови, Панайотови. Храмът е осветен
на 29 юли 1932 г. от Негово Високо Преосвещенство митрополит
Стефан. Иконостасът е завършен през 1934 г. от майстор резбар от
Самоковската школа и е обявен за паметник на културата. Храмовият
празник на църквата „Св. Мчци Кирик и Юлита” е на 15 юли.
Водени от общата идея, с обединени усилия и със смирени сърца, нека
отправим гореща молитва към Бог Отец да благослови подетото
от нас начинание, да ни изпълни с Дух Светий и да ни окрили, така
както окрили и апостолите, че да разпространят и покажат силата
на правата вяра. Надяваме се да извървим заедно стъпките по
поклонническия Царски път „Св. Троица” и така да поставим началото
на една традиция.
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