
     ,,През моя поглед и сърце”-
фотографско поклонничество



В своя стремеж към единение с Бога човекът винаги е 
извършвал поклонничество до свещени места, които 
са свързани с вярата. Поклонническото пътуване е 
важно за всеки вярващ, но то е само първото стъпало 
по стълбицата на духовното издигане. А “който е 
стъпил на него, да не се обръща назад!“, както ни 
съветва преподобни Йоан Лествичник.



С благословението на архимандрит Флавиан, 
председател на църковното настоятелство на храм 
“Св. великомъченик Георги Победоносец“, квартал 
Дървеница, София, миряни от енорията организираха 
на 14 май 2022 г. своето поредно поклонническо 
пътуване в Софийска епархия за духовно издигане и 
усъвършенстване. 
Пътуването се проведе с леки автомобили, за да се спази 
окръжното на Софийска митрополия за централизиране 
на поклонническите пътувания. 



 

    Светилници, незагасващи през вековете:
манастир “Св. вмчк Георги Победоносец“ край с. 
Букоровци, община Годеч, манастир“Въведение 
Богородично“ край с. Разбоище, община Годеч, манастир 
“Света Петка“ край с. Чепърлянци, община Драгоман, и 
манастир “Свети архангел Михаил“ край село Шума, 
община Годеч, всички в Софийска област и съответно в 
Софийска епархия.
              

                   С Божия помощ посетихме!



 
Букоровският манастир е действащ. 
Намира се на около 1,5 км от село 
Букоровци. При археологически 
разкопки  до него са разкрити 
останки от късносредновековна 
църква. 
На снимката: малката еднокорабна 
църква ,,Св. вмчк Георги” днес. До 
нея са изградени четири параклиса 
“Св. Петка“, “Св. София“,  “Св. 
Кирил и Методий“ и “Всички 
светии“.
Пристъпваме с молитвен дух и 
благоговение. Покланяме се пред 
иконите, запалваме свещичка, пеем 
тропар на Възкресение Христово и 
тропар на св. великомъченик Георги 
Победоносец.



Отец Драгомир ни 
изпраща и благославя 
богоугодното ни дело. 



На около 2 км от 
годечкото село Разбоище 
сред живописното дефиле 
на река Нишава е 
разположен Разбоишкият 
манастир “Въведение 
Богородично“, наричан още 
Кружиловски по името на 
доскоро съществувалото 
близко село Кружиловци. 
Манастирът е действащ.



Пътят за манастира 
след с. Разбоище върви 
през гората, а накрая  
по стръмна пътека по 
скалите се спускаме до 
манастира. Движим се 
в компанията на лек 
дъждец.



.
Изведнъж пред нас 
се откриват 
манастирските 
сгради, сгушени в 
зеленината.



Варосаната бяла 
църквица, вкопана 
в скалите, и 
трибагреникът, 
поставен от 
алпинисти над 
отвесната скала, 
се виждат 
отдалече. 



 Разбоишкият манастир – панорамна гледка, вдъхновяваща за снимkа



Вече сме пред манастира…



    Гостоприемно 
отворените порти на 
манастира в очакване 
на поклонниците.



По зигзагообразна               
пътека се изкачваме към 
малката черквичка заедно 
с монахиня Якова, която се 
подвизава в манастира от 
няколко месеца.



Изкачването продължава към 
църквата „Въведение 
Богородично“ по каменна 
стълба.



Продължаваме леко 
задъхани…



В богородичната 
икона ,,Умиление“, 
поставена в ниша сред 
скалите, долавяме 
богословската идея:  
света Богородица е не 
само майката, 
приласкала своя Син, но е 
символ на душата, 
намираща се в най-близко 
общение с Бога.



 Църквата „Въведение Богородично“ 
   Предание за строежа на храма в 
скалите
Определено било място за църквата 
долу при другите постройки. 
Струпали строителните материали и 
основните греди за строежа. В деня, 
когато трябвало да издигнат 
дървената конструкция, гредите 
изчезнали. Намерили ги струпани на 
кръст горе при скалите. Свалили ги, 
но на следващата нощ пак изчезнали и 
отново ги открили на същото място в 
същото положение. Разбрали ,че става 
чудо. Света Богородица, в чест на 
която се строи храмът, сама 
пожелала той да бъде високо горе в 
скалите, отвъд реката. Така приели 
нейната воля и построили църквата 
на това място. 



Църквата е била 
зографисана по стените 
и тавана в топли охрови, 
кафяви и червени багри. 
Стенописи е имало и по 
външните стени. При  
ремонт, вместо да се 
съхранят, стенописите 
били надраскани, за да 
хване новата мазилка.







Останки 
от външен 
стенопис в 
чупката 
на 
стената



Откритият 
притвор пред 
входа на 
църквата



“и на сама тебе меч ще 
прониже душата, за да 
се открият мислите на 
много сърца“ (Лука 2:35)

                   Икона 
  “Симеоново пророчество“ 



Храмовата     
икона

Въведение на 
Пресвета 
Богородица 



   

 

Молитвен порив пред
стара икона на 
Божията майка – 
“Знамение“ 



 В  лична, дълбока и  
съкровена  молитва 
пред иконата на 
Божията майка



Пред иконата на 
Божията майка и 
запаленото кандило
заедно славословим 
Бога с песнопения.



Камбанарията



Манастирската 
камбана огласи 
околните 
възвишения



 

 Съхранени 
старинни 
кръстове в 
скалите



В скалите



Отвъд табелите 



Да усетиш духа и 
светостта на 
мястото.



Място за истинско 
свещено общуване



 Мигове на 
съкровен 
досег с 
Божията 
благодат и 
милост



 Най- малкият 
поклонник  
обратно по 
дървения мост 
към  
манастирските 
постройки и 
параклиса в тях.



Старинни евангелие, 
разпятие, икони и 
църковна утвар в 
малкия параклис.



По течението на 
река Нишава 
малко преди да 
навлезе в сръбска 
територия.



Последен поглед 
към  
Разбоишкия 
въведенски 
манастир на 
сбогуване...



По горски път за 
половин час 
стигаме до 
Чепърленския 
манастир “Света 
Петка”



              Атмосфера на тишина и свещен покой!

От увлекателния разказ на боголюбивия мирянин Богдан, 
който се грижи за обителта, научаваме, че тя е 
възстановена, след като на Андрей Манов от близкото село 
Липинци на сън му се явила света Петка и му казала,че 
трябва да съгради манастир в месността “Църквището“. 
Храмът е издигнат на място на раннохристиянско 
светилище-оброчище.
 



Покланяме се в храма. 
Палим сещица и пеем 
тропари в чест на света 
Петка, света Богородица 
и покровителя на 
нашата енория – свети 
Георги.
В манастирския двор 
има кладенец с лековита 
вода. Утоляваме 
жаждата си и потегляме 
към следващата обител.



 

Манастирът ,,Свети архангел 
Михаил“се намира в 
местността Рекето, южно от 
центъра на село Шума, на 
около километър разстояние.
Старинна икона  на свети 
архангел Михаил, поставена 
на манастирските порти, 
привлича погледа на 
поклонника-фотограф.



                         Обновената жилищна сграда на монасите.



 

Манастирската църква е 
еднокорабна, градена върху 
стари основи. 
Навеждаме глава пред 
ниската входна врата и се 
докосваме до Божията 
благост.
Почитаме отново Бога с 
лична молитва, песнопения и 
запалена свещ.



 

Запазените стенописи 
 и надписът на 
западната стена на 
храма разкриват 
част от историята 
на това свято място.



 

С благодарност, духовна 
наслада и озарени лица в края 
на поклонническото пътуване.

„Слава във висините Богу, на 
земята мир, между човеците 
благоволение.“

                                   Амин.
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