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ПОКЛОННИЧЕСКО ПЪТУВАНЕ ДО САНКТ ПЕТЕРБУРГ 

 

С благословението на Българския патриарх и Софийски митрополит Максим, малка група от 10 

души, предвождана от негово високоблагоговеинство, ставрофорен свещеноиконом Иван - 

предстоятел на храм „Св. Андрей Първозваний”, извърши организирано поклонническо пътуване 

от 10 до 15 юни 2007 год. в гр. Санкт-Петербург - Русия, чийто небесни покровители са св. Ал. 

Невски, св. Йоан Кронщадски и блажената Ксения – Петербургска. 

Основната цел на това пътуване бе организирано по случай предстоящият през идната година 100 

годишен юбилей от славното представяне пред Господа на св. Йоан Кронщадски и посещение на 

по-важни светини и забележителности в града. 

По време на поклонническото ни пътуване бяхме водени от млада и много мила руска българистка 

- Ина, с чиято помощ можахме, за оскъдното време,  да посетим възможно максимално на брой 

светини на града. 

С Божието благословение, поклонението ни започна от Василевски остров, където се помолихме в 

каменните църкви „Андреевски събор” и „Смоленската икона на Божията майка”, гробницата със 

светите мощи на блажената Ксения Петербургска, просияла със светостта си през 18 век и 

причислена към лика на светиите през 1988 год. от поместния Събор на Руската православна 

църква. 

„Андреевски събор”, посветен на патрона на нашият храм „св. Андрей Първозваний”, е построен 

по лично настояване на император Петър Велики, с което да даде нужната почит на брата на 

небесния си покровител – св. Петър”. На фасадата на храма, вместо икона е изобразен Андреевски 

орден, с който са награждавали за заслуги към родината. 

Поклонническата група с благоговение се докосна и поклони на Смоленската чудотворната икона 

на Божията майка и пред мраморната гробница, в която се покоят светите мощи на блажена 

Ксения, за която на кратко ще опишем житейския и път. 
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Мраморна Рака с мощите на св. блажена  Ксения Петербургска 
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Израсла в благочестиво семейство, омъжена щастливо за придворен певец по времето на 

императрица Елисавета, останала бездетна вдовица на 26 годишна възраст. Неочакваната и 

внезапна смърт на любимия съпруг, който бил в цветущо здраве, поразило младата Ксения и 

повлияло тя да забрави за всичко земно, човешко, всички радости и скърби, да раздаде цялото си 

имущество на бедните. Така в нейната душа се извършил велик прелом, настъпило пълно 

прераждане от плътското към духовното и Ксения решила да принесе в жертва към Бога най 

ценното в човека – разума, с което да умилостиви Бога към внезапно починалия и любим съпруг. 

Отказвайки се от своето име и приемайки името и облеклото на съпруга си, тя се подлага, с 

благословението на духовния си старец, на редкия християнски подвиг юродството, изискващ 

силно мъжество, за да издържи на присмех, хули, издевателства, побоищата и др., на които е 

подлагана цели 45 год. посветила на Бога, скитайки се бездомна странница и молейки се за хората. 

Блажената Ксения наравно със светите Александър Невски и  Йоан Кронщадски се смята за 

небесна покровителка на Санкт Петербург. В храма, до мраморната гробница, непрекъснато се 

четат имената на нескончаемия поток от поклонници. 

Следващо направление на нашето поклонение, което бе основната цел на нашето пътуване, е към 

Йоановски ставропегиален женски манастир, изграден от св. Йоан Кронщадски. Като Ноев ковчег 

стои той сред море от градски съблазни. Тук в обителта, при гробницата на батюшката Йоан 

Кронщадски прииждат тези, които искат поне за няколко минути да забравят теготите земни, да 

облекчат скръбта и укрепят вярата и надеждата. Тук действително присъства Божията благодат – 

стихват тъги и печал, смирява се тревогата в душата. Затова и не оскъднява хорския поток да моли 

за небесна помощ батюшката. 
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С вълнение и трепет поклонническата ни група пристъпи молитвено към беломраморната 

гробница с мощите на батюшка Йоан, която се намира в неголяма и приземна гробищна църква на 

комплекса, посветена на „св. пророк Илия и св. Теодора.”, чиито имена носели неговите родители. 

Близко до него се покоят мощите на неговата най-добра духовна сестра и първата игумения на 

манастира – схимонахиня Ангелина. 
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На първия етаж на храмовия комплекс е неголямата църква, в български стил, посветена на името 

на св. Йоан Рилски чудотворец -  небесен покровител на батюшка Йоан, който често служил в тази 

църква.    

На втория етаж е великолепният храм „Събор на Светите 12 апостоли”, където се поклонихме на 

чудотворната икона на Света Богородица – Покров Богородичен и на ръката с мощите на 

множество руски светии и частица от светия кръст Господен, поставен до тях. 

Както много обители През времето на съветската власт манастирът е закрит и превърнат в сграда, 

в която са се помещавали 20 организации. Монашеското братство е приело участта на хилядите 

като тях по онова жестоко време. 

Възраждането на манастира, след близо 70 годишно прекъсване на духовен живот наложено от 

богоборческата власт, промислително започнало по време на прославлението на св. Йоан 

Кронщадски. На 07.06.1990 год. Поместният Събор по време на избора на владика Алекси за 

Патриарх Московски и на цяла Русия, причислява към лика на светците на Руската православна 

църква о. Йоан.  

Чудесно знамение на Божествения покров над обителта се явява обновлението на иконата на 

пресвета Богородица. 
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Преди освещаването на манастирския храм „Събор на св. 12 апостоли”, по Божия промисъл 

игумения Серафима посетила помещение към една гробищна църква, където се съхранявали стари 

икони за реставрация. Матушката обърнала внимание на стояща между стилажите голяма икона с 

полукръгъл завършек и я повдигнала. Изображението било толкова тъмно, че не можело да се 

различи фигурата на Божията майка, държаща своя покров. По настояване на матушка пренесли 

иконата в манастира и я поставили в олтара на гореспоменатия храм, тъй като по форма 

наподобявала на една от олтарните ниши. Скоро след Пасха, ликът на пречистата Дева на иконата 

просветлял и започнал да се обновява от горе на долу, от лицето към стъпалата. Всеки ден неголям 

участък от иконата просветлявал, краските ставали ярки и наситени, а драскотините се запълвали 

и за празника на Света троица цялото изображение се обновило и самата Божия майка засияла с 
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неземна красота. Сама Света Богородица е извършила чудото, като през всички тежки години на 

атеизъм не  позволила да се унищожи Светият и образ, скривайки го в свое време и в свое време, 

след 70 годишно прикритие, отново да го открие за слава Божия и за величание и поклонение от 

хилядите почитащи я православни християни.Велики и неизследими са Боже твоите дела. 

 

През краткото поклонническо пътуване успяхме да се насладим на изяществото и благолепието на 

Казански катедрален събор – посветен на името на Казанската Божия майка и главен събор на 

епархията и да се поклоним на оригиналната чудотворна икона на Казанската Света Богородица. 

Построен по решението на император Павел 1ви, като главното му изискване било този събор да 

наподобява на храма посветен на св. Петър в Рим. Главната фасада представлява полукръгла 

колонада състояща се от 130 колони в коринтски стил и всяка от тях тежаща по 30 тона. Иконата 

на Казанската Божия майка в продължение на векове е била застъпница на Русия.  

 
Казански катедрален събор 

 

Бог бе милостив към нас, тъй като бяхме настанени близо до Свето-Троицко, Александро-

Невската Лавра. Това ни даде благодатната възможност да присъстваме всяка вечер на 

прекрасните дълги и молитвени манастирски Богослужби в храма „Свято-Троицкий собор” на 

Лаврата и да се покланяме кивота с мощите на св. Александър Невски. В основите на храма е 

положена в сребърно позлатено ковчеже частица от мощите на св. Андрей Първозваний, считан за 

небесен покровител на Руската Православна Църква. 

Свето-Троицко, Александро-Невската Лавра e действащ общежителен мъжки манастир в Санкт 

Петербургска епархия, построен по решение на Петър 1ви на мястото, където са станали Невските 

битки. След дълги години на забвение, възраждането на манастира започва от 1956 год., когато 
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Свето-Троицкия Събор е  предаден на  Руската Православна Църква и става любимо място за  

молитва и поклонничество на вярващите. Зданията в комплекса на Лаврата са строени в течение 

на половин век. При входа на лаврата, на полукръгла площадка се намира паметник на св. 

Александър Невски. 

На 03 юни 1989 год., когато Ленинградската катедра е оглавявал митрополит Алексий - сегашният 

Светейший Патриарх Московски и на цяла Русия, мощите на Свети и Благоверен Княз Александър 

Невски, небесен покровител на  манастира и на града, са тържествено пренесени от Казанския 

събор в Свето Троицки събор, където са били първоначално пренесени от Петър Велики на 30 

август 1724 год. от гр. Владимир. В продължение на два века е бил главен манастир в Руската 

империя. В годините на Съветската власт Лавра е затворена, и чак в края на 1994 год. Светият 

Синод благословя да започне възраждането на обителта.  

Благодатното възраждане на Лаврата като манастир започнало от лятото на 1995 год. и първото 

монашеско богослужение се състояло на 14 септември 1995 год. 

През м. октомври 1996 год. за Наместник на  Лаврата е  назначен архимандрит Назарий, който е 

утвърден с указ на  Светия Синод през април 1997 год. и през м. ноември на същата година е приет 

устав на манастира. В Лаврата е започнал пълноценен монашески живот, който да даде Бог да 

продължава навеки. 

 

  
Изглед на Свято-Троицкий собор 
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Свето-Троицка Александро-Невска Лавра 
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Раката с мощите на св. Александър Невски 

 

 

За голямо наше съжаление, не можахме да влезем и разгледаме храма посветен на Възкресението 

Христово и един от най големите събори в Европа, уникален паметник на архитектурата и 

изкуството, строен повече от 40 год. Исаакиевский събор, построен в чест на св. Исаакий  

Далматински, на чийто празник се е родил цар Петър. 
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Храм „Възкресение Христово” (Спас на крови) 

 
Събор на преподобен Исаакий Далматински 

 

Освен по свети места, поклонническото ни пътуване беше разнообразено с едночасова обиколка с 

корабче по каналите на река Нева и по самата река, от където можахме да видим по отблизо 

голяма част от архитектурните и исторически паметници на стария престолен град. Посетихме и 

разгледахме съхранените  исторически ценности и шедьоври на изкуството в двореца на руските 
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владетели в гр. Петерхов, намиращ на финландски залив, недалече от гр. Санкт Петербург. 

Божието благословение и този път бе над нас, като ни се предостави възможност да видим в 

далечината  на залива очертанията на Кронщад, където св. Йоан Кронщадски е свещенодействал 

цели 53 год. в събора на св. Андрей Първозваний. 

 

Така приключи поклонническото пътуване на част от групата, които се завърнахме в родината си 

духовно обогатени и благодарни на Бога за неговата милост и щедрост към нас, грешните.  

 

 

За три от поклонничките обаче, пътуването продължи още няколко дни. Те се отправиха на 

далечно поклонение до четвъртия дял на Света Богородица, светата Серафимо-Дивеевска обител, 

където през 2006 год. по Божия милост и по застъпничеството на с. Серафим, по-голяма част от 

сегашната група беше на поклонение. 

Дивен е този край по своята благодат. Само който се е докоснал до светините в Дивеево, може да 

почувства великата Божия благодат, която се сипе с пълни шепи по застъпничеството на Царицата 

небесна и божия угодник - св. Серафим Соровски. 

Величествени и благолепни храмове, посветени на Светата Троица - където са мощите на св. 

Саровски,  на св. Преображение Господне и на Казанската Света Богородица. В тях ежедневно се 

извършва няколкочасова ранна и късна Света Литургия, вечерна служба и акатист към св. 

Серафим Саровски пред неговите мощи с участието на множество Богомолен народ, 

съпровождани от сладкогласното молитвено пеене на монахините. Вечерната служба завършва с 

кръстен ход покрай Канавката, изкопана от монахините под давлението на батюшката Серафим, 

очертанията на която сама Света Богородица е определила.  

Шествието се предвожда от монашеското братство и с участието на богомолния народ, идващ 

ежедневно от всички краища на Русия да проси от Батюшката  молитвеното застъпничество пред 

Бога и да участва в кръстния ход покрай св. Канавка. Неизразимо с думи е преживяването по 

време на молитвената обиколка на Канавката на Царицата Небесна. 

Обителта, благословена от батюшка Серафим, след дълги години на запустение, процъфтява с 

нова сила. 

Манастирът се благоустроява и разраства непрекъснато. На огромната територия се помещават 

множество корпуси за обитателите на това свято място – повече от 500 монахини, инокини и 

послушници и почти още толкова в 10 скита към него – огромна духовна армия във вярна и 

предана служба на Бога. 

 

Недалече от Дивеево, на 14 км. се намира благодатния водоизточник (аязмо) на св. Серафим 

Саровски, където водата е с температура от 140 през всички сезони на годината. И тук не спира 

потокът от богомолен народ, който идва за да се потопи във водата на изградената къпалня за 

благословение и да се помоли в направения параклис на св. Серафим. 
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В началото на Канавката на Царицата Небесна 
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Част от Светата Канавка 
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Кръстен ход покрай Канавката, предвождан от игуменията на светата обител с част от монахините 
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Изглед на част от градините, двата величествени храма и часовниковата кула на манастира. На 

преден план „св. Преображение Господне – в бяло, следваща в зелено – „Света Троица”, където са 

мощите на св. Серафим Саровски”и часовниковата кула. 

 

 

 

 

 



Поклонническо пътуване до Санкт Петербург 

Поклоннически пътувания към храм Св. Андрей Първозваний  17 

м. юли 2006 год. –  поклонническата група от братството при храм „ св. Андрей Първозваний” 

пред параклиса на св. Серафим Саровски, изграден до неговият водоизточник 

 

 

 

 

 
Къпалнята, изградена до водоизточника на батюшка Серафим 

 

Свети Йоан Кронщадски, Александър Невски, света блажена Ксения, свети Серафим Саровски и 

всички руски светии, молете Бога за всички български православни християни. 

 

Слава, благодарение и поклонение на Бога за всичко. 

 

03.07.2007 г. 

поклонничка Василка 


