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Поклонническо пътуване до светата Успенска Почаевска Лавра - Украйна 
 

По Божи промисъл и с благословение на Пресвета Богородица, група от 10 
поклонници с предводител ставрофорен свещеноиконом Иван Касабов, предстоятел 
на храм „св. ап. Андрей Първозванний”, тръгнахме на 15. 09. 2011 г. за светата 
Почаевска обител.  

Пътуването бе с вечерен влак от София през Република Румъния до гр. Тернопол 
– Украйна и обратно, за време от тридесет часа в едната посока. Нощното пътуване не 
беше изморително.  

На 16. 09. през деня прекосихме Румънската територия, като останахме 
впечатлени от добре обработената земя. Докъдето стигаше погледът ни не виждахме 
необработваема площ. 

Към 17.00 часа бяхме на Румъно-Украинската граница, където престояхме във 
вагова около два часа, тъй като освен проверка на документите се извършва и подмяна 
на колесарите на вагоните, поради по широките железопътни линии, характерни за 
Украйна и Русия. 

На 17.09. към 2,15 ч. се озовахме на гарата в гр. Тернопол,   отстоящ на близо 70 
км.  от гр.Почаев. Въпреки късният нощен час, веднага ни бе предложена услуга от 
трима шофьори на леки автомобили. Набързо натоварихме багажа и  около 3.00 ч. 
бяхме в гр. Почаев. Навлизайки в града, съзряхме отдалече грейналата в светлина 
Лавра, с величествената камбанария (колоколня), многото сгради и блестящи златни 
кубета.  

Слизайки пред западния вход на Лаврата ни посрещна охраната, която ни упъти 
към входа на сградата за поклонници, но ни пусна да влезем след като всички жени се 
облякоха с поли и с кърпи на главите. Веднага бяхме настанени в добре обзаведени 
стаи (предварително заявени от нас, чрез сестра Людмила, украинка – омъжена и 
живееща в България) в новата сграда за поклонници, където пренощувахме 5 нощи. 

Стъпвайки на територията на светата Лавра в сърцата ни настана удивителен мир 
и покой, царящ в православната обител, където присъства висока ревност към 
Господа, строго спазване на Апостолските правила и установени порядки на труд и 
молитва от първоначалните обитатели и в последствие от аскетичните подвизи на 
преподобните Иов и Амфилохий Почаевски. 

Почаевската света Лавра векове е била свещенна опора на Православието в 
западна Русия.  

Това дивно място, където в момента се подвизават 256 монаси и послушници, е 
под особена заклира на Божията майка. Над светата Лавра е разпрострян благодатния 
Покров на Небесната Царица. 

По предание, първите основатели на обителтта като общежителен манастир са 
монаси от светата Киево-Печерска Лавра, избягали по време на монголо-татарския 
погром (1237 – 1240 г.)  и донесли със себе си строгия аскетически дух на 
преподобните Антоний и Теодосий Печерски. 
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През 1996 г. светата Лавра получава статус на ставропигиален манастир т.е. под 
духовно и административно ръководство на блажения Киевски и на цяла Украйна 
митрополит. 

Преспали само няколко часа, всички ние с нетърпение и радост бързахме да 
отидем на късната света Литургия в Успенски събор, централния величествен храм в 
Лаврата с кръстообразна форма,  посветен на Успението на Пресвета Богородица, 
където се насладихме на прекрасното църковно пеене.  

По стените на събора са изписани изображения на много чудеса, които естествено 
и по чудесен начин се съединават с евангелската история в единен замисъл, на който е 
подчинено цялото великолепие на Успенски събор. 

Този замисъл можем да го прочетем повдигайки очи към синята лента, опасваща 
целия интериор над високия корниз под свода в събора, където със златни букви е 
изписан Символът на православната вяра. 

В Успенски събор се намират няколко светини, като вниманието на всеки 
богомолец, престъпил централния вход на Успенски събор, се привлича от 
позлатения ковчег до първата колона в дясно, над който е поставен голям 
бронзов кивот с баралефно изображение на явяването на Божията Майка в огнен 
стълб, под който под съклен похлупак се намира Целебната Стъпка с 
водоизточника. Тук на това късче скала е стояла през 1240 г. Самата Царица 
Небесна.  

По време на монголо-татарското нашествие, по милост Божия били чути 
молитвите на иноците от почаевските пещери. Веднъж през една нощ, по време на 
молитвено бдение, почаевски иноци и овчари от съседните села видели на хълма 
Пресвета Богородица, стояща на скалата и молеща се в огнен стълб, подобно на 
неопалимата къпина – горяща но не изгаряща. На главата си имала корона, а в 
десницата държала скиптър. 

Тя се издигнала от земята към небето, оставяйки на скалата следа от Своята дясна 
стъпка. Само едно мигновение престояла Тя на твърдата скала, но следата от Стъпката 
И се отпечатала на нея като на мек восък. От Стъпката избликнал чудотворен 
източник, който никога не пресъхва. Това е единственото място в света, където е 
оставена следа на Пресвета Богородица.  

От своето появяване до днес стъпката на Божията Майка, чрез целебната вода,  е 
станала източник на много благодатни изцеления на знатни и бедни, стари и деца – 
всички, които пристъпрали с вяра, надежда и усърдна молитва. 

Непрекъснатият поток от богомолци с молитва и поклон пред ковчега целуват 
изображението на Целебната Стъпка, а след това пият вода от източника, която се 
подава с благословение от специално поставен там на послушание монах и вземат от 
целителната вода за в къщи. Пред тази скъпа светиня има поток от  богомолци всеки 
ден.  

Ние, поклонниците от България, имахме благодатната възможност всеки ден, след 
Светата литургия да се поклоним и целунем образа на светинята и да пием вода от 
целебния източник. 
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Зад изображението на Стъпката, под стъкления похлупак  е водоизточника, с Целебната Стъпката  

на Пресвета Богородица  
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С духовна радост слушахме прекрасното изпълнение на църковните песнопения 
по време на службите от три равностойни хóра с висока музикална култура на певците 
- десен и ляв клир от монаси и централен - главен хор на балкона, съставен от цивилни 
певци, който пее само на архиерейски Богослужби.  

Втората светиня – това е чудотворната икона на Пресвета Богородица 
Почаевска, която е поставена в звездообразен кивот, намиращ се над изображението 
на Тайната вечера на иконостаса. Самият иконостас е изработен във византийски стил 
и е подарен от император Александър ІІри.  

Всяка сутрин, след завършване на полунощницата, която започва в 5.00 ч., под 
умилителното пеене на тропара „Непреходимая врата” чудотворната икона, 
поставена на два дълги шнура, се спуска бавно пред Светия олтар и започва 
изпълнение на акатиста към Пресвета Богородица. След завършването му и след 
късната Света литургия, започваща в 9.00 ч. през делнични и в 10.00 ч. през неделни и 
празнични дни, до иконата застава дежурен монах и целия богомолния народ минава 
за поклонение и целувание на иконата. След това отново бавно се издига до кивота. 

Ние имахме духовната радост да се покланяме и я целунем през всички дни на 
нашето поклонническо пребиваване в Лаврата. 

Тази чудотворна икона е донесена от гръцки митрополит Неофит през 1559 г. и 
подарена благочестивата помещица Анна Гойска в знак на благодарност за оказаното 
гостоприемство за времето, през което отседнал в нейния дом, пътувайки за Москва 
по църковни дела. Иконата престояла повече от 30 години в дома й, но след като от 
нея започнала да излиза светлина и след станалото чудно изцеление на нейния 
слепороден брат Филип я подарила на Почаевската света обител. Освен това тя 
завещала за вечни времена на светата обител своите имения и доходи.  

Иконата е богато украсена с камъни и перли и е от типа „Умиление”. Изобразява 
Божията Майка с предвечния младенец на дясната ръка по средата на иконата. Освен 
нея има още седем миниатюрни изображения: в дясно – св. пр. Илия отгоре а от долу 
св. Мина; в ляво – горе първомъченик архидякон Стефан а долу преп. Аврамий; 
отдолу са ликовете на св. мъченица Параскева, св. великомъченица Екатерина и  св. 
мъченица Ирина. 

През 2001–2002 г. по настоятелното искане на вярващите и с благословението на 
предстоятеля на Украинската православна църква, чудотворната икона с Кръстен ход 
посетила много градове на Русия. През това време са засвидетелствани много чудесни 
изцеления и знамения. 

В 1987 г. на тържеството послучай 300 годишния юбилей от пребиваването на 
чудотворната икона на Богоматер на Почаевската гора, в числото на присъстващото 
духовенство бил и отец Йоан Кронщадски. Неговото иерейско облекло, с което 
участвал в светата Литургия, се съхранява до днес в Лаврата. 

С умиление отправяме нашите молитви към Божията Майка да се смили над нас и 
изпрати Чудотворната си икона за поклонение в страната ни. 
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В дясната страна от иконостаса, пред страничния южен кораб - между разпятието 
Христово и плащеницата Христова се намира чудотворната „Киево-Почаевска” икона.  

По време на холерна епидемия в Киев, в края на 19 век, този образ обиколил 
Богоспасяемия град и епидемията преминала. Иконата повтаря изображението на 
чудотворната Почаевска икона, но в много по-голям размер и с допълнено 
изображение на целебната стъпка в средата на долния край. Нарича се “Киево-
Почаевска”, защото била донесена от Киевското Братство като дар от благодарните 
киевляни за оказаната им помощ. 

Поток от богомолен народ и пред нея минава за поклонение и целование. От 
двете страни на иконата са оставени патерици на получили изцеление хора. 

В близост до страничния северен кораб се покланяхме на три раки с достолепно 
подредени мощи на много светци. 

През дните на пребиваването ни в Лаврата се дивяхме на препълнения храм по 
време на Богослужбите от многоброен млад богомолен народ и деца. Вижахме майки 
с болни на ръце деца, болни и бесновати хора, идващи с надежда за помощ от 
Пресвета Богородица.  
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Близо да Успенски събор се намира пещерния храм, посветен на преподобни Иов 
Почаевски.  

Преподобни Иов проживял точно 100 години – 1551-1651 г. Едва десет годишен 
оставил домът на своите родители и тайно отишъл в близкия манастир. Дванадесет 
годишен станал монах, а по късно избран за игумен. През 1604 г., след 20 годишно 
игуменство, за да избяга от хорските похвали идва тайно в Почаев като прост монах. 
Почувствали духовната сила в него, монасите единодушно го избрали  за игумен на 
вече станалия тогава общежителен манастир. Иов бил първият игумен на Почаевската 
обител. Със своята прозорливост, една неделя преди смъртта си преподобния имал 
откровение в своята пещера за точния ден на своята кончина. В този ден сам отслужил 
света Литургия и завършвайки я и давайки последно целувание на братята, без 
всякаква болка, мирно се представил пред Господа. Нетленните му мощи престояли в 
земята само 7 години и 9 месеца, като сам той в сънно видение се явил три пъти на 
тогавашния Киевски митрополит Дионисий с думите: „Бог иска да открие моите 
кости”. Така на 10.09.1659 г. с големи почести и стълпотворение от народ бил 
причислен в лика на светиите. 

За да се стигне до храма се спускат 50 стъпала и се преминава през дълг и не 
много широк коридор – галерия, стените на който са изографисани с особено красиви 
стенописи с ликовете на светите Божии угодници, просияли в Руската земя от 10 век 
до днес, като над всеки образ е написано името и годината на неговата смърт.  

Храмът е неголям с необичайно продълговата форма, подобна на галерията. 
Построен е на мястото на бивши гробища, където е бил погребан и преп. Иов, на 
южния склон на хълма, така че светлината прониква само от южната страна, чрез 
големи полуовални прозорци. По средата на лявата страна се намира входа към малка 
пещера, където се е усамотявал на молитва Божия угодник Иов. Голямо изпитание е 
да влезеш в тази неосветена пещера, където могат да се поберат едва 5-6 души. В нея 
се влиза трудно през много тясна и дълга около метър дупка с протегнати напред ръце 
и пълзешком като змия с големи усилия се оказваш  вътре. Излизането също става 
трудно.  В пещерата човек неможе да застане нормално изправен, да седне или легне в 
удобна поза. Само за няколко минути ставаш свидетел на великия подвиг на 
преподобния.  

Тук във входа пред тази малка пещера се покоят мощите на преподобните Иов и 
Амфилохий Почаевски. 

Преподобен Амфилохий (1804-1971 г.) 

В края на 20 век в Почаевската Лавра просиял с подвизи новият светилник на 
вяра и благочестие -отец Йосиф, в схима Амфилохий. Преминавайки през много 
изпитания в 1925 г. става населник в Почаевската Лавра. Животът му протекъл в 
много трудно време – две световни войни и особено  времето на атеистичния режим, 
когато  носел своя мъченически кръст, попадайки в психиатрична болница. От там бил 
освободен чрез дъщерята на Сталин – Светлана, която някога била изцелена от 
стареца, без право да се завръща в Лаврата. По милост Божия, Господ го укрепил и 
той още мого години служел на хората с дара на прозорливост и целителство. С молив 
той рисувал точното място и начина на счупване на дадена кост, което се 
потвърждавало от рентгеновите снимки. 
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Господ му дарувал рядко усърдие в молитвата. По неговите молитви се изгонвали 
бесове, които треперели пред кроткия и незлоблив старец. 

Представил се пред Господа на 01.01.1971 г. След погребението му, на неговият 
гроб започнали да стават чудеса и изцеления, които не престават и до днес. След 
Пасха 2002 г. - на 12 май,  с решение на Светия Синод на Украинската Православна 
Църква, бил причислен към лика на светиите. Нетленните мощи на преподобния с 
големи почести и многохиляден народ били пренесени в пещерния храм. По време на 
канонизацията му на небето се появило изображение на голям бял кръст. 

Мощите на двамата преподобни са поставени в специални раки под мраморен 
балдахин. Всеки ден от нашия престой се покланяхме на светите мощи, като смирено 
и търпеливо чакахме на дълга опашка от богомолци. 

От входа на храма до иконостаса на свода са изписани картини от кръстния ход 
на Спасителя, започващ с умиване нозете на учениците и завършващ със сваляне от 
кръста, което събитие е предадено много умело от художника, използвал светлината 
така, че от която и страна или ъгъл да погледнеш, изображението те следва. По 
стените на храма са изрисувани епизоди от земния живот на Христа. В този дивен 
храм, който не е чел Светото евангелието за живота на Спасителя Христа, може го 
прочете по сюжета на картините. 

Под храма е построена църква на преподобните Антоний и Теодосий Печерски. 

Друг храм в Лаврата това е Троицки събор, посветен на Пресветата и 
Единосъщна Троица. Той е изграден в древноруски стил през периода 1906–1911 г. В 
неделни и празнични дни тук се извършва ранна Пресвета Литургия, която започва в 
6.00 часа с четене на часовете.  

Влизайки в Лавърския двор през Светата врата, от дясно започват широки стълби 
с много стъпала, водещи към Троицки събор, от ляво на който извисява снага 4 етажна 
камбанария. Храмът застава пред нас с цялото си великолепие с мозаечна икона на 
Неръкотворния образ на Спасителя и склонили глави пред Образа руски князе на 
южната стена. Западната стена, над входа на храма от външната страна е украсена с 
мозаечно изображение на почаевската икона на Божията майка, около нея в кръг са 
изобразени шест ангелски ликове и под нея склонили глави руски князе. 

Слабата светлина, която влиза през малките процепи на прозорците създава в 
храма постоянен полумрак, създаващ молитвено настроение. Основно светлината е 
концентрирана в подкуполното пространство, и спускайки се надолу към пода се 
слива с настенната живопис. Централният полюлей, представляващ огромен дървен 
пръстен с красив метален обков, украсен на групи с по три кандила и лампи във 
формата на свещи, е дарен от император Николай ІІ.  Иконите на иконостаса са 
изографисани в древноруски стил, а на стените в цял ръст са изобразени образи от 
библейски събития, свети мъченици, преподобни. Две петвековни големи и красиви 
икони на Спасителя и на Божията майка с младенеца в старинен сребърен обков, 
осветени от преп. Иов по време на неговото игуменство, са поставени на южната стена 
близо до Светия олтар. 

На западната вътрешна стена на храма е изобразена картина от страшният съд – 
от дясно на Господа – райските блаженства, а от ляво – вечните адски мъки. 
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Излизайки от храма, всеки богомолец неволно повдига очи към това изображение, 
навяващо дълбоки размишления. 

Тук в светата лавра имахме благодатната възможност да присъстваме ежедневно 
на ранна (в пещерния храм, а в неделя в Троицки събор)  и на късна света литургия (в 
Успенски събор), а също така и на вечерна Богослужба, която започва в 17 ч., като в 
делнични дни продължава до около 21.00 ч., а в празнични дни до около 22.00 ч. 

На територията на светата Лавра се намират още много постройки и съоръжения 
– братски корпус, където се подвизават монасите и послушниците с Трапезен храм 
западно от него; лятна църква; магазин за продажба на икони, книги, църковна музика 
и църковна утвар; някалко часовни; сграда за поклонници; стопански и други сгради; 
огромни градини.  

В свободното време между Светата литургия и вечерната Богослужба посетихме 
още две прекрасни Свети обители: 

 Манастир, посветен на света праведна Анна, отстоящ на около 25 км. от 
Почаевската Лавра.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В древността на това място имало храм, който по време на татарското нашествие, 
за да не бъде осквернен, Бог го скрил в земята.  
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По светото предание, на това място по късно се появила иконата на света Анна. 
Хората я пренесли в построения наблизо храм. На сутринта иконата била на старото 

мяста. Тогава иконата била пренесена отново с 
молебен и шествие в храма. Голямо било 
учудването на народа, когато на следващата 
сутрин иконата се озовала пак на предишното 
място, където бликнал водоизточник. На това 
място построили дървена църква.  

По време на атеизма всичко било 
разрушено, водоизточника затрупан и зазидан 
с бетонни стени, но водата наново потекла 
навън. 

В 1991 г. е построен нов храм, посветен на 
св. праведна Анна. Изграден е женски 
манастир, кладенец от който се черпи вода и е 
построен басейн със закрита и открита част.  

      

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Храмът на св.Анна 

Ежедневно тук идват много поклонници да налеят от целебната вода и се потопят 
или изкъпят за здраве в целебния водоизточник. Ние също се потопихме в закритата 
част на басейна, като преди това си купихме от там специални за целта ризи. 

Скит с 90 монаси и послушници към светата Лавра, посветен на Светия Дух, 
който се намра на около три километра от Лаврата. 
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До там се разходихме пеш, съпроводени от една благочестива християнка от 
Почаев на име Ирина. На обяд, като поклонници, бяхме поканени в столовата на скита 
и нахранени.   

Скитът е построен през 1901 г. в гориста местност на мястото на стар манастир. 

 
Входът на Скита 

През 1959 г. на 10 август скитът е бил закрит, монасите преселени в Лаврата, 
където ги очаквали жестоки изпитания. В храма „Свети Дух” атеистите помещават 
складове, в храма на „Всички светии” се помещава клуб, а в Светия му Олтар, на 
мястото на Светия Престол – разположена билярдна маса.  

Но Бог поругаван не бива. Секретарят на Почаевския райком, участващ лично в 
закриването на скита,  влязъл в храма, чупел  иконите и  крещял  „Ако има Бог, нека  
Той  ми  отнеме  най- милото”.  

В същият ден в Инженерно-химическата лаборатория на Лвовски автозавод 
загинала неговата любима дъщеря, която току що започнала своя трудов и житейски 
път след завършване на Института. 

Три десетилетия господствали безбожниците на Светия скит, но Господ и тогава 
не оставил обителите. В манастирските храмове по нощите, както разказвали 
очевидци, се чувало ангелско пение. 

През 1990 г. отново започнал духовен и стопански живот. 

Главният скитски храм „Свети Дух”  е построен на просторна равна площадка, 
наподобяващ древния храм, който е бил на това място. Долу под него е разположена 
топла църква на името на св. Серафим Саровски. 
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Най-известната светиня на 
скита е голям чудотворен Кръст, 
поставен на железна верига, на преп. 
Никита стълпник. Това е един от трите 
кръста, които носил на себе си 
преподобния. С благословението на 
свещеник, този кръст бе слаган на 
гърдите на всички нас.  

Тук се намира мироточива глава 
на Божи угодник от Киево-
Печерската лавра и мощи на много 
светии. На територията на скита е 
построена малка църква на „Всички 
светии”. 

Преди да си тръгнем от обителта 
си наляхме целебна вода от кладенец, 
дълбок 105 м. По време на атеизма, за 
да прогонят прииждащите хора към 

водоизточника, властите налели в кладенеца машинно масло. След възстановяване на 
обителта, братята очистили кладенеца и водата, която има целебна сила,  отново 
станала годна за пиене. 

Много чудеса са ставали и стават под покрова на Майчиното застъпничество в 
светата Почаевска Лавра, но ще предадем само няколко от тях: 

• В 1607 г. един възрастен монах, молейки се в гората, бил обезглавен от 
татарски войник. Инока взел в ръцете си отрязаната глава и донасяйки я до 
манастира, положил я пред чудотворната икона на Божията Майка и чак тогава 
предал Богу дух. 

• През 1674 г., на празника на Успение на Пресвета Богородица по чуден начин 
е пренесен пленен монах от турците. Неговите вериги се пазят в светата Лавра. 

• По чудесен начин е избавена Почаевската обител през 1675 г. от нападение на 
50 хилядна турска армия. Обкържени от турските орди, в лаврата били 
събрани монаси и народ от Почаев с основно оръжие – молитвата. Рано 
сутринта на 5 август, монасите отслужили акатист пред Чудотворната 
Почаевска икона на Божията Майка. Когато започнали да пеят „Возбранной 
Воеводе” над  Свето-Троицката църква се явила Самата Царица Небесна с 
разпрострян омофор в ръце, с небесни ангели и преп. Иов, който се молел на 
Божията Майка да запази манастира, в който той е бил игумен. Виждайки ги 
на небето, турските орди започват стрелба с лъковете по Небесните 
покровители и о, дивно чудо, лъковете се връщат обратно и поразяват самите 
стрелци. Настъпил ужас и бъркотия сред тях, и хвърляйки оръжията, 
останалите живи започнали да бягат. Част от тях приели християнската вяра и 
до края на живота си останали в светата Лавра като послушници.  
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• По време на втората световна война, при бомбардировка над светата обител, 
по непонятен за летците начин, бомбите на определена височина над Лаврата 
променяли треакторията си и се отклонявали извън територията на Пресветата 
обител. Две години след края на световната война немски пилот участвал в 
бомбардировките, пристигнал да види това дивно място и засвидетелствувал 
случилото се чудо. 

Не на всекиму се изливат чудеса, но всеки който се обръща към Почаевските 
светини с искрена вяра и тайно и явно му се дава Благодатната и Животворяща сила и 
душевна помощ. 

Искрено вярваме, че няма да оскъднее животворящата и изцелителна сила, както 
и няма да престане непрекъснатия поток от богомолци в светата Лавра, която като жив 
организъм живее и се развива непрекъснато. И в Лаврата и в скита се извършва 
строителство на два величествени храма. Зад всичко това се крие голяма любов към 
Бога и ближния, твърда дисциплина, безупречен порядък и отговорност на всеки 
живеещ в светата Почаевска Лавра.  

Поклонническото ни пътуване приключи с присъствието ни на тържествена Света 
Литургия на празника Рождество Богородично, завършваща с Кръстен ход. След 
свършване на Светата Литургия много жени за кратко време подредиха килим от 
свежи цветя от средата на храма до централния вход, от който започна Кръстния ход. 
Трима монаси предвождат шествието с кръстове, след тях монаси с хоругви и икони, 
следвани от монашеското братство и многолюден богомолен народ. От Успенски 
събор Кръстният ход продължава до светата врата (главният вход на Лаврата) и от там 
по многобройните стъпала до Троицки събор, след което на площада пред 
камбанарията благославяйки поклонниците с кръстовете и иконите монасите се 
отправят към Успенски събор.  

Така на 21.09. в 14.00 с малко тъга, но и с благодарност към Пресвета Богородица, 
напуснахме светата Лавра. 
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На път към гарата на гр. Тернопол, от прозорците на леките автомобили, с които 
пътувахме, наблюдавахме (повече от 15 минути, докато се отдалечим) на небето над 
Лаврата чудно знамение - изображението на голям бял кръст обърнат на изток. Това е 
засвидетелствано със снимки, направени през прозореца на един от автомобилите. 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Кръстното знамение на двете снимки, снимано от различен ъгъл при движението на автомобила. 

 

Завършвайки с величанието:”Величаем тя, Пресвятая Дево, и чтим образ Твой 
честний, имже спасла еси обитель сию от нашествия вражия” , благодарим за 
безкрайната Божия и Майчина милост към нас, грешните поклонници. 

Пресвета Богородица със Своите целителна Стъпка и чудотворна икона да покаже 
пътя и приеме всички онези, които молитвено отправят своя взор към Нея! Амин!  

 

От поклонниците. 
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