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Поклонническо пътуване до Светата Успенска Киево-Печерска Лавра 
 

По Божия милост, група от девет души, с ръководител предстоятеля на храм „Свети Андрей 
Първозванний”, ставрофорен свещеноиконом Иван Касабов, бяхме на поклонение в Светата Киево-
Печорска Лавра пет денонощия – от 06. до 11. септември 2010 г.  

Пътуването до Киев с влак и престоя ни в Лаврата бе организирано за много кратък срок и 
осъществено със съдействието и усилията на отзивчивата сестра Людмила – християнка, родена в 
Украйна и омъжена в България. 

Престоят ни в Лаврата бе изключително ползотворен и благодатен.  

На 06.09. в 9,30 ч. на ж.п. гарата на гр. Киев бяхме посрещнати с микробус на посолството ни и с 
представител от Лаврата – послушник Владимир. Благодарение на неговата отзивчивост и имахме 
щастливата възможност да посетим още няколко манастира и храмове в централната част на гр. Киев.  

От гарата бяхме закарани и настанени в центъра за поклонници - корпус №56 на Лаврата. 

Веднага след настаняването ни, тръгнахме с благоговеен трепет да разглеждаме тази великолепна, 
стародавна и благодатна обител и придобием първи впечатления от нея. Бяхме радостни и благодарни 
на Бога за предоставената ни възможност да прекараме няколко незабравими дни в прекрасния 
архитектурен ансамбъл.  

Още същата вечер присъствахме на Богослужба в Кръстовъздвижния храм.  

През останалите дни имахме възможност да бъдем на Божествена Света Литургия и на Вечерна 
служба в няколко великолепни храма. Тук ежедневно се извършва ранна, средна и късна Света 
Литургия в 3 - 4 от храмовете, като най-ранната е в Далечните пещери, а най-късната в Трапезния 
храм. Така в някои дни се черкувахме в два храма.  

На следващия ден се черкувахме в храм „Рождество  Христово”, намиращ се в Далечните пещери. 
Това е малък храм под земята, където могат да се съберат около 20-30 души, а останалите участват 
молитвено в коридорите около него. Неописуемо е чувството, което изпитва човек, когато се намира в 
храма и в пещерите. След Светата литургия се поклонихме на мощите на всички преподобни, в 
Далечните пещери, а на следващия ден и на мощите на преподобните в Близките пещери.       

На 08.09., когато ние честваме големият празник Рождество Богородично, в храмовета на Лаврата 
се отслужи Божествена Света Литургия за Отдание на Успение на Света Богородица. Ние имахме 
честта да присъстваме на тази тържествена Служба в Трапезния храм.  

През време на поклонническото ни пребиваване в Лаврата се насладихме на благолепните 
Богослужби и великолепните песнопения, изпълнявани от монаси, студенти и семинаристи.  

След обяда в гостилницата за поклонници ни поемаше послушник Владимир, който ни развеждаше 
из центъра на града, като посетихме: 

� „Въведенски мъжки манастир”, намирещ се недалече от Киево-Печерската Лавра. Тук се 
поклонихме и помолихме пред двете чудотворни икони на Света Богородица „Призри на 
смирение”- едната по чуден начин запазена и съхранена през годините на комунизма и другата, 
която е отобразен Чудотворният образ на Божията Майка на стъкло със сребърен отпечатък на 
01.08.1993 г. Учените от Киевската академия, след обстойно изследване установили, че 
отобразената икона е неръкотворна, за което  нямат обяснение.  

Тук с благоговеен трепет и вълнение се поклонихме и на мощите на преп. матушка Димитра, 
родена в гр. Силистра, и на схимонахиня Олимпиада. Бяхме горди, че в Киев има прославена наша 
сънародничка светица.   

Изграден като религиозна женска община с огромни усилия на преп. Димитра в последствие 
превърната в женски манастир. Закриван и въстановяван на три пъти, днес манастирът се обгрижва 
от благолепни монаси.  
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Въведенски манастир 

 

 
Чудотворната икона на Света Богородица „Призри на смирение”. В  ляво от нея е поставена и 

отобразената й на стъкло другата чудотворна икона. 

� Свето-Троицки Ионински мъжки манастир, посветен на св. преп. Иона Киевски, където се 
поклонихме на неговите свети мощи и се насладихме на песнопенията на монасите, които 
изпълняваха акатист на светеца по време на нашето посещение. От там отидохме и се  поклонихме 
и целунахме  кръста, издигнат на мястото, където Света Богородица му се е явила на два пъти. 
Около този манастир се намира огромната киевска ботаническа градина. Близко пред входа на 
манастира е запазен един от най-старите механични часовници в Киев и дървена камбанария до 
него. 

Ионинският манастир е основан след нееднократно явяване на Господа и на Божията Майка на  
преп. Иона. Той самият е основател на Свето-Троицкия манастир  и станал архимандрит в него. 
Божият угодник се е прославил приживе с много чудотворства. Представил се пред Бога в схима с 
името Петър на 9/22 януари в 1902 г.  До 1917 г. Ионинския манастир с 800 братя е бил сред 
киевските обители втори по величине след Лаврата; 
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Ионински манастир 

 

 

Преп. Иона Киевски 
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Раката с мощите на преп. Йона Киевски 

 
 

 
Дървената камбанария пред манастира 

� Зверинецки мъжки манастир – намира се недалече от Ионински манастир. В момента се 
възстановява и обгрижва от братята при Ионински манастир. Чрез съдействието на послушник 
Владимир имахме благодатната възможност да влезем и посетим откритите не много отдавна, 
Зверинецки Пещери за които се счита, че са по стари от тези в Киево-Печерската Лавра. Те са по 
тесни от пещерите в Лаврата и са без осветление, така че преминаването през коридорите става 
със свещи. Тук се поклонихме на намиращите се мощи на преподобните. И тази обител е 
разрушавана и разграбвана, а пещерите затрупвани и след дълги десетилетие на забрава, днес 
древния Зверинецки манастир отново се възражда със своята благодат.   
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От 1997 г. в пещерния храм „св. Архангел Михаил”  се извършва Света  Литургия (по определен 
график). 

 

Входа за пещерния храм 

 

Олтарът на храма 

� Лавърски женски манастир – намиращ се в стария град. Този манастир действа по устав от 
16ти век и не е общежителен. Облеклото на монахините е по-различно от това в другите манастири. 
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Има прекрасно поддържана градина от рози и други цветя. В манастира се покоят мощите на пр. 
Елена Флорска. Когато се покланяхме на мощите и, от раката излизаше силно благоухание.   

                                                                                                                                                                  

 

Изглед на Лавърски манастир 

На една от стените на сграда, вътре в  манастира, е изографисан св. Серафим Саровски в молитвена 
поза на камъка.    

 

 

� Освен манастирите, посетихме и няколко храма, величествени и красиви, поклонихме се на 
мощите и на св. великомъченица Варвара във Владимирски събор.  
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Андреевски събор 

 

 
Малкият храм, посветен на св. апостол Андрей Първозванний, намиращ се недалече от Лаврата 
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Малък дървен храм, посветен на св.св. Константин и Елена - един от старинните храмове, намиращ се в 

близост до Андреевски събор  

А сега на кратко за самата Велика Лавра. 

Светата Успенска Киево-Печерска Лавра е един от първите манастири в Русия. По Божии 
промисъл, по време на княз Ярослав Мъдрий, в неголяма пещера, построена в гората недалече от гр. 
Киев. се заселил преподобни Антоний, основател на руското монашество. В 1051 г. той се завърнал в 
отечеството си от Светата Атонска Гора, където приел монашески постриг, и за духовен подвиг избрал 
пещерата, в която преди се уединявал за молитва свещенник Иларион от близкото село Берестово, 
поставен по късно за митрополит Киевски. 

Благочестието на Антоний привлекло в пещерата последователи, които си копаели нови килии 
съединявайки ги с дълги подземни коридори, като построили и подземна църква. Така се образувала 
Печерската обител, удостоена с особено покровителство на Небесната Царица – Пресветата 
Владичица наша Богородица.  

Когато числото на иноците нараснало, преп. Антоний, стремящ се към уединение,  поставил за 
игумен преподобния Варлаам, а сам той се преселил на съседния хълм, където си изкопал нова 
подземна килия. Но и тук около преп. Антоний се събрали иноци. Така възникнали два комплекса 
пещери на подземния манастир: Близки - Антониеви и Далечни – Теодосиеви. 

                   

     Преподобен Антоний Печерски     Преподобен  Теодосий Печерски           Двамата преподобни 

 Преподобни Антоний и Теодосий Печерски, молете се непрестанно на Бога за нас грешните.  
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С увеличаването броя на  братята пещерната обител станала тясна и дошло време за създаване на 
надземен манастир. В 1060-62 г. над Далечните пещери бил построен дървен манастир с въведен 
общежителен студийский устав, при игуменството на преподобен Теодосий, сподвижник на 
препеподобен Антоний, който приел монашески постриг в неговата пещера. Така били създадени два 
рода монашески живот, по образци на преподобните Антоний и Теодосий. Първият - отшелничество в 
пещери и затвори, подвиг особенно труден и значим и вторият - иноческо общежитие, възпитаващо у 
монасите добродетели, като търпение, смирение, послушание, братска любов, потъпкване на своята 
воля и изцяло подчинение на настоятеля и на правилата на манастирския устав. 

Лабиринтите на Близките и Далечни пещери представляват сложна система от подземни коридори 
и ниши, с височина 2 - 2,5 м и ширина до 1,5 м. Дължината на Близките пещери е 313 м, а на 
Далечните - 293 м.  Велики светини в Лаврата се явяват покоещите се мощи на 123 Печерски 
преподобни, от които – 73 в близките и 50 в далечните пещери. Мощите на светите преподобни се 
съхраняват в гробници, поставени в ниши от двете страни на пещерните коридори. В лавърския 
Патерик е записано за станалото чудо по време на Пасха: преподобни Дионисий влязъл в Близките 
пещери да покади мощите и поздрави със светлото Христово Възкресение светите преподобни и 
извикал: «Отци и братя, Христос Воскресе!». И чул в отговор гръмко многогласие: «Воистину 
Воскресе!» 

Освен тези мощи на преподобните, в Далечните пещери,  поставени в стъклени и сребърни съдове 
са и 12 мироточиви глави, някои от които са на около хиляда години, и които от време на време 
източват миро. Такова количество прославени светии няма в нито един манастир. 
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Трите снимки дават представа за коридорите и нишите в пещерите с мощите на Преподобните 

 

На манастира било подарено платото над пещерите от княз Святослав Ярославич, където по късно 
израснали прекрасни каменни храмове, украсени с живопис, килии, крепостни стени и други 
постройки. 

1073 г. била знаменателна за Печерския манастир: по благословението на преподобните Антоний и 
Теодосий било започнато строителството на дивния каменен храм «Успение на Пресвета Богородица», 
завършена и осветена в 1089 г. на празника Успение с много съпътстващи знамения и чудеса. 
Фреските и мозайките били изпълнени от цариградски художници. 
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От 1688 г. монастирът получил статут Лавра и станал «ставропегиален - царски и на Московската 
патриаршия». 

От 1786 г. Лаврата е подчинена на киевския митрополит, на който била присъдена титлата 
Свещеноархимандрит.  

През изминалите векове Лаврата е многократно разрушавана и опустошавана, като наново е 
възстановявана.  Най-тежко тя е пострадала през времето на атеистичния комунистически режим.  
Тогава монасите от Лаврата са разстрелвани, изпращани в затвори и на заточение. Лаврата е 
превърната в национален исторически музей. 

Светата Лавра е оградена от високи каменни крепостни стени с ъглови кули, започнати да се 
строят на горната територия в края на ХVІІ в. и впоследствие неколкократно преустроявани и 
разширявани. 

През 1988 г. е направена сензационна археологическа находка, открити по Божие определение, 
килията на преподобния Теодосий Печерски и подземната църква „Рождество Христово” в Далечните 
пещери.  

За отбелязване 1000-годишнината от Кръщението на Киевска Русия, по решение на правителството 
на УССР, част от територията на музея е предадена на Украинският  Екзарх на Руската Православна 
Церква през 1988 г., като най-напред била предадена територията на Близките и Далечни пещери. 

По време на празненствата, послучай годишнината, за първи път била отслужена Света Божествена 
Литургия в пещерния храм на преп. Теодосий в Далечните пещери на 25ти юни. 

Възобновяването на дейността на православния мъжски манастир на територията на Далечните 
пещери било ознаменовано чрез Божие знамение - три от мироточивите глави започнали да мироточат 
(През атеистичния период, те не мироточили). Бил извършен химически анализ от учени в 
лабораториите на катедрата по биохимия на Киевски медицински институт на взети проби от съдовете 
с мироточивите глави. Резултатите от анализа показали, че всички образци представляват високо 
очистени масла, отделяни като от жив организъм, но самите учени не могат да обяснят феномена – 
мироточиви глави. За нас вярващите обаче е ясно, че това е дейсвие на Божията сила и благодат.                   

Киево-Печерската Лавра се е съхранила по първоначалната планировка на лавърските постройки, 
прекрасно хармонизирани с релефния ландшафт на десния бряг на р. Днепър, разположена на два 
високи хълма, между които пролом, разделящ я на така наречените Горна и Долна Лавра. Всеки от 
комплексите на древната обител се състои от по няколко храма, административни, жилищни и 
стопански постройки. 
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Изглед от Лаврата. 
 

Днес долната Лавра  е под юрисдикцията на  Украинската Православна Църква (към Московската 
патриаршия), влизаща в състава на Руската православна църква, а горната Лавра - във владение на 
националния Киево-Печерски историко-културен музей. 

От 1992 г. настоятел (свещеноархимандрит) на Лаврата е Митрополит Киевски и на цяла Украйна 
Владимир (Сабодан), чиято резиденция се намира на територията на Лаврата. 

От 1994 г. наместник на Лаврата е архиепископ Вишгородский Павел (Лебедь). 

На 09 декември 1995 г. е издаден Указ на Президента на Украйна за възстановяване на разрушения 
през 1941 г. Успенски събор и по случай 950-годишнината на Лаврата, събора е възтановен и осветен 
на 24 август 2000 г.     

 На Горната територията на Лаврата са разположени: 

• Главният вход в Лаврата (Западен) - Светата врата със запазена Троицката надвратна църква,  
посветена на Животворящата и Неразделна Троица, една от най-древните, построена в 12 век от 
преп. Никола Святоша, правнук на Ярослав Мъдрий. Тук той приел монашески постриг и 
изпълнявал в течение на 30 г. послушание на вратар при Светата врата. Неговите мощи се покоят в 
Близките пещери. Църквата е оцеляла и запазена по чудо при набезите и разоренията на Лаврата, 
има правоъгълна форма и е била символ на небесното застъпничество на обителта. 
Стените й са покрити с иконописи на преподобни Печерски отци от Близките и Далечни пещери. В 
лявата страна от входа е изобразен преп. Антоний с икона на Успението на Божията Майка в ръце, 
а в дясната  - с кръст в ръка преп. Теодосий.  



13 

 

 

 

Надвратната църква от западната и от източната страна на главния вход  

• Главният храм на Киево-Печерската Лавра – Великата Печерска Църква - Успенский собор, се 
намира срещу Светата врата, по средата на централния площад на Горната Лавра. Тя, както и 
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самата Лавра са посветени на Успението на Божията Майка. По предание, Майката Божия 
изпратила от Константинопол в Киев гръцки мойстори зидари, явявайки им се във Влахернския 
храм със заръка да построят храм в Нейна чест в Русия - в Киев и им връчила икона «Успение 
на Божията Майка». Когато излезли от храма, зидарите видяли на небето изображението на 
дивно красива и величествена църква, такава, каквато те трябвало да построят. Мястото за 
строежа на храмът било показано с Божествено знамение по молитвите на преп. Антоний. 
Разрушавана и възобновявана, днес Главната църква се издига величествено в Лаврата. По 
времето на последното въстановяване, вътре в северната част на храма е изграден друг храм, 
посветен на св. Йоан Предтеча, в който са събрани светини от Главната църква;                                                                             

 
В.В.Верещагин. «Великата църква на Киево-Печерската Лавра»1905г. – Успенский собор 
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Успенски събор днес – септември 2010 г. 
 

 
Успенский собор – от към Светия Олтар – септември 2010 г. 
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• На северозапад от Успенски събор се намира входа на бившия Николаевски болничен манастир 
с църква, посветена на светителя Николай. В настоящият момент в църквата и в другите 
корпуси на болничния манастир са разположени служебни помещения на музея; 

• На север, излизайки от т.н. Икономическа врата се вижда църквата Преображение Господне,  
наричана «Спаса на Берестове», по името на селището, където е построен. Там била изградена 
и резиденцията с двореца на великия киевски княз Владимир, която днес не съществува. По 
настоящем в храмът се извършващат реставрационни работи; 

 

Църквата  „Спаса на Берестове” 

• От южната страна на Успенски събор е разположен ширококупулен, в неовизантийски стил, 
храм в чест на Преподобните Антоний и Теодосий Печерски, който е и катедрален храм. 
Съхранената до днес църква е съединена с двуетажна трапезна палата,  от където идва името и 
– трапезна; 

 
Храм на преп. Антоний и Теодосий 
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Храмът с трапезната палата 

• Музей на украинското декоративно изкуство, разположен в църквата «Благовещение на 
Пресвета Богородица», намираща се от източната част на трапезната палата и домът на 
настоятеля на Лаврата – Киевски митрополит - в западната част от нея.  

• На запад от митрополитските покои се намира бившия дом на наместника на Лаврата. До него 
се издига най-високото и величествено здание в Лаврата – Великата Лавърска камбанария 
(колокольня), построена през 1731-1745 г. с височина (заедно с кръста) 96 м и 52 см., при 
отклонение в горната част (на северозапад) с 62 см., което от построяването до момента не е 
променено. На всеки 15 минути от камбанарията се разнася мелодичен камбанен звън, по 
нотната стълбица, напомняйки ни за скоротечния земен живот и за краткото време, отредено ни 
за покаяние и добри дела. Всеки час от денонощието се отброява с камбанен звън; 
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Великата Лавърска камбанария 

 
• На източната страна на Великата църква се намира знаменитата типография на Лаврата, едно от 

най-добрите образци на киевската гражданска архитектура. Тук са печатани преимущественно 
книги от Светото писание, църковно-богослужебни, църковно-исторически и нравоучителни 
книги и отчасти учебни пособия. 

От главния лавърски двор, между зданията на бившите типография и иконописна школа 
започва  улица, която зъвършва при т.н. пещерни врати, построени 1795 г. Те са нарични още 
южни или Ангелски, понеже от страната на пещерите на вратите, между колоните, са изобразени 
ангели, държащи иконата «Успение на Пресвета Богородица Киево-Печерска». 
 
 
Долна територия на Киево-Печерската Лавра 

 

Современният манастир Киево-Печерска Лавра обхваща долната територия на Лаврата, в 
състава на която влизат: 

• Близките и Далечни пещери; 
• надземни и подземни храмове; 
• корпусите на митрополията, духовната академия и семинария; 
• работилници; 
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• няколко корпуса за духовни лица и лавърска страноприемница с гостилница; 
• паломнически отдел към Лаврата; 
• иконописна школа; 
• манастирска овощна градина с пчелин. 

 

Пред оградата на манастирската градина, на малък площад,  е издитнат голям мраморен 
поклоннически Кръст в памет на 2000 годишнината от Рождество Христово. От там се открива изглед 
към територията на Близките и Далечни пещери. Под градината се намират Близките Антониеви 
пещери, а на противоположния хълм – Далечните Теодосиеви пещери. 

 Територията на Близките пещери започнала да придобива съвременния си вид в 18 век, след  
изграждането на църквата «Въздвижение на Животворящия Кръст Господен» (Крестовоздвиженская 
церковь), камбанарията и галерията. На територията на Близките пещери са построените една до друга 
Кръстовъздвижната църква, запазена в първоначалния си вид, и църквата, посветена на Всички 
Преподобни Печерски (Теплий храм). В първата църква, над Царските двери на древния иконостас е 
поставена възстановената чудотворна икона на Успението на Света Богородица, която след Света 
литергия се спуска на копринени шнурове за благоговейно поклониние и целуване от вярващите. Тук е 
и раката на първомъченика и архидякон Стефан с поставена частица от негови мощи. 

Входът и изходът за Близките пещери, където са положени мощите на 73 преподобни са в 
Кръстовъздвижния храм. Там са подземните църкви, посветени на: Въведение на Пресвета Богородица 
в храма; преп. Антоний Печерски и на преп. Варлаам, игумен Печерски. 
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Кръстовъздвижен храм  

 
 

 

Чудотворната икона „Успение на Божията Майка Киево-Печерска” 
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Икона на Всички Преподобни Печерски 

 

 

Интериор на църквата, посветена на Всички Преподобни Печерски. В долната част на 
свода, по целия периметър, са изографисани всички преподобни Печерски. В днешния 
си вид храмът е от 2002 г., когато е реконструиран и изографисан. Този храм излъчва  
особена топлина и уют. 

 

Пред двата храма е оформен площад, където по оригинален начин върху изработена сфера са 
закрепени хиляди дървени великденски яйца, а в дъното е създадена композиция, представяща 
пещерата на Рождество Христово.  
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Постамент с шарени дървени великденски яйца 

От този площад започва алея, водеща до площада на Далечните пещери, чрез която безопасно се 
преодоляват лавърските склонове.  

 

Алея между Близките и Далечни пещери,  и успоредно изграденият покрит широк коридор 
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Коридорът отвътре 

Над площада на Далечните пещери се издига прекрасен храм, в стил украински барок, църквата 
«Рождество на Пресвета Богородица», построена в 1696 г. на мястото на дървената църква. В тази 
църква се обучават в Богослужба учащите се в Киевската Духовна Академия и Семинария.  
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От южната страна на църкват е разположено добре поддържано гробище, където са погребани 
духовни и светски  лица, имащи значителни заслуги пред Църквата и държавата.  

 

Западно от църквата се извисява стройно красивата камбанария на далечните пещери, изградена  
през 1754 – 1761 г.,  с височина от 41 м. 
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На площада под камбанарията е отдадена почит на нашите просветители св. св. Кирил и Методий, 
с издигнат мономентален паметник, където винаги има поставени свежи цветя.  

 

Прави впечатление почитта към двамата братя. На центъра на Киев видяхме на още две места с 
техни паметници, като пред музикалната академия са поставени редом със св. равноапостолна княгиня 
Олга и св. апостол Андрей Първозваний. 

 

Северо-източно от Рождествено - Богородичния храм е разположена църквата «Зачатие на света 
Анна» (Аннозачатьевская), от притвора на която по стръмни стълби се стига до далечните пещери. 
Изходът на пещерите е по стълби, които достигат в помещение на бившата панахидна, където се 
намира църковен магазин.  
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В далечните пещери се покоят мощите на 50 преподобни Печерски и най-старите светини на 
Лаврата - Мироточивите глави. Тук са изградени подземните църкви: на Рождество Христово; на 
Благовещение на Пресвета Богородица и на преп. Теодосий, игумен Печерски.  

На изхода на Лаврата към река Днепър е изграден нов, великолепен храм на името на иконата на 
Божията Майка «Животоносен източник», ограден от всички страни с крепосни стени. Той е издигнат 
на мястото на часовникова кула (изградена над артензиански кладенци и разрушена по времето на 
съветската власт). В него се извършват треби за миряни – кръщения, венчания, молебен за здраве в 
делнични дни, като след края на молебена на всеки участник се надява шапката на преп. Марк 
гробокопач, чийто мощи се покоят в Близките пещери и др. 

 

Храм «Животоносен източник» 

 

 

Иконата на Божията Майка «Живоносный источник» 

В дясно и в ляво над храма, в много поддържаният Лавърски парк, са построни т.н. часовни над 
водоизточниците, в чест на преподобните Антоний и Теодосий. Тук не спира потокът от поклонници, 
които се умиват, пият и си наливат вода в съдове. 
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                     Водоизточник на свети Антоний                                          Водоизточник на свети Теодосий                                               

 
           На хълма, намиращ се над Близките и Далечни пещери се намират Митрополията, Духовната 
академия и Семинария,  Лавърската странноприемница, състояща се от няколко корпуса, работилници. 

Пред Митрополията е изграден паметник на Петър Могила - Кевски митрополит с изключително 
голям принос в живота на Лаврата. 

 

В корпуса, намиращ се срещу този, в който беше настанена нашата поклонническа група, на третия 
етаж на сградата е изградена и прекрасно изографисана през 2009 г. църква, посветена на иконата на 
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Пресвета Богородица – «Всех скорбящих радост». В него е оказана почит и към преподобните Ксения 
Петербурска и Матрона Московска. 

 
Иконата, поставена на стената пред входът на църквата 

 

 
Вътрешен интериор на църквата «Всех скорбящих радост» 
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Великолепната църква е на третия етаж на сградата 

 

 

Икона на преподобните Ксения Петербургска и Матрона Московска 

Всеки храм на Киево–Печерската Лавра има своя история и свой неповторим облик под влияние на 
различните епохи с присъщите им стилове. Нито времената, нито изменчивостта на архитектурните  
стилове не са попречили за запазване на древния молитвен дух в Лаврските църкви.   
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Входът за Долната Лавра 

 

 

 
Улицата, водеща от входа към  Долната Лавра 

Велики са делата ти Господи, чрез твоите светини!   

Дай Господи възможност на повече поклонници от България да посетят Великата Лавра. 


