
Отец Йоан Куков: Нека дойдат всички миряни да прославим майката на 

възкръсналия наш Бог и нейната чудотворна икона „Достойно Ест” 

За литийното шествие, което се организира от Софийската Света Митрополия в 

навечерието на празника, посветен на образа на Божията майка „Достойно Ест” на 10 

юни пред Агенция „Фокус” отец Йоан Куков, предстоятел на църковното 

настоятелство на Храм ротонда „Св. вмчк. Георги ”.  

Фокус: Защо организирате литийно шествие в навечерието на празника „Пресвета 

Богородица – Достойно Ест” и защо е важно за енориашите? 

Йоан Куков: Това шествие е в чест и прослава на Света Богородица. Празнуваме го с 

изнасяне на иконата „Достойно Ест”, която е свързана с българския манастир в Света 

гора, по-точно килията, където се е явил Архангел Гавраил и е дал на послушника думите: 

 „Достойни сме да те уважаваме, Богородице, винаги блажена, майка на нашия Бог”. 

Когато открил това откровение, той казал: „Така прославят небесните сили света 

Богородица, така прославяйте и вие човеците на земята Света Богородица”. Шествието  

ще започне от църквата „Св. Петка”, защото този храм е бил най-близкият до мястото, 

където е бил храмът на „Света Богородица Пресвята”. Мястото сега се пада на ъгъла на 

„бул. „Мария Луиза” и бул. „Тодор Александров”. Това е бил храм, посветен на света 

Богородица. „Света Богородица Пресвята” се е наричал този храм и е бил разрушен по 

времето на Димитър Петков. Тогава той е разрушил осем храма като кмет на София, за да 

направи градоустройството по европейски образец. Един от храмовете е този. Тогава 

християните, деца и жени, не са искали да излязат от храма. Той го е наводнил. Дори е 

имало и жертви, които са загинали. Заради това искаме да прославим Света Богородица. 

Сега стените на този храм по-миналата година ги откриха и те са изложени в Ларгото. По-

скоро са опаковани там и само се съхраняват, за да бъдат изложени. Явно преди това ще 

бъдат реставрирани. Шествието ще продължи до храма „Св. Кирил и Методий”. 

Литийното шествие е за прослава на Божията майка, която след Бога е най-крепката 

застъпница на всички нас човеците. Св. Йоан Кронщадски сравнява молитвите на Света 

Богородица и молитвеното дръзновение, което има тя като казва: „Ако молитвите, които 

имат всички ангели и светии се съберат заедно, то молитвите на света Богородица 

превишават тяхното дръзновение и сила, защото тя е носила в утробата си Сина Божи, 

като Син Човешки и има велико дръзновение пред Него, пред своя Син, нашия Господ, 

Исус Христос”. Затова към нея се обръщаме с молитва: „Пресвета Богородице, спаси ни”, 

защото молитвите на Богородица  пред нейния Син, могат да ни спасят.  

Шествието освещава града, въздуха. Много е важно да има такива литийни шествия. 

Богослужението освен в храма, продължава и извън него. Това прави хората добри, 

човеколюбиви, съзнаващи, че винаги сме в Божиите очи и всичко, което вършим добро 

или лошо има значение. За него ние носим отговорност. Бог е всевиждащ, всеблаг и иска 

доброто и спасението на всички човеци.  

Фокус: Нещо повече за самата история на тази икона? Как ще бъде транспортирана сега? 

Йоан Куков: Тази икона е поръчана в манастира „Св. Панталеймон” в Света гора. Там е 

направена от светогорски монаси. Точно копие е на иконата „Достойно ест”, която се пази 



в столицата на Света гора – Карея. От 2003 година е поставена в църквата „Св. Николай” в 

Бухово. Там се извършва редовно богослужение пред нея. Чете се акатист и има много 

записани свидетелства за изцеления и чудеса. Много благодат се излива чрез тази икона 

към всеки, който прибягва към нея с вяра.  

Фокус: Имате възможност сега да призовете повече миряни да се включат в шествието. С 

какви думи ще ги призовете? 

Йоан Куков: Нека дойдат всички да прославим майката на възкръсналия наш Бог, Исус 

Христос, нейната чудотворна икона „Достойно Ест”. Да се излекуваме от нашите душевни 

и телесни болести по нейните молитви. Да изпросим благословението за нашите близки, 

за нашите сродници, приятели, за целия наш народ и за всички човеци.  

Фокус: Кога се организират литийни шествия, често ли се случва това в България или 

само при извънредни обстоятелства?  

Йоан Куков: Има литийни шествия, когато има определени празници. Когато има храмов 

празник, съответният храм чества своя небесен покровител. Примерно храмът „Св. 

Георги” на Гергьовден чества своя патрон и се извършва лития около самия храм. Литията 

може също да бъде при извънредни обстоятелства. Например в древността празникът 

Изнасяне на Светия Кръст, който се отбелязва на 1 август, е свързан с град 

Константинопол, когато през лятото възникнали епидемии и много хора умирали. 

Патриархът заедно с клира, свещениците и целия народ правили шествия всеки ден, от 1 

до 15 август, по време на Богородичния пост. С литийно шествие носели животворящия 

Кръст в различни храмове с различни песнопения и така морът се прекратявал. 

Оздравявало обществото, климата, въздуха и водата. Църквата има неизчерпаеми 

съкровища на благодат, защото те се подават от Бога, който е източник на живота, на 

всяко добро. Ние трябва по-често да прибягваме към това съкровище и тези средства, 

които Бог ни подава безвъзмездно, заради вярата ни, заради доброто ни разположение и 

верността ни към Него.  

Фокус: Не мога да не ви питам за проблемите, които има в момента Ротондата „Св. 

Великомъченик Георги” и средствата, които са необходими за реставрацията. Какво се 

случва? 

Йоан Куков: Събираме средства да осъществим възстановяването и консервирането на 

стените, които са в двора на Ротондата. Иначе самата същинска част е добре защитена и 

реставрирана. При един следващ етап ще бъде, ако е воля Божия, направено и дострояване 

на притвора и сценичните параклиси на Ротондата, за да бъде защитена напълно тази най-

древна част, която ние трябва да съхраним с ценните стенописи от 9, 12, 14 век. Тази 

сграда, която никога не е била разрушавана от 4 век, ние трябва да съхраним по най-

добрия начин, като бъдат възстановени и прилежащите към нея стени на параклисите и 

притвора. Затова събираме средства за един следващ етап. Ще бъде обявено, ще се 

направи конкурс за проектиране, ще се избере екип който да извърши тази дейност. 

Имаме дълг пред нашите предци – да съхраним това наследство за бъдещите поколения. 

Молим се да даде Бог да бъде осъществено това спасително дело.  

 


