НАЧАЛО НА НОВАТА ЦЪРКОВНА
ГОДИНА В ПРАВОСЛАВНО БРАТСТВО
ПРИ ХРАМ „СВ. ПРОР. ИЛИЯ”
На 25 септември 2016 г. Православното братство при храм „Св. прор. Илия” отбеляза
началото на новата Църковна година с благодарствен молебен, отслужен от
протойерей Емилиян Костадинов и протойерей Димитър Москов.
Протойерей Емилиян Костадинов изказа благословение и пожела да продължим в същия дух,
да сме полезни на хората, да бъдем в общение с тях, с техните проблеми и да вършим това найвече за слава Божия.
Отец Емилиян отбеляза как е започнала доброволческата дейност към храма – инициатива на
група млади хора, черкуващи се в храм „Св. прор. Илия”, част от които са още сред нас. „Хора,
които наистина са го направили със своята вяра. Нека наистина първото нещо, което се
сещаме, когато идваме тук е именно това, че тук ни води вярата и доброто.” – бяха
неговите думи.
Отец Емилиян благодари на всички екипи, които се трудят в Православното братство, на всеки
доброволец по отделно и специално на Мони Маринов – организатор на дейностите: „Да
продължаваме в същия дух, Мони! Наистина това, което вършите всички участници, с
нищо не е съизмеримо. Живи и здрави да сте! Още веднъж ви благодаря за
съпричастността и за всичко това, което давате от сърце.”
Благословение и благопожелание към работата на братството получихме и от отец Димитър.
Обръщение на Мони Маринов към всички доброволци в дейностите на Православното
братство:
„Сложихме началото на новата църковна година, нова усилна година.
През изтеклата година с Божията помощ и подкрепа, успяхме да направим много неща. Кои
от тях бяха резултатни и кои не толкова, е въпрос на анализ в работните ни екипи.
Мога да определя изминалия период като мирен и съзидателен и да изкажа дълбока
благодарност на хората, които се грижиха цялата година за това. А това са нашите
свещеници, отците Емилиян и Димитър, които ни дадоха пълна подкрепа и ценни съвети.
Ръководителите на екипи Детелина, Диана, Ирина, Евгени, Минко.
Всеотдайните дежурни в Доброволческата кухня, момчетата и момичетата в Духовнопросветния център и стотиците доброволци, идвали при нас в дежурните неделни дни.
Здрава работа, много здрава работа! Доброволци!
Хора от всякакви професии, образование, социален статус – нищо не ги спря! Студ, много
студ! Помня неделята с -21 градуса! Беше пълно с млади момчета и момичета, които
замръзнали стояха стоически от 8:30 до 14:30 часа навън!

Телевизии и всякакви медии, през цялата година правиха репортажи, предавания,
включвания и филми за дейностите на Братството. Надяваме се да са стигнали до
максимално много хора в обществото. Не заради нас, а заради това, което се прави в нашия
храм.
Важно е да се знае заради острия дефицит на положителни актове в обществения живот
на нацията.
Направиха се страхотни филми (Краси Дамянова, екипите на БНТ и НТВ ).
Просветниците на два пъти кръстиха деца на семействата в нужда. Направиха им
незабравимо коледно тържество. Следваше базар с картички на децата, изработвани
седмици наред. Събраха се пари и те се използваха за тяхна радост, а те не са виждали
почти нищо от това, което познават нашите деца…
Много софийски фирми проведоха благотворителни и доброволчески инициативи при нас.
Клуба по филантропия при 105-то училище, начело с прекрасните си учителки Нина Серкова
и Снежка Плачкова, бяха плътно с нас през годината.
Започнахме кампания за събиране на пари, за строеж на затворено помещение и за три
месеца събрахме 30 000 лева.
Нашите приятели от Комунитас и Лудогорско пиле дадоха по 5000 лева, ние бяхме събрали
10 000 лева и около 40 частни дарители се включиха с 10 000 лева. До седмица започваме
строеж и се надяваме до първи сняг да сме в нов дом.
Това помещение ще наречем “Енорийски дом” и през седмицата ще се ползва за различни от
готвене неща.
Православно братство не е ново понятие, през миналия век тези прицърковни организации
са извършвали социалните функции на държавата. Подпомагали са сираци и вдовици от
войните, изграждали са детски домове, старчески домове, санаториуми. Давали са
стипендии на будни деца. Имали са позиция по цялата обществена проблематика.
Далеч сме от подобни претенции сега, но имам надеждата, че с Бога и Правата ни вяра
напред, можем да бъдем полезни за хората в материална и духовна нужда.
Желая успех на всички екипи, много здраве и дръзновение, радост от делата и силна вяра в
Бога!”

