
ПОКАНА 

за Поклоннически поход „Св. Иван Рилски” 2015 

 Поклонническият поход ще се проведе от 26.07.2015 г. до 06.08.2015 г., като ще 

се обходят места, свързани със св. Иван Рилски. Поканват се да вземат участие 

православни християни, за да може чрез молитва към преподобния да измолим 

благословение и благоденствие за себе си и за България. Позволено е участие в част от 

маршрута. Предварителната регистрация се изисква само с оглед запазване на легла в 

местата за настаняване. Всеки православен християнин е свободен да се включи в 

похода, когато поиска и за колкото време прецени. Препоръчва се поклонниците 

да си носят палатки. Туристическа застраховка е желателна. 

 В частта от Велико Търново до София походът се организира от Клуба по 

пешеходен туризъм при ТД "Трапезица-1902" – Велико Търново, с благословението на 

Врачанския митрополит Калиник и Великотърновския митрополит Григорий. 

 В частта от София до Рилски манастир походът се нарича Поклоннически път 

"Рилският Чудотворец" и се организира ежегодно от 2010 г. насам от Богословския 

факултет на СУ "Св. Климент Охридски" с подкрепата на Столична община и с 

благословението на Софийска света Митрополия. 

 ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА: 

 26.07.2015 г. 

9:00 Св. литургия в Катедрален храм "Рождество на Пресвета Богородица" - гр. Велико 

Търново. Поклонение пред частица от мощите на преп. Иван Рилски Чудотворец. 

11:00-16:00 гр. Велико Търново - с. Малки чифлик - с. Присово 

17:00 Вечерно богослужение в Присовски манастир "Св. вмчк Пантелеймон"

 27.07.2015 г. 

6:00-12:00 Празнично богослужение в Присовски манастир "Св. вмчк Пантелеймон" 

13:00-15:00 с. Присово - гр. Дебелец - гара Дебелец 

15:14-16:26 гара Дебелец - спирка Бъзовец (влак) 

16:30-17:00 Вечерня в параклис "Св. мчци София, Вяра, Надежда и Любов", с. Бъзовец 

17:00-18:00 с. Бъзовец - параклис "Св. Иван Рилски" 

18:00-18:30 Акатист към св. Иван Рилски в параклиса 

18:30-19:00 Параклис "Св. Иван Рилски" - хижа Кръстец 

 28.07.2015 г. 

7:00 Кръстец - вр. Шипка - Соколски манастир 

18:00 Вечерня в Соколски манастир "Успение на Пресвета Богородица" 

 29.07.2015 г. 

Соколски манастир "Успение на Пресвета Богородица" - гр. Габрово 
Акатист в храм „Св. Иван Рилски”, гр. Габрово (кв. Бичкиня) 

15:12-19:36 гр. Габрово - с. Черквица (влак) 

20:00 Вечерня в храм "Успение на Пресвета Богородица", гр. Никопол 

 30.07.2015 г. 

гр. Никопол 
9:00-9:56 с. Черквица - с. Ясен (влак) 

10:23-11:34 с. Ясен - гр. Мездра (влак) 

12:05-12:23 гр. Мездра - гр. Враца (влак) 

13:00 Катедрален храм "Св. Дванадесет Апостоли" - гр. Враца 

(При възможност ще бъдат посетени още три храма в центъра на гр. Враца.) 

14:35-14:55 гр. Враца - с. Бели извор (влак) 

15:00-17:00 с. Бели извор - Бистрецки манастир "Св. Иван Пусти" 

17:00-18:00 Акатист към св. Иван Рилски в Бистрецки манастир "Св. Иван Пусти"; 



разказ за историята на манастира; разглеждане на пещерата 

18:00-21:00 Бистрецки манастир "Св. Иван Пусти" - кв. Бистрец - гр. Враца - Вратцата 

- Алпийски дом 
 31.07.2015 г. 

7:00-12:00 Вратцата - Войводин дол - вр. Околчица 

12:00-13:00 Акатист към св. Иван Рилски на вр. Околчица; почивка 

13:00-17:00 вр. Околчица - с. Лютиброд - Черепишки манастир 

18:00 Вечерня в Черепишки манастир "Успение на Пресвета Богородица" 

 01.08.2015 г. 

5:14-7:05 гара Черепиш - гр. София (влак) 

8:00 Утреня с изнасяне на кръста в храм "Св. София" 

9:00 Св. литургия и водосвет в храм "Св. София" 

11:15 храм "Св. София" - храм "Св. Георги" (ротонда) 

12:00-17:00 гр. София - хижа Планинарска песен 

17:00 Представяне на участниците и настаняване в хижите "Планинарска песен" и 

"Борова гора", и на палатков лагер 

 02.08.2015 г. 

7:30 Св. литургия в параклиса "Св. Йоан Рилски" 

9:00 Преход от хижа "Кумата" до Черни връх 

12:00 Черни връх 

13:00-18:30 По Витошкото било и слизане към с. Ярлово 

19:00 Богослужение в храм „Св. Неделя”. Канон на св. Богородица и Акатист

 03.08.2015 г. 

7:30 Акатист на св. Йоан Рилски 

8:00-17:30 Преход до с. Белчин. Поклонение и акатист в параклиси по пътя 

18:00 Богослужение. Канон на св. Богородица и Акатист в храм "Св. Петка" 

19:00 Лития до храма в крепостта. Палатков лагер край крепостта "Цари Мали Град" 

 04.08.2015 г. 

8:00 Акатист на св. Йоан Рилски в храма на с. Клисура 

8:30-16:00 Преход из Лакатишка Рила 

16:00-19:00 Пеша към хижа "Рилски езера" (вариант I) 

16:30 Богослужение в храм "Св. Йоан Рилски", с. Паничище; лифт (вариант II)  

 05.08.2015 г. 

7:30 Акатист 

9:30 Водосвет на Бъбрека 

12:30 На Рилското било 

13:00-17:30 Спускане към Рилския манастир 

18:00 Поклонение в храма и настаняване 

 06.08.2015 г. 

Св. Литургия - Преображение Господне 

Акатист на гроба на св. Йоан Рилски 

14:00 Прощаване с обителта / връщане с автобус до София 

 Тази покана е версия 2.01. Организаторите си запазват правото за промени. 

Актуална информация по организацията и финансови условия може да намерите на 

адрес https://www.facebook.com/events/493241720827407/ Достъп има, независимо от 

това, дали имате регистрация във фейсбук. За запазване на легло (цени около 10 лв. на 

вечер) се изисква регистрация във фейсбук, или да се свържете с организаторите. 

 За въпроси и разяснения може да се обръщате към Паскал Пиперков, тел. 

0887726163, e-mail ppiperkov@yahoo.com. 


