ОТДЕЛ ЗА ВЪНШНИ ЦЪРКОВНИ ВРЪЗКИ
на Московската патриаршия

Предстоятелят на Патриаршеското подворие
в София взе участие в тържествата в чест
на 20-годишнината от възраждането
на Доростолската митрополия

На 10 октомври 2021 година предстоятелят на Патриаршеското подворие в София архимандрит
Вассиан (Змеев) по покана на Доростолския митрополит Яков взе участие в тържествата,
посветени на 20-годишнината на възраждането на Доростолска митрополия. Божествената
литургия възглави Доростолският митрополит Яков в съслужение с йерарха на Украинската
Православна Църква Белоцерковския и Богуславски митрополит Августин, Старозагорския
митрополит Киприан, Врачанския митрополит Григорий, йерарха на Румънската Православна
Църква Тулчанския епископ Висарион, предстоятеля на Троянския и Бачковския манастир
Величкия епископ Сионий, игумена на Рилския манастир Адрианополския епископ Евлогий,
викария на Сливенска митрополия Агатополски епископ Йеротей.

Духовенството беше представено от протосингела на Доростолска митрополия протопрезвитер
Добри (Чаков), протосингела на Софийска митрополия архимандрит Василий (Савов),
предстоятеля на Патриаршеското подворие архимандрит Вассиан (Змеев), клирици от
Доростолска митрополия.

След края на литургията архимандрит Василий, протосингел на Софийска митрополия, огласи
приветствено слово на Светейшия Български Патриарх и митрополит Софийски Неофит по случай
20-годишнината от възраждането на Доростолска митрополия.

Белоцерковският и Богуславски митрополит Августин поздрави Доростолския митрополит Яков с
20-годишнината от възраждането на Доростолска епархия и го награди с медал на Рудоселската
икона I степен – отличителен знак на Белоцерковската епархия, а също поднесе в дар на владика
Яков копие на Почаевската икона на Божията Майка и факсимилно издание на Луцкото
Евангелие от XIV век.

След края на Литургията архиереите и духовенството отслужиха заупокойна лития за починалите
Доростолски митрополити Иларион и Амвросий.

Доростолският митрополит Яков даде официален празничен прием, на който присъстваха
поканените йерарси, представители на светската власт и многобройни гости. За спомен от
20-годишнината на възраждането на Доростолска епархия Доростолският митрополит Яков
подари на представителя на Московския и на цяла Русия Патриарх архимандрит Вассиан
йерейски кръст с украшение.

Сайт на Патриаршеско подворие в София/
Служба «Комуникация» на ОВЦС

Източник: https://mospat.ru/bg/news/88227/

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

