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На празника Всемирно въздвижение на Светия и Животворящ Кръст Господен (14
септември т. г.) Православният богословски факултет стана съпричастен към
"Поклоннически поход "Св. Иван Рилски" 2017 - духовни измерения в търсене на пътя"
чрез разказа на организаторите на поклонническия поход – Паскал Пиперков от клуб по
пешеходен туризъм и туристически спортове "Трапезица - 1909" и Евгени Коев –
председател на туристическо дружество "Академик - ВТУ".

Походът се провежда за трета поредна година (от 21 юли до 06 август) с
благословението на Негово Светейшество Българският патриарх и Софийски
митрополит Неофит, Негово Високопреосвещенсство Великотърновския митрополит
Григорий и Негово Високопреосвещенство Врачанския митрополит Григорий.
Организаторите на събитието представиха няколко момента в презентацията си:
• Житието на св. преп. Йоан Рилски;
• Пътят на мощите на св. Йоан Рилски - Средец, Унгария, Средец, Велико Търново и
Рилския манастир;
• Научен интерес – тук бяха изброени важни имена свързани с изследването за св. Йоан
Рилски като Константин Иречек, Полихроний Сырку, Йордан Иванов, Васил Киселков,
Васил Аврамов, Васил Златарски, Юрдан Трифонов;
• Кратка история на походите;
• Поклонническите походи „Св. Иван Рилски", към които бе преведен следният отчет:
през 2015 г. участие са взели 45 души, през 2016 г. участниците са 105, а през 2017 г.
броят на участниците нараства на над 200 човека;
• Общи въпроси по организацията. В този раздел бе обърнато внимание на въпроса
„Защо Иван, а не Йоан?" Паскал Пиперков подчерта, че за него по-правилно е името
Йоан, взимайки под внимание статията на проф. Тотю Коев „Защо променяме името на
светеца?" Пиперков допълни, че при следващия поход името на светеца ще бъде
изписано както следва – св. Йоан Рилски;
• Топоними в разказа на Владислав Граматик са един от принципите, върху които
стъпва разработването на маршрута за поклонническия поход. Другите принципи се
състоят в наличието на храмове, посветени на светеца, условията на терена и
изследването на различни легенди;
• Показан бе и тазгодишният маршрут В. Търново – Никопол;
• Последва разказът за седемнадесетте дни на прехода в снимки.
Паскал Пиперков и Евгени Коев поканиха всеки желаещ да се присъедини към
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поклонническия поход, който се подготвя за следващата 2018 година по маршрута
Враца – Никопол. В похода може да вземе участие всеки дори и за много кратко
разстояние. Търсенето на пътя, по който са минали монасите, пренасящи мощите на св.
Йоан Рилски през 1469г. от Велико Търново в основания от светеца Рилски манастир,
поставя акцент не само към това, което ни е завещало миналото, за да го предадем на
бъдещето, но и върху духовното измерение в търсенето на пътя към Бога чрез нашия
светец покровител.{jcomments off}
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