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Съставител: Камелия Илиева | Снимки: „Роден глас“

С вдъхновяваща сила
Скъпи читатели, тези от вас, които са си купили или получили като подарък нашия Православен календар 
за 2021 г., не може да не са забелязали, че този път той наистина е много красив. Не пиша това, за да похва-
ля екипа, работил по календара, макар с пълно право да е заслужил такава похвала, а защото невероятно 
красив е храмът, който успяхме да снимаме – неговата история ще научите, ако прочетете подробностите, 
които успях да издиря за Вас.

Трябва да призная, че ста-
ва все по-трудно да се 
снима интериора на бъл-
гарските църкви. При-
чините са най-различни 

– преди години в един свой материал 
не скрих гнева си от засилващата се 
комерсиализация на родните пра-
вославни храмове, в които може да 
се снима само срещу заплащане. Е, 
плащаме си и се надяваме, че пари-
те отиват за благото на съответната 
църква. В други случаи, не е разреше-
но да се снима дори и срещу запла-
щане. За наша радост, святото място, 
което снимахме през лятото на 2020 
г. не спада към нито един от гореспо-
менатите случаи – снимахме спокой-
но, а парите, оставени в касичката за 
дарения, бяха наш доброволен дари-
телски жест. 

Защо избрахме катедралния 
храм „Св. св. Кирил и Методий“ 
в град Ловеч? 

Защото това е първата катедрала, 
изградена през последните 91 години 
в България, след Видинската. Защото 
носи името на Славянските просве-
тители, към които ние, българите, 
живеещи в Чехия, таим съкровена 
почит. Защото Ловеч е градът на та-
лантливия учител Панайот Пипков, 
който написва музиката на химна 
„Върви, народе възродени“; защото 
е дъхавият град на люляците; на ем-
блематичния покрит мост на май-
стор Кольо Фичето; на възрожден-
ските къщи от стария град Вароша; 
център на революционната органи-
зация на Васил Левски, а в края на 
XVII и началото на XVIII век е бил 
толкова проспериращ, че го нарича-
ли „алтън“ – златен Ловеч. 

Не съм била в този град, с който 

ме свързват и лични спомени, и род-
нински връзки, от много години, но 
бях приятно изненадана – от любез-
ния господин, на когото платихме за 
паркинга, от чистота на централната 
улица и кокетните заведения, пълни 
с хора по това време на деня. В бли-
зост до Областната управа и Кмет-
ството на града се извисява най-кра-
сивата нова сграда – на катедралния 
храм „Св. св. Кирил и Методий“. 

Трудно се описват първите впе-
чатления от срещата с него – за пръв 
път виждам църква, в която вътре 
няма място за палене на свещи – те 
са разположени отвън на малка пло-
щадка над стълбището. Това обяс-
нява как блестящите икони запазват 
красотата и обаянието си, а храмът 
излъчва светлина и чистота!

Пристъпваме смирено по мра-
морния под, дарен от христолюбиви 
миряни и не можем да се нагледаме 
на благолепието на храма, на краси-
вите стенописи, дело на известния 
български зограф проф. д-р Вла-
димир Аврамов от Факултета по 
изобразителни изкуства във Вели-
котърновския университет, които 
ни карат дълго да се взираме и да 
снимаме… От дясната страна виж-
даме скелето, на което продължава 
да се работи – впоследствие попадам 
на информация, че изографисва-
нето продължава вече шести сезон 
и в него участват университетски 
преподаватели, докторанти и сту-
денти. До момента са изографисани 
близо 80 процента от стените на хра-
ма. Според ръководителя на екипа, 
проф. Аврамов, се работи с голяма 
прецизност, защото става въпрос 
за монументални картини и големи 
целувателни икони. Вече е завършен 
приземният етаж на катедралата. От 
2016 г. се рисува централният купол 

и останалата част от основния храм 
на катедралата. През лятото на 2020 
са изработени витражите и продъл-
жава изографисването към входа. 
Изящните полилеи са направени по 
поръчка в Украйна и Русия и също 
са дарение, дърворезбованият ико-
ностас е истинско произведение на 
изкуството, излязло изпод ръката 
на смолянски майстори. Апостол-
ският ред на иконостаса е удължен: 
от южната страна – с икони на бъл-
гарски светии като Св. княз Борис-
Михаил Покръстител, Св. патриарх 
Евтимий Търновски, Св. мчца Зла-
та Мъгленска, а от северната страна 
– с икони на светители на право-
славната църква.

Малко история

Ловеч е средище на духовен жи-
вот от дълбока древност и е център на 
една от най-старите епархии в Бълга-
рия, поради което се нуждаел от пър-
вопрестолна църква. Идеята за ней-
ното създаване възниква около 1895 
г., когато няколко ловешки първенци 
заедно с митрополита и свещеници-
те замислят изграждането на голям 
православен храм – спopeд ĸaнoнитe, 
той тpябвa дa e в eпapxийcĸия цeнтъp 
и в цeнтъpa нa гpaдa. Плановете им 
обаче са провалени от последвалите 
войни, а след идването на комунис-
тическия режим, подобно начинание 
става невъзможно. 

Повече от век по-късно, наче-
ло на Ловчанската епархия застава 
митрополит Гавриил, който решава 
да реализира благородните замисли 
на своите предци. Първата копка на 
първопрестолната църква е напра-
вена на 11 май 2005 г, а основният 
камък е положен през ноември съ-
щата година. 
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Пример за православно 
строителство

Храмът има 850 кв. м застроена площ и 
е построен за 12 години с помощта на мно-
го колективни и частни дарители. Оcвeтeн 
е нa 30 aпpил 2017 г., малко пpeди xpaмoвия 
пpaзниĸ, ĸoйтo e и пpaзниĸ нa гpaд Ловеч – 11 
мaй. Според Ловчанския митрополит Гаври-
ил новоосветеният катедрален храм в града 
е замислен да бъде „пример за православно 
строителство и иконопис, за дърворезба и 
пр. Надяваме се, че храмът ще донесе благо-
словение за град Ловеч, епархията и страната. 
Има примери от православния свят, че като 
се построи храм, нещата наистина тръгват 
към по-добре, защото има специално Божие 
благословение. За да бъде бъдещето ни добро, 
трябва да се потрудим за него, а Божието бла-
гословение няма да закъснее“.

Новият храм на Ловеч представлява три-
корабна базилика с три престола и е на две 
нива. Приземното ниво е посветено на праз-
ника Въведение Богородично, а горното ниво 
– на Св. равноапостолни братя Кирил и Мето-
дий. Южният и северният престол в горното 
ниво са посветени съответно на преп. Йоан 
Рилски Чудотворец и на Св. Николай Мирли-
кийски Чудотворец. Двадесет и пет-метрова-
та катедрала има 4 купола – един централен, 
по един от северната и южната страна и един 
върху камбанарията. В долното си ниво хра-
мът е оборудван и с помещения, където ще 
бъдат разположени храмова библиотека, стая 
за неделно училище, кухня, стая за майки с 
деца и др. Към църквата функционира и жен-
ски хор, който със своите църковнославянски 
песнопения придава тържественост и изви-
сеност на неделните литургии. Катедралата 
е отворена целодневно и в нея ежедневно се 
извършват богослужения. 

Катедралният храм има 
не само духовна, 
но и архитектурна стойност

През 2017 г. е удостоен с наградата 
„Сграда на годината“ в раздел „Паметни-
ци на културата, a Cвeтият cинoд yдocто-
ява Лoвчaнcĸия митpoпoлит Гaвpиил 
c opдeн „Cв. св. Kиpил и Meтoдий“ пo 
вpeмe нa изĸлючитeлнaта цepeмoния пo 
ocвeщaвaнe нa xpaмa. Πъpвaтa cвeтa литyp-
гия e oтcлyжeнa oт Heгoвo Cвeтeйшecтвo 
Πaтpиapx Heoфит.   ◆

________________________________
Съставителят на текста е използвал информация от публи-
кации на: predanie.bg, gradat.bg/news/, peika.bg. 
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