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Идеята за тържественото предаване на светите мощи на св. Климент Охридски от В
идинската света митрополия
на
НИМ
се възражда от посещението на Божидар Димитров, директор на музея, на
Лопушанската света обител, заяви за Радио “Фокус”- Видин
архимандрит Поликарп
, председател на катедрален храм „Св. вмчк. Димитър Солунски”. Именно на това
посещение е било уточнено с Негово Преосвещенство Величкия епископ Сионий да
бъде направена тази среща в София, на която епископ Сионий с благословението на
Негово Високопреосвещенство Видинския митрополит Дометиан да връчи светите
мощи на музея, обясни архимандрит Поликарп.
Архимандрит Поликарп уточни,че същността на идеята е мощите да бъдат поставени на
видно място за поклонение докато бъде построен параклис в двора на музея, който
параклис ще бъде посветен на св. Седмочисленици. След като той бъде построен в
него трябва да бъдат поставени както мощите на св. Климент Охридски, така и мощите
на всички тези седем велики отци на българския народ.
Наличието на свети мощи във всеки един храм е велико благословение, каза
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председателят на катедрален храм „Св. вмчк. Димитър Солунски и допълни, че не
може да има храм или параклис, в който да се отслужва света литургия без да има
частица от свети мощи. Винаги, когато се освещава православен храм в светия престол
се поставя частица от свети мощи и най-вече частица от мъченик, уточни архимандрит
Поликарп. Тъй като този параклис ще бъде посветен на св. Седмочисленици освен
мощите на мъченици, които ще бъдат вградени в светия престол на разположение за
преклонение ще бъдат поставени мощите на св. Седмочисленици, които да напомнят на
всички, които посещават НИМ великото дело на тези мъже и по този начин да се
подтиква всеки един посетител и най-вече младото поколение обичат своята история и
традиции и да почитат вярата си, обясни архимандрит Поликарп.
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