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Са благословом Његовог Преосвештенства Епископа тимочког г. Илариона 
 

организује се поклоничко путовање 
 

Софијске цркве и Рилски манастир  
(Пресвлачење моштију Светог краља Милутина) 

 

I дан, четвртак, 29. октобар 2015. – Полазак из Неготина у 3,30; из Бора у 4,30; из Зајечара у 5,00 часова.  

Бојанска црква се налази у подножју планине Витоша, у софијском предграђу 

Бојана. Она је једана од ретких савршено очуваних средњовековних цркава, под 

заштитом УНЕСКО-а од 1979. године. Њена архитектура потиче из 3 периода: 

мала црква са уписаним грчким крстом из ХІ века; двоспратни маузолеј (црква-

гробница) – севастократора (првог после цара) Калојана, унука Стефана Немање, и 

његове жене Десиславе из средине ХІІІ; спољна припрата из средине ХІХ века. Црква 

своју светску славу дугује фрескопису из 1259. године, које се налазе у другом слоју 

преко старијих из ранијих векова. 

    
Цркве Софије, главног града Бугарске, древне Сардике (буг. Средец): црква Св.Ђорђа, црква Свете 

Петке, храм Св. Александра Невског, црква Св. Софије, руска црква "Св. Николаја Чудотворца" 

Црква Св. мученице Недеље у којој се налазе мошти Св. краља Милутина – бденије и чин пресвлачења 

моштију Светог краља. 

Ноћење у хотелу у центру Софије 

II дан, петак, 30. октобар 2015. – Света Архијерејска Литургија у цркви Св. мученице Недеље 

       

Рилски манастир, највећи и најпознатији православни 

манастир у Бугарској, грађен од 1335-1883. под заштитом 

УНЕСКО-а од 1983. 

- поклоњење моштима Преподобног Јована Рилског, 

обилазак манастирског комплекса са музејом, одлазак 

до испоснице Св. Јована Рилског  
 

Повратак у Софију и слободно време до поласка за 

Србију (око 20 часова), долазак у Зајечар око поноћи, а 

Бор и Неготин у наставку 
 

ЦЕНА АРАНЖМАНА: 40 евра 

Пријаве и информације код протојереја Игора Ивковића 064/13-48-644 
 

АРАНЖМАН ОБУХВАТА: Превоз високоподним туристичким аутобусом, 1 ноћење у Софији у хотелу, улазницу 

за Бојанску цркву, организацију и вођство пута 

АРАНЖМАН НЕ ОБУХВАТА: Међународно здравствено осигурање (око 300 динара), индивидуалне трошкове 

путника (исхрану и остале улазнице)  


