
Света  Петка



Света Петка е българска 

светица. Тя живяла в края 

на 10-ти и началото на 11-ти 

век. 

Родила се в град Епиват,

на брега на Мраморно море. 

По онова време там 

живеели българи.



Родителите й били заможни 

българи, добри християни. С тях тя 

ходела редовно на църква, с внимание 

слушала Божието слово и се стараела 

всичко да изпълнявала.



Света Петка имала милостиво сърце и 

помагала на нуждаещите се. Богатите си 

дрехи тя давала на бедните.



Като желаела да посвети живота 

си в служба на Бога, тя отишла в 

манастир, където прекарвала дните в 

труд и непрестанна молитва.



След време света Петка напълно се 

отдалечила от света и заживяла сама в 

пустинята край река Йордан.



В Йорданската пустиня животът й бил 

труден, но тя била радостна непрестанно да 

се моли на Бога. 



Света Петка преживяла в 

пустинята дълги години и ето 

че  наближил края на нейния 

живот. Пред светицата се явил 

ангел, който й наредил да се 

върне в родния си град.



Като се завърнала в родния си град 

Епиват, света Петка не намерила жив никого 

от роднините си и се приютила в храма. 

Както се молела, така и предала душата си 

на Бога. Погребали я извън селището като 

непозната.



След години на някои вярващите в Епиват

било открито да извадят тялото на светицата от 

гроба. То било напълно запазено и благоуханно. 



Тогава започнали да се случват много 

чудеса. Всеки, който с вяра се молел на 

света Петка, получавал изцеление от 

болестта си или спасение от беди. 



Като узнал за светицата, българският цар Йоан 

Асен II пренесъл ковчегът с тялото й в столичния 

град Търново и всички с радост й се поклонили. 

Много чудеса се случвали по нейните молитви. 



Непромененото тяло на светицата 

повече от 150 години останало в Търново, 

затова я наричаме света Петка Търновска. 

По време на турското робство, за да се 

запази ковчегът с тялото на света Петка, 

той бил пренесен в Сърбия, после бил и в 

други страни, а днес се намира в Румъния.



Днес непромененото тяло на света Петка се 

намира в румънския град Яш. 



Хиляди християни идват всяка година да се 

поклонят и принесат молитва към светицата 

или да благодарят за чудната й помощ.



На света Петка са посветени много храмове 

в България. Един от тях е старинният храм 

„Света Петка“ в София, където се намира нейна 

чудотворна икона.



Празникът, посветен на света Петка, се нарича 

Петковден и се празнува на 14 октомври. 

Християните се събират в храма на празнично 

богослужение.



Ние се молим на светицата с молитвата: 

„Преподобна света Петко, моли Бога за нас!“



Въпроси към урока:

1. Къде се родила света Петка?

2. Как помагала на бедните?

3. Къде отишла да живее, за да служи на 

Бога?

4. Знаете ли храм, който носи името  на 

света Петка? 

5. Кога празнуваме Петковден?


