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Свети преподобни Софроний 
Български (Софийски) 

 
† 1515 година 

Чества се на 28 май  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Тропар на преподобен 

 

На тебе, отче, който подражава, сигурно ще се спаси, 

защото, поел кръст, си последвал Христа; и на дело си учил 

да се презира плътта, защото е преходна, а да се грижи за 

безсмъртната душа. Затова и с ангели ще се възрадва,  

преподобни свети Софроние Български, твоят дух. 

 

        За преподобни Софроний Български узнаваме от житието на свети Георги 

Софийски Нови, излязло изпод перото на поп Пейо. Ето какво пише поп Пейо 

за тоя прославен с благоуханни мощи праведник (1): 

         „И ето, друго дивно чудо ще разкажа на ваша милост. Някой си 

презвитер Стефан от село Пенковци край София, оставил поради турското 

насилие родното си място, дойде със съпругата си и живя в моя дом. И с него 

ние много се поучихме за добро. Той тръгна оттук, та премина в 

Угровлахийската земя (2)  и бе приет от великия воевода Радул. И там, 

понеже съпругата му се пресели при Бога, стана йеромонах Софроний. След 

смъртта на воеводата, той пак премина Дунава и като решава, заселва се в 

Събор на вси светии софийски. Икона в храма на Соф. семинариа "Св. Йоан 

Рилски", рисувана от П. Гайдарова (прототип) – изт.  www.ravoslavieto.com 
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манастир (3), близо до селото, наречено Русе, огражда се с пост и молитва и 

се подкрепя с труд, търпение и милостиня. Тук живя малко време. Но дяволът 

не претърпя да гледа подвизите му, а се преименува в един от неговите слуги, 

удари го със секирата по главата и го лиши от живот. И беше погребан, но 

след три години се яви на живеещите в манастира. И така, те отварят гроба 

му и го намират като заспал. Уханието на благовонието, що излизаше от 

тялото му, удиви всички. И го положиха в ковчег. Той прави благоуханна 

цялата онази област чрез чудеса и изцеления. А който не вярва на това, да 

отиде, та сам да види и да се увери.“ 

Днес не знаем къде се покоят светите мощи на преподобни Софроний. 

Бог да ни прости и да ни помилва по неговото молитвено застъпничество! 

 
(1) Ползван е текстът на „Мъчение на Георги Нови Софийски от поп Пейо“, Стара българска 
литература, т.4, С.1986, с.294 
(2) Угровлахия – територията на днешна Румъния, Радул – влашки воевода 
(3) Възможно е да се е подвизавал в някой от скалните манастири край Иваново или в Басарбовския 
скален манастир 
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