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Манастирът Филотей се намира в североизточната част на
Света Гора и отстои на около 2 часа разстояние от Ивер. Той е
разположен надалеко от морския бряг, край един поток с бистра
и студена вода, сред висока и прекрасна пустинна гора. Този
манастир е един от старите Атонски манстири. Той е получил
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манастир е един от старите Атонски манстири. Той е получил
названието си от името на ктитора си Св. Преподобни Филотей.

На мястото, гдето е основан сегашния манастир, в старо време
е имало направена църква от християните, които живеели в
Света Гора преди да се заселят там монаси. Впоследствие тази
църква останала дълго време запустяла. Близо до нея в XI в. се
подвизавал и безмълствувал в пещерата Св. Преподобний
Филотей, който възобновил старата църква и основал
манастира в 1046 г. След време, около 1492 г., кахетинския цар
Леонтий и синът му Александър обновили и украсили този
манастир, като направили в него обширна братска трапеза.



Манастирът е обиколен от всички страни с четириъгълни,

високи каменни стени; над тях са направени килиите на батята
в три ката. Зданията от двете манастирски страни – източната и
южната са по – високи от другите две – северната и западната.

Всред манастира се намира съборната църква, посветена в

4444

Всред манастира се намира съборната църква, посветена в
чест на „Благовещение Св. Богородица“. Старата църква, за 
кяото свидетелствува и която описва подробно 
пътешественикът Барски, била разтурена през 1746 г., а на 
мястото и́ е построена сегашната църква с камбанария, покрита
с цинкови плочи и изографисана. Направата на църквата
продължила от 1746 до 1765 г. От двете страни на притвора се
намира по един параклис с олтар и престол.



В съборната църква се намират овен една част от
животворящия кръст Господен и следните св. мощи: част от Св.

Йоан Златоуст; част от коляното на Св. Великомъченица
Марина; част от лявата нога на Св. Великомъченик
Панталеймон; част от ръката на Св. Преподобни Лука Еладски;
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Панталеймон; част от ръката на Св. Преподобни Лука Еладски;

част от Св. мъченици Исидор и Харалампий; кръв от Св.

великомъченик Димитър Солунски и част от Св. Параскева.

Освен тези светини в съборната църква, при стълба на лявата
певница, се намира чудотворната икона на Божията Майка,

известна под името „Сладко целуване“, а по гръцки
„Гликофилуса“. В този манастир освен съборната църква се
намират още следните параклиси: 1) Св. Йоан Златоуст; 2) Св.

Николай Мирликийски Чудотворец; 3) Св. Три Светители 4) Св.

Йоан Предтеча; 5) Св. Архангели; 6) Св. Марина. Вън от
манастира се намират още около 17 църкви.



В манастира Филотей освен основателя му Св. Преподобни
Филотей, със свят подвижнически живот се славят следните Св.

Отци: 1) Св. Теодосий, митрополит Трапезундски, брат на Св.

Дионисий, основателят на манастира Дионисиат в XIV в. Той
бил игумен на Филотейския манастир и се почита като негов
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бил игумен на Филотейския манастир и се почита като негов
ктитор; но след това го похитили разбойници(пирати), които го
отвели в Бруса. Оттам по Божие усмотрение бил избран на
Трапезундската архиепископска катедра във времето на
Алексий Комнин, който тогава имал столицата си в Трапезунд.

2) Св. преподобни Дамян; той чул глас отгоре, който го заставил
да отиде в Олимп и там да проповядва словото Божие. Обаче
като отишъл, той бил наклеветен пред правителството и след
дълги страдания, умрял мъченичеки за Христа чрез изгаряне на
клада. 3) Св. Преподобни Дометей, началник и съвременник на
Св. Дамян.



Този манастир бил някога населен със славяни, по народност
българи. Това ясно се вижда в житието на Св. Дионисий,

наречен Филотеевски ктитор. (Гледай житието му в Атонски
Патерик). В старо време този манастир е бил общежителен, но
сега е идиортима, тоест своежителен. Братството му е
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сега е идиортима, тоест своежителен. Братството му е
немногочислено – около 60 души, изключително гърци.

Близо до манастира Филотей забележително е мястото, което
сега принадлежи на Ивер – там в старо време имало скит, който
носел името „Магула“. В този скит около XIV век живял
уединено и подвижнически Св. Калист, ученик на Св. Григорий
Синаит – впоследствие Константинополски патриарх.



Текстът на презентацията е
по изданието: Пътеводител

по Атонската Света Гора и
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по Атонската Света Гора и

Показател на светите й

паметници. Превел от
руското шесто поправено и
допълнено издание на
Атонския Св. Пантелеймонов
манастир иерод. Харалампий
Т. Преображенски. Издава
схимонах Иоаникий от
Ватопедската келия “Св.

Харалампий” в Карея, 1896 г.
Фотографиите са на
Мирослав Дачев (Архив на
Център за семиотични и
културни изследвания, 2004-

2017).




