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Руският манастир „Св. Пантелеймон“ се намира на
югозападната страна в Св. Гора. Разположен е на
самородна скала при крайбрежието на Светогорския
залив „Монте – Санто“, посред прекрасна природа.
Манастирът е основан по това време, когато русите
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Манастирът е основан по това време, когато русите
приели християнството, във времето на равноапостолния
княз Владимир и сина му Ярослав. (За това се споменава
в руската гражданска история, том IV, стр. 165. В него
са запазени грамоти от руските царе и от Всерусийския
патриарх Йов.)



Първоначално руският манастир бил основан на това
място, където е сега българският скит Св. Богородица,
наречен „Ксилургу‘, тоест „Дърводелец“. Но около
втората половина на XII в., когато русите вече не се
побирали в малкия манастир „Ксилургу“, те се
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побирали в малкия манастир „Ксилургу“, те се
преселили в Нагорни Русик. По Божие усмотрение около
края на XIII в. монасите от Нагорни Русик се преселили
при брега на морето, в манастира „Възнесение
Господне“. Той се намирал на това място, гдето е сега
руския манастир „Св. Пантелеймон“. Първоначално
монасите търпели големи беди и лишения по причина на
липса на средства за нормален живот. Но в сегашното
време руския манастир „Св. Пантелеймон“ се равнява с
първите Атонски манастири; има многочислено братство,
което възлиза на около 1000 души и повече.



Главната съборна църква в манастира е посветена на Св.

Вликомъченик и целител Пантелеймон, на когото честната
глава се намира в този манастир и представлява, тъй да се
каже, утешение и безценно украшение, както на църквата, така
и на целия манастир. Освен нея в тази църква се намират още
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и на целия манастир. Освен нея в тази църква се намират още
следните светини: част от животворящия кръст Господен; част
от Св. Йоан Предтеча, глава от Преподобномъченик Стефан
Нови; глава от Св. Преподобномъченица Параскева; ребро от
Св. Марина; части от Св. Георги, Св. Димитър, от Св. Яков
Персиянин, от Св. Йосиф Обручник, от Св. Апостол Тома, от Св.

Симеон Стълпник, от Св. Кирик, от Св. Трифон, от Св.

Евстратий, от Св. Никита, от Св. Теодор Тирон и от Св.

Харалампий; там се намира още част от камъка на гроба на
Господен.



Втора църква в манастиpа е „Покров Св. Богородица“. В
нея се намират мощи от много светци; намира се още
чудотворна икона на Божията Майка, наречена
„Йерусалимска“ – поставена е над царските двери;
икона на Св. Йоан Предтеча; старинна икона на Св.
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икона на Св. Йоан Предтеча; старинна икона на Св.
Великомъченик Пантелеймон и икона на Св.
Свещеномъченик Харалампий. Третата църква е
посветена в чест на Св. Митрофан, Воронежки
Чудотворец. След тази църква следва църквата „Успение
Св. Богородица“ и съседната при покровската църква,
посветена в чест на Св. Равноапостол Владимир и
Александър Невски.



Освен гореспоменатите църкви в манастира „Св.
Пантелеймон“ се намират още следните параклиси: 1)
Възнесение Господне; 2) Рождество Св. Богородица;
3)Въведение Св. Богородица; 4) Св. Архангели; 5) Св.
Усекновение Св. Йоан Предтеча; 6) Св. Богоносец
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Усекновение Св. Йоан Предтеча; 6) Св. Богоносец
Йоаким и Анна; 7) Св. Харалампий; 8) Св. Никола; 9)
Св. Димитър; 10) Св. Константин и Елена; 11) Св. Сава
Освещени; 12) Св. Преподобни Сергий, Радонежки
Чудотворец; 13) Св. Преподобни отци: Герасим
Йордански и Иероним Стридонски; 14) Посветена в чест
на Всех Светих Атонски – тази църква се намира при
братската болница. Вън от манастира се намира
гробницата с църква „Св. Петър и Павел“. Там погребват
покойните братя, които се преселват от този временен
живот към вечния.



Недалеко от болницата се намира църквата, посветена
на Св. Апостол и Евангелист Йоан. В болницата се
лекуват за поправка на здравето си много монаси,
келиоти, пустинници и приходящи миряни; всичко това
им се отдава като милост и благодеяние. Всичките
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им се отдава като милост и благодеяние. Всичките
църкви в манастира са 19. Вън от манастира по разни
манастирски места скитовете се намират около 36
църкви. От Русик до Карея има 2 часа път, до Ксенофонт
– 1 час, а до манастира Ксиропотам – 3 четвърти час.



Правилата в манастира се спазват, тъй както са
установени от древните Св. отци за общежителните
братя. Там нищо не считат за свое – всичко им е общо.
Богослуженията, които са продължителни, обикновено
започват от полунощ, а в неделните дни, на
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започват от полунощ, а в неделните дни, на
дванадесетте Господски празници и на празниците на
всички велики Св. отци, се извършва всенощно бдение.
Освен това на братята е назначено килийно правило,
състоящо се от правене на поклони, четене на Псалтира
и други разни молитвословия. Братята, които са
посветени във велика схима имат назначено по –
продължително килийно правило, често изповядване и
постоянно откриване на мислите си пред по – старите и
изкусни в монашеския живот; смирението в тях се счита
за основна добродетел.



Според древния обичай, всяка събота всички отци и
братя се приобщават със Светите тайни на причастието.
А когато братята са свободни от общото църковно
правило, те през това време се занимават всеки един с
послушание, каквото му е поверено от началството,
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послушание, каквото му е поверено от началството,
съответно според способностите му. Храната на
трапезата се състои повече от постни ястия. В
понеделник, сряда и петък се приготвя една трапеза и
то в 6 часа по турски. В манастира са направени
симодики, в които са вписани имената на братята,
ктиторите и благодетелите за вечно възпоменание във
време на проскомидия и литургия. По – голямата част
част от средствата за поддържане на братството се
получават от многочислените христолюбиви
спомоществуватели от Русия.



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).




