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Много са градовете, пожелали да бъдат озарени от Божията Премъдрост и да отразят

лъчи от тази светлина, подобно на Константиновия град. Времето безпощадно е заличило следи

Един е градът, получил и запазил в името си до съвременността, Божията Премъдрост - София

„Като слушаш за жителите да не помислиш за земните. Не, но за небесните жители, които някога
Матей Граматик, Житие на св. Никола Нови Софийски

Идеята за София - Премъдрост шества като като олицетворение на това свойство на Бога,
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преминавайки през „новия Йерусалим", „новия Рим" - Константиновия град, пръскайки светлинат

Почти 13 години Сердика е свързана трайно с привързаността на император Константин Велик

На най-високото място сред град София се извисява храмът „Света София" - Святата Премъдр
Сердикийският събор

В сградата под Президентството най- вероятно се е провел и Сердикийският събор през 343 г. Т

Сердика християнството прониква сравнително рано. Новата религия има своите привърженици

Преминалият през 357 г. знаменит късноримски писател историк Амиан Марцелин определя гра
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църква, определя града като седалище на изключително важния Сердикийски събор от 343 г. П

Религиозният живот на град Средец през средновековието е свързан с името на общобългарск

По време на бурните събития от края на Х в., когато рухнала Преславска България, в Средец се

В периода на Второто българско царство (1185-1396 г.) в Средец и околностите му се построява

При завладяването на полуострова от османските турци манастирите и повечето църкви са унищ
София е и родно място на няколко светци – мъченици за православната вяра.
Най-старият известен софийски светец е мъченик Георги Софийски Стари, за когото узнаваме

През 1515 г. е изгорен на клада младият софиянец Георги, златар по професия, който отказва д

Сведенията за друг софийски светец - Георги Най-нови, са непълни и донякъде противоречиви

Единствен от софийските светци Св. Пимен Софийски (Зографски) е преподобен, а не мъченик
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Константин Софийски не е канонизиран от Българската църква, но почитание към него е същес

Името на Св. Терапонтий Софийски фигурира в нашия православен календар, където е вписан

В София в средата на XV в. били пренесени мощите на сръбския крал Милутин, които днес се па
Ротондата "Свети Георги"
Църквата, наречена на Свети Георги Победоносец, се намира във вътрешния двор между

сградите на хотел Шератон и Президентството, на няколко метра по-ниско от днешните софийск

С Ротондата е свързан един от църковните събори – Сердикийският (343 г.), свикан от двамата

Сердикийският събор е един от Седемнадесетте канонотворчески събори на Църквата. Градов

Като християнски храм Ротондата е известна чак до края на ХVI в., когато турците са я превърн

В житието на св. Пимен Зографски (XVI в.) също се споменава за Ротондата, в която св. Пимен с
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Изключително ценните забележителни стенописи в Ротондата били открити в началото на ХХ в.

СПРАВКА:
СЕРДИКА е античен град на територията на днешна София и носи името на тракийското племе

* 1 в. - тракийското селище е завладяно от римляните.
* 2 в. - наречен Улпия Сердика по името на император Марк Улпий Траян
* 3 в. - център на провинция Вътрешна Дакия; засегнат от готското нашествие.
* 4 в. - градът се издига при император Константин I Велики
* 343-344 - проведен Сердикийският събор
* 6 в. - крепостната стена е възстановена при император Юстиниан I след нашествията на вестг
* 809 - превзет от хан Крум и наречен Средец.
.:. При археологически разкопки са разкрити крепостни стени, порти, обществени сгради, некроп

СЕРДИКА през вековете:

Усилията на Рим да завладее Балканския полуостров и да наложи в земите му своята военна, ад

Целият ІІ в. и първите деситилетия на ІІІ в. са период на голяма строителна дейност в градовете

Общо за тях по отношение на градоустройството са: нагаждането на плановата схема към терен

По времето на император Марк Аврелий градовете били подсилени от нови силни и мащабни укр
За жилищната архитектура в градовете в Мизия и Тракия не знаем почти нищо. Но тези здания н

Историята на град Сердика може да се проследи до времето на неолита. Следи от няколко неол
В много антични и средновековни писмени извори и географски карти градът се назовава и Сар
Римската власт стъпва трайно на Балканите през II в. пр. Хр. След битката при Пидна през 168

След като напуснал Рим, той първоначално смятал да обяви Сердика за столица на Източната Р
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През III в. градът е подложен на многобройни нападения от различни племена и народи. Богатат

В официални надписи на старогръцки език, поставяни от градските власти, градът е наричан („

През 357 г. римският историк Амиан Марцелин определя града като голям и прочут. През 343 г.
Разположена на важния във всяко едно отношение диагонален път Сингидунум-Наисос-Филипо

Планът на града се състои от две укрепени части. Южната част е по-стара и показва първонача

Римска Сердика е правилно планиран град с ортогонална улична мрежа. Улиците са с различна

През V-VІ век по времето на така нареченото велико преселение на народите градът преживява

През ранновизантийския период градът бил важен център на римската култура, населявали го
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www.ydara.com

използвани са фрагменти от текста в страницата на София

http://serdika.code.bg

www.sofia.bg
http://templar.blog.bg
http://margaritta.dir.bg
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