До Постоянния Свещен Синод на Противостоящите: Негово Преосвещенство
Киприан, еп. Орейски (Заместител на Председателя на Св. Синод на
Противостоящите), Негово Преосвещенство Хризостом, епископ
Християнуполски, Негово Преосвещенство Амвросий, еп. Метонски, Негово
Преосвещенство Климент, еп. Гардикийски, секретар
Молба
От
йеромонах Касиан,
игумен на манастир „Св. Йоан Предтеча", край с. Жабляно
и новостроящ се манастир „Благовещение", край гр. Кюстендил,
и йерей Станой Цветанов Станоев
Ваши Преосвещенства,
Повод да се обърнем към Вас са нестихващите вълнения, свързани с отстраняването
на йеромонах Касиан, игумен на манастир „Св. Йоан Предтеча", и йерей Станой Цветанов
Станоев, отстранени от клира на БСПЦ през 2005 г. Чувстваме се задължени да се обърнем
към Вас и според изискването на 11 правшю на Картагенския събор, според което: ,Ако някой
презвитер бъде осъден за лошо поведение, трябва да яви за това на съседните епископи, та те да
разгледат делото и чрез тях да се примири с епископа си", а освен това игумен Касиан е получил от
Вас своето ръкоположение.
С решението на Църковния съд не бяха съгласни новопреставилия се архим. Сергий,
йером. Ефрем, йером. Теофан (с които еп. Фотий не съслужеше), останалите братя в двата
манастира и множество миряни. Иером. Ефрем е лишен от право да служи в манастира, в
който живее, а йером. Теофан напусна юрисдикцията на еп. Фотий. Тези санкции на еп.
Фотий, или т.нар. Църковен съд предизвикват разкол и съблазън за целия народ.
Молбата ни е да бъде образувано канонично съдопроизводство и да бъдат
преразгледани делата на двамата свещенослужители и взетите решения за гяхното
отстраняване.
Към настоящата молба прилагаме:
I. Решение по църковно-наказателно дело № 2 на Църковния съд на
БСПЦ от 24.10/06.1 1.2005. относно игумен Касиан. He прилагаме решението по
дело № 1, относно йерей Станой, защото е изгоряло при пожар.
2. Канонично обосновано несъгласие с решението по дело № 2, съставено
от манастирското братство.
Целуваме архипастирските Ви десници и с упование на Божията милост чакаме изява
на Божията воля чрез Вас.

26.05/08.06.2008
Свв. Отци на 1-я Вс. събор
Свв. апп. Карп и Алфей от 70-те.
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