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Българска православна църковна община „Св. Георги Победоносец“ e основана на 
05.09.2009 г. с цел духовното обгрижване на нашите сънародници, живеещи в 
Конфедерация Швейцария. Намира се под пряката юрисдикция на Българската 
патриаршия, Светия синод и принадлежи към Западно и Средноевропейската епархия.  
Задачите на Българската православна църковна община „Св. Георги Победоносец“ са да 
осигурява духовното обгрижване и религиозните потребности на членовете на 
църковната община чрез богослужение, преподаване на светите тайнства, духовно-
религиозни поучения, както и чрез реализирането на културно-религиозни програми, 
затвърждаващи православната вяра. 
Църковните служби се извършват в римокатолическия храм „Мария Крьонунг“ в 
Цюрих, който през последните години с общи усилия стана духовен център на 
българите в Швейцария. Храмът е предоставен за ползване от Римокатолическата 
църква в града. Тук българите отправят молитви към Спасителя за здраве, успех и 
благоденствие. Тук българите намират упование, срещат се и разговарят, което също е 
наша важна цел, за да се сплотяват и да си помагат.  
С благословията на Негово Високопреосвещенство Западноевропейския митрополит 
Антоний отец Йордан се грижи за духовните потребности на българите в Швейцария. 
След тържествените богослужения всички имат възможността да се насладят на среща 
разговор с нашия духовник, както и да се срещнат с близки и познати. Отец Йордан е 
приет навсякъде с голямо уважение – както сред нашите сънародници, така и от 
християнските и православни църковни общности в цяла Швейцария. Това е важно 
признание и утеха за нас, българските християни в региона, които, колкото и да сме 
далеч от Родината, от семейство или роднини, търсейки близост, я намираме толкова 
близо – в храма. 
Църковната община е официален член на Verband orthodoxer Kirchen im Kanton Zürich 
(Асоциация/сдружение на православните църкви в кантон Цюрих) и участва активно в 
организирането на религиозните празници с останалите православни общини, например 
Богоявление на Цюрихското езеро. Църковните настоятели в лицето на Мариела 
Тунтова, Петя Владимирова, Ясен Райков, Борислав Петров, Сузана Козмас и отец 
Йордан работят неуморно за разпространение на Божието слово на територията на 
цялата страна1.  
През изминалата 2015 г. са организирани и изнесени пред миряните няколко Свети 
литургии в Цюрих, Берн и Женева. За 2016 г. са планирани редовни служби в тези 
градове, както и в Лугано. Много сме щастливи, че за първи път организирахме урок по 
вероучение за деца в Женева на 13.12.2015 г. и започваме занятия в Цюрих от началото 
на 2016. 
Българският дух в чужбина спомага, за да се чувства близостта ни с родното, въпреки 
че е далече... Православната ни вяра е нашата опора и ние, българите от БПЦО „Св. 
Георги Победоносец“ в Цюрих, ще продължаваме да я развиваме и разпространяваме в 
Швейцария. 
 
 

                                                        
1 Вж. приложението към статията. Бел. ред. 
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Abstract 
 
The Bulgarian Orthodox Church Community “St. George” is founded on 05.09.2009 to create 
and provide conditions for religious Ortodox practices to all Bulgarians, living in Switzerland. 
“Maria Krönung” Church, situated on Carl-Spitteler-Strasse 44, 8053 Zürich, became the 
center for regular Orthodox Christian services, organised by the Community. The holly 
cervices are open to all people, to teach by both word and deed, to inspire all to lead a life of 
Orthodox Christian belief, worship and service to others. In 2015, our Bulgarian Orthodox 
Church Community organized Orthodox services in Zürich, Bern and Geneva. 
 
 

Приложение 
 

 
 

Ил. 1. Църковните настоятели на БПЦО „Св. Георги Победоносец“. 
 


