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Продължение на в.”Морски телеграф” БАЛЧИК,    пл.”21 септември” №1 офис 105 х-л “Балчик” GSM:089/965 52 49  E-mail:vestnikat@abv.bg

Вкусът на здравето!
тел:7 70 30; 7 70 32
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Бензиностанции

Крайпътен комплекс  0896 82 05 12

жк. Балик                    0895 65 30 12

Промишлена зона      0896 82 05 17
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Хотел-Ресторант-Спа Център
Тел:052/ 46 00 66 0579/7 22 26

www.stroiperfekt.com0888 205 678

stroiperfekt@mail.bg

 строителствoремонтпроектиране

Склад
Тел: 7 22 89

 GSM: 0878 578 995
Тел: 7 22 88

 GSM: 0878 408 005

Магазин

Разнообразна продуктова гама на атрактивни цени

Тонираща система “Оргахим” - 10 000 цветни
решения;санитарна керамика; фаянс; теракот;
гранитогрес; смесители; обзавеждане за баня.

Братя и сестри в
Господа,

Всеки ден Правос-
лавният църковен ка-
лендар ни поднася за
възпоменание почи-
тане и молитвено при-
зоваване и образец на
подражение светии –
различни по пол, въз-
раст, образование,
професия, семейно и
обществено положе-
ние. Пътеките на пра-
ведните – според пре-
мъдри Соломон, е ка-
то лъчезарно свети-
ло, което свети все
повече и повече „При-
тчи Соломонови 4:1”
В градината на Църк-
вата има много све-
тии. Едно неувяхва-
що цвете и един мил
и любим на всяко
православно сърце е
„Св. ВМЧК Георги
Победоносец”. Свети

Õðèñòîñ Âîñêðåñå !

Великомъченик Геор-
ги Победоносец е ро-
ден и живял в Капа-
докия през втората
половина на III-ти
век, във времето на
римския император
Диоклетиян. Св Геор-
ги бил син на благо-
честиви, знатни, бла-
городни родители –
християни, кръстен и
обучен и възпитан в
истините на християн-
ската вяра. Младежът
Георги – образован,
умен, снажен и мъ-
жествен – постъпил
на служба във войс-
ката. Едва 20-годи-
шен, получил висок
чин – военен трибун –
началник легион. Ге-
орги не е останал ра-
внодушен към гоне-
нието на християните
и открито се обявил
за християнин и пос-
традал мъченически.
Велики и непостижи-
ми са за нашите сла-
би сили подвизите на
великомъченика Ге-
орги Победоносец!
Но все пак можем да
подражаваме преди
всичко на вярата му,
като бъдем и ние
твърди и непоколеби-
ми в нея, да понася-

ме страданията, да
водим борба срещу
злото, да помагаме на
нуждаещите се, да
посещаваме и утеша-
ваме болни, и най-
вече да се обръщаме
към Св. Георги със
сърдечна молитва.

От името на Църко-
вното настоятелство
и от мое име, най-
сърдечно Ви честитя
светлия празник в
чест на Св ВМЧК Ге-
орги Победоносец и
ВИ каним на Светата
Божествена Служба.
По традиция ще бъде
осветен рибен курбан
и раздаден на всич-
ки присъстващи.

Службите ще се
проведат в следния

ред:
5 май 16:30 ч. – тър-

жествена вечерня.
6 май сутринта 08:00

ч. – утринна, 09:00 ч.
Св. Божествена Ли-
тургия, молебен и пра-
зничен водосвет за
здраве и благополучие
на имениците, и присъ-
стващите в храма.

Председател на
Църковното настоя-

телство Прот.
Стратия Александров

6 ìàé - Ãåðãüîâäåí

Балчишките почита-
тели на музиката бяха
приятно изненадани на
29 април с великолепния
концерт на Драгостин
Фолк национал, изпъл-
нен от 13 изявени наро-
дни певици, водени от
композитора Стефан
Драгостинов. С право
носят името „Звукови-
те икони на България”.
Певиците са със специ-
ална фолклорна подго-
товка, съхранили само-
родността на своя та-

Çâóêîâèòå èêîíè
íà Áúëãàðèÿ

лант и на песните от ро-
дните им краища. Те
бяха облечени с българ-
ски носии от различни
етнографски области.
Толкова красиви. Непо-
вторими.

Златните гласове на
певиците звучаха ес-
тествено, но и търже-
ствено в цъ рква та
„Св.Св.Константин и
Елена”. Те споделиха,
че за първи път изпи-
тват  невероятното
усещане за акустика,

защото пеят за първи
път в храм.

Прозвучаха над 15 на-
родни песни. Компози-
торът, диригентът и кон-
фенрансието Стефан
Драгостинов блестящо
се справи с трите си длъ-
жности. Той запалваше
публиката за активно от-
ношение към музиката
като за всяка песен на-
мираше какво да споде-
ли, на какво да обърнем
внимание, коя се дири-
жира трудно, коя е труд-

на за изпълнение, коя е
неповторима като зву-
чене, коя е разработена
за първи път и се изпъл-
нява за първи път. Беше
изпята и песента, пода-
рена от композитора на
нашия хор „Черноморс-
ки звуци” – „Баба лук по-
села”. Стефан Драгости-
нов изпълнява обещани-
ето си да работи съвме-
стно с диригента Вален-
тина Георгиева и хоро-
вата школа в Балчик.

/Продължава на стр.2/

кв.Левски, намираща се до кафене „Акроза”,
където ще намерите богато разнообразие

на диоптрични рамки

и слънчеви очила на аткрактивни цени.
В оптиката се извършват безплатни прегледи

от очен лекар – специалист /офталмолог/.
Тел. за контакти: 0878 568257
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