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ниски цени

Даниела  Димитрова,
председател на читалищ-
ното настоятелство, дело-
во и обстойно отчете, че
изтеклата 2010 година е
един преодолян период
на  предизвикателства.
Основна задача пред чи-
талището е било да се за-
твърди всичко постигна-
то, качеството на рабо-
тата е било на ниво, съг-
ласно  изискванията  за
развитие и обогатяване
на  културния  живот  в
Община Балчик, набля-
гайки  на  социалните  и
образователни дейности
за повишаване знанията
на интересуващите се от
наука, изкуство и култу-
ра. А от друга страна да
се  създадат условия  за
развитие, обогатяване и
запазване на  фолклор-
ните традиции, обичаи.

Председателката на чи-
талището започна с осно-
вното перо – библиотеч-
ната дейност с над 340 чи-
татели и около 11 000 раз-
дадени книги, като тради-
ция е да се набавят ново-
издадени книги. С реди-
ца тематични меропри-
ятия „Йовков и неговият
свят”, „Любими Андер-
сенови приказки” и.т.н.

Участниците в различ-
ните направления са 131
– 61 деца и 69 възрастни

Детската  фолклорна
школа, най-много апло-
дирана при изявите и;

Танцовият  работни-
чески състав „Веселие”
–  с  участието  му  във
фолклорния фестивал в
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град Прага;
Фолклорен танцов съ-

став „Балик” – с най-мно-
го изяви за 2010 г. съста-
вът е изненадал със своя-
та самобитност чуждес-
транни делегации, благо-
творителни балове, кон-
церти и.т.н. Тук трябва да
оценим по всеотдайност
и Галина Гавраилова, ко-
ято  освен  трите  групи
подготвя и още две детс-
ки групи в с.Оброчище.
затова напълно справед-
ливо и заслужено тя бе
избрана за „Общественик
на годината”.

Школата за народни ин-
струменти с р-л Алексей
Енчев в момента обуча-
ва  начинаещи  музикан-
ти, а най-добрите вече са
приети  в  музикалните
училища в страната.

Хор  „Добруджанки”,
с диригент Сава Тихо-
лов, съществува от 1959
г., но продължава да съ-
хранява  и  обогатява
своя песенен репертоар
от  всички  фолклорни
области на България.

Интернет центърът да-
ва  достъп  до  актуална
информация  и  връзка
със света. Новата ком-
пютърна зала е приятна
изненада  по  проекта
„Глобални  библиотеки
в България”.

Обърна  се  сериозно
внимание за състояни-
ето на сценичните кос-
тюми – за най-малките
те са на възраст четвърт
век. За 2011 г. читалище-
то е спечелило и реали-

зирало проект към Ми-
нистерството  на  култу-
рата  по  направление  –
допълваща субсидия от
2000 лв., която сума ще
се използва за набавяне
и  ушиване  на  новите
сценични  костюми.  За
тази година са предвиде-
ни 106 000 лв. – субси-
дия от Община Балчик
за  основен  ремонт  на
покрива и кинозалата.

Проверовъчната  ко-
мисия,начело с Дими-
тричка Митева отчете
приходите от държава-
та, общината като суб-
сидии и целева държа-
вна отговорност на су-
ма 104 037 лв. и своите
скромни  приходи  от
4086 лв. Трябва да бла-
годарим  и  на  спонсо-
рите,  които  са  помог-
нали с 1500 лв. /Коопе-
рация  „Черно  море  –
Балчик/. Всички прихо-
ди  са  осчетоводени  и
оформени,  според
изискванията с редов-
ни разходооправдател-
ни документи, както и
ежегодната  проверка
на имуществото  и ин-
вентара.

Не трябва да забравяме,
че читалищата в нашата
страна са, за да създават и
реализират българския та-
лант, българския дух и ин-
телект, любовта към твор-
чеството и неговите фор-
ми на изява, толкова не-
обходими за запазване на
българския фолклор, бит
и култура.

Георги ЙОВЧЕВ

Тържественото  вли-
зане  на  Господ  Иисус
Христос  в  свещения
град  Йерусалим е пра-
зник на спонтанно изб-
ликналата духовна ра-
дост, празник на който
християните приветст-
ват своя Бог и Спасител
със  зелени  върбови
клонки и цветя. По тази
причина  празника  се
нарича  още  Връбница
или Цветниица..

Евангелията  разкри-
ват картинно и живо  то-
ва  драматично събитие
от  последните  дни  от
земния живот на Спаси-
теля. Яхнал осле, прид-
ружен от учениците Си
и  множество  народ,
Христос влиза в свеще-
ния град, където е пос-
рещнат от още по-голя-
мо множество хора, ко-
ито постилали пътя Му
с  цветя  и  дрехите  си,
размахвали  палмови
клонки в ръце и викали
възторжено: ,, Осанна!
Благословен Идещият в
име  Господне,  Царят
Израилев!”/Йоан12-13/
.,,Осана”означава „Спа-
си!”  или  ,,Бъди  спа-
сен!”-възклицанието
отговаря  на  нашето
,,Слава!” или ,,Ура!” На-
родът ликува,  обхванат
е от радостно въодуше-
вление, защото очаква
Христос да се възцари
и да възстанови Давидо-
вото царство, като осво-
боди  иудеите  от римс-
ките  окупатори.  Но  в
празничното  настрое-
ние на приветстващите
Го,  Христос е дълбоко
натъжен, дори заплаква.
Спасителят скърби  за
иудеите, за тяхното ко-
равосърдечие и духов-
на слепота,  за тяхното
неразбиране за мисия-
та Му. Само след някол-
ко дни тези въодушеве-
ни посрещачи, виждай-
ки че Иисус не изпъл-
нил  надеждите  им  ще
крещят на Пилат ,,Разп-
ни Го, разпни Го!”

Христос влиза в хра-
ма и го очиства от оск-
вернението, като  про-
гонва търговците и жи-
вотните. Той не подтик-
ва  никого  към  бунт  и
въстание. Благовестие-
то на Спасителя е ясно-
не е свързано с насилие
и убиства, а   с любов,
служение на ближния и
саможертва.  Неговото
царство не е от този свят.
За мнозина този път из-
глежда слаб –,,за иудеи
е съблазън, за елини е
безумстгво”./І Кор.1:24/

.  Но той не свършва  с
мъченичеството и гро-
ба, защото  след Голго-
та и Кръста   идва слав-
ното  и  победоносно
Христово Възкресение.

Преди време срещнах
една позната и я попи-
тах  как върви живота,
как се чувства, при кое-
то тя ми отговори, че е
много  щастлива и до-
волна, и че Бог чул мо-
литвите и, защото дъще-
ря и се омъжила за бо-
гат италианец. Разпола-
гали с много голяма къ-
ща с басейн, вила, лук-
созна кола, скъпи  вещи
и т.н. Попитах я: ,,А тя
благодари на ли на  Бо-
га, ходи ли на църква,
опитва ли се да споделя
даровете  с  бедните?”,
при което тя ми отвър-
на: ,,Ооо тя е далече от
тези неща, не вярва в Го-
спод”, - само където   не
ми каза, че е далече от
тези глупости. Стана ми
много тъжно  за дъще-
рята,    но  най  вече  за
майката,  която  мисли,
че Бог е чул молитвите
и, че е  изпълнила своя
родителски дълг. Опитах
се да и кажа да  погово-
ри на дъщеря си за  за
вяра и т.н., но тя си оти-
де бързайки, като че не
искаше  да  смущавам
тяхното самодоволство
и спокойствие с приказ-
ки за Господ, милосър-
дие и т.н.

  За  какво  всъщност
мнозина ходят на църк-
ва, за какво се молят? Не
се ли оприличават таки-
ва християни на онези
иудеи,  които  очаквали
от  Христа  само  земно
благополучие? Няма ли
да заплаче Христос и за
нашето духовна нище-
та?..Не трябва ли да сла-
вим Бога и да Му благо-
дарим  за всичко, с кое-
то ни дарява и да споде-
ляме радостта от вярата
си?..Да, Бог като любящ
баща знае на всеки ну-
ждата и изпитанията, в
които се намира и има
грижа като дава сили и
воля за земното ни доб-
руване.  Но  Той ни  по-
казва пътя най- вече на
спасението  от  греха,
злото и смъртта, защо-
то земните блага са са-
мо средство, а не цел на
съществуването ни.

Как и ние днес посре-
щаме Христа? -Въпрос,
който стои пред всеки от
нас.  Като земен , или  ка-
то  небесен Цар?  Всеки
миг от живота ни може
да бъде  среща с Госпо-

да Христа, защото Той е
винаги  да  нас-не  само
когато сме в храма и дър-
жим върбови клонки, а
във всеки момент от жи-
вота  ни. Той стои пред
прага   на сърцата ни и
очаква да Го поканим.

След Цветница настъ-
пват дните на страдани-
ята  и изкуплението  на
Кръста на Господа . Не-
ка съпреживеем заедно
в  Богуслуженията  на
Църквата  скръбните
Спасителни дни и Кръс-
та –само така ще имаме
сили за нашия кръст, за
нашите трудности и из-
питания.  След  това  с
очистени, просветени и
озарени  от  благодатна
радост  души и сърца ще
можем  да    посрещнем
славното  и победонос-
но Христово Възкресе-
ние. Амин!

Възкресението  Хри-
стово е ден на особена
духовна радост и весе-
лие, като ни освобожда-
ва от връзки с времен-
ното и тленното. С голя-
мо желание  се пригот-
вяме за този Велик ден
и  с  трепетно  очакване
да се поздравим с радо-
стния, тържествуващ и
победоносен  поздрав.
С    ,,Христос  Возкре-
се!”душата сякаш ожи-
вява,  сърцето  ликува.
Денят  е  въведен  от
Св.Църква, както и все-
ки  неделен  ден  имено
затова –да се възрадва-
ме, че наистина нашия
Господ и Спасите възк-
ръсна от мъртвите и по-
беди  силата  на  греха,
тлението и смърта като
ни дава на всички вяр-
ващи залог за нашето въ-
кресение  и  вечен  жи-
вот.Но  дали всички  се
радват от този факт на
Възкресение Христово?
Христос възкръсна, но
в душата на неразкаяли-
те се Той не е възкръс-
нал.  Христос  разруши
царството на тъмнина-
та и  дявола, но неповяр-
валите все още са под тя-
хната власт. Но Христос
възкръсна и дверите на
цаството Му все още са
отворени са онези кои-
то искат да се освободят
от  веригите на съмне-
нието и неверието.

Три  основни  истини
отличава Божието Отк-
ровение  чрез  Божия
Син  Иисус  Христос  –
християнството от дру-
гите религии: първо –вя-
ра в Бог Творец, в трите
Лица на Света Троица-
Отец, Син и Дух Светий;

второ-вяра  в Сина  Бо-
жий-истински Бог и ис-
тински човек, в негови-
те изкупителни страда-
ния и Кръстнна  смърт
за  нашите  грехове;  и
трето –вяра във Възкре-
сението Христово.

,,Ако  Христос  не  е
възкръснал, то празна е
вашата  вяра..”казва
Св.ап.Павел   /ІКор15:17/
.Съмняващия се ученик
във  Възкресението
св.ап.Тома, наречен не-
верни като сложил ръ-
ката си на раните от гво-
здеите на ръцете и про-
бодените ребра на Въз-
кръсналия  Христос,
възкликнал:  ,,Господ
мой и Бог мой.Иисус
Му отвърнал: ти повяр-
ва, защото Ме видя, бла-
жени са тези, които не
са видели и са –повяр-
вали”/Йоан20:28-29/.

Изучавайки Торинска-
та плащаница, професо-
ра по анатомия, атеиста
Бербе , възкликнал:,,Та-
ка е станало, Той е вък-
ръснал”,  като  станал
проповедник за Възкре-
сението на Иисус. За не-
вярващите  може  би  са
необходими и рационал-
ни доказателства, но за
утвърдените християни
Възкресението Христо-
во  е  засвидетелствано
най вече от личния ду-
ховен опит , от сърдеч-
ното познание за Възк-
ръсналия  Господ  и  от
живото общение с Гос-
пода Иисуса Христа   в
Светото Причастие, от-
колкото всички останали
рационални  разсъжде-
ния  и доказателства.

Нека този ден наречен
Велик бъде за всички ден
на радост. Да помним ,
че той е утвърждение на
нашата християнска вя-
ра,  която да  обичаме,
пазим  и  да  живеем  по
нея. Да знаем,че Възкре-
сението Христово е из-
вор на нашата надежда,
защото нашите трудове,
скърби  и  лишения  ще
бъдат временни в очак-
ване на вечната радост в
бъдещия век. Да благо-
вестим,  че  този  Велик
ден е и извор на нашата
любов  която да принася
обилни плодове в грижа
за ближния.

Така в тези Пасхални дни
радостта от Възкресение-
Христово да живее в нас.
И когато поради нелекия
ни живот ни налегне уни-
ние- да  си спомним, че
Христос възкръсна.

Протойерей
Г.ПЕТКОВ




