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23 þíè (íåäåëÿ) - Ïåòäåñÿòíèöà
,,Áëàãîñëîâåí ñè, Õðèñòå, Áîæå íàø, Êîéòî ïîêàçà ðèáàðèòå ïðåìúäðè,

êàòî êàòî èì ïðàòè Ñâåòèÿ Äóõ è ÷ðåç òÿõ óëîâè ñâåòà.
×îâåêîëþá÷å, ñëàâà íà Òåá”

(òðîïàð íà ïðàçíèêà)

Денят на Светата Пет-
десетница от древни
времена се смята за ро-
ждения ден на Христо-
вата Църква, създадена
не от суетата на човеш-
ки мъдрувания, а по Бо-
жествена благодат. Пра-
зникът се нарича така,
защото това събитие е
станало в деня на старо-
заветния празник Петде-
сетница. На този ден  ев-
реите  празнували 50-ия
ден от излизането от
египетското робство и
скитането из пустинята,
ден в който са получили
Синайското законода-
телство. На Петдесятни-
ца петдесет дни след
Възкресението Христо-
во в Сионската горница
в Йерусалим над апос-
толите, при шум като от
вятър им се дарил Све-
тият Дух във вид на ог-
нени езици, които се раз-
деляли и спирали над
всеки един от апостоли-
те, Света Богородица и

над другите последова-
тели на Христос, общо
120 души. Това е имено
Кръщението, за което
говорил Св.Йоан Кръс-
тител-той кръщавал с
вода, а Идещият след не-
го, говорейки за Спаси-
теля, ще кръщава с ,,Дух
Светий и с огън”/Лу-
ка3:16/. Светият Дух им
дал дръзновение, сила и
мъжество да отидат по
всички краища на света
да проповядват Еванге-
лието и с готовност да
отдадат и живота си за
Христовата вяра. Тога-
ва свети апостол Петър
произнесъл първата си
пламенна проповед.
Словата му проникнали
дълбоко в сърцата на
слушащите го и в този
ден приели вярата в
Христа мнозина, които
се кръстили и се присъ-
единили към първата
християнска общност-
били около три хиляди
души. След това събитие

апостолите постановили
християните да възпо-
менават това велико съ-
битие, слизането на
Светия Дух, всяка годи-
на на този ден.

Светият Дух е третото
Лице на Света Троица.
Той е истински Бог, как-
то Отец и Син. Той пре-
двечно изхожда от Отца
и се изпраща на света
чрез Сина. След като
апостолите получили
Светия Дух, те от немо-
щни станали силни, от
прости галилейски риба-
ри, станали мъдри и
вдъхновени учители на
вярата, истината и бла-
годатта. Христос обе-
щал да изпрати Светия
Дух не само на апосто-
лите при раздялата си с
Него, но и на всички, ко-
ито ще повярват в Него
като в Син Божий и Спа-
сител на света. ,,Който
вярва в Мене, както е
речено в Писанието, из
неговата утроба ще по-

текат реки от жива вода.
Това каза за Духа, Кого-
то щяха да приемат вяр-
ващите в Него.” /Йоан
7:38-39/. Получаването
на Светия Дух на хрис-
тияните става при тайн-
ството Св.Миропомаз-
ване, което се извършва
заедно с тайнството
Св.Кръщение. При тайн-
ството Миропомазване
над кръщавания се из-
просват даровете на
Светия Дух, които го ук-
репяват в християнския
живот. Със свето миро
се миропомазват чело-
то - за очистване и про-
свещение на ума и мис-
лите, ушите, ноздрите и
устата - за освещаване
на сетивата, ръцете и
нозете- за освещаване
делата на християнина.
По такъв начин се осве-
щава цялото човешко
естество, призван да бъ-
де храм Божий и носи-
тел чрез живота си, све-
тлината на вярата в Хри-

ста. При Кръщението на
Господ Иисус Христос
Светият  Дух се явил във
вид на гълъб , за да по-
каже невинността и чи-
стотата на Господ, а на
Петдесятница се явил
във вид на огън, за да из-
рази силата, изгаряща
греха, светлината, която
просвещава ума и топ-
лината, която съгрява
сърцето с любовта.

Ще успеем ли да при-
добием даровете на
Светия Дух, което е цел-
та на нашия живот като
християни: А плодът на
духа е: ,,любов, радост,
мир, дълготърпение,
благост, милосърдие,
вяра, кротост, въздър-
жание” (Гал. 5:22-23) ,
или с нашите нечисти
мисли, чувства и постъ-
пки ще станем причина
Той да се отдалечи от
нас?...

Особено вредни, не-
понятни и дори смешни
са суеверията, свързани

с този велик празник.
Според поверие след
понеделник деня на Све-
тия Дух настъпвала
т.нар. русалска неделя /
седмица/, през която
трябвало да се постелят
леглата с орехова шума
и пелин, за да изгоним
русалиите, които са ду-
шите на умрели удавни-
ци. Не трябвало нищо
да се върши и дори хора
да се къпят  в морето, за-
щото то вземало жерт-
ви. Когато човек иска да
се просвети духовно
слуша църковното уче-
ние и възраства духов-
но. Когато проявява
гордост и самомнение
като не се вслушва в гла-
са на Църквата Христо-
ва-  живее в страх, суе-
верие и заблуда. Свети
апостол Павел ни съве-
тва в послание до Тимо-
тея:  ,,от скверни и бабе-
шки басни отбягвай, а
се упражнявай в благо-
честие” /І Тим.4:7/. Цър-

ковните празници не са
свързани с бездействие
и забрани за вършене
на домакински задълже-
ния, а се почитат духов-
но като участваме в Бо-
гуслуженията и отделя-
ме  повече внимание на
четене на духовна лите-
ратура и на добри  дела.

Затова нека се стре-
мим да придобиваме с
усърдие и борба със
страстите даровете на
Светия Дух, за да  бъдем
Негов дом и свидетели
на Христовата истина.
Да Го призоваваме ви-
наги в молитвата ,,Царю
Небесни, Утешителю
Дух на истината, Който
Си навсякъде и всичко
изпълваш, Съкровище
на благата и  Подателю
на живота,  дойди и се
всели в нас, и ни очисти
от всяка сквернота и
спаси Благий нашите
души”. Амин!

Протойерей
Георги ПЕТКОВ

Äà áúäåì ïðèÿòåëè

Под това позитивно
мото премина ежегод-
ната среща на пенсио-
нерите от Каварненска
община. Тя се прове-
де на слънчевия 1 юни
в прекрасната гориста
местност „Бивака”.
Тук, сред прохладата
на огромните дъбови и
букови дървета, се бя-
ха събрали повече от
400 възрастни хора от
Каварна и общината,
за да се видят, да си
споделят, да се повесе-
лят, да хапнат и пийнат.
Сред тях, поканени на-
стоятелно, бяха и гру-
па от 40 балчишки „хи-
напци”/хора с дългот-
райни здравни пробле-
ми/, начело с предсе-
дателя на клуба Д.Ма-
лева. на тази традици-
онна среща те присъс-

тват не за първи път,
тук са приятелите им
от пенсионерските
клубове, с които ги
свързва дългогодишно
приятелство и връзки.

Хубавият празник, за
щастие с прекрасно
слънчево време, беше
открит от Милица Коле-
ва, председател на Съве-
та на пенсионерите в Ка-
варна, която с мили ду-
ми приветства присъст-
ващите и им пожела ве-
село прекарване, което
да ги зареди с настрое-
ние за ежедневието им.

Без да се прекалява с
официалната част, дру-
гите председатели на
клубове в общината,
поздравиха организато-
рите на този хубав пра-
зник. Слова, цветя, по-
даръци, а сред тази

приятна суматоха и
изявите на клуб „Хи-
нап”. Певческите гру-
пи на хинапци запяха на
сцената емблематич-
ната си песен „Прияте-
ли да имаш е богатст-
во”. Те поднесоха ори-
гинални подаръци –
красиви прахочистачки
с дълги сини пандели,
за да не се допуска прах
върху приятелските
връзки между хората,
т.е да се гони забрава-
та, а дългите връзки да
поддържат хубавите
чувства… все дребни
детайли от големите ху-
бави намерения. И тук,
изреждайки приятелс-
ките връзки с клубове-
те в Каварна, Черноо-
ково, Вранино, Челопе-
чене, Г.Тошево и.т.н.,
балчиклии получиха и

отзивчиво приеха още
една покана за сътруд-
ничество и приятелст-
во от пенсионерския
клуб на с.Козлодуйци.
Да се поддържат и да се
разширяват приятелс-
ките връзки с хората от
района, от страната, от
чужбина – какво по-
интересно от това в жи-
вота на пенсионерите.

Денят продължи с на-
здравици, с хубав обяд,
с музика, с много тан-
ци – и народни, и мо-
дерни. Не липсваха по-
езията и хуморът, инди-
видуалните изпълнения.
Но над всичко беше чу-
десният летен ден – ся-
каш Бог искаше да даде
на възрастните хора
справедлива и заслуже-
на радост.

Мария АНДРЕЕВА

Клуб “Хинап” с председател Д. Малева в местността “Бивака” край Каварна на 1 юни 2013 г.
Фото: Йордан Йорданов

Ïóáëè÷íà ïîêàíà
çà ïðåäñòàâÿíå íà îôåðòè
Предмет на поръчката: „Изработване на мебели по зададени размери,

доставка и монтаж на обзавеждане за нуждите на ЦДГ № 3 „Чайка” гр.
Балчик, включващо 6 занимални за децата, 6 детски спални и 6 съблекални,
кабинет на директора, кабинет на логопеда и методичен кабинет за
учителите”, 47 артикула с различен брой, съгласно техническо задание и
спецификация на възложителя при стриктно спазване на нормативната база
в Република България.

Срокът за представяне на офертите е до 16.00 часа на 25.06.2013 г.

×èòàëèùåòî â Ñîêîëîâî ñ ïðîåêò
çà íîâè å-óñëóãè

Читалище „Просвета-
1900” с. Соколово спече-
ли проект по грантова
схема за финансиране на
иновативни проекти на
програма „Глоб@лни би-
блиотеки - България”. То
е едно от 95-те одобрени
за финансиране библио-
теки и читалища в стра-
ната по новата грантова
схема на „Глоб@лни би-
блиотеки” за 2013 година.

Очаква се да се усвоят
5 000 лева за реализиране
на проектно предложе-
ние на тема „Дигитализи-
раното културно наслед-
ство на село Соколово –
новата Е-услуга в библи-
отеката”. Предоставени-
те средства ще се ползват
за увеличаване броя на

предлаганите в библио-
теката на читалището
електронни услуги за ме-
стната общност - незави-
симо от възраст, етниче-
ски произход, национал-
на принадлежност или
вероизповедание. В про-
екта са заложени седем
дейности, чиято реализа-
ция ще подобри качест-
вено потенциала на биб-
лиотеката за работа с по-
требителите и ще приоб-
щава все повече хора към
глобалното информаци-
онно общество чрез он-
лайн представяне на кул-
турното наследство и до-
бруджанските традиции.
В резултат от изпълнение
на проекта библиотеката
ще разполага с електрон-

на база-данни с ценни ар-
хивни материали и сним-
ки, обичаи и традиции,
както и с електронен на-
ръчник за предметите и
трудовата дейност на
преселниците от Северна
Добруджа. Ще се попу-
ляризира фолклорното
богатство на Соколово
чрез разпространение на
студийни записи и про-
фесионални видеоклипо-
ве на  народния хор и на
танцовия състав.

Дейностите ще се
осъществят в периода
от юни до октомври
2013 година, а партньо-
ри на читалището са
Община Балчик, ОУ
„Васил Левски” Соко-
лово и ЗКПУ „Сокол”.

Áëàãîäàðèì íà ëåëÿ Æåíÿ!
В детската градина

децата идват, израст-
ват,научават много не-
ща  и си отиват. Една
жена, никога не пропу-
ска техните детски пра-
зници и винаги има по-
дготвена  изненада за
тях - Женя Митева. Не-
йните подаръци носят

много  радост и усмив-
ки .  Благодарим и за
любовта и  за щастието
в очите на децата!

Благодарността е ръ-
ка, протегната към дру-
гия човек в отговор на
негова помощ, подкре-
па или подарък. Благо-
дарността ни помага да

осъзнаем една проста
истина  за да живеем, се
нуждаем един от друг.
Благодарността потвър-
ждава, че другият е це-
нен за нас и че самите
ние сме ценни, защото
я изпитваме.

Иванка БЪРЗАКОВА,
ОДЗ “Знаме на мира”




