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ЛАФИ
Вкусът на здравето!

тел:7 70 30; 7 70 32

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

строите лствoремонтпроектиране

(до кафе “Акроза”)
където ще намерите богато разнообразие

на диопрични рамки и слънчеви очила на атрактивни цени.
Всеки вторник се извършват безплатни прегледи

от очен лекар  специалист - офталмолог.
Всеки клиент получава талон за 10% отстъпка при

Ïîñåòåòå Îïòèêàòà â ãðàä Áàë÷èê

,, ....Цял свят те приз-
нава за бърз защитник в
беди. Защото много пъ-
ти мигновено подпома-
гаш пътуващите по земя-
та и плуващите по море
и пазиш от злини всич-
ки, които пеят Богу:
Алилуия.”

/Икос 12 от Акатист на
Св.Николай Чудотово-
рец/

В наше време ние че-
сто чуваме оплаквания
от човешкото безсърде-
чие и безразличие към
страданията на другите,
на факт e, че няма хора,
които биха могли да се
обърнат към най-близ-
ките си в трудните мо-
менти, да бъдат подкре-
пени, както материално,
така и с дума, с разбира-
не, с духовна подкрепа.

Виждаме как закора-
вели и студени са често
човешките отношения и
какъв егоизъм  е завла-
дял живота ни, поради
липса на вяра в Бога и
доверие един към друг.

Чествания Св. Нико-
лай, архиепископ Мир-
ликийски Чудотворец,
живял  през IV век, по
време Първия Вселенс-
ки събор на Църквата, е
въплътил в живота си Бо-
жията светлина, любов и
милосърдие.

Св. Николай става  из-
поведник на Правосла-
вието с неговото учас-
тие с другите 317 свети
отци в Първия вселенс-
ки събор в Никея през

6 äåêåìâðè- Ñâ.Íèêîëàé
×óäîòâîðåö /Íèêóëäåí/

325 г., където изповядвал
Сина като равен на От-
ца, отричайки еретиче-
ското учение на Арий,
който принизявал Боже-
ственото достойнство на
Сина Божий.

Св. Николай е почитан
като  покоровител на бе-
дни и онеправадани, за-
щитник на чистотата, за-
крилник на пътуващи по
море и суша.

Откъде Св.Николай
черпил сили, за да бъде
наистина толкова благо-
датен помощник и чудо-
творец? По обещанието
на Спасителя: ,,а който
пие от водата, която Аз
ще му дам, той вовеки
няма да ожаднее; но во-

дата, която му дам, ще
стане в него извор с во-
да, която тече в живот
вечен”/Йоан 4:14/.

Нека и ние пием от
водата, която Христос
ни дава, а именно бла-
годатта на Светия Дух,
за да се изпълним и ние
с даровете Му вяра, лю-
бов, благост, смирение
и чистота, за да ги пре-
даваме и на другите.

Вярата  да  не се
възприема само като
някакво наследство от
миналото, като част от
националната традиция
и фолклор, защото тя  е
светогледна основа на
нашето битие.

/продължава на стр.2/

Икона на Св. Николай, изработена от кехлибар,
на художника Анатолий Крим, експонат на Арт
галерия “Маркони” село Кранево фото: В.МАРКОВА

ÄÊÈ ÊÖ “ÄÂÎÐÅÖÀ” ÁÀË×ÈÊ
подарява на най-малките:

“Снежанка и вълшебния подарък” - куклен спектакъл със специалното участие на
Дядо Коледа.

...в малка заснежена къщичка край гората Снежанка очаква своите джуджета. Но в
стихналата гора е толкова скучно и времето върви толкова бавно... Докато в един миг,
в ръцете на Снежанка пада вълшебна кутия. А в кутията има... четири вълшебни
предмета! Какво трябва да стори Снежанка и кое е голямото вълшебство заключено в
кутията?   Продължението на историята ще ви отведе до... четири вълшебни приказки.

Скъпи дечица и родители, ще Ви очакваме на 12 декември 2014 г. от 10:00 ч. в
“Каменна зала” на Архитектурно-парков комплекс “Двореца”. ВХОД - СВОБОДЕН!




