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  На 28 април 2019 година 
светът и ние отбелязах-
ме най-големият празник 
за всички православни 
християни- ВЕЛИКДЕН.
  Възкресението на ХРИ-
СТОС е най-великото съби-
тие в историята на човешкия 
род. Това събитие е търже-
ството на духа над плътта – 
победата на Иисус Христос 
над смъртта.
  Седмицата от Цветни-
ца до Великден се нарича 
«Страстна или Велика сед-
мица», а седмицата след 
този велик празник - Светла 
седмица, защото възкре-
сението на Христос донася 
просветление на всички.
   На трапезата, както и пре-
дишните години, имаше чер-

ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО…
  Очакван светъл ден, в който Христос дарява на човечеството надежда и радост, вяра и 
сила, че както той победи смъртта, така и ние, греховните човеци, ще съумеем да побе-
дим в душите си мъките, страховете,  съмненията, злобата и безисходицата.
   Скъпи приятели, нека в душите ви възкръсват надеждите, скътани дълбоко
в тайните места.
  Нека възкресението ви донесе Божието благословение и бъдат чути вашите молитви.
Светли и весели празници!

АННА МАЛЕШКОВА
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

  Нека Христовата светлина озари домовете ни и стопли сърцата ни! Пожелавам Ви, така 
както природата се възражда през този сезон, да се възраждат и вашите надежди и вяра 
за по-добър и по-щастлив живот.

МАРИЯ СТОЯНОВА
МИР И ЛЮБОВ НА ЗЕМЯТА

   Христос Воскресе! Да се възцари мир и любов на земята, светлина и благодат за всеки.
Тези светли послания ще се сбъднат, но не ако чакаме Онзи, който е извървял своя път, а 
когато ние тръгнем по него. С вяра, но и с работа, с надежди…
   Ние сме тези,които ще променят света към добро. Ако (си) повярваме. Бог ще ни помага. 
Ние трябва да извървим пътят си самите. Защото по делата, а не по словата ще ни по-
знаят.

ГЕОРГИ ЧОБАНОВ

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! ВО ИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!

вени яйца и козунак.
   Червените яйца са символ 
на Христовата мъченическа 
кръв, а козунакът е символ 
на агнеца Божий – Христос.
   На този ден хората се по-
здравяваха с думите «Хри-

стос Воскресе», а другите 
утвърдително казваха «Во 
истину Воскресе!»
  Честито Възкресение на 
всички православни христи-
яни!
  Благодат във всеки дом и 
във всяка душа!

  На 6 май православ-
ните християни в 
Република Молдова, 
както и Българската 
православна църква, 
отбелязаха деня на 
Свети Георги – един 
от най-почитаните 
български светци.
  Народните вярвания 
гласят, че Свети Геор-
ги и Свети Димитър са 
двама братя близнаци, 
между които е поделе-
на годината: на лятна 
половина и на зимна 
половина.
   Св. Георги традицион-
но е схващан като по-
велител на пролетната 
влага и плодородието, 
покровител на земе-
делците и най-вече на 
овчарите и стадата.
   Народът почита па-
метта на Св. Георги с 
различни ритуали, сред 
които най- известни са 
освещаването на гер-
гьовското агне и на об-
редните хлябове.
   За българите Гер-
гьовден е един от най-
големите и тържестве-
ни народни празници, 

СВЕТИ ГЕОРГИ – ЕДИН 
ОТ НАЙ-ПОЧИТАНИТЕ СВЕТЦИ

който поставя началото 
на лятото и на новата 
стопанска година.
   На този ден се прави 

курбан в чест на Свети 
Георги и цялото семей-
ство се събира на праз-
ничната трапеза.

   Честит юбилей, Митко! 
Желая ти да оставаш все 
такъв романтичен, влюбен
и вдъхновен още многая 
лета!

ЕКАТЕРИНА ЧЕЛАК
  Димитър Боримечков из-
вайва душевния портрет на 
нашите сънародници в
Бессарабия.

МАРУСЯ КОСТОВА
  Честит юбилей! Пожела-
вам Ви здраве и огромни 
успехи!

ЖАННА СУСЛИНА
  За много и благословени 
години, Митко!

МАРИЯ ГАРЕВА
  Честит рожден ден, Митко! 
Бъди духовен вестител на 
българите в Бесарабия. По-
здрав от Балкана!

БОЯН БАЛКАНСКИ
  Честит юбилей, Митко! 
Нека винаги да те мами си-
нята далечина и звездите
златни да светят над теб 
още дълги години. Желая 
ти нови творчески успехи, 
здраве, благополучие, мно-
го обич и топлина.

АННА МАЛЕШКОВКА

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ, Г-Н БОРИМЕЧКОВ!

   Честит рожден ден и за много години, г-н Боримечков!
Проф. ПЛАМЕН ПАВЛОВ

   На Първи май Димитър Боримечков навършва 70 години. И зад гърба си има толкова 
направенго, че в рамките на една творческа вечер не успяхме за всичко да разкажем. Но 
нали ще има още причини за срещи…

ФОНД «БЪЛГАРСКИ ДУХ»
  Честит юбилей, Димитре! Здраве и оптимизъм, нови творби и стари добри
приятели.

ГЕОРГИ БАРБАРОВ
  Боримечков, честит юбилей! Желая ти здраве и дълги години творчески успехи. За мен 
ти си пример за последователна, достойна и родолюбива дейност, въпреки несгодите и 
трудните времена.

ИВАН МИГЛЕВ
   Честит рожден ден, Митко! Още 70 години здраве, късмет, успехи в твоята
родолюбива дейност!

ПЕТЪР ЖЕКОВ
   Честито и от мен, Митко! Да си жив и здрав. Ние от Културно-просветното дружество за 
връзки с бесарабските и таврийските българи «Родолюбец», помним твоето пребиваване 
в София, в България преди десетина години. Знаем, колко труд, усилия, обич и всеотдай-
ност даде ти за организацията ни като член на Управителния съвет и колко много се тру- 
деше за каузата за бесарабските българи тук в прародината!
  Въпреки сложните условия, въпреки кризата, въпреки несгодите, които и днес, уви, 
съпътстват всеки труженик на нивата на културата и духовността. Благодарни сме, че ти 
нито за миг не забрави за нашите братя отвъд Дунав, че постоянно и методично работеше 
за отстояването за техните култура, език и идентичност! Радваме се, че продължаваш да 
правиш и сега това в Молдова! В родния Тараклий! На многая лета! Честит юбилей!

ГАЛИН ГЕОРГИЕВ
  Честито! И за нататък всеотдайност, целенасоченост, родолюбие.

НИКОЛАЙ ЧЕРВЕНКОВ
   Не само много годините, щом душата е млада! Честит юбилей!

РОСИЦА НИКОЛОВА
   Благодаря също за честитките по случай рождения ми ден и юбилея на
Кирилка Демирева, Марина Банкова, Атанас Шишков, Александър Тодоров, Георги Тер-
зи, Таня Мандалакова,, Димитър Терзи, Виктория Войтович-Баранчук и на много други, 
които намериха време за добри и топли думи. На всички вас добро здраве и щастливи 
мигове в живота – «прекрасен, нов».

    ДИМИТЪР БОРИМЕЧКОВ е  роден на първи май 1949 година в гр. Тараклия, Република 
Молдова. Той е поет, фотограф, журналист. Редактор и издател е на в. «Български 
глас» и на в. «Светлина». Д.Боримечков е издал четири художествени книги: първите 
двете – «Вселена на откровения» - лирична проза за деца, и стихосбирката «Синята 
далечина» в Българското издателство «Родно слово», Кишинев, Молдова.
   Другите книжки видяха бял свят в България: «Аз искам утре да живея пак» във Ве-
лико Търново, а «Границите на духа» в черноморския град Варна. Член е на Съюза на 
независимите български писатели, София, и на Съюза на литераторите в България.
   Освен като публицист и писател, в Молдова, Украйна и България го познават и като 
фотограф и фоторепортер, публикувал своите снимки в периодичния печат, в сбор-
ници и алманаси, както и в електронните издания.
   В същите държави има десетки фотоизложби, които разказват и показват живота, 
бита и духовния свят на бесарабските българи, живеещи от двеста години в Бесара-
бия (Молдова и Украйна)

   Предлагаме на нашите читатели поздравления, изпратени до Димитър 
Боримечков, по случай 70-годишния му юбилей

ДУХОВЕН ВЕСТИТЕЛ НА БЪЛГАРИТЕ В БЕСАРАБИЯ


