ЦЕНА 50 стотинки

БАЛЧИК, ГОДИНА XXVI, БРОЙ бр.6 (1072)

Реджина
Мария
Тел:052/ 46 00 66

Хотел-Ресторант-Спа

www.Balchiktelegraph.com

В. “Балчишки телеграф”

предлага безплатна реклама в
Интернет на адрес:

13 - 19 февруари 2020 г.

Бензиностанции

ЛАФИ

жк. Балик
0895 65 30 12
Крайпътен комплекс 0896 82 05 12
Промишлена зона
0896 82 05 17

строителствoремонтпроектиране
0579/7 22 26 stroiperfekt@mail.bg
0888 205 678 www.stroiperfekt.com

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

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

Иван Данилович Забунов
Политик на българската
диаспора в Молдова
/28.VI.1948 - 8. II. 2020/

Слово за доц.д-р Иван Забунов на Сдружение “Българско наследство” Балчик,
България, четете на стр.5

НОВ БЪЛГАРСКИ
УНИВЕРСИТЕТ - АЛБЕНА
Web страница: www.nbu.bg – Учебни програми – Електронен каталог
Тел: 0579 6 20 23 – база Албена 052 607 946 – база Варна
Бакалавърска програма
„Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството”
Магистърска програма
„Управление на луксозното хотелиерство”
Множеството платени стажове във Франция, с които студентите самофинансират
образованието си.

Три задушници има в
годината

Всяка задушница е време за почит към починалите ни близки
Тази година отбелязваме Голяма задушница на 22 Февруари
2020г., (събота) Намиране честните мощи
на мчци, пострадали в
Евгения.
В съботния ден срещу
Неделя
Месопустна
(всички българи извършват помен в чест
на мъртвите. Голямата Задушница е преди
Великия пост и преди I
и II намиране честната
глава на Св.Йоан Кръстител /Тодоровден, 7
март 2020 г./.

Черешова задушница
е на 6 Юни 2020г., (събота): Преп. Висарион
Чудотворец и Иларион
Нови.
Черешовата задушница е втората в годината. Всяка задушница
е време за почит към
починалите ни близки.
Наречена е черешова,
защото по това време
на годината зреят черешите.
Архангелова задушница е на 7 Ноември
2020г., (събота): Св. 33
мчци в Мелитин

Това е последната за
годината Задушница и
тя се отбелязва в първата събота преди Архангеловден.
В храмовете се прави
обща панихида за починалите и се отправят молитви за душите
им.
Подобно на другите дни за помен на
отишлите си близки,
гробът се прекадява с
тамян, пали се свещ,
украсява се с цветя, а
на близките се раздава
храна за помен.

