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До всички, които ще отидат в
черквата по празниците

Мили хора,
вие, които ще целувате
иконите и ще се причестявате „на малки групи“
с обща сребърна лъжичка;
вие, които ще “минавате”
под масата, за да се опростят греховете ви;
вие, които ще се блъскате
в полунощ в черковните дворове, за да чуете
„Христос воскресе“,
искам кротко и с обич да
ви кажа:
Децата ни нямат детство
вече цял месец. Нямат
нормални учебни занимания, не могат да тичат
на воля в парка, не могат
да играят футбол, тенис,
да карат колело, да отидат на кино, но стоят у
дома. Заради всички.
Дори заради вас.
Млади, здрави хора загубиха работата си, отложиха проектите си, не
контактуват с родители,
с приятели, не ходят на
театър, живеят с основателно притеснение за
бъдещето си, но стоят
у дома. Заради всички.
Дори заради вас.
Лекари, здравни работници, полицаи, учители
работят в екстремни условия и в свръхнатоварване, в името на всички,
дори заради вас.
Най-лошото, което може
да се случи в трудни времена е пак да има „ние“ и
„вие“. Защото изпитанията се дават, за да проумеем най-накрая, че има
само „нас“. И че никога

не е имало нищо друго,
освен всички нас. Заедно.
И ако търсите Бог само в
черквата, ви уверявам, че
пътят ви към Него е още
в началото си.
И ако вярата ви се побира
само в ритуала и канона,
ви уверявам, че е твърде
малка, за да ви заведе до
храма и спасението.
И ако думите на Иисус
да обичате ближния като
себе си не са достигнали
до сърцето ви, ви уверявам, че няма черква на
света, която да ви даде

светлина на душата, за да
ги осъзнаете.
Бог не е монопол на
черквите, а е в човешкото сърце. И другата дума
за Него е Любов. А там,
където няма любов, няма
нито прошка, нито вяра,
нито отговорност, нито
истина, нито път.
Не ви съдя, не ви укорявам, дори не ви моля да
останете вкъщи по празниците. Надявам се единствено да имате любов
към себе си, към нас, към

ВЯРВАМ

децата ни, към родителите ни, които ще останем в
домовете си по празниците. Заради всички. Дори
заради вас.
Защото знаем, че Бог ще
е при нас.
„…блажени, които не са
видели, и са повярвали.“
(Евангелие на Йоан)
Бог да ви пази, нас също,
дори от вас!
Мария ЛАЛЕВА
#останетесивкъщизапразниците

Трън да посея - цвят ще разцъфне.
Чудо се ражда от вяра.
Смърт да сънувам - Бог ще целуне
всяка сълза след кошмара.
Гръм да прегърна - светло ще грейнат
всички дъги на небето.
Огън да срещна - дъжд ще излеят
ангели бели над него.
Песен да нямам - славей ще пее
тихо на моето рамо.
Път да объркам - божи пътеки
пак ще ме върнат обратно.
Мария ЛАЛЕВА
“Личен архив”

СРОК ЗА ПЛАЩАНЕ
НА ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ
И ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА
на две равни вноски, както следва:
първа вноска – до 30.06.2020 г.
втора вноска – до 02.11.2020 г.
/на предплатилите до 30.06.2020 г. за цялата година, се прави отстъпка 5 %/
Такса за битови отпадъци за 2020 г. -срок за плащане – на две равни вноски, както следва: първа
вноска – до 30.06.2020 г.;
втора вноска – до 02.11.2020 г.
/на предплатилите до 30.06.2020 г. за цялата година, се прави отстъпка 5 %/
Възползвайте се!

