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На 05.12.2011г. в деня
на Св.преп.Сава Освеще-
ни и Св.преп.Нектарий
Битолски срещу празни-
ка на Св.Николай Мир-
ликийски Чудотворец в
едноименния храм в
гр.Балчик Негово Висо-
копреосвещенство Вар-
ненски и Великопресла-
вски митрополит Г-н, Г-
н, д-р Кирил отслужи
празнични Утреня и
Св.Литургия в съслуже-
ние с Негово Преосве-
щенство Главиницки
епископ Йоан, архиерей-
ския наместник на гр.До-
брич ст.ик.Иван Дойчев,
архимандрит Методий
Хлебаров, игумен на
манастира ,,Св. вмчца
Екатерина” в с.Българе-
во, протойерей Янко
Янакиев, служащ в храм
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,,Св.вмчк Димитрий Со-
лунски” в гр.Варна, про-
тойерей Василий Селе-
мет, обгрижващ енория
при храм ,,Св. Успение
Богородично” вгр.Ка-
варна, прот.Стратия Але-
ксандров, служащ в
храм ,,Св.вмчк Георги
Победоносец” , прото-
йерей Георги Петков
служащ   в старинния
храм ,,Св.Николай Мир-
ликийски Чудотворец” в
гр.Балчик, свещеник Па-
вел Максимов обгриж-
ващ енория при храм
,,Св.свщмчк Харалам-
пий” гр.Шабла, епархий-
ски дякон Йордан Васи-
лев  и дяконите Пламен
Марчев и Мирослав Ен-
чев. На Св.Литургия ми-
трополита ръкоположи
за дякон иподякон Иван

Боянов Смиловски от
гр.Варна. На тържестве-
ното Богослужението
молитвено участие взе
Николай Ангелов, кмет
на Община Балчик, кой-
то дари на храма  новои-
зографисана реплика на
патронната икона на
своя молитвен покрови-
тел  Св.Николай Чудотво-
рец, намираща се в ет-
нографския музей в
гр.Добрич. Негово Висо-
копреосвещенство осве-
ти иконата, както и ново-
изградените чешма и
фонтан ,,Живоприем-
ний източник” в двора на
храма.

В проповедта си Него-
во Високопреосвещенс-
тво обърна внимание на
нашето стоене във истин-
ската вяра, на смирени-

ето, което трябва да про-
явяваме, на подвига на
Св.НиколайЧудотворец,
на неговото чудотворе-
не и днес. Архиереят   по-
здрави кмета на Общи-
на Балчик  Николай Ан-
гелов с именния му ден,
като изтъкна заслугите
му за  построяването на
нови храмове в села на
Общината.

Протойрей Георги
Петков от името на
църковното настоятел-
ство връчи благодарс-
твена грамота на кме-
та на Общината за ак-
тивната християнска
позиция проявявана
през годините, както и
направените дарения
за храма.

Протойрей Георги
Петков

На пети септември, в
най стария храм в Балчик”
Св. Николай Чудотворец,
сключиха църковен брак
Кремена и Димитър Вла-
димирови. Кумуваха Ани
и Атанас Атанасови. Пред
своите родители, роднини
и приятели, дадоха обед
пред Бога, за вярност и
мирно съжителство, в чи-
сто духовна атмосфера в
света та Божията благодат.
Двама свещеника, отец Ге-
орги от същия храм и отец
Павел от Шабла, тържес-
твено ги венчаха и благос-
ловиха. На младоженците
честито и Бог да е с тях.

Храм” Николай Чудот-
ворец” се намира срещу
старата чешма в “Геме-
джито”. Непосредствено
до автобусната спирка се
издига величествена ка-
менна арка, с кръст над
нея, с тежки железни по-
рти, скътан от масивна ог-
рада. Щом човек прекра-
чи прага се озовава в ед-
но прекрасно райско кът-
че, притягащо със своята
благодат. В дъното на
двора е самият храм. В
ляво сграда във Възрож-
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денски стил- Взаимното
училище. Пред него кай-
сиево дърво пръска сян-
ка върху пейките за от-
дих. Около тях пъстри
алеи и островчета с цве-
тя, сред тревна зеленина,
кипарисови, чемширови
дървета и смокиново ста-
ро дърво. До смокинята
извисява ръст камбана-
рия, с разкошен изглед
към морето. От тук кам-
банен звън, оглася праз-
нично града или отеква
бавно, отмерващо при
скръб. От камбанарията
до южния вход на храма,
стар калдаръм, забравен
от времето. Минаването
по него е вълнуващо, под
свода на чемширова алея.
Храм “Николай Чудотво-
рец”, носи името на све-
теца, покровител на ри-
бари и моряци. Постро-
ен е в морския град, зае-
дно с взаимното учили-
ще, през 1847 г. от родо-
любиви миряни. Тук
пламва искрата, в сърца-
та на поробеният българ-
ски народ. Първите про-
светители, свещеници и
учители са от Котел.

Майстори иконописци и
зографи са от тревненс-
ката школа. Затова атмо-
сферата в храма и до днес
е запазила възрожденския
си стил, Божествен дух и
топлина. Много чуждес-
транни и наши туристи,
проявяват интерес към
храма. Млади хора, със
семействата си, от Балчик
и околностите, все по-че-
сто го посещават, кръща-
ват деца или се венчават.

На 9 май 2009 г., с благос-
ловията на Негово Високо
преосвещенство, Варненски
и Велико преславски Мит-
рополит Кирил, бе открит
църковен музей в храма,
единствен по рода си в на-
шата епархия. Вратите на
храма са отворени всеки ден,
за всеки който желае да се
помоли или благодари на
Спасителя. Да послуша тиха
църковна музика, или в ти-
шината на духовната атмос-
фера, сред старата иконопис
на тревненските майстори, се
доближи по- близо до Бога.
Да вземе частица от Божест-
вения заряд на стария храм.
Усещането е не сравнимо.

Цонка Сивкова

Честито Рождество Христово!
Бог се яви в плът, засвидетелстван бе от Духа, показа се на

ангели, проповядван биде на народи/Тим 3:16/.
Христос се роди, за да живеем ние, за да имаме живот, при

това „живот в изобилие” /Йоан 10:10/
Нека осъзнаем високото си синовно достойнство, което ни е
дарувано от нашия Господ Исус Христос и да изпълваме

сърцата си с радост, а дните ни с добродетели и винаги да имаме
за пътеводна звезда в земния си път родилия се днес Богочовек
и да се уподобим на неговата безгранична любов, Божествено

смирение, вярност и послушание към Божията свята воля.
Честито и благословено Рождество Христово!

Църковно настоятелство при храм „Св.Георги” с председател
прот.Стратия Александров

Църковното настоятелство при храм „Св.Георги” Балчик най-всесърдечно благодари за оказа-
ната помощ на г-н Станко Добрев Станков и на г-н Георги Михайлов Върбанов, както и на г-ца
Ваня Тодорова – председател на Ротари клуб – младежи, като им благопожелава през тия Всети
и Свети Християнски празници да бъдат закриляни с Божията благословия и им пожелава крепко
здраве и бодрост в трудовете им.

Служби в храм „Св. Георги” по празниците:
5.01.2012 утринна – 8.00 ч., Василова литургия, Велик водосвет
6.01.2012 – петък, Св. Богоявление, утр. – 8.00 ч., Злат.лит., Велик водосвет; 11.30 – Литийно шествие,

потегляне за морето; хвърляне на Йордановденския кръст в морето - 12:00.
7.01.2012 – Ивановден
8.01.2012 – неделя след Богоявление, утринна 8.00 Злат.лит.
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