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Храм „Света Богородица Достойно есть” с. Кранево

На 8 юни 2019 г. камба-
нен звън огласи ранното 
утро в Кранево с ра-
достна вест. Свещеници, 
миряни и гости на село-
то посрещнаха Негово 
Високо Преосвещенство 
Варненския и Великоп-
реславски митрополит 

Йоан. С литийно шест-
вие новопостроеният 
храм „Св. Богородица 
Достойно есть”, бе оби-
колен 3 пъти и поръсен 
по всички страни със све-
тена вода от митрополит 
Йоан. След което тежки-
те врати на храма се от-

вориха. Богато оборудван 
и красив храм, уникален 
иконостас на майстори-
дърворезбари и иконо-
писци от Русе. Проектът 
е единствен по рода си 
в България – истинско 
бижу. Изработката от 

орехово дърво е като 
изкусно плетена данте-
ла. Ореолът на светии-
те е със златен обков от 
24-каратово злато, фонът 
– от 18-каратово злато.
Гледката стана много 
внушителна при влиза-
нето на Негово Високо 
Преосвещенство Варнен-
ския и Великопреславски 
митрополит Йоан – ве-
личествен, с корона и 
скиптър, когато застана 
пред олтара и владишкия 
трон. На тоя ден  Негово 
Високо Преосвещенство 
Варненският и Великоп-
реславски митрополит 
Йоан отслужи пълен 
чин на освещаване на 
храма “Св. Богороди-
ца Достойно есть” – с. 
Кранево.  Той  вгради в 

светия престол частица 
от мощите на Св. Вмчк 
Трифон. 
В Богослужението взеха 
участие архийерейският 
наместник на Добричка 
духовна околия иконом 
Иван Дойчев, председа-
телят на новопостроения 
храм йеромонах Филип, 
свещеник Тодор Тодоров 
от Балчик, свещеник Сте-
фан Николов, свещеник 
Марин Тодоров, Митро-
политският дякон Любо-
мир Георгиев. Църковни-
те певци Тодор Тодоров и 
Александър Александров 
украсиха с гласа си тър-
жественото освещаване и 
първата Света литургия в 
храма от Негово Високо 
Преосвещенство Варнен-
ския и Великопреславски 
митрополит Йоан. Той 
разказа пред миряните в 
препълнения Божи храм, 
сред които бяха кметът 

на Община Балчик г-н 
Николай Ангелов, кметът 
на с. Кранево – г-н Румен 
Николов, бившият кмет 
Коста Димов, за иконата 
на Божията майка, чието 
име носи този свят храм. 
Това е единственият 
храм в цялата Варненска 
и Великопреславска мит-
рополия с такова име.
Йеромонах Кирил и мит-
рополит Йоан раздадоха 
свещена нафора и благо-
словиха миряните. Навън 
празникът започна с кур-
бан от 10 агнета за здраве 
и музикална програма на 
деца от местната детска 
градина „Веселите дел-
финчета”, руски, ново-
русийски и украински 
ансамбли, народната пе-
вица Илка Александрова 
с оркестър.

Цонка СИВКОВА
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Маруся КОСТОВА

Иконостас в новата църква в с.Кранево

Дарителите на новата църква в с.Кранево

Кметът на с.Кранево г-н Румен Николов поздравява народната 
певица Илка Александрова за чудесните й песни, вложени с голям 
професионализъм и родолюбие в празничния концерт на с.Кранево. 

ДЕВЕТИ ХОРОВ ФЕСТИВАЛ “ЧЕРНОМОРСКИ ЗВУЦИ” БАЛЧИК, БЪЛГАРИЯ  

Откриване на деветото издание на хоровия фестивал по 
традиция в Розариума на ДКИ КЦ „Двореца“ Балчик

Репетиция преди галаконцерта на 8 юни 2019 г. Статуетката на 
фестивала спечели Смесен хор К.О.О.R от Талин, Естония, с 
диригент Раул Талмар.                                      Фото: Маруся КОСТОВА

„Бъдещето на Европа” бе най-хубавата 
награда на тазгодишния фестивал. 
                                   Фото: Маруся КОСТОВА

Деца на хоровия фестивал: Вокална студия 
“Baby voices”. 
                                   Фото: Маруся КОСТОВА

Полъхът на розите, шумът на водопада и фестивалното настроение ни обгърнаха със забе-
лежителното представяне на Музикалната школа „Великов” при НЧ „Дръстър – 2012” от 
град Силистра, България.                                                                        Фото: Диана КОСТОВА


