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ЛАФИ
Вкусът на здравето!

тел:7 70 30; 7 70 32

Бензиностанции

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

Промишлена зона      0896 82 05 17

Реджина 
Мария 

Хотел-Ресторант-Спа 
Тел:052/ 46 00 66 0579/7 22 26

www.stroiperfekt.com0888 205 678
stroiperfekt@mail.bg

строителствoремонтпроектиране

 където ще намерите богато разнообразие на  диопрични 
рамки и слънчеви очила  на атрактивни цени. 

Всеки вторник се извършват безплатни прегледи от 
очен лекар  специалист - офталмолог. 

Всеки клиент получава талон за 10% отстъпка 
при втора поръчка или покупка.         

Тел: 0878 568 257

Посетете 
Оптиката в град Балчик 

 (до кафе “Акроза”)

Седем седмици преди 
Великден църквата отбе-
лязва Сиропустна Неде-
ля, или както е известен 
в народната традиция 
– Сирни Заговезни или 
Прошка.
По традиция на Сирни 
Заговезни по-младите 
обикалят по-възрастните 
роднини и близки, за да 
поискат прошка. Те це-
луват ръка на домакините 
с традиционните думи: 
„Прощавай, мале, тате”, 
а отговорът е: „Просто да 
ти е, Господ да прощава”.
В църквите традицион-
но се отслужват вечерни 
богослужения, след кои-
то става опрощаване на 
църковните служители с 
християните. С искането 
на прошка се следва за-

Да поискаме прошка – Сирни 
Заговезни тази година е на 14 март

Предлагаме Ви:
*МАНИКЮР * ПЕДИКЮР
* НОКТОПЛАСТИКА
* ПОЧИСТВАНЕ НА ВЕЖДИ
* ЛИЦЕВ МАСАЖ *  КОЛА МАСКА
* АПАРАТНО ПОЧИСТВАНЕ НА ЛИЦЕ
Студио за красота „Кокона” 

ветът на Христос: „Ако 
не простите на човеците 
прегрешенията им, и ва-
шият Отец няма да прос-
ти съгрешенията ви”.
За трапезата на Сирни 
Заговезни се приготвят 
баница със сирене, варени 
яйца, варено жито, халва 
с ядки.
Най-популярният за праз-
ника е обичаят хамкане 
– на червен конец се за-
вързва и се спуска от та-
вана парче бяла халва или 
варено яйце. Най-възраст-
ният мъж завърта конеца 
в кръг, а членовете на се-
мейството, основно деца-
та, се опитват да хванат 
халвата или яйцето с уста. 
Който успее, ще бъде 
здрав през цялата година.
Празникът се нарича още 

и Поклади, заради попу-
лярния обичай в неделя да 
се палят огньове (клади) и 
да се прескачат за здраве, 
около тях се играят хора 
и се пеят песни. Много 
популярен е и обичаят 
хвърляне на стрели – бу-
тарници или ботурници. 
Ергените изстрелват със 
собственоръчно напра-
вен лък запалена стрела 
в двора на момите, която 
са си харесали. Обикно-
вено това продължава до 
късна доба на Заговезни, 
а семейството на момата 
будува, за да гаси пла-
мъците, докато тя самата 
събира стрелите. Която 
събере най-много стрели, 
тя е най-лична и най-ха-
ресвана.
В седмицата преди Сир-

ни Заговезни в някои 
тракийски селища тръг-
ват кукерски дружини. 
Маскирани мъже, обле-
чени с кожи и накичени 
със звънци, обикалят по 
домовете, разиграват ко-
мични сценки и благосла-
вят за здраве и плодоро-
дие.
Обредността на Прошка е 
подчинена на подготовка-
та за великденския пост, 
който трае 49 дни. Затова 
и носи идеята за „послед-
но облажаване”. За по-
следно може да се хапват 
млечни храни, а след Сир-
ни Заговезни до Великден 
са забранени сватбите. 
Постът не означава само 
вегетарианство. Сексът и 
алкохолът също са строго 
забранени.                      БТ

Стогодишната юбилярка Гергина Георгиева сред своите близки. 
                                                                                                         Фото: БТ
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Прости ми!  Простено да ти е! 

ПРОШКА ЗА ВРАГОВЕТЕ

„...Напъхвайте се силом в мойта 
кожа,
оголвайте с усмивка змийски зъб -
аз давам хляб.
А в пазвите ви ножът
не е по мярката на моя гръб!“ 

Маргарита Петкова

Не беше трудно. Гневните са слепи. 
Аз виждах безогледната им мъст. 
Простих без думи грозните им клетви
и знаех, че е тежък всеки кръст 
за малкия им гръб, превит горчиво 
под дребна завист, страхове, лъжи. 
За кръст е нужно повече от сила. 
Любов е нужна. И добри очи. 
Простих им всичко, за да могат утре
да видят всъщност себе си, не мен. 
Простих им с обич и оставих кръста 
– 
да могат да го носят. 
Някой ден. 

Мария Лалева
„Благословете Юда“


