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АНДИЛЦЕ
1 Ойснлвпз –Пнйпнв ма Ппервеса Бнгнпндзца

Православен информационен център на Неврокопска света митрополия
ПРАВОСЛАВЕН ЖУРНАЛИСТИЧЕСКИ КЛУБ “КАНДИЛЦЕ”
“Кандилце” - Православен
журналистически клуб

Клубът е създаден през
2015 г. с благословението на
Негово Високопреосвещенство Неврокопския митрополит Серафим, като част от
учебната дейност на Православния информационен център в Благоевград.
Ръководител на клуба е
дългогодишният журналист
г-жа Антоанета Гулева.
В клуба по журналистика
младите и ентусиазирани
кандидат-журналисти отразяват новини от православния свят, срещат се с интересни личности и разказват
поучителни истории и причи за детското сърце. Детската рубрика „Кандилце―
говори за доброто в света
около нас, което осветява
мислите и делата ни.

Детска православна
рубрика “Кандилце”

Единственият начин да създадем по-добър
свят и личен напредък е пътят на
възпитанието и образованието. Образованието е процес на обучение, успореден с хода на
развитието на човека. В това благословено
дело всеки придобива самосъзнание и
опознава света около себе си. Образованието
е неуморна борба за изграждане на
завършена личност. В тази борба учителите
дават знания от ума и сърцето си. Умът и
сърцето трябва да вървят заедно, за да дадат
плод.
Скъпи ученици, използвайте своята
критична мисъл. Не подражавайте и не
преписвайте механично. Свети Василий
Велики съветва: "Общувайте с учени..., но не
предавайте кормилото на вашата мисъл...
Приемайте от тях това, което е
полезно...”.Успоредно със стремежа за
придобиване на знания придобивайте и
добродетели.
Уважавайте учителите си, зачитайте
техния труд, бъдете искрени с вашите
съученици, озарявайте с усмивки семействата си, бъдете умерени в материалните си
изисквания. Времето, в което живеем е
трудно и вашите родители не винаги ще
могат да откликнат на тях.

Придобивайте
духовни ценности,
без които не се
създават личности.
Молим се Бог да
ви просвещава да
напредвате в усвояване на уроците, но
и да изграждате в
себе си готовността
да се трудите за
създаване на един
по-справедлив, помирен, по-свободен
и
изпълнен
с
добродетелни човеци, свят.
Не забравяйте, че проблемите в света се
появяват не поради липса на знания, но
поради липса на добродетели. Народът ни се
нуждае от мъдри и добродетелни човеци,
иначе няма да има надежда.
Вседушевно ви благопожелаваме крепко
здраве, прилежност в усвояването на
знанията, сърдечни взаимоотношения с
вашите учители и съученици.
Благопожелаваме на всички благословена
учебна година!
+ Неврокопски митрополит Серафим

ОТ 1-ВИ ОКТОМВРИ ЗАПОЧНА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА
НА ПРАВОСЛАВНИЯ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР В БЛАГОЕВГРАД

Рубриката е съвместен
проект на Православния
център и Радио Благоевград. Автори и водещи са
децата от клуба по журналистика „Кандилце―.
Слушайте ни събота сутрин след 10 часа в предаването „Тийн зона“.
С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

ПРИВЕТСТВИЕ ЗА ПЪРВИЯ УЧЕБЕН ДЕН ОТ НЕВРОКОПСКИ МИТРОПОЛИТ

Н А

Неврокопски митрополит Борис

2

Мелник-града на многото църкви

3

Болничен параклис в Благоевград

4

За вредата от енергийните
напитки

5

IX междуправославна среща

6

За учебната 2016/2017 г. към Православния информационен център на Неврокопска света
митрополия с благословението на Негово Високопреосвещенство Неврокопски митрополит
Серафим ще се провеждат следните занимания за деца и възрастни:
Неделно училище
Православен журналистически клуб
Православен форум
(за деца от 5 до 15 г.) „Кандилце”, ръководител: Антоанета Гулева лектория за възрастни
Неделя от 11:00 ч.
Четвъртък от 11:00 ч.
Сряда от 18.00 ч.
Школа по иконопис /за деца и възрастни/
Ръководители: Антоанета и Гриша Иванови
Събота от 14:00 ч.

Източно-църковно пеене
ръководител: проф. Йоанис Папахронис
Събота от 11.00 ч.
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Митрополит Борис:”Българското училище трябва да се обнови
и спаси, за да се обнови и спаси българската младеж ”
През месец октомври тази година се навършват 68 години от
кончината на приснопаметния
Неврокопски митрополит Борис.
Да се пише и говори за такъв човек е трудно, защото думите са
безсилни да опишат такава личност.В Светото Евангелие е казано: “И тъй,
по плодовете им ще ги
познаете.” (Мат.7:20).
А слушайки и четейки
за неговите се убеждавам, че делата наистина
говорят. Приносът му
за развитие на образованието е голям и за
това искам да си припомним, част от неговите слова на прага на
новата учебна година.
Той помогнал да се
открие за втори път
Неврокопската гимназия, която останала
затворена по решение
на тогавашната власт.
С негова помощ завършват образованието си много бедни ученици.
Ето какво пише митрополит Борис
в една от книгите си:
„В нашите училища има несъмнено големи недъзи, щом от тях
излизат много недъгави младежи.
В нашите училища без друго има
много язви, щом от тях излизат
много наранени съвести. В нашите училища се разлива сигурно
много отрова, щом от тях излизат много отровени души. В нашите училища има непременно и
много тъмнина, щом от тях излизат немалко помрачени умове.“

Дядо Борис пише още:
„Щом човек се откъсне от Бога и
от всичко възвишено и светло,
той полита от висините стремглаво надолу към бездната на разрушението и смъртта и загива,
ако не се върне обратно към Първоизточника на
живота,
към
Бога“.
Думи, изречени преди повече
от 60 години, но
нека се замислим какво е положението днес.
Следейки новините в медийното пространство
виждаме,
че
същите проблеми и сега ги
има. Колко агресия, насилие и
престъпност...
Кой е виновен
за това? Къде се
коренят причините за тези проблеми? Трябва да си дадем сметка, че
отговорност носим всички ние.
Цялото ни общество. Децата са
най-малко виновни. Но какво правим ние, възрастните, техните родители, възпитатели и ментори?
Преди броени дни започна новата учебна година. Вече е изготвена
нова
учебна
програма.Учениците влязоха в класните
стаи. Отново ще има матури и
изпити. Но нека бъдем внимателни. Да не допускаме чрез разни
текстове, вмъкнати в задачите от
матурите, и по всевъзможни други

Екипът на журналистически клуб “Кандилце”

За да свети “Кандилцето” с много труд и обич
материалите подготвят учениците:

Ръководител :
Антоанета Гулева

Дария Тарасова, II а клас
Анна Кючукова, II а клас,
Николета Дюлгерова, VI а клас,
Антоан Слав–Михаил Вълков VII клас,
Анет Рос-Мари Вълкова, VIII клас,
СУИЧЕ “Св. Кл. Охридски”
Камелия Хаджиева, Илиана Василева VII а клас
Светлана Николова, Елена Борисова, VII б клас
Валерия Гаджева, ПМГ ―Акад. П.С. Корольов‖
VIII СУ “Арсений Костенцев”
Антон Апостолов IV клас, Константин
Апостолов II клас - III ОУ “Димитър Талев”
Асен Христов—ПГСАГ “Васил Левски”

хитри начини, да ни запознават с
йогата. Да не допускаме различни
окултни практики като паневритмия в детските градини, под предтекст колко са полезни за физиката
на децата. Да бъдем будни по отношение на децата, как се развиват
и възпитават, защото нали винаги
казваме: „Те са нашето бъдеще“.
Мисля си, че мнозинството от
българското население иска промяна. Може да не го осъзнаваме,
но ние заедно можем да я постигнем. Иска ми се като заключение
да споделя и част от книгата на
митрополит Борис „Кризата в нашето училище―:
„Българският народ е християнски и затова никой няма право да
му дава езическо училище. Българският народ се е крепил, живял е и
се е опазил в продължение на вековете само чрез вярата в Бога и

себе си и затова никой не може
безнаказано да учи неговите рожби на безверие и безбожие и да
приготвя по тоя начин неговата
гибел.
Българското училище трябва да
се обнови и спаси, за да се обнови
и спаси българската младеж. А да
се спаси българската младеж,
това значи да се осигури и спаси
бъдещето на българския народ.
Това трябва да стане по-скоро.
Това велико дело трябва да се
подеме незабавно и се извърши с
общи усилия от всички ония, които милеят за българската младеж и треперят над съдбините на
българското племе.“
Просто трябва да обединим усилия и средства. Разбира се с Божия
помощ и по молитвеното застъпичество на покойния Дядо Борис.
Петър Петров

Чудесата стават с Божия помощ и посредничеството на
светиите, за какъвто аз чувствам митрополит Борис
За мен митрополит Борис е свят човек
и макар, че още не е канонизиран, той е
богоизбрана личност с която не случайно
са се случили много неща. Той е бил дълбоко във вярата и Божия промисъл го е
водил да стигне до този венец, който е
заслужил пред Бога.
Аз го почитам като светец и ползвам
помощта му. Работя в аптека и хора,
които идват притеснени или изпаднали в
различни ситуации, изпращам да запалят
свещичка на гроба му и да се помолят за
помощ и разрешение на проблемите.
Мога да ви разкажа следния случай – на
мъжа ми първи братовчед живее в Германия и е женен за германка. Сина му е
женен вече 14 години и нямаха деца.
Веднъж на празника на светите братя
Кирил и Методий дойдоха на гости и аз им
казах : „Кирчо, добре сме се събрали да
хапнем да пийнем, но тук сме близо до
църквата, да отидем в храма и да се помолим пред Господа, защото така е приличен
празника с молитва. Той ми отговори:
”Добре, но нали знаеш, ние сме поколение
възпитани от комунизма, да ни прощава
Господ..”
Послушаха ме - отидохме с
мъжа ми, братовчед му и неговата жена в
църквата “Въведение Богородично”. Аз им
казах: когато идвате в този храм да не
пропускате да се помолите на гроба на

дядо Борис, защото той е свята личност и
една приятелка ми разказа, че се случват
чудеса. Сега ще ви разкажа нейния случай : нейна близка жена, местна гражданка, известна лекарка-гинеколожка от Благоевград се разболяла от рак. Моята приятелка ми каза, че като разбрала за болестта всеки ден ходила на гроба на митрополит Борис и се молела за нейното здраве.
Попитах я от къде е толкова близка с
болната и тя ми каза, че децата им са
учели в един клас и много се разстроила
за това как тя ще си остави децата. И така
станало чудото, жената е жива и здрава, а
моята приятелка дори не и е казала за
горещите си молитви пред гроба на дядо
Борис.
Когато бяхме с тези хора влязохме в
храма и се помолихме при гроба на митрополит Борис. След една година те пак
дойдоха, но не можахме да се видим,
чухме се по телефона и жената на братовчед ни каза: „Чакай, чакай да кажа нещо на
Ангелина, аз когато бяхме на гроба на този
човек се помолих за моя син и те сега си
имат момиченце -кръстиха го Вяра.“
Ето така стават чудесата с Божия помощ и с посредничеството на светиите за
какъвто аз чувствам митрополит Борис.
Ангелина Петрова,
Фармацевт, Благоевград

Б р о й 3 , Го д и н а I

Страница 3

АНДИЛЦЕ

Чарсзцз вечмнрс
Божията благодат прави Мелник уникален град
-интервю със свещеник Николай Арнаудов
Зона. Имам мечта, дай Боже да се
стегнат и другите манастири „Св.
Панталеймон‖, „Св. Николай‖ и
„Св. Архангели‖, които сега са в
руини.
- Как мина празник на манастира “Св. Богородица” на 31 август
тази година?
На 30 август отслужихме вечерна
служба и направихме лития с чудотворната икона. А на празника
света Литургия отслужи Митрополит Серафим. Имаше много хора.
- Стара традиция ли е жени, които молят за рожби да идват
тук?
Да, от древност. Манастирът „Св.
Богородица‖е започнат 1209 и е
завършен 1220 г. и тук е бил съхраняван пояса на Майката Божия, за
това идват много хора, молейки
Небесната царица да се сдобият с
чада. Аз лично не зная случай в
който да е дошла жена да
моли и да не е получила
дете по Божията милост.
- Какво недостига на
днешните хора?
Според мен недостига
любовта. Всеки се е затворил в себе си, липсва общение, а ние знаем че
всички заедно сме Църквата, а глава на нея е сам
Господ Иисус Христос.
- За какво се молите ?
31 август 2016 г., Света Зона, Мелник

- Благословете отче, от кога служите в град Мелник?
Декември 2015 г., Неврокопският
митрополит Серафим ме въдвори в
града на многото църкви.
- Колко църкви има отворени и
достъпни за посетители?
В момента са шест, от които „Св.
Николай‖ ще бъде отворена скоро.
Имам идея да се възстанови и църквата „Св. Варвара‖.
- Коя е най-посещавана?
Най-много поклонници идват в
църквата „Св. Антоний‖, а също и
в неосветената още църквата „Св.
Параскева -Петка‖ в горния край
на градчето.
- Какво е състоянието на манастирите.
На 31 август, Митрополит Серафим обнови църквата на манастира
„Св. Богородица Спилеотиса‖, наричана от местните жители Света

Християнинът се стреми към Христос
- интервю с Яне Костадинов, жител на Мелник

Моите молби към Бога са да се
възвърне вярата на хората към Бога, защото Мелник е благодатен
град, но се набляга на туризма, а не
на духовната сфера. Слава Богу, на
Света Литургия започнаха да идват
30-40 човека и от съседните места
и от Сандански и Петрич. А хората
се молят преди всичко за здраве.
- От скоро имате и неделно училище, къде се провежда то?
Да, имаме начатък на неделно
училище, от 10-12 местни деца и в
неделния ден се събираме в църквата „Св. Антоний Велики‖, говорим по различни въпроси.
- От какво се вълнуват децата,
сигурно е интересно да им преподава свещеник?
Да, те питат, защо свещеника има
дълга коса и брада, защо носи расо
и в горещините, но като се говори
простичко и обикновено, мисля че
ме разбират и много се радваме на
разговорите ни.
- Много деца не познават и не
общуват със свещеници.
Да така е и за това може да се
каже, че имаме вина и ние свещениците, защото с действия и държание понякога отблъскваме децата, а и възрастните. Трябва да се
замисляме, включително и аз самия да бъдем по-добри и да се държим подобаващо.
- Какво бихте пожелали на всички идващи в Мелник ?
Преди всичко пожелавам здраве,
щастие и без да се обидят местни-

западната страна на сегашния
манастир малка скална църква
посветена на св. Богородица и
- Вие от кога помагате тук на манастира на това място за няколко години построява ма„Св. Богородица Спилеотиса” наричан Све- настир. След това в Мелник пристига поясът на
св. Богородица от светогорския манастир
та Зона в Мелник ?
- Не помня от кога, много отдавна, аз съм стар ―Ватопед‖ и престоява тук много години. Спомелничанин и както и другите помагаме.
ред мен, името ―Света Зона‖ е съборно от гръцки ―зони‖ означава пояс и български.
- Какво ви свързва с това свято място?
Ние, мелничани сме изконно свързани с града. - Виждаме, че църквата е обновена?
Тук живеят хилядолетни православни българи.
Да, в последните години има дарител, който
- Ще ни разкажете ли повече за пояса на Св. пое ангажимента за църквата и направи подобрения. До нас да се запазили останки само от
Богородица?
По времето на св. цар Константин поясът на южното крило на старата църква, централното и
св. Богородица е пренесен от Йерусалим в Кон- северното са пропаднали в пропастта. Манастистантинопол. По това време Мелник е наричан рът е бил унищожен през годините, но мелничасвети Мелник, заради многото си църкви и ма- ни успяват да възстановят днешната църква.
настири. На 31 август 395 г. поясът е пристиг- - Вие сте тук в продължение на много годинал в Константинопол и мелничани приели този ни, свидетел ли сте на чудеса?
ден за празник на града.
Много хубав въпрос за чудотворството на
чудотворната икона на Пресвета Богородица.
- Кога е създаден манастира ?
Всяка година на
празника оставяме
чилета червени конци, които се благославят по време на
службата и тези
конци имат благотворно влияние върху здравето. Преди
години
бившата
директорката
на
училището се запозМанастир “Св. Богородица Спилеотиса”
на от една жена от
Построява го деспод Алекси Слав, който Катунци, която нямаше деца. На следващата
идва тук през 1207 г. и прави Мелник столица година попита жените от селото къде е жената и
на своето десподство. Той заварва от те и казаха, че има бебе и си го гледа. Мога да

те, защото Мелник е известен с
винопроизводството и механите си, но да не
забравяме, че
Божията благодат, която е
излята тук прави Мелник уникален, и ще го прави такъв докато има храмове. Чудесата които стават и ще стават
според нашата вяра са ежедневие в
храма, на всички казвам, че трябва
да се внимава с насадените през
годините суеверия и разяснявам, че
Бог е този, който прави чудесата
според нашата вяра.
- Какви са предизвикателствата
пред вас за напред?
Има църкви за възстановяване,
църквата „Св. Никола‖, която претърпя поражение да се възстанови,
също така църквата „Рождество на
св. Йоан Предтеча‖, наричан Свети
Яне, също да придобие поблаголепен вид, а и църквата „Св.
Апостоли Петър и Павел‖.
- Значи имате нужда от всякаква помощ?
Да, аз ще се радвам на всякаква
подкрепа и средства и труд, местните хора много помагат, но повече ръце, и с повече помощ нещата
ще станат по-бързо.
- Благодарим ви за интервюто и
желаем успех на начинанията ви.
Екип “Кандилце”

ви дам и пример с мен самия. Откриха ми три
дискови хернии на гърба, невролога ми забрани
да работя по лозето. Но аз си сложих конеца на
пояса, носех го два месеца и до сега си гледам
лозето. Аз лично съм безкрайно благодарен на
св. Богородица. Всеки един конец е символ на
пояса на св. Богородица. Има и много други
случай.
- Разказахте ни много за историята, а какво
мислите за бежанците които идват тук?
Ние трябва да имаме положително отношение
към тях, но ако те не го приемат, трябва да се
сложи граница. Всичко има граници. Добрия
Създател е създал благословения си свят, като
съвкупност от безброй животворни области,
всяка от които си има граница и те не се пипат,
защото за нас не е полезно. Границите трябва да
се пазят. В Библията ни е казано, че ако някой
чужденец подгонен от своите ти поиска прибежище го приеми, но той да изпълнява твоя закон.
- Как виждате бъдещето на България?
Ако се оставим в ръцете на Господ имаме добро бъдеще, ако си мислим, че ние можем със
своите ръце да направим нещо се лъжем. Защото всяко добро нещо е дадено от Добрия Създател свише. Много млади хора днес казват че
Господ е извънземен - не лъжете се! Той е Небесен и Земен едновременно, Той е Небесен и
като такъв е милосърден, човеколюбив, дълготърпелив, многомилостив и истинен и като Човек е най-добросъвестният човек, найскромният, най-достойният, за това всяко живо
същество го обича, цялата добра земя го обича.
Християнинът е човек, който изпълнява Христовите заповеди и се стреми към Христос.
Екип “Кандилце”
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БОЛНИЧНИЯТ ПАРАКЛИС „РОЖДЕСТВО БОГОРОДИЧНО” В БЛАГОЕВГРАД
– МЯСТО ЗА МОЛИТВА И УТЕХА
майка – Рождество Богородично
и храмовия празник е на 8 септември. Тогава се отслужва водосвет и се събират много миряни.
– Идват ли хора да се помолят тук в двора на Болницата?
– Да и болни и здрави.
Параклиса се намира в
двора на „МБАЛ- Благоевград‖ и тук са различните отделения –
хирургично, вътрешно, нервно, детско
отделение и други.
Най-вече идват болни
хора, когато им е разрешено от лекарите да
излизат, но също така
идват и медицински
Митрополит Натанаил и Кирил Пендев
работници,
лекари,
медицински
сестри,
Ктитори на параклиса са се- санитари, близки на болните.
мейство Адриана и Кирил Пенде– За какво молят Божията
ви. Те дариха всички средства за майка?
построяването му, изографисва– Най-вече се молят, те и технето на олтара и благоустрояване ните близки, да оздравеят и да се
на сградата.
приберат при семействата си.
– На кой светец е посветен
– Кога е отворен параклиса?
– Всеки ден се отваря параклипараклиса?
– Болничния параклис е посве- са за миряните, от 8 часа сутринтен на раждането на Божията та.
– Здравейте, разкажете ни
повече за построяването на болничния параклис тук в Благоевград.
– През януари 2004 г. блажено
починалия Неврокопски митрополит дядо Натанаил го освети.

- На вас харесва ли ви да
работите на такова място?
- Да , много. Защото тук човек
намира тишина, може да се помоли спокойно и да черпи сили
от житията на светиите.
- От какво има нужда храма?
- Много от миряните, които
отправят молитвата си към Бога
за здраве и спасение, се и грижат
за параклиса. Дарение са някой
от иконите, пътеките и много
други неща. И ние сме много
благодарни на ктиторите и всички православни християни който
даряват от своите средства.
- На близо се намира и детското отделение, в параклиса
идват ли деца?
- Да, когато лекарите пуснат
болните деца на разходка, техните родители, майки, бащи, баби
ги водят в храма да се помолят на
св. Богородица и светиите да им
помогнат по-бързо да оздравеят.
А понякога се случва и децата да
водят своите родители в храма.
- Ние с какво можем да помогнем на болните деца?
- Хубаво ще бъде, ако се разшири района на параклиса и се

Болничният параклис

построи една детска площадка на
която децата да могат поне за
малко да играят, защото на територията на болницата няма място
предназначено за деца.
- Получавате ли
вестник
Кандилце?
- Да, вече получихме първите
броеве, прочетохме всички статиите и хората които идват тук с
интерес очакват и другите броеве.
- Благодаря ви за интервюто.
Антон Апостолов

Основен камък

Първа копка на Болничния параклис

Освещаване на параклиса

Б р о й 3 , Го д и н а I

АНДИЛЦЕ

Страница 5

За да направи правилен избор, човек трябва да знае цялата истина

- интервю с Магделена Рахова за енергийните напитки
Разговаряме с Магделена
Рахова, секретар на Общински
съвет по наркотични вещества
в Благоевград и координатор
на младежкия ОСНВ.
-Здравейте, забелязахме, че
наши съученици пият енергийни напитки, има ли опасност от употребата им?
Благодаря за проявения интерес точно по отношение на
енергийните напитки, защото
те се оказаха голям проблем за
българските деца в момента.
Преди известно време от Благоевградско училище се обърнаха към нас с оплакването, че
няколко ученика от класа са
много енергични, свръхактивни, дори неадекватни. Те пречили на провеждането на часовете, дори се появило съмнение, че учениците взимат наркотични вещества. След като
проведохме, разговори, презентации, работихме по групи
установихме, че учениците
редовно пият енергийни напитки. Направихме родителски
срещи и обяснихме на децата и
родителите, какво влияние
имат те. В последствие децата
престанаха да ги употребяват и
нещата се промениха.
-Какво
представляват
енергийните напитки?
Това са напитки, които съдържат много кофеин. Както
знаем кафето също съдържа
кофеин, който възбужда нервната система и възрастните го
използват за ободряване. В
енергийните напитки има голямо количество кофеин, което
съчетано и с други съставки,
оказват влияние върху нервната система и при децата предизвикват свръх-активност. В
България тези напитки не са
забранени и всеки може да си
ги купи свободно и не се замисляме какво е тяхното влияние.
- Опасни ли са наистина за
нас децата?
Да, опасни са. Вие децата
обикновено сте много енергични, движите се много, а
вещества като енергийните
напитки дразнят нервната система.
В САЩ преди няколко години имаше седем смъртни случая на 15 - 16 годишни деца,
починали след употребата на
енергийни напитки. Единия
случай е момиче, отишло на
купон и изпило две енергийни
напитки от известна марка едно след друго. Сърцето и

излязло извън ритъм, повишило и се опасно кръвното налягане и до пристигне на екипа
от бърза помощ момичето починало. Изследванията показват, че в две кенчета енергийна
напитка се съдържа кофеин
колкото в 14 кафета. Последвали и други случаи на починали
деца в следствие употребата
им, родителите им започнали
борба и съдят държавните органи позволили свободно продажбата им. Има страни в които енергийните напитки, не се

употребата на енергийни напитки?
Ние контактуваме с медицински лица и д-р Снежана
Златкова, завеждащ отделението по ―Токсикология‖ на Военоморска болница Варна ни
разказа, че са чести случаите
на постъпили при тях младежи, след употребата на марихуана в комбинация с енергийна напитка. Има за съжаление
и смъртен случай, като ефекта
е подобна на тази от свръх доза амфетамини.

Д-р Любенова председател на Общински съвет
по наркотични вещества в Благоевград:
ОБСНВ води активна кампания срещу употребата на
енергийни напитки от деца и преди няколко години се постигна законодателна промяна и се забрани продажбата им на
лица под 18 години, но малко след това закона отново бе
променен, защото това било забрана на свободния трансфер
на стоки в европейския съюз и забраната отпадна. Ние ще
продължим да настояваме да бъде забранена свободната им
продажба на деца под 18 години и коректното отразяване на
съдържанието им върху опаковките.
Нужен е контрол на държавата и на обществото.
купуват свободно, а в аптеки и
специални магазини, у нас не е
така.
- Не трябва ли да е означено, че тези напитки са вредни за децата?
На опаковката е записано с
много дребен шрифт, че не е
препоръчително за бременни
жени, възрастни хора и деца.
В много случаи по опаковките не са описани всички съдържащи се в тях вещества. Винаги следете какво пише на опаковките, независимо от дребния шрифт и ако не е подходящо за деца в никакъв случай не

Много лоша комбинация е и
съчетанието на енергийна напитка и алкохол.
- Децата, а и възрастните
стават ли зависими от енергийните напитки?
Ще ви отговоря с един случай от нашата практика. Едно
момче преди бала, го приели
по спешност с болки в корема.
Лекарите в търсене на причината попитали родителите дали
взима наркотици или прекалява с алкохола, поради сериозни поражения на черния дроб.
Родителите били силно учудени и сигурни, че детето им не

Интервю с Магделена Рахова

го употребявайте, защото ето
при децата от САЩ от първия
опит се е случило необратимото.
- Има ли други случай в
България на пострадали при

употребява дрога и алкохол.
Тогава единия от лекарите ги
попитал дали е употребявал
често енергийни напитки. Родителите отговорили положително, дори младежът ги е

Интервю с Магдалена Рахова

предпочитал пред останалите
напитки и си купувал големи
опаковки. Случая ни показва,
че увреждането на черния дроб
е било като при употребата на
наркотици и алкохол. Той също така е увеличавал консумацията им и не е могъл да престане да ги пие, толкова му харесвали, това са признаците за
зависимост. Но тук акцента не
е върху пристрастяването, а за
това какво причинява и редовната им употреба върху сърцето, кръвното налягане, черния
дроб, поведението.
- Каква е причината младите хора да пият енергийните напитки?
Според мен, незнание за последствията, любопитство подражание на възрастните. Последните понякога поради ангажименти могат да използват,
но трябва да се знае че честата
употреба и при тях има последствия.
- Защо се налагат на пазара?
Те се създават поради хищничеството на пазара, в желанието си да има нови и нови
марки и неща, които да привличат вниманието на потребителя. Рекламата на тези вещества също така е много агресивна.
- След като се продават
свободно как да се предпазят
хората?
Факт е надписът на опаковката, че е опасен за бременни
жени, деца, но тогава защо е
разрешено да се продава свободно?
Ние провеждаме активна
кампания за уведомяване на
децата и техните родители за
вредата от употребата на енергийните напитки.
И след 18 години, за да направи човек избор и той да е
правилен, трябва да знае цялата истина, не само за енергийните напитки, но и за всичко в
живота.
Екип “Кандилце”
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ІХ Междуправославна среща на центровете за проучване на религиите
и гибелните култове се проведе в Благоевград
IX междуправославна среща на мрежата за проучване на религиите и гибелните култове се проведе в Благоевград в дните от 22 до 25 септември. Тези срещи се провеждат ежегодно в различни страни. България в лицето на
Неврокопска епархия, е домакин за
трети път, а един от основателите на
събитието е приснопаметния Неврокопски митрополит Натанаил.
Негово Светейшество Българският
патриарх Неофит благослови лично от
свое име и от името на Св. Синод на
Участниците в конференцията
Българската православна църква – Българска Патриаршия участниците в конференцията.
фим, Областния управител Бисер Ми- чителните документи, а те от своя страхайлов и Кмета на Благоевград Атанас на бяха одобрени от участниците в
Камбитов. Карпасийският епископ конференцията и ще бъдат изпратени
Христофор от Кипърската архиепис- до всички. В заключителното си слово
копия, изнесе кратък доклад по тема- Карпасийският епископ Христофор,
та: "Фундаментализмът в нашия жи- благодари на Негово Светейшество
вот. Общ възглед." Поздрави бяха отп- патриарх Неофит и на Негово Високоправени от предстоятелите на Помест- реосвещенство Неврокопския митропоните православни църкви: Антиохийс- лит Серафим за гостоприемството.
ка, Йерусалимска, Руска, Сръбска, Късно следобед в съботния ден учасГрузинска, Кипърска и Албанска.
тниците в конференцията посетиха
В самата конференция участие взеха Рилската света обител, където бяха
над сто духовни лица и специалисти топло посрещнати от братството на
по превенция от религиозни секти от манастира. След вечерното Богослужепочти всички православни страни. ние те имаха възможност да се поклоБяха изнесени доклади от представи- нят пред светите мощи на св. Иван
Посрещане на Негово Светейшество
телите на поместните православни Рилски и да посетят музея на манастиГоляма беше радостта на всички, че църкви, след което се сформираха ра- ра, където се запознаха с историята на
Негово Светейшество посети област- ботни групи, които подготвиха заклю- светата обител.
ния център на Пиринския край. Той бе
посрещнат от Неврокопския митрополит Серафим, архиерейските наместници, много свещеници от Неврокопска
епархия, областния управител г-н Михайлов, Кмета на община Благоевград
г-н Камбитов, Председателя на общинския съвет г-н Тасков, заместник кмета
по образование и култура г-жа Шопова, множество деца и възрастни от
епархията и гости на града.
Началото на конференцията бе дадено
малко след 18:00 ч., като приветствени
слова бяха отправени от Негово Светейшество Българския патриарх НеоСв. Литургия в църквата “Въведение Богородично” Благоевград
фит, Неврокопския митрополит СераВ Неделния празничен ден в храм
Ппавнркавем Имунплацзнмем Цемсъп
„Въведение Богородично‖ в Благома Невпнйнорйа Свеса Мзспнонкзя

Откриване на конференцията

Бкагневгпад, тк. “Тпайзя” № 3
/в бкзжнрс дн оалесмзйа Гнце Декчев/,
сек. 073/ 83 33 37,
лнб.сек 0885207106, 0886417222
i-meil: ppcenter.blg@gmail.com
Уеб раис : www. pic-blg.com

евград бе отслужена тържествена
света Литургия, възглавена от Митрополит Серафим, в която взеха
участие представители на Поместните православни църкви и участниците в междуправославната конференция.
Екип “Кандилце”
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