Брой 7, Година I

Март, 2017 г., Благоевград

Периодично издание
Разпространява се безплатно!

АНДИЛЦЕ
Радвай се, благодатна! Благословена си ти между жените!

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
притчи за детското сърце.
Детската рубрика „Кандилце“ говори за доброто в
света около нас, което
осветява мислите и делата
ни.

Детска православна
рубрика “Кандилце”

Рубриката е съвместен
проект на Православния
център и Радио Благоевград. Автори и водещи са
децата
от
клуба
по
журналистика „Кандилце“.
Слушайте ни всяка събота
сутрин след 10 часа в
предаването „Тийн зона“.
СЪДЪРЖАНИЕ
НА БРОЯ
Интервю с Христина Маркова

2

Параклис “Св. Благовещение”

3

Интервю с певицата Мая Нешкова

4

Акатист пред иконата
“Неизпиваема чаша”

5

Изложба на икони

6

Света Дева Мария—пример за всички християнски жени и майки
Света Богородица е
скъп образ за всеки
християнин. Тя е добрия пример за всяка
девойка, жена и майка,

въплътила в себе си
християнските истини
и добродетели и удостоила се да стане
Богородителница.

Акатист на Пресвета Богородица
през Великия пост
През първите четири
седмици от Великия пост
Църквата отслужва Акатист на Пресвета Богородица. Той е разделен на
четири части. Всяка от
тях се чете на Малкото
повечерие в първите
четири петъчни дни на
светата Четиридесетница. А в петък на петата
седмица се чете целият
акатист.
На десети март в благоевградския катедрален
храм „Въведение Богородично“ бе отслужен Богородичен канон и втора
статия
на
акатиста.
Службата бе водена от
Неврокопския
митрополит Серафим в съслужение с благоевградски
свещеници в присъстви-

ето на десетки миряни от
всички енории в града.
Акатистът на Пресвета
Богородица е химн за
възхвала на Божията
майка. Съставен е във
Византия през V – VII
век, като авторството му
се свързва с имената на
Константинополския
патриарх Сергий I, св.
Роман Сладкопевец и др.
Първият известен акатист е написан по повод
чудесното освобождение
на Константинопол от
персите (626г.), което е
указано в текста:
„Радвай се ти, която си
прекратила поклонението на огъня“.
Престои отслужването
на останалите части на
Акатиста.

Чрез Светата Дева
Бог прояви милостта
към жената, опетнена
от първородния грях и
към всички човеци.
Той благоволи жена да
роди Иисус Христос и
така освети женската
утроба
и цялото
женско естество.
На св. Благовещение,
св. Архангел Гавриил
благовести: “Радвай
се, благодатна! Господ е с тебе; благословена си ти между
жените.” (Лук.1:28).
Отговорът на св.
Дева разкрива Нейната пречиста личност: “Ето рабинята
Господня; нека ми
бъде по думата ти.“
(Лук. 1:38).
Приснодевата ни дава пример за смирение
и покорност на волята
Божия.
Св. Ириней казва:
“Веригите на Евиното непослушание бяха
разкъсани от послу-

шанието на Мария;
това, което Ева завърза чрез неверието
си, Дева Мария развърза чрез вярата си”.
По думите на св.
Йоан
Лествичник:
“смиреномъдрието е
безименна благодат на
душата, то е благодат”.
Божията майка се
удостоила с Божествената благодат поради
придобитото от Нея
смирение. То трябва да
бъде цел на всеки
човешки
живот.
Начинът за това е смирението, а пътя послушанието, т.е. отсичането на собствената
воля в жертва на
другия.
Богородице Дево, радвай се! Благодатна Марие, Господ е с Тебе!
Благословена си Ти между жените и благословен
е плодът на Твоята утроба, защото си родила
Спасителя на нашите
души!

Благотворителен базар “От сръчните ръце на мама” събира средства за
доброволческата кухня за бедни при църквата “Св. Николай” в Благоевград
Православният център
на
Неврокопска
св.
Митрополия и сдружение
“Гласовете
Ви
чувам” към Общинския
съвет по наркотични вещества Благоевград организират благотворителен
базар в помощ на
доброволческата кухня
за бедни към църквата
“Св. Николай” в кв.
“Грамада”, Благоевград.
Базарът е под надслов
“От сръчните ръце на
мама” и ще предлага изделия, изработени от жени, доброволки към кухнята за бедни, майки на
наркозависими младежи,

Литургия и
се включиха
хора
дошли за
храна заедно с доброволците по
Банка ДСК, гр. Гоце Делчев, BIC: STSABGSF,
приготвяне
BG83STSA93000014806034, код 270, кухня
на храната.
хора ползващи кухнята Втората работилница в
към църквата.
православния център се
Специално за подкрепа проведе от “хартиената
на базара бяха проведени фея” Кирилка Симеонотри прекрасни арт рабо- ва, която научи десеттилници, на които всич- ките дошли добротворки работиха с голям ин- ци, как да направят
терес и желание.
красиви хартиени цветя.
Първата работилница В сряда преди празника
се проведе в църквата на Св. Благовещение се
“Св. Николай” след св. проведе и третата рабо-

тилница на тема “Великденски декупаж”, където
се изработиха украси с
инкрустирани
мотивицветя, животни и птици.
Работилниците се превърнаха в своеобразна
арт-терапия за всички
уморени от забързаното
ежедневие. Всички единодушно предоставиха
изработените от тях неща за събиране на средства за довършване на
ремонта в кухнята за
бедни и изразиха удовлетворението си от участието в подобни инициативи.
Екип Кандилце
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Благоевградският славей Христина Маркова : ”Мамо, виж Дядо Божето”
- Здравейте, г-жо Маркова. Вие редовно ходите на
Църква, как се чувствате в
храма?
-Наистина от дете посещавам църквата, защото моята
баба беше дълги години в
църковното настоятелство и

земята. Вярата те води право
в ръцете на Бог.
-Имате силна връзка с баба
Ви. На какво Ви научи?
-Баба ме научи на всичко,
защото тя беше истински
вярваща християнка. От малка помня трапезите, които тя

аз винаги бях за ръчичка до
нея. Много обичах да
слушам църковния хор, баба
ми знаеше всички песнопения и сядаше на точно
определено място в храма.
-Какво Ви дава вярата?
-Вярата е всичко за мен. От
както родих децата си се
убедих, че вярата гони
страха, тя е тази, която те
държи здраво стъпил на

правеше
на
Рождество
Христово и Великден—това
са ароматите на моето детство. Сега се старая да спазвам тези традиции и да
завещая на моите деца
всичко онова, на което ме
научи моята баба, за да имат
и те прекрасни спомени от
своето детството.
-Вярно ли е, че като малка
сте видяла Бог.

Екипът на журналистически клуб “Кандилце”

Ръководител :
Антоанета Гулева

За да свети “Кандилцето” с много труд и обич
материалите подготвят учениците:
Дария Тарасова, Анна Кючукова II а клас
Иван Тарасов, III а клас,
Артьом Тарасов, IV клас
Николета Дюлгерова, VI а клас,
Антоан Слав–Михаил Вълков VII клас,
СУИЧЕ “Св. Климент Охридски”
Камелия Хаджиева, Илиана Василева VII а клас
Габриела Стоилова, Мария Стойчева,
Стефани Менчева от 7 клас
VIII СУ “Арсени Костенцев”
Валерия Гаджева, ПМГ “Акад. П.С. Корольов”
Асен Христов—ПГТЛП “Гоце Делчев”

-Аз смътно си спомням. Но
това което мога да кажа, е че
съм била тежко болна с
много висока температура.
При това състояние съм си
глътнала езика и дълго време
съм била в безсъзнание, а
докторите са се борили за
живота ми. В един момент
съм се съвзела, посочила съм
тавана с пръстче, казвайки:
„Мамо, виж Дядо Божето“.
Тогава са се случили и други
чудеса в стаята, но аз си
спомям, как баба ми се
молеше коленичила и опряла
глава в земята. В този
момент като че ли чувах
воплите и молитвите и,
отправени към Бог да ме
върне.

носталгичните песни, които
я връщаха към нейното
детство и нейните корени,
спомените за баща и. Тя
беше останала рано без
майка и тази тъга я носеше
цял живот в сърцето си.
-Как решихте да напишете
книга с рецепти?
-Идеята за книгата се зароди
по много интересен начин.
Направих изложба в град
Охрид
с
други
жени
художнички.
Тогава
се
разбрахме с жените, които
ни посрешнаха там да си
разменим визита. Те да
дойдат в Благоевград и да
донесат техни характерни
традиционни ястия. Ние ги
посрещнахме в залата на

-Обикновено човек преживява някакво изпитание, за
да се облегне на рамото на
Бог. Как започна Вашата
любов към Него?
-Баба ме въведе в християнската вяра, но не си спомням
как се е случило това, защото бях много мъничка.
-А Вие също така сте и
художник, нали? Какво
обичате да рисувате?
-Аз обичам да рисувам
пейзажи с къщички, защото
рисувайки прозорчето и
светлинка в него и ми се
струва, че това е символа за
бащиното огнище и българщината.
-Какви песни обичате да
пеете, когато сте с найблизките си хора.
-Стари градски песни, защото баба ми ги изпълняваше
много хубаво и винаги се
просълзяваше. Тя обичаше

Общинския младежки дом и
след това трябваше да върнем визитата. Аз се наех да
приготвя част от ястията по
рецепти на моята баба.
Реших да подаря рецептите
на тези жени в Охрид. Оказа
се, че в рецептурния тефтер
имам 121 рецепти от баба
ми. Така спонтанно реших да
си самофинансирам една
книжка, която да посветя на
моята баба и вместо предговор да напиша разказ за
нашите взаимоотношения,
защото тя беше най-близкият
човек в моя живот, тя ми
даде вярата и исках да
остане спомен за моите деца.
Валерия Гаджева
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Частици вечност
Параклис “Свето Благовещение” при църквата “Св. Вмчк. Димитър” в благоевградския
квартал “Струмско” - разговор с иконом Павел Крушалийски
- Благословете, отче! Бихте
ли ни разказали повече за
църквата в която служите?
- Нашият храм се казва
св.вмчк. Димитър и е построен през 1834 г. През времето
той е бил ремонтиран
няколко пъти, а последните
години направихме основен
ремонт,
разширение
и
обновление на църквата.
- Бихте ли ни разказали за
историята на храма?
- Днешният квартал „Струмско“ е бил село, което се е
наричало „Струмски чифлик“. Тук е имало имоти,
които са били използвани от
турците, а българите са
идвали да обработват земите.
След като се
разширило
селото и християнското
население се увеличило се е
наложило да бъде построен и
храм, за да може хората да
изповядват спокойно своята
вяра. По инициатива на един
от селяните Димитър Покровнишки е започнал строежът по стопански начин без
източник на средства. Едни
са помагали с камъни, други
с дървен материал, трети с
труд, кой с каквото може. В
квартала има още един паралис, който носи името на св.
вмчца Неделя. В самия храм
се намира и параклис
посветен на Св. Благовещение. Той е изцяло изографисан и е много красив, в
него извършваме тайнството св. Кръщение.
- Вие от колко години
служите в този храм?
- Вече 39 години съм
енорийски свещеник тук.
Когато дойдох кварталът
беше малък. След това се
разрастна, направиха се нови постройки и населението
се увеличи. Съответно нарастна и посещението в
храма и затова решихме да
го разширим.
-Кой е нарисувал иконите?
-Нямаме точни сведения, кой
е рисувал старите икони, но
ги реставрира Емануил Бастрев, който работи и в
Рилския манастир. За

по-новите
икони
имаме
информация, че са направени
от белогвардееца Сергий
Бусев.

лището, където са учили
децата от селото. В него са
се изучавали до четвърти
клас, а след това са ходили в

Църква “Св. вмчк. Димитър”
- Тук се намира и
архиерейското наместничество. Бихте ли ни разказали за него?
- Архиерейското наместничество се намира тук от 1996
г.. Приснопаметният Неврокопски митрополит Дядо
Натанаил премести митрополията от Благоевград в
Гоце Делчев и тук остана
архиерейското наместниче-

града.
- Наблизо има дом за възрастни хора. Посещават ли
храма?
- Да, идват. Също така ни
канят да им гостуваме, да
отслужим празничен водосвет или изнесем проповед.
Понеже те са доста възрастни и не могат да ходят,
за това ние отиваме при тях.
- Може ли да споделите

Църква “Св. вмчк. Димитър”
ство. Архиерейският наместник е помощник на владиката и се грижи за духовния
живот в околията, в която е
назначен.
- Каква е сградата до вас?
-Тази сграда е църковен дом.
На времето тук е било учи-

нещо интересно за храма.
- В светия престол на всяка
църква има вградени свети
мощи. В нашия свети престол има свети мощи на
храмовия светец св. вмчк.
Димитър, св. свщмчк Харалампий, св. вмчк Панте-

леймон, св. вмчк Меркурий и
св. мчца Ирина. Когато
направихме освещението на
храма, Дядо Натанаил донесе
тези свети мощи и ги
вградихме в светия престол
на църквата.
- Идват ли деца в храма?
-Храмът се посещава от хора
на всякаква възраст, включително и много деца.
-Кои празници обичате?
- Празнуваме всички празници от православния календар. Най-много обичаме храмовият празник на 26
октомври, а на първи септември, когато се празнува Началото на новата църковна
година празнуваме св. Симеон Стълпник. Тогава е осветен старият храм и има
традиция да се служи св.
Литургия на този ден.
- Весело ли празнувате
Рождество Христово?
- Разбира се. Това е един от
най-хубавите празници.
Г-жа Велияна Зашева, която
води неделното училище към
храма, организира празнична
детска програма.
-Имате ли църковен хор ?
- Да. Той се състои от мъже
и жени, които участват в св.
Литургия и другите служби.
-Харесва ли Ви служението
на свещеник?
- Разбира се. Това е служение и на Бога и на народа.
-А кой подържа красивата
градина при храма?
-По инициатива на църковното настоятелство решихме да я направим, след това
се намериха и средства. А за
поддържането се грижат
служителите при храма.
-Как чествате Великден?
-Великден е най-големият
християнски празник. Вечерта в 24:00 излизаме на
площада в квартала, извършваме последование и
известяваме
за
Възкресението на нашия Спасител,
след това идваме в храма и
отслужваме св. Божествена
Литургия.
Екип Кандилце
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Истинската вяра, влезе ли веднъж в сърцето, не излиза!
- интервю с многообичаната Мая Нешкова
молеше на св. Серафим
Соболев. Аз се чувствам
като човек на вярата.
- Какво ви дава вярата?
- Дава ми морални устои и
свободата да разсъждавам,
да мисля, да се опирам на
Божията сила и да намирам
смисъла на човешките
въпроси. Вярата не ми
позволява да прескоча
границата и да изпадна в
отчаяние.
- Какво учите децата си?
- Аз изкарах бременността
си в болница и една моя
приятелка ми подари малка
икона
на
Богородица,
когато се родиха децата ми
на челото на едното имаше
отбелязан този лик между
веждите. Дядо Натанаил ми
подари
същата
икона.
Децата ми израстнаха с
вярата, бяха кръстени от
дядо Натанаил. Вярата им е
необходима и им дава
стабилност. Особено едната ми дъщеря, която е поемоционална, често стои
пред иконата споделя си с
нея, моли се.
- С каква нагласа се будите сутрин?
- Опитвам се да се събуждам с усмивка и с благодарност към Бога. Благодаря, че съм се
събудила,
че
Мая Нешкова
мога
да
се
радвам на децата си и на всичко около мен.
Често заспивам
и с благодарност за преживените мигове.
- Как се появява вдъхновението да се накакто и Руската църква. пише и изпее песен?
Естествено ходя често там. - Това е дар Божий. Дарба е
В къщи си имам молитвено да си човек на изкуството,
място с кандило и икони, да се запазиш чист и се(нзи
обичам да се моля там. -тивен във тежки времена.
Специално място за мен е Вярата помага и в това.
Руската църква. Когато бях - За какво си мислите пребременна с моите деца, ди да излезете на голямайка ми често се мата сцена?

-Здравейте г-жо Нешкова,
Вие в какво време сте
израстнала?
-Моето детство не беше
силно свързано с Бог. Семейството ми беше притеснявано по политически
причини, чичо ми беше 14
години в лагера “Белене”, а
баща ми беше изключен от
Консерваторията. За да нямаме допълнителни проблеми моята майка се опитваше да балансира. За това
аз открих вярата късно.
Майка ми ме учеше на
добродетели, казваше прави добро. Като пораснах,
бях смела в отстояване на
себе си и позициите си.
През 1989 г. със съпруга ми
построихме
църквата
„Успение Богородично“ в
красивия парк Бачиново в
Благоевград.
- Ходите ли често в храма
и как се чувствате там?
- Докато живеех в Благоевград често ходех в построената от нас църква и в
църквата „Въведение Богородично“, а днес живея в
София и имам щастието да
съм заобиколена от найпрекрасните църкви „Св.
Александър Невски“, “Св.
Параскева“ „Св. Неделя“,

- Докато се подготвям, си
мисля как ще се представя.
Опитвам се да се отпусна и
всички мигове, които изживея на сцената да останат паметни за мен. Също
така да успея да предам
всички емоции от песните

- Защото аз живях тук 26
години, тук израстнах като
самостоятелен изпълнител.
Благоевград и Бачиново са
дълбоко в сърцето ми, те са
моя любов.
- Посещавате ли храма,
когато идвате?
-Да, задължително.
- Коя ваша песен
най-много се доближава до Вас?
- Всичките са ми
близки. Имам една
песен посветена на
храма, там се казва: искам да докоМая Нешкова
сна всекиго, да направя всеки пона публиката. Първите ми- добър, да дам на всеки
нути имам висок адрена- частица от моето добро.
лин и нищо не мисля, - Какви песни обичате да
после всичко си идва на пеете с близките си?
мястото.
- Аз нямам необходимост
- Как реагират хората в да пея извън сцената, освен
чужбина на голям певец когато децата ми бяха малки. Пея когато трябва нещо
като вас?
Зависи къде точно съм и да изразя пред публика.
колко ме познават. От г-н - Какво бихте пожелали
Гуцев си спомням думите на екипа ни?
„Не е важно да те позна- Аз съм много горда от това,
ват, а като те видят да което видях, че правите и
те познаят?. Важно е да издавате. Това е едно изима съдържание в това ключително отговорно и
което правиш, дори и на истинско нещо, да се гридруг език и твоето посла- жиш за вярата, за духоние да стигне до тях.
вното отцеляване на човека
- Как решихте да напра- и дори един човек да
вите църквата „Успение докоснеш пак има смисъл.
Човек трябва бавно,
Богородично“?
- Църквата „Успение Бого- спокойно, твърдо и посродично“ е малка, но в нея тоянно да върви по пътя и
са вградени свети мощи на хората макар и забързани и
св. Нестор. Ние никога не не мислещи, гневни ще
сме имали намерение да разберат. Всичко, което
построим храм, но Бог ни правим
има
значение.
насочи. През годините на Истинската вяра влезе ли
разкола, аз исках да е точ- веднъж в сърцето, не излиза
но на пътя, за да обедини Адмирации за това, което
хората.
правите. Желая Ви успех.
- Трудно ли ви беше пост- - Много Ви благодаря!
рояването и кой ви помогна тогава?
Валерия Гаджева
- Всички майстори работеха
доброволно, дори и след
построяването имаше хора,
които искаха да се включат
- Защо построихте храм
точно в Благоевград?
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Акатист пред иконата на Св. Богородица “Неизпиваема чаша"
От 26 февруари 2017 г., в
църквата “Св. Николай Чудотворец” в благоевградския квартал „Грамада“ се
отслужва Акатист пред
иконата на Св. Богородица
“Неизпиваема чаша”- за изцеление на болящи братя и
сестри, зависими към алкохол, наркотици, тютюнопушене, хазарт и други
зависимости.
Акатистът ще се отслужва
всяка последна неделя на
месеца след Св. Литургия.
Инициативата е на църковното настоятелство и на
Общинския
съвет
по
наркотични вещества в
Благоевград.

Иконата на Божията майка
„Неизпиваема чаша“, по
иконографски тип, се отнася към древно изображение
на Св. Богородица – „Оранта“, само че Младенецът е
нарисуван стоящ в чаша. С
това иконописецът навежда
мисълта ни към Св. Тайнство Евхаристия. Чашата с
благославящия Богомладенец това е чашата на
Причастието и тя действително е неупиваема, или
неизпиваема. Майката Божия с вдигнати нагоре Пречисти ръце, като могъщ
първосвещеник, ходатайствено възнася към Бога тази
Жертва – Своя заклан Син,
взел Плът и Кръв от

Нейните Пречисти кърви, в
пренебесния жертвеник за
спасение на целия свят.
Тя се моли за всички
грешници, всички да се
спасят и вместо към низките губителни страсти,
призовава всички към неизстощимия източник на духовна радост и утешения.
Неизпиваемата чаша е небесна помощ и милосърдие
приготвена за всеки нуждаещ се човек на земята.
Чудотворната икона на
Божията майка се прославила в Русия през 1878 г., и
е свързана с чудесното
изцерение на един селянин
от Тулска губерня от алкохолизъм. Човекът имал пророчески сън –
явил му се благолепен
старец, който му заръчал да отиде в град
Серпухов и да се
помоли на иконата
„Неизпиваема чаша“.
Селянинът страдал от
парализа на краката
поради пиянството и
не тръгвал на път.
Тогава старецът му се
явил още няколко
пъти и той го послушал, макар и трудно
пристигнал в манастира и помолил да се
отслужи молебен. В
обителта никой не знаел за
такава икона, докато найсетне се сетили, че в коридора към ризницата стояла
потъмняла
Богородична

Канон на св. Андрей Критски

Акатист пред иконата “Неизпиваема чаша”

икона от X век, на която е
нарисувана Светата чаша.
Когато я разгледали внимателно на гърба открили
надпис „Неизпиваема чаша“. А на една от манастирските икони селянинът
познал тайнствения старец
– това бил преп. Варлаам,
ученик на св. Алексий
Московски. След молебена
селянинът, не само оздравял от тежката болест, но и
се избавил от гибелната
страст
на
пиянството.
Чудесната вест се разнесла
из Русия и пред чудотворната икона започнали да
идват хора, страдащи от
алкохолизъм, а по-късно и
от наркомания и техни
близки. Те идвали да молят
Владичицата да ги избави
от недъзите и много от тях
се връщали, за да И бла-

годарят за оказаната милост и небесна помощ.
Иконата „Неизпиваема
чаша“ била на особена почит в град Серпухов. Било
създадено и Братство на
трезвениците „Св. Александър Невски“ и всяка неделя
множество народ молитвено участвали в молебена
към Света Богородица.
В годините след революционния период в Русия,
много храмове и манастири
били затворени и през 1929
г. иконата безследно изчезнала, молебенът бил прекратен за жалост.
През 1990 г. по инициатива
на тогавашния архимандрит Йосиф, молебенът към
иконата „Неизпиваема чаша“ в гр. Серпухов бил възстановен, нарисувана била
икона по подобие на първообраза и съставена служба и акатист по съществуващи по-рано ръкописи.
По късно било определена
и дата на честване на
чудотворната икона на 18
май по нов стил.
Много
са
иконите
„Неизпиваема чаша“ в православния свят, сред тях
има такива, които мироточат и кръвоточат и дават
видим знак за Божествената благодат.
Екип Кандилце
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Изложба на икони, рисувани от младата и талантливата иконописка Татяна Накова
бе представена в православния център в Благоевград
По случай 8 годишнината от
откриването на Православния
информационен център на
Неврокопска света митрополия в центъра бе открита
изложба на икони.
Изложбата включва девет
икони на Господски и Богородични празници – Рождество Христово, Възкресение Христово, св. Преображение Христово, Успение Богородично, както и на Света
Троица, Свети Сергий Радонежки, Св. Серафим Саровски, Св. Патриарх Евтимий и
Св.Йоан Кронщадски.
Автор на иконите е младата
иконописка Татяна Накова.
Тя е завършила Курилската
духовна семинария и СанктПетербургския институт по
живопис и скулптура „Илия
Ефимович Репин в Русия.
Работила е като иконописреставратор в Киево Печор-

ската Лавра. Автор е на Татятна Накова е автор и на
повече от 10 иконостаса в множество икони за редица
различни руски храмове: храмове в Русия. От 2012 г.
живее и твори в България,
след като се омъжва за
Владимир Наков, родом от
Неврокопска епархия. Понастоящем православното семейство живее в град Велико
Търново. Тятяна Накова
продължава да рисува светите образи на Иисус Христос,
Божията майка, храмови
икони и много светии, както
и да изографисва храмове в
България.
Представените в изложбата
икони са дарение за църква
от Благоевградска духовна
„Възкресение
Христово“, околия и предизвикаха инте„Св. Николай“, „Св. Иси- реса на църковната общност
дор“, „Вааламска икона на в Благоевград.
Божията Майка“ в Санкт
На годишнината на правоПетербург и на иконостаса славния център много хри„Божия майка- Одигитрия“ в стияни имаха възможност да
гр. Талин, Русия.
се докоснат до красотата и

дълбочината на нарисуваните образи в един класически
византийски стил.

Изложбата на икони ще
остане в Православния център до 25-ти март, когато
Църквата чества празника св.
Благовещение.
Екип Кандилце

Бог е отредил на жената най-благородната мисия— пенсиониране.
-Посещават ли ги роднини?
да дарява живот! - г-жа Жулиета Думбанова
Заедно с ученици от VIII
СУ “Арсени Костенцев” в
Благоевград под ръководството на педагогическия съветник г-жа Думбанова посетихме Дом за възрастни хора.

Дом за възрастни хора

Ето какво каза г-жа Думбанова: “Мили дами, приемете
на-шия скромен поздрав, но
от сърце. На жената Бог е

отредил най-отговорната и
същевременно най-благородна мисия - да дарява живот.
На най-нежното създание на
земята Всевишният е предопределил призванието да
бъде началото и бъдещето
на човешкия род.
Разговаряхме с член на
екипа, който се грижи за възрастните хора в дома:
-От кога функционира дома
за възрастни хора в кв.
“Струмско”?
-Домът бе открит през 2011 г.
-Много ли хора има тук?
-Капацитетът му е за 87
човека, а в момента има 82.
-На каква възрст са?
-Над 65 години, като трябва
да са навършили възрастта за

-Да, дори помагат в грижите
за тях. Разхождат се.
-Какви грижи се полагат?
-Цялостни грижи за техния
пълноценен живот. Това
включва медицински, кинезетерапевтични, психологични услуги, социална подкрепа. Социалните работници
помагат в организиране на
тяхното ежедневие. Често
ходим на екскурзии, кино,
театър, различни събития.
Попитахме и една дама, обитател на дома за възрастни:
-Как се казвате?
-Цвета Попгеоргиева.
-На колко сте години?
-На 68 години.
-От къде сте и от колко време сте тук?
-От село Бистрица, Благоев-

Учебни курсове към Православен информационен център
Без такса обучение!!!
Неделно училище
(за деца от 5 до 15 г.)
Неделя от 11:00 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.
Православен журналистически клуб
„Кандилце”, с Антоанета Гулева
Вторник от 14:30 ч.– в прав.център
Четвъртък от 13.30 ч. –
в VIII СУ “Арсений Костенцев”

Православен форум
лектория за възрастни
Сряда от 18.00 ч.

Цвета Попгеоргиева

градско. Вече шеста година
живея тук.
-Как се чувствате?
-Идеално, под грижите на
целия персонал.
-Какви гирижи полагат за
Вас и достатъчни ли са?
-Достатъчни са, разбира се.
Осигурени са ни, храна, топла
вода, чисти дрехи и бельо,
денонощно обслужващ персонал.
Камелия Хаджиева,
Илияна Василева

Православен Информационен Център
на Неврокопска Света Митрополия

Благоевград, ул. “Тракия” № 3
/в близост до паметника Гоце Делчев/,

За контакт тел. 073/ 83 33 37,
моб.тел 0885207106, 0886417222
E-mail: ppcenter.blg@gmail.com
Уеб сайт : www. pic-blg.com

