
Православен журналис-
тически клуб„Кандилце”  
   Клубът е създаден през 
2015 г. с благословението 
на Негово Високопреосве-
щенство Неврокопския 
митрополит Серафим, като 
част от  учебната дейност 
на Православния инфор-
мационен център в Благо-
евград. Ръководител на 
клуба е дългогодишният 
журналист г-жа Антоанета 
Гулева.  
    В клуба по журналисти-
ка младите и ентусиазира-
ни кандидат-журналисти 
отразяват новини от пра-
вославния свят, срещат се 
с интересни личности и 
разказват поучителни ис-
тории и притчи за детско-
то сърце. Детската рубри-
ка „Кандилце“ говори за 
доброто в света около нас, 
което осветява мислите и 
делата ни.  
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АНДИЛЦЕ  

Периодично издание     

Честита и благословена нова 2018 г. 

Православен информационен център на Неврокопска света митрополия 

Рождественско послание на Негово Високопреосвещенство Неврокопския митрополит Серафим 
 „Ангелите пеят, архангелите пригласят, херувимите хвалят, серафимите славословят, всички 
празнуват, виждайки Бога на земята и човека на небесата.“(св. Йоан Златоуст) 
 Обични в Господа братя и сестри, духовни чеда на богохранимата Неврокопска епархия, 
  И тази година всемилостивият и човеколюбив Бог ни дарува духовната радост „с едни уста и едно 
сърце“ да посрещнем и да възпеем раждането на предвечното Слово, въплъщаването на второто Ли-
це на Светата Троица, идването в света на Богочовека Господ Иисус Христос. Отново ставаме сви-
детели на безграничното Божие човеколюбие, на безпределната Негова любов и снизхождение, на 
чудния Му Промисъл за спасение на подложеното на тление и смърт Негово творение. 
 В богослужебния живот на светата Православна Църква времето се превръща във вечност, 
всяко пространствено разделение е преодоляно, а всички ние сме съединени в едно Тяло, чийто Гла-
ва е Господ Иисус Христос. Миналото се живее като настояще, а бъдещето вече се е сбъднало. За-
щото от мига, в който нашата грешна земя беше споходена от своя Творец и Спасител, онзи свещен 
миг, в който „Словото стана плът“ (Йоан 1:14), ходът на човешката история беше изменен. Вечност-
та влезе във времето, а ние получихме възможността да станем нейни наследници. „И не търсѝ да 
научиш как; тъй като там, където Бог иска, там природният закон бива побеждаван. Той желаеше, 
можеше и направи това, което искаше. Слезе долу на земята и спаси човека“, казва св. Йоан Злато-
уст. Раждането на Богочовека Иисус Христос става далеч от всяка суета, далеч от шума, многосло-
вието, виковете, безпокойството и тревогата на света. Става в тишината на нощта, сякаш на самия 
край на света. „...когато тихо мълчание обгръщаше всичко, и нощта в течението си бе стигнала до 
средата, слезе от небето, от царствените престоли, всред гибелната земя всемощната Твоя дума като 
страшен воин.“ (Прем.18:14-15) Словото се ражда в ясли на безсловесни. Царят на царете се облича 
в плът сред нищета и бедност. Всичко ни навява едно чувство и една мисъл – Божието всемогъщест-
во е в Неговото велико смирение. Така, както нашата духовна сила, винаги се изразява в нашето 
смирение. Свети Григорий Палама ни наставлява: „Човеколюбивият Бог благоволи да освободи тво-
рението Си от гордата злина на дявола. Слезе отгоре, смири се и обедня като нас, прибавяйки към 
човешкото – божественост. На всички показа смирението като път, който води нагоре. Сега и анге-
лите научиха от Владиката Христос, че пътят на уподобяването на Него, не се състои в самонадея-
ността, а в смирението. Човеците лесно могат да поправят грешките си, ако разберат, че смирението 
е пътят, който ги въздига към Бога и така могат да се поправят. С Христовото Рождество, дяволът 
беше разгромен и победен. Днес той бива потъпкан от онези, които допреди стояха под нозете му.“ 
 Мирът, тихата радост, тайнственият зрак на рождественската нощ, звездата, ангелите, които 
възпяват Бога, пастирите, които Му се покланят, мъдреците от Изток, които Му принасят своите да-
рове – ето, картината, която ни описват светите евангелисти. Нищо от това не е случайно. В забърза-
ния ход на нашето време, светлите рождественски дни, в които се намираме, са повод за самовглъ-
бяване, молитвено съсредоточаване, покаяние и отправяне на нашия духовен поглед отвъд суетния 
ход на времето. Тези дни са повод да обърнем своя взор към Бога и към Неговото спасително дело. 
Да простим на всички в името на Родилия се Богомладенец. Да обикнем всички с любовта на въплъ-
тилия се Спасител. Да се смирим пред всички със смирението на небесния Цар, приел рабски вид. 
Да станем, както казва св. ап. Павел, „роби на правдата“ (Рим. 6:18), виждайки пред очите си как се 
ражда самата Правда. Да съпреживеем не само на думи, но със всичките си чувства, мисли и дела 
това, което Спасителят извърши заради нас. Защото Неговото раждане е начало и изходна точка, ко-
ято има за цел нашето духовно възраждане. Неговият живот има за цел обновяването на нашия жи-
вот. Неговото въчовечаване трябва да се превърне в наше богоуподобяване. Как може да стане това? 
„Нека имаме мир помежду си. – отговаря на нашия въпрос св. Григорий Палама. – Нека станем мъд-
реци, и нека винаги да изричаме и да вършим истинното и праведното, отдадени на молитва и моле-
ние. Нека да славим и да възпяваме Бога със сърцата си, а не само с устните. Да имаме вътрешен 
мир със себе си и да подчиняваме плътта на духа. Да приемаме братята си с любов и да им принася-
ме любов, както и Христос за нас. Бяхме изкупени от тлението. Нека придобием небесните и вечни 
блага като чеда на нашия небесен Отец. Пожелавам тази придобивка да споходи всички нас и да се 
радваме на славата, която ни е приготвил при бъдещото Си пришествие нашият Господ, Бог и Спа-
сител Иисус Христос.“ 
 Обични в Господа наши духовни чеда, изпитанията, трудностите и страданията, които ни но-
си нашият живот, нека не сломяват духа ни. Нека помним, че нашата надежда – Христос, е винаги с 
нас от мига на Въплъщението Си. Сам Той ни обещава: „Аз съм с вас през всички дни до свършека 
на света.“(Мат. 28:20). Нека и ние винаги бъдем с Него – с нашия Господ, Бог и Спасител Иисус 
Христос. Отечески поздравяваме всички Вас, православните християни в пределите на Неврокопска 
епархия, и молитвено благопожелаваме крепко здраве и духовна бодрост за възрастване в непреход-
ните християнски добродетели!  
 Честито Рождество Христово! 
 Нека настъпващата 2018 година бъде година на мир, здраве и благодатни успехи!  
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   За втора поредна година в 
Благоевградските училища 
децата имат възможност да 
посещават свободно изби-
раеми часове по „Религия-

Християнство“    
   Занятията се осъществя-
ват с благословението на 
Неврокопския митрополит 
Серафим и в резултат на 
активно сътрудничество 
между Неврокопска св. 
Митрополия, Община Бла-
гоевград, в лицето на д-р 
Атанас Камбитов, и  Регио-
налното управление на об-
разованието. През учебна-
та 2016-2017 г. бяха сфор-
мирани 24 групи, а тази го-
дина техния брой се увели-
чи. След съдействието на 
директорите на училищата, 
родителите са тези, които 
избират дали детето им да 
изучава предмета веднъж 

седмично. 
    Самите деца очакват за-
ниманията с голямо нетър-
пение, участват в тях с ин-
терес и наричат предмета 
“нашия час за добро“ спо-
делят учителите им.  
    В часа по религия, уче-
ниците изучават християн-
ските празници, усвояват 
християнските добродете-
ли, научават повече за све-
тите мъже и жени и всеки 
час творят, играят и се за-
бавляват.  
   В дните преди светлото 
Рождество Христово, ос-
вен че пътешестваха със 
Звездата, спряха над Вит-
леем и надзърнаха в малка-

та пещера, приютила Бо-
жия син, те направиха своя 
играчка за коледното дръв-
че, в която е изобразено 
светото семейство и ще на-
помня на  тях и родителите 
им раждането на  нашия 
Спасител - Иисус Христос. 
   
       Екип Кандилце  
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СИП „Религия-Православие“ – забавни и интересни часове по добро 

95% от децата се записват да учат религия  
- д-р Кътълин Криму от университета в Букурещ, преподавател по религия 

 - Как се става учител по 
религия в Румъния? 
- По отношение на препо-
даването в Румъния има 
традиция и зрялост. Учите-
лят по религия преминава 
през сериозни изпити пред 
няколко институции преди 
да получи правото да пре-
подава – той трябва да се 
представи добре и пред 
държавните власти и пред 
комисията на митрополия-

та. След като бъде избран, 
учителя подава програма 
за часовете, според изиск-
ванията на училището и 
трябва да работи сериозно. 
- Какви учебници използ-
вате в работата си? 
- Румънската патриаршия 
издаде две помагала от 
първи до четвърти клас, 
които се разпространяват 
безплатно, но се заплащат 
от енориите. Всяка година, 
учебниците се преглеждат 
за да станат все по-добри, 
тъй като имаше някои кри-
тики към определени теми. 
- Как протича един час? 
- Часът започва и завършва 
с молитва. Когато някое 

дете не пожелае да казва 
молитвата не настоявам, но 
то става в знак на уваже-
ние към нас. Принципно 
има  оценки, които се 
включват в дипломата, но 
обикновено те са високи. 
Учителят трябва да бъде 
много гъвкав, часът да бъ-
де интересен за децата, 
често се съчетава с други 
дейности за да бъде по-
привлекателен. Дейността 
на учителя по религия не 
се състои само в препода-
ването, той извършва мно-
го партньорски дейности – 
с енорията, с културните 
институции, музеи и други. 
Има приятни ситуации в 

които и мюсюлма-
ните участват. 
 - Вие лично как-
ви дейности про-
веждате с учени-
ците? 
  - За да бъде при-
ятен часа по рели-
гия, отделям вре-
ме да съставям ли-
тературни тексто-
ве за конкурси. До 
момента за 6 годи-
ни съм публику-
вал 40 книжки с 
творби на талант-
ливи ученици. 
Много деца посе-
щават класа за да 
пишат. На Рож-
дество Христово, 

когато при нас е силно раз-
пространено коледуването 
с дълбока църковност, ед-
но мюсюлманче поиска да 
дойде в часа за да пее ко-
ледни песни, защото много 
му харесват.  
- Какво правят децата, 
които не желаят да изу-
чават предмета? 
- Децата, които не желаят 
да изучават религия напус-
кат кабинета и се занима-
ват в библиотеката или ня-
коя лаборатория. Повечето 
училища нямат добри бази 
и те остават в часа и си че-
тат книжка или слушат му-
зика със слушалки.  
- Поддържате ли връзка с 
енорията? 
  - Да, връзката с енорията 
е задължителна. Всеки 
учител може да заведе де-
цата през поста да се при-
частят в часа по религия, 
во за това са нужни доку-
менти и писмено съгласие 
на родителя. 
- Успявате ли да задържи-
те интереса на децата? 
- Всяка година се питам 
колко ли деца ще се запи-
шат, но Слава Богу за сега 
в часа по религия се запис-
ват 95% от децата в учили-
щето. 
                Мирела Кючукова, 
международен семинар за 
учителите по религия  
                    Русе 2017 г.  

Екипът на журналистически клуб „Кандилце“ 

За да свети „Кандилцето“ с  
много труд и обич материалите  

подготвят учениците:  
 

Анна Кючукова, III а клас,  
Николета Дюлгерова, VII а клас,  

 СУИЧЕ „Св. Климент Охридски“ 
   Ивана Виделова, XI ОУ „Христо Ботев“ 
Камелия Хаджиева, Валерия Гаджева, 

ПМГ „Акад. П.С. Корольов“ 
Асен Христов—ПГТЛП „Гоце Делчев”        Ръководител : 

        Г-жа Антоанета Гулева 
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Пътешествие със Звездата—протоиерей Методи Корчев 

АНДИЛЦЕ  

  Протоиерей Методи Кор-
чев е свещеник от 12 годи-
ни, служи в столичния 
храм „Св. Св. Кирил и Ме-
тодий“ и от 6-7 години е 
основен водач на поклонни-
чески пътувания по Свети-
те Земи. В дните на свет-
лото Рождество Христово 
отец Методи гостува в 
Православния център на 
Неврокопска епархия и из-
несе беседа на тема: „Пъ-
тешествие със звездата“.  
   Светите отци сравняват 
вървенето ни във вярата с 
едно голямо пътуване. Все-
ки един църковен пост е 
пътуване и за това си поз-
волих да озаглавя тази на-
ша среща – да пътуваме с 
Витлеемската Звезда към 
пещерата на Младенеца, 
Който очаква всеки един от 
нас, да отиде там и да при-
несе своя дар. А какъв да 
бъде той можем да разбе-
рем от примера на св. Йеро-
ним Стридонски, който се 
подвизавал във Витлеем 
през втората половина на 
IV век. Св. Йероним живял 
близо до пещерата на Рож-
дество Христово и там се 
преставил пред Господа. 
Той разказал, че имал сън - 
видял сцената на Рождест-
во, Младенеца и принася-
щите му дарове. Видял 
мъдреците, които носели 
злато, ливан и смирна. Ко-
гато дошъл неговия ред, 
той нямало какво да подари 
на Младенеца и Го попи-
тал: „Господи, какво да ти 
принеса?“. Господ Иисус 
Христос му казал: „Искам 
греховете ти“. Рождествен-
ският пост е благоприятно 
време всеки един от нас да 
извърви пътя до Витлеемс-
ката пещера и там при яс-
лите на Младенеца на при-
несе своите грехове.  
     Свещеното Писание ни 
говори, че когато Господ 
изгони Адам и Ева от райс-
ката градина, от тях тръгна 
цялото човешко поселение 
и целият човешки род. И 
всички родове имаха спо-
мена за Бога. Някои го па-
зеха по–чисто, други го за-

тъмняваха. Но онези, които 
пазеха по-чисто идеята за 
Бога, Господ ги приемаше 
и им откриваше своите 
мисли, за да могат да пазят 
чисто паметта за Бога. Бог 
си избра Аврам, който е съ-
що от района на р. Ефрат и 
го прати в Обетованата зе-
мя. Тази земя, която Той 
даде на Израиля да я насле-
дява, за да пази вярата в Бо-
га чиста. 

Когато дойде времето 
Христос, нашият Спасител 
да се въплъти, Бог така ус-
трои, че Той да се роди не 
в царствения град, а в 
скромния Витлеем. Малки-
ят Витлеем се намира на 
около 20 км. от Йерусалим 
и е символ на смирение, 
както и в цялото Евангелие 
живее идеята за Месията, 
за Господа, който дойде, за 
да послужи на хората. Ня-

кои от хората го познаха 
като Цар и като Господ и 
за това Му принесоха да-
рове. Но на Божия син се 
поклониха не тези, на кои-
то Господ даде пророчест-
вата. Всички пророци от 
Стария Завет проповядваха 
за Христа – как ще дойде, 
как ще се роди, от кого ще 
се роди и в какво време, но 
никой от първосвещеници-
те на еврейския народ не 
отиде да се поклони на ро-
дилия се Спасител, а всич-
ки Го чакаха. Те бяха обе-
щания род, чрез който 
трябваше да дойде Спаси-
теля. И за това юдеите ня-
мат оправдание за това, че 
не са познали Месията. За-
щото езическият свят го 
позна. Те имаха единстве-

ното пророчество, че ще 
изгрее Звезда от Яков и 
отидоха и Му се поклониха 
като на цар при условие, че 
Израиля не е тяхно царст-
во. Този цар няма да бъде 
цар на Вавилон, но те оти-
доха, поклониха Му се и 
принесоха злато като на 
цар. Поклониха Му се и ка-
то пророк, давайки Му 
смирна, поклониха Му се и 
като на Господ, принасяй-
ки му ливан, т.е. тамян 
който да благоухае пред 
Него. Всичко това направи 
езическият свят – от една 
Звезда. 

Исторически погледнато, 
влъхвите са първите, които 
започват своето пътуване с       
Витлеемската звезда от Ва-
вилон до Палестина на юг. 
Те са наследници на древ-
ния пророк и служител на 
бог Валаам. Моавитяните 

извикали пророк Валаам да 
прокълне израилския на-
род, защото се страхували 
от него. Пророкът следвай-
ки Божията воля, не само 
не го прокълнал, но три пъ-
ти го благословил, заради 
което бил изгонен от тези 
земи. Пророк Валаам пред-
сказал близо 13 века преди 
Раждането на Христа за 
Звездата, която ще се из-
дигне от Израиля: „Изгрява 
звезда от Иакова, и се 
издига жезъл от Изра-
иля;“ (Числа 24:17) Него-
вите наследници помнят 
това пророчество. 
 Бог устрои, тази Звезда 

да изгрее във Вавилон. 
Жреците я познаха и се от-
правиха на път да се пок-
лонят на Царя на царете. 

Когато пристигнаха в Йе-
русалим Звездата се скри и 
те отидоха при цар Ирод, 
който от тях научи за роди-
лия се Цар. Ирод попита 
свещениците и книжници-
те къде трябва да се роди 
Младенеца и те му отгово-
риха, че според старозавет-
ните пророчества трябва да 
се роди във Витлеем, по 
думите на пророк Ми-
хей :„И ти, Витлееме Еф-
ратов, малък ли си между 
хилядите Иудини? от тебе 
ще Ми излезе Оня, Който 
трябва да бъде Владика в 
Израиля и Чийто произход 
е от край време, от вечни 
дни“(Мих. 5:2). Мъдреците 
продължиха пътя си към 
Витлеем и Звездата отново 
се появи, за да им посочи 
точното място, където е 
Младенецът. Това е пъту-
ването, което прави до 
Христос езическия свят. 

В днешно време Господ 
пред всеки един от нас е 
дал една такава Звезда. Дал 
ни е Светото Евангелие, 
Свещеното Писание, Тъл-
куванието на светата Църк-
ва, самата Църква Христо-
ва, в която се пази преда-
нието и всичко онова, кое-
то е свързано с идването, 
проповедта и възкресение-
то на Христа. И когато ид-
ва времето за раждането на 
Христос ние трябва да се 
готвим за това раждане. Не 
случайно светата Църква е 
отредила по този повод да 
има пост. Всеки един от 
нас да се подвизава, за да 
може да съпреживеем тази 
радост, която са имали 
влъхвите.  

Светата Земя е едно отво-
рено Евангелие, което все-
ки човек трябва да прочете. 
Ходенето по светите места 
и на поклоннически пъту-
вания е всъщност един 
подвиг. Подвиг в който се 
опитваме и ние да се до-
коснем до светостта, особе-
но в Палестина, да ходим 
по стъпките на Господа и 
да подражаваме на светост-
та, която има там. 
        Екип Кандилце 

Частици вечност 



Заместник кмета г-жа Христина Шопова: Мотото на коледната програма 
на Община Благоевград бе „Сподели любов, сподели добро!” 
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-Г-жо Шопова, голяма ли 
е отговорността да си за-
местник кмет на Благоев-
град? 
-Здравейте! Разбира се, че е 
голяма отговорността, тъй 
като специално аз отгова-
рям за много ресори – здра-
веопазване, социални дей-
ности, култура, образова-
ние, спорт, маркетинг и 
реклама. 
- Какво са за Вас празни-
ците? 
- Празниците са първо не-
що много приятно и хуба-
во. Време и за малко разми-
съл. Особено Коледните 
празници – човек да си да-
де оценка как е минала го-
дината. За това, какво иска, 
за какво да бъде благода-
рен, защото много често 
искайки много неща ние 
забравяме да благодарим, а 
това е най–важното за мен. 
Да благодариш, че си жив и 
здрав, за това, че имаш 
прекрасно семейство. Праз-
ниците са момент да отде-
лиш малко повече време за 
близките си, тъй като на 
всички ни ежедневието е 
много забързано. Всеки е 

влязъл в своя ритъм и мно-
го малко време прекарваме 
с близките си хора. Така че 
това е възможност повече 
време да прекараме заедно. 
Дори да направим мил 
жест, да подарим неочакван 
подарък за мил човек.  
- Как празнувате Рождес-
тво Христово и имате ли 
 някакви семейни 

традиции? 
- Рождество Христово за 
мен е много специален 
празник, тъй като самата аз 
имам имен ден и това си е 
моят ден. Имаме семейни 
традиции, тъй като това 
име се пренесе в поколени-
ята и след мен, така че се 
събираме цялото семейство 
на трапезата, обикновено се 
подготвя празнична трапе-
за, разменяме се подаръци, 
разбира се отивам на църк-
ва, за да запаля свещ за 
здраве и благоденствие на 
цялото семейство. 
- Успявате ли да сте заед-
но цялото семейство на 
празниците. 
- Да, слава Богу успявам, 
благодарение и на това, че 
има почивни дни около 
Коледа. Всички сме около 
трапезата на Бъдни вечер, а 
след това, разбира се и на 
Коледната трапеза. 
- Вие от къде сте и какво 
Ви кара да останете в 
Благоевград? 
-Аз съм от Благоевград. 
Родена съм тук, израснах 
тук, учих тук и това е моят 
любим град и винаги ще 

остане такъв. Живо-
тът на човек поняко-
га се развива в нео-
чаквана от него посо-
ка. Аз на 19 години 
отидох да уча в Со-
фия, след това живях 
в чужбина, но съдба-
та ме прибра в род-
ния ми град и работа-
та си тук чувствам 
повече като мисия, 
отколкото като за-
дължение и е много 
приятно. Искрено и 
лично, когато човек 
работи за родния си 
град се чувства по 
специален начин. Аз 
вярвам, че всеки, 

който е роден и израснал в 
Благоевград той винаги 
остава в сърцето му и къ-
дето и да отиде винаги ще 
се завръща тук.  

- С какво се различава 
Благоевград от остана-
лите градове в Бълга-
рия? 
- Благоевград се различава 
от останалите градове 

главно със своите хора. 
Ние благоевградчани сме 
много интересна категория 
хора–много сърдечни, мно-
го емоционални, на момен-
ти инатлии, което не е ло-
шо. Преследваме целите си 
и може би това е най-
характерната черта на хо-
рата от града.  
- Общината организира 
ли някакви събития за 
подпомагането на деца и 
възрастни без семейства? 
- Разбира се. Както казах 
аз отговарям за социалните 
дейности и ние се грижим 
за много такива дечица. 
Организираме Коледен ба-
зар за тях. Те получават и 
подаръци от общината, за 
да не се чувстват различни 
от останалите. Тези деца се 
радват на много малко и 
пожелавам на децата, кои-
то имат всичко и получа-
ват ежедневно да помислят 
малко и за техните прияте-
ли, които може би имат 
нужда дори и от един мил 
жест. За тези деца не са 
важни само подаръците, но 
и грижите за тях.  
- Според Вас Благоевград 
има ли бъдеще като евро-
пейски град? 
- Той вече е европейски 
град. Аз мисля, че ежед-
невно го доказваме всички 
и смея да твърдя, че през 
времето, за което съм в 
общината наблюдавам ед-
на приятна за мен тенден-

ция, изключителни млади 
хора като вас, амбициоз-
ни, усмихнати, знаейки 
какво искат за работят. И 
това е най–важното мла-
дите да знаят, какво иска и 
търсят. Важно е също и 
това, да обичаме родния 
си град и да искаме да 
направим света по–хубав. 
Сигурна съм, че расте по-
морално и прекрасно по-
коление, което ще изведе 
още по–напред нашия 
град, там където трябва да 
бъде. Има още какво да се 
желае, но мисля, че в пос-
ледните години имиджа 
му е доста добър. 
- Какво ще пожелаете на 
читателите ни за празни-
ците? 
- Ще използвам мотото на 
нашата Коледа програма, а 
то е: „Сподели любов, 
сподели добро“  
    Пожелавам много свет-
лина в душите, любов в 
сърцата, топлина в домо-
вете на хората. Всеки да 
получи това, от което има 
най–силна нужда. Пожела-
вам още всички да срещат 
по пътя си хора, с които да 
се чувстват добре, с които 
да си помагат и така да 
вървим напред като добро 
и морално общество, целе-
устремено към светлината.  
- Много Ви благодарим! 
 

Камелия Хаджиева 
Валерия Гаджева 



Когато доброто не е тънка нишка, а здрава верига 
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Успешна кампания „Приятели, наши връстници гладуват! Нека спрем това!“ 

   Ученици от III „а” и III 
„б” клас с класни ръково-
дители г-жа Костова и г-жа 
Марковска организираха 
благотворителен 
базар в училище и 
със събраните па-
ри закупиха пло-
дове за акцията 
„Приятели, наши 
връстници гладу-
ват” и месо за доб-
роволческата кух-
ня към църква „Св. 
Николай”. 
   С голямо вълне-
ние и радост, подкрепяни 
от учителите, базарът бе 
добре организиран с табел-
ки в училището и деца, ко-
ито приканваха учениците 
от цялото училище да се 
включат в акцията им. 
Предлаганите на базара не-
ща децата изработиха в 
училище и вкъщи със 
 своите родители.         

    Със събраната сума ро-
дителите закупиха плодове 
– банани, портокали, ман-
дарини и ябълки за акцията 

„Приятели, наши връстни-
ци гладуват”, организирана 
за поредна година от Об-
щинския съвет по нарко-
тични вещества и Правос-
лавния център на Невро-
копска св. Митрополия. 
Акцията помага деца и се-
мейства в нужда от Благо-
евград и десетки па-
кетидостигат до нуждаещи 

се семейства от Благоевг-
рад. 
      За първа година към 
дълготрайните хранителни 

продукти децата от СУИЧЕ 
добавиха и плодове, а ро-
дителите лично ги опакова-
ха и дадоха пример на де-
цата си за милосърдие и 
грижа да другите. С остана-
лата част от събраните 
средства благодетелите на-
правиха и още едно добро, 
като закупиха 40 килограма 
свинско и пилешко месо и 

го предоставиха на добро-
волческата кухня за бедни, 
към църквата „Св. Нико-
лай” в благоевградския 

квартал „Грамада”, къ-
дето веднъж седмично 
се хранят 140 човека. 
  Тази проява на любов 
към нуждаещите се, 
трогна и екипа на пра-
вославния център, тъй 
като учениците се от-
казаха от коледното си 
парти и вместо те са-
мите да получат пода-
ръци, ще зарадват деца 

и семейства в нужда. Така в 
действителност изпълниха 
наученото в часовете по 
СИП „Религия-християнст-
во”, че на Рождество Хрис-
тово истинския рожденик е 
Божия син, и добрите пос-
тъпки към нуждаещите се 
са подаръци за самия Хрис-
тос.  
             Екип Кандилце 

Ученици от СУИЧЕ „Св. Климент Охридски” - 
 пример за милосърдие и взаимопомощ 

   За поредна година Общинския съ-
вет по наркотични вещества Благоев-
град и Православния информационен 
център на Неврокопска св. митропо-
лия организираха дарителска кампа-
ния в помощ на семейства в нужда от 
Благоевград. Кампанията е под надс-
лов „Приятели, наши връстници гла-
дуват! Нека спрем това!“ и цели да 
ангажира учениците и младите хора 
с проблемите на бедните. Тази годи-
на в кампанията се включиха девет 
училища от Благоевград, сред които 
най-активни бяха: II ОУ „Димитър 
Благоев“, СУИЧЕ „Св. Климент Ох-

ридски“, XI ОУ „Христо Ботев“. Бла-
годарение на десетки хора от града 
тази година се събраха малко над 
1600 кг. дълготрайни хранителни 
продукти-олио, брашно, захар, мака-
ронени изделия, спагети и много ла-
комства за децата . 
    Със съдействието на много дари-
тели, сред които студенти от специ-
алност „социална педагогика“ на 
ЮЗУ „Неофит Рилски“ с ръководи-
тел гл. ас. д-р Марияна Шехова-
Канелова, ученици от СУ „Паисий 
Хилендарски“ с. Абланица, много 
младежи и представители на бизнеса 

и институциите бяха направени паке-
ти, които в дните на светлото Рож-
дество Христово достигнаха до 180 
семейства-на наркозависими, болни, 
бедни и самотни благоевградчани.  
     Освен сухи храни, добрите хора  
подкрепили Рождественската кампа-
ния, закупиха и месни продукти, ко-
ито предоставиха на доброволческа-
та кухня за бедни към църква „Св. 
Николай“ в благоевградския квартал 
„Грамада“. 
     На всички дарители изказваме на-
шата огромна благодарност! 
          Екип Кандилце 
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Вестник „Кандилце” съдържа свещени текстове и  
изображения и не бива да се използва за битови нужди 

Страничка за малките християнчета 
Чудното дете 

 
Мила Еличка, при мен ела 

Ще ти разкажа приказка една 
Тихо, слушай, не говори 

Тате нека да си спи. 
 

Имало една звездичка 
Като тебе светличка, добричка 

Тя показала на всички 
Бебето с чудните очички. 

 
Дълго пътували мъдрите хора 

Без да спират, без умора 
Пещерата намерили самички 
Целунали Божиите ръчички 

 
И поклонили Му се те 

Принесли скъпи дарове 
Злато, смирна и ливан 

На младенеца в светлина огрян 
 

Чудна била тази божествена нощ 
Променил се света тъжен и лош 

Започнали нови  години 
Променени, небесно сини. 

 
  Косара Колева 

Светия Йоан 
     Преди много години живял чуден 
човек. Облечен с дреха от камилска 
вълна, с жарки очи и поглед дълбок. 
Говорил този чуден човек по градо-
ве и села, на бедни и богати, мъже и 
жени чудни думи. Уж думи, но горе-
щи и силни, влизащи право в сърце-
то и оставащи ярка следа. И богатия 

господар и кроткия овчар, всеки раз-
мислял за своите дела и търсели 
Йоан. А той ги кръщавал с вода и 
казвал им, че след него иде Месия, 
който ще ги кръсти с дух Свети. 

   И днес ни вика светия Йоан, прави 
да правим пътеките си, да поправим 
живота си, да пуснем в него Христа! 

     Косара Колева 

Калина Янева, 2 а клас, СИП „Религия“ 

Йоана Райнова, 4 клас, курс по Иконопис 


