КАВАРНЕНСКИЯТ ХРАМ „СВ. ВМЧК. ГЕОРГИ“ ОТБЕЛЯЗВА 185-АТА СИ ГОДИШНИНА

Велико нещо в живота на човека е съграждането на храм. То
не само свързва камъни и тухли, но събира Небето и Земята.
Превръща се в място за мистично съединение на душите с Бога
и на човеците един с друг. В търсене на Истината. В следване
на изначалния стремеж към безсмъртието. В преплитането
на временното и вечното. В неразривната връзка между поколенията – отминалите, настоящите и бъдещите. Там където
смърт няма. И където всеки е жив.
Едно такова място е каварненският храм „Св. вмчк Георги“,
който през настоящата година
отбелязва своите 185 лета. 185 години той е средоточие на духовен
живот, носител на възрожденския
устрем на предците ни и безмълвен свидетел на нашите радости
и скърби, на неизказани трепети,
вълнения и човешки съдби.
И по установената вече традиция годишнината ще се отбележи подобаващо. Както беше
отбелязана и 180-ата годишнината с концерт на вокална формация „Юлангело“, изложба на
картини, изобразяващи храма,
и детски рисунки на възпитаниците на ОДК-Каварна. Както
и с юбилейната пощенска марка, която вече 5 години не само
благовести, но и радва окото със стилистиката и багрите си.
За 185-ата годишнина беше подготвен благотворителен календар с творби на приятелите от Дома за пълнолетни лица с умствена изостаналост (ДПЛУИ) в с. Българево. Събраните от разпространението му средства са в
размер на 1 050 лв. и бяха дарени на 5-и май за творческите работилници към Дома. Отново са отпечатани и хартиени копия на храмовата икона, която се раздава като
дар за молитвен спомен.
Традиционно е и отбелязването на годишнината с юбилейна лимитирана картичка с уникално изписване, чийто дизайнер е младият творец Николай Петрусенко. По интересен
начин в биографията си той съчетава математиката, изобразителното изкуство, музиката и плуването, което може да се види
и по-късно в избора му на магистърска програма – дипломира
се в специалността „Шрифт“ в Националната художествена
академия – София. Чрез нея той успява да вплете в професионално-творческото си ежедневие и друга своя любов – тази към

езиците, към различните писмености и култури.
За самата картичка Николай споделя: „Всичко в композицията стъпва върху иконичността на св. Георги Победоносец:
кръстовидната композиция, на която се подчинява типографията е белег за православното значение на този голям светец. Шрифтът в типографията е специално създаден за случая и се основава
на средновековния кирилически/кирилски стил вязь (от руски
„вязать“ – плета, вплитам), в който буквите са стеснени и силно
сближени в един непрекъснат орнаментален блоков надпис. Използван за заглавки на ръкописи, този
изящен декоративен стил се разпространява из много православни
държави. Буквите имат стройни
и изчистени пропорции, носят в
себе си характеристики от образа
на св. Георги – доминират заострените детайли, създаващи алюзия за
копието, с което светецът поразява змея. Фонът на композицията е в червена гама, с което насочва
към символиката в одеждите на
св. Георги Победоносец и в значимостта на неговия триумф над мрака.“
Самата картичка впечатлява с изчистения си стил и ясно
послание. Гори като пламък пред погледа на съзерцаващия
я и ни приканва да се преклоним. И да устоим. В доброто и
във вечното. В онова, което остава след бурята, след кризите на
времето и след нас.
Така, за по-добри – следпанедимични – дни ще бъдат оставени и замислените още няколко събития за отбелязването на
185-ата годишнина на един от най-обичаните за каварналии
храм. Предвижда се провеждането на седмица на храма, както и на конкурс „Моят храм в 185 думи“, който се надяваме
да отрази гледните точки на хора от различни поколения и
с различни нагласи, но обединени от едно – дълбоката привързаност към един от символите на града, преминал няколко
епохи и оставащ тих пристан за всяка жадна за Бога душа.
Няма как да не се обърнем към покровителя на този храм
и да не възкликнем: Св. Георги, погрижи се за нас! Не ни оставяй в това време на кризи. Благослови влизащите и излизащите от храма и онези, които с труда и усилията си благовестят и спомагат за неговата слава и благолепие!
ВД

ТЪРЖЕСТВО НА 185-ГОДИШНИЯ ХРАМ „СВ. ВМЧК ГЕОРГИ” В КАВАРНА

На 6 май великденската благодат, умножена от
тайнственото присъствие на светия Победоносец Георги, се превърна в истински празник в памет на този
славен мъченик за вярата във възкръсналия Христос и
чедо на Неговата безусловна любов. С тържествена света литургия започнаха честванията за 185-ата годишнина на каварненския храм „Св. вмчк Георги“ и празника на града. Църквата е построена през 1836 година
и е паметник на културата.
Празничната литургия беше отслужена от иконом
Василий (Селемет). Архим. Методий (Хлебаров) отправи празнично кратко слово.
„И светлината в мрака свети, и мракът я не обзе“ (Йоан

1:5) – казва евангелистът св. Йоан. Злото не може да се
противопостави на истинската християнска любов, която е светлина. Св. Георги избра светлината Христова и се
разбунтува срещу злото в този свят с любовта, която идва
от Бога. Поради това цялото зло на този свят се изля върху него и той дори го екзекутира. Св. Георги пострада в
този свят, но живее във вечното Божие царство, откъдето
постоянно ни помага. Той избра да бъде издигнат в това
нетленно Царство, вместо да приеме всички изкусителни предложения от княза на този свят. Ето защо Победоносецът е толкова силен и до днес и духът му е с нас и
със своите чудеса помага на християните по целия свят.
В крайна сметка, този, който заради Христос се отказа от
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почестите на римския император, който с голямото си ни на всички присъстващи за здраве и благословение.
търпение стана войник на небесния Цар и жител на Не- Извършена беше и лития около храма.
говото Царство днес
И, огрени от свете избран за закриллината на тези празник на много страни
нични дни, нека не
в света (напр. Англия,
забравяме най-важноБългария, Русия, Груто: всеки, който носи
зия, Гърция, Етиоимето Христово, е
пия, Канада, Литва,
призован да свидетелПортугалия, Сърбия,
ства за Него, да помогЧерна гора). Отминане на колкото се може
ха повече от хиляда и
повече души да намеседемстотин години от
рят смисъла на своето
неговото мъченичество,
битие тук на земята.
но славата му изобщо
Ние сме призоне избледнява, защото
вани за вечен живот.
е вечна. Подкрепен от
Бог да ни направи
Христос, той е свободен
достойни за него!
да ни помогне винаги,
Свети великомъкогато го призовем и
чениче, чудотворче
му се помолим.
и победоносче ГеорПаметна снимка след службата
В края на Богослугие, моли Бога за нас!
жението бе отслужен чинът на петохлебието и освещаХристос воскресе!
ване на приношенията, които след това бяха раздадеВД

ОБЩИНА КАВАРНА ОБЯВИ ПОСМЪРТНО ЯНИ КАЛИАКРЕНСКИ ЗА
СВОЙ ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН

28-ото тържествено заседание на Общинския съвет в Каварна, проведено на 21 май 2021 г., премина в дух на памет
и признателност. Поводът бе присъждането на традиционните Награди „24 май“ за заслужили учители,
ученици, любителски състави и актьори, дейци на просветата и културата. Изключително
силен и емоционален момент в тържествената
церемония беше посмъртното удостояването
на големия каварналия и добруджанец Яни
Калиакренски със званието „почетен гражданин на гр. Каварна“.
Сесията се състоя в присъствието на десетки ученици, учители и жители на Общината в
залата на НЧ „Съгласие – 1890“. В атмосфера
на тържественост и празничност от сцената
приветствие към дошлите да уважат събитието поднесе кметът на община Каварна г-жа
Елена Балтаджиева.
Решението на Общинския съвет – Каварна
да обяви Яни Калиакренски за почетен гражданин на град Каварна (посмъртно) е взето
единодушно със следното силно въздействащо становище:
„На основание чл. 21, ал. 1, т. 22 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с отстояване
на свободата и българския характер на Добруджанския край и за заемане на почетно място
в паметта на героите на Каварна, Общински
съвет - Каварна удостоява Яни Калиакренски с
почетно гражданство (посмъртно).“
Инициаторът и представител на комитета за удостояване на Яни Калиакренски за
„почетен гражданин на Каварна“ - Атанас
Димитров – АтаДим отправи трогващи с искреността си слова на благодарност:
Уважаеми г-н председател на Общинския
съвет,
Уважаеми госпожи и господа общински съветници,
Уважаема госпожо кмет,
Уважаеми господин заместник-кмет,
Уважаеми кметове и управници назад във времето,
Ваше Високоблагоговейнство о. Василий,
Скъпи учители,
Скъпи творци,
Скъпи просветни дейци,
Скъпи спортни деятели и
най-вече уважаеми деца – бъдещето на Каварна,
Това, което направи днес Общинският съвет на Каварна

е, че върна Яни Калиакренски в неговия роден град и му отреди
достойно място в пантеона на досточтимите каварналии.
Калиакренски няма гроб, не знаем къде се покоят костите му.
Но ние днес вградихме неговото име, неговият
дух, в темелите на нашия град, на тази община.
За мен 28-ото заседание на Общинския съвет
може да се характеризира с две думи – памет и
признателност. Памет за достойните каварналии, които са оставили диря и признателност за
делата им. Разбира се добре е тази почит да бъде
засвидетелствана и приживе. Посмъртно е някак
по-болезнено, особено за роднините и близките на
хората… Но това не прави подобен акт нито помалко значим, нито по-малко красноречив.
Яни Калиакренски остава в историята на Каварна, на общината, на Добруджа и на страната
ни със своето остро журналистическо перо и със
своите самобитни и оригинални произведения.
Както казва ненадмината Яна Язова „Делата определят твореца“. Именно делата определят Яни
Калиакренски и са причината днес тук да почетем достойно паметта му.
Имам уверението на г-жа Балтаджиева, че тази година общинската управа ще подкрепи преиздаването на повестта
„Суша“ (1929). Дай Боже да се реализира и другата наша идея – именуването на площада в карето между храм „Св. вмчк Георги“ и НЧ „Съгласие – 1890“, на името на Яни Калиакренски.
Така че Яни Калиакренски може да е една
гордост за нас във всяко отношение.
Благодаря още веднъж, че подкрепихте това
наше предложение, че го гласувахте единодушно.
И нека продължим достойно делата на тези
хора – както на Яни Калиакренски, така и на
всички останали каварналии, които бяха почетени днес.
Благодаря още веднъж и благопожелавам на
всички вас дръзновение в делата и любов в сърцата. Заедно можем много. Нека прославим името на Яни Калиакренски и Каварна.
Благодаря ви!
Кметът Елена Балтаджиева потвърди, че ще продължи
да подкрепя предстоящите инициативи в памет на достойния Яни Калиакренски.
Допълнително настроение на отличените с награди и
гостите на тържествената сесия бе създадено чрез изпълненията на детска група „Щурче“ от Община Тутракан.
ВД
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СЛОВО ЗА ДЪЛГА КЪМ БЕДНИЯ
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Произнесено в Рилския монастир — 1883 год.
„Томува, който ти проси, давай, и не се отвръщай от оногова, който ти иска назаем.“. (Мат. 5:42)
Господ наш Иисус Христос, като дошъл при библиотеки и пр. Такива добродетелни милостини
околността на р. Йордан, почнал да поучава наро- са правили и първите християни още в апостолскида и учениците си и казал думите: „Който проси от те времена, тъй и сега има много хора, които вършат
тебе, дай му и който иска да заеме от тебе, недей се такива богоугодни дела. Първите християни са имаотвръща от него“.
ли взаимна любов и милост помежду си, както се
И ние, братя, ако сме истински последователи говори и в деянията апостолски, били са: „едно сърце
Христови, ако сме истински чада на Православната и една душа“ (Деян. 4:32).
Християнска Църква, не трябва ли да изпълняваА как трябва да правим милостинята? Когато
ме тия негови думи, които са произнесли Неговите даваме милостинята, трябва да я даваме с отворена
пречисти уста? Не трябва ли да ги изпълняваме в ръка, с весело лице, като си помислим, че тази минашия християнски живот? Но, за да можем, братя, лостиня даваме самому Богу. Сам Бог е казал: „Койда изпълним тая заповед на нашия Спасител трябва то прави добро на сиромах, дава назаем Господу“ (Прит.
да имаме присърце християнската любов и мило- Сол. 8:22). Иисус Христос е казал на кръста: „жеден
сърдие към ближните, както обичаме сами себе си, съм“. А той и сега вика от хиляди уста на бедните, на
за което и апостол Панещастните. Християнвел в посланието си към
ската милостиня трябва
Архимандрит Йоаникий Рилски
римляните, говори: „Възе роден на 8 януари 1848 г. в Самоков, да бъде такава, щото да
люби ближния си като самного-малко
където получава начално образование. задоволи
маго себе си.“ (Римл. 13:9)
През 1860 г. постъпва като послушник сиромахът. И ние, когато
Но да се попитаме,
в Рилския манастир, където просим от Бога добрина,
братя, дали ние наистизавършва Второкласното духовно казваме: „Помилуй ме,
училище. Става монах през 1866 г. Боже, по голямата Си мина имаме любов и миСъс съгласието на манастирската лост“, а не „по малката
лост към ближните си;
управа през 1870 г. заминава за Си“. Сам Иисус Хрисдали ние помагаме на
Белград,
където
да
продължи тос похвали евангелскабедните, на страдащиобразованието си. По-късно е дякон та вдовица, която внесе
те; дали ние съчувстваме
при българската църква в Цариград. в кутията за храма две
на техните нещастия, на
Около 1874 г. е стипендиант на Св. драхми повече от друтяхната сиромашия? За
Синод на Руската православна църква гите; защото тя, макар и
жалост, мнозина от нас,
в Киевската духовна семинария. малко да даде, но това,
освен гдето нямаме любов към нашите ближни, Архимандрит Йоаникий Рилски, След завършването ѝ през 1881 г. се което тя подари го с отсн. архив на Борис Цацов
връща в България. Последователно е ворена ръка, с весело
към бедните и страдащи
наши братя, но даже, ако учител в Рилския манастир, преподавател в Самоковската и лице; а другите давали
видим, че нашият бли- Петропавловската семинария, софийски училищен инспектор. по-много — с цел да се
жен, нашият съсед, или През 1894 г. е ръкоположен в архимандритски сан и е изпратен за покажат пред хората, че
нашият другар и прия- председател на българските църковни общини в Битоля и Сяр, са добродетелни, както
тел в нещо ни превишава, Македония. Изпълнява важни мисии на Българската екзархия. това са вършили фариние се стараем всячески, През 1899 г. става игумен на Рилския манастир. Поради сеите, които са давали
по какъвто и да е начин, влошеното си здравословно състояние през 1904 г. се отказва това, което им е било изсамо и само да му по- от игуменската длъжност, но остава в манастира. Умира на лишно.
бъркаме на работите, за 10 април 1910 г. в Самоков. Погребан е в двора на самоковския
Всякой из нас, братя,
да може да изпадне по- гробищен храм „Св. Николай”, но през 50-те години на ХХ век ще си получи възнаграждолу от нас; или пък ако по решение на комунистическата власт гробището е заличено, дението за своите дела
видим, че нашият съсед е а местонахождението на тленните му останки остава на второто пришествие
изпаднал в някое нещас- неизвестно.
Христово, когато Господ
Работил в продължение на много години като държавен, наш Иисус Христос ще
тие, нуждае се от някаква
помощ, ние, освен че не общински и екзархийски служител и учител, известен седне на величествения
отиваме да му помогнем, книжовник, архимандрит Йоаникий се стреми и материално си престол и ще отдено още с приятно чувство да подпомогне културния и духовния напредък на българския ли тия, които са изпългледаме тая печална кар- народ. Приживе дарява 2 хил. лв. за нуждите на Славянското нявали
християнските
благотворително дружество в София, а след смъртта си оставя заповеди, давали са митина в неговия живот.
Но така ли трябва да на Рилския манастир ценна библиотека и личните си вещи.
лостиня, така както овПо негова воля и със средствата му са образувани два чарят отделя овцете от
правим, братя като християни? Така ли ни учи благотворителни фонда.
козите и ще се обърне
Източник: Енциклопедия — Дарителството: Дарителските към едните: „дойдете вие,
нашият Спасител? Иисус
Христос ни учи да обича- фондове и фондации в България 1878 — 1951 г. (http://daritelite.bg) благословените на Отца
и „Църковен вестник“, бр. 18, 7 май 1910 г., с. 220
ме не само ближните, но
Ми, наследете царството,
и враговете си: „Обичайприготвено вам от създате враговете си, добро правете на ония, които ви мра- ние мира“ (Мат. 25:34), а към другите „идете от Мене,
зят“ (Лук. 6:27). Ето защо, ние трябва да помагаме проклети, в огън вечний, приготвен за дявола и неговите
на сиромасите, на нещастните: да ги облечем, нахра- ангели“ (Мат. 25:41).
ним, напоим и пр., да поддържаме бедни деца в учиИ тъй, братя, за да оправдаем нашето високо
лището и др. подобни християнски добродетели. призвание, да можем всеки из нас да се удостоим да
А какво правим ние? Ако видим на улицата някой влезем в царството небесно, трябва да изпълняваме
сиромах, ние се преструваме като че го не виждаме, християнските заповеди, да помагаме на бедните, на
задминем го без всяко внимание, па още го и оби- нещастните, та да изпълним думите на Господа надим с всякакви думи. Апостол Павел говори: „Затова шего Иисуса Христа: „ако искаш да бъдеш съвършен,
приемайте един другиго, както и Христос прие вас за иди, продай имота си, и раздай на сиромаси; и ще имаш
слава Божия“ (Римл. 15:7).
съкровище на небето“ (Мат. 19:21).
Милостинята, братя, бива частна и обща. Частархим. Йоаникий
на е тогава, когато ние помагаме на частни лица; а
бивш игумен на Рилския монастир
обща — когато завещаваме известни имущества и
Йоникий, архим. Църковни слова, поучения и речи,
суми на църкви, монастири, болници, училища, за
София, 1906, с. 93-95
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Вѣра и Дѣло

„А СЕГА ОСТАВАТ ТИЯ ТРИ: ВЯРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВ;
НО ПО-ГОЛЯМА ОТ ТЯХ Е ЛЮБОВТА“ (1 КОР. 13:13)

Всеки човек е една малка вселена, в която има изграждане и рушене, любов и омраза, вяра и безверие.
Един свят, търсещ света на другите в невероятния,
неповторимия, единствен за всекиго дар, наречен
Живот. Вървим по своите пътища, мечтаейки за хармонията и красотата. Трудният път към тяхното достигане е неравен и трънлив, в най-тежки мигове можем да продължим, ако имаме вярата.
Вярата, надеждата и любовта са основните добродетели, които стоят в основата на човешката нравственост. Вярата е необходима на всекиго, без нея няма
цели, няма мечти, няма борба за себереализация.
Апостол Павел определя нейната същност като жива
представа за онова, за което се надяваме... „който истински вярва, е уверен в очакваното”. До идеята за необходимата вяра достига всеки, застанал пред трудностите на живота. Душата на вярващия е изпълнена
с убеденост в собствените сили и устойчивост при изпитанията на живота. С вярата той се чувства силен,
побеждава съмненията и върви напред. Вярата окриля, тя ръководи човека в живота, пълен с превратности и трудности. Вярата е равностойна на самия живот.
Ако се опитаме да равнопоставим трите духовни
стойности — вярата, надеждата и любовта, ще открием, че те са равностойни, че човек не може без никоя
от тях. Вярата е неразривно свързана с любовта и надеждата. Надеждата е жизнено необходима за човека.
Какво е тя – за необходимостта от нея са разсъждавали философи, поети и мъдреци. Според датския
философ Сьорен Киркегор надеждата е „страст за
възможното“. Тя е очаквано бъдещо благо, което е в
областта на постижимото, но не може да се постигне
толкова бързо. Никакви изпитания не трябва да разколебават надеждата ни. В минути на раздвоение и
съмнение вярващите си я възвръщат, спомняйки си
Божието обещание: „няма да те оставя, нито ще те
напусна“ (Евр. 13:5). Немският поет Фридрих Шилер
споделя, че два пъти е заставал лице в лице със смъртта, и е останал в живота благодарение на силната си
вяра и надежда. За това говори и в стихотворението
си „Надежда“
Надеждата от първия му час
вратите към живота му отваря,
тя момъка зове с омаен глас
и не угасва в грохналия старец...
(Превод от немски: Димитър Стоевски)
Кой от човеците не е изпадал в отчаяние? И
тогава единственото, което го е спасявало, е надеждата – оная бяла лястовица, която търси и която
вярва, че „може“ и „трябва“ да открие, че ще я види
между черната броеница, накацала по жиците на
живота. Всъщност човешкият живот е едно безкрайно пътуване към надеждата. Понесъл своята болка,
човекът върви с поглед, отправен към небето, където
е надеждата. Тя умира последна. Може да приеме
образа на бяла птица, на лечебен извор, на чудотворна икона. Тя е единствената, последна светлина
в мрака на отчаянието.
Неотменно в човешката нравственост стои любовта – любов към живота, към ближния и към себе
си. „Щом любов нямам, нищо не съм“ казва апостол Павел в l Кор. 13:2. Сътворил с любовта своиЕкипът на „Вяра и Дело“ търси съмишленици и подкрепа!
Всеки желаещ може да ни помогне по най-удачния за него
или нея начин: писане на статии, репортажи, пътеписи,
преводи, разпространение на бюлетина и др.
За нас ще е радост присъединяването на всеки от вас!
Ще се радваме и да споделяме своите умения и заедно да
придобиваме нови. Всяка помощ е добре дошла, а всеки
помощник – част от богатата съкровищница на сърцата.
За повече информация – dompo@abv.bg, 088 9289387.
Може да четете напълно безплатно броевете на „Вяра и Дело“
в интернет – https://hristianstvo.bg/?page_id=3307

те чеда, Бог ги е издигнал до себе си, като им е дал
възможност да изпитат това най-градивно чувство
към ближния и към всичко живо и неживо в заобикалящия го свят, или както казва свети Атанасий Велики – „Бог стана човек, за да може човекът да стане
Бог“ (свободен цитат от гл. 54 на „За Въплъщението“
от св. Атанасий Велики).
Различни са проявите на човешката любов. Неземно е щастието на влюбените, намерили своя общ
път в живота. Влюбеният човек е по-благороден, повеликодушен и готов да обича целия свят. Още поизвисяваща е оная любов, която човек изпитва към
ближния, защото тя го прави в най-истинския смисъл Човек и го издига до Бога. Безкористна и чиста любов — това е пътят на човека към съвършенството. Любовта и жертвеността дават стойност на
благотворителните дела. Който дава с любов, дава
винаги много. „Благотворител ли си, — благотвори на
радо сърце“, съветва апостол Павел в Рим. 12:8. Колко
хора днес се нуждаят от милостта и състраданието
ни. Болни, бедни, безпомощни, сираци, са протегнали ръка към нас и молят за малко милостиня. Ако
носим в сърцето си любов и сме истински човеци,
ще им я дадем и ще изпитаме радост, че сме утешили поне едно страдащо сърце. Може би необходимостта да даряваш любов и да получаваш любов е
изразил най-добре чешкият поет Ярослав Връхлицки в едно стихотворение превърнало се в шедьовър
за европейската любовна лирика:
За мъничко любов избродил бих света,
бих крачил бос, без шапка в утрин синя,
бих крачил в сняг, скрил в мене пролетта,
бих крачил в буря с пеещ дрозд в гръдта.
бих крачил сякаш по роса в пустиня.
За мъничко любов избродил бих света
като слепец, протегнал длан за милостиня.
(Превод от чешки: Григор Ленков)
Любовта е изначална, затова е и вечна. Да се научим да обичаме, значи да се научим да живеем. Трябва в днешните жестоки времена да съхраним любовта, защото без нея, както и без вярата и надеждата
не бихме могли да преживеем този живот, пълен и
с радости и успехи, и с много скръб и отчаяние. Всяка наша битка с нещастията и неуспехите се води с
най-силните оръжия на душата – вярата, надеждата
и любовта.
Ваня Пенчева
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