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Има 30 дни. Денжт е 10 часа, а нощта — 14.
н.ст.

от. ст.

2
3
4

ч.
п.
с.
н.

* преп Иван Рилски
в. м-к Артемий
преп. Иларион
23 t Рав. an Аверкий

5
6
7
8
9
10
11

п.
в.
с.
ч.
п.
с.
н.

апостол Иаков
мжчен. Ярета
мжчен. Марк. Март
f Св. в. м-к Димитрий
мжчен. Нестор
мжчен. Терент^й
f 24 Мжчен-ца Анастасия

12
13
14
15
16
17
18

п.
в.
с.
ч.
п.
с.
н.

мжчен. Зиновия
апост. Стахия
св. бесребр. Козма и Дамиан
мжчен. Акиндин
мжчен. Дкепсим
преп Иоаникий
2S f Преподоб. Галактион

19
20
21
22
23
24
25

п.
в.
с.
ч,
п.
с.
н.

св. Павел Изповедник
св. мжчен. в Митилин
f Слб Арх Михаил (Лрхан.-ден)
мжчен. Онисифор
апост Ерест и Ол.
мжченица Мина, Виктор.
26 t Св. Йоан Милостивий

26
27
28
29
30

п.
в.

св. Йоан Златауст
* св. апост. Филип (Заговезни)
мжчен. Урий
*апост. Еванг. Матей
св. Григорий

1

G.

ч.
п.

Просете и ще ви се даде, тжрсете и ще наме
рите, хлопайте и ще ви се отвори, защото всякой
който проси приема, който тжрси намира и които
хлопа ще му се отвори.
Гл. 7 ст. 7 и 8. Матея.

РЕЛИГИОЗНО-НРАВСТВЕНО СПИСАНИЕ ЗА ДЕЦА.
Година I.

Октомврий 1923 г.

Книжка VIII.

Обич.
Обичам сенките прохладни
На гъстата гора.
Обичам личицето мило
На златната зора!
И тихи шепот, що подемат
Сред нощ — в потаен час,
Листенцата зелени горски
О, как обичам а з !
Обичам пещерите глухи,
Обичам полски шир, —
Звездите, сллшцето — небето,
Обичам цели м и р ! . .
От всичко най обичам Бога —
Творец на тез неща : —
С душа си пламенно обичам
Небесния Б а щ а ?
Люб. Бобевски.
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Най-великото дело.
Един старец, като почувствувал, че скоро ще ум
ре, повикал тримата си синове и им разделил има
нето си, а след това се обърнал към тях и им казал:
„Деца мои, разделих ви всичкото си имане по
равно, остава ми още един диамант, когото ще дам
на този от вас, който извърши най-великото дело.
Излезте между хората, а след осем дена върнете се
при мене, за да ми разкажете кой какво е направил."
Синовете на стареца целунали баща си, взели
си сбогом от него и излезли.
На осмия ден и тримата били пак при баща си
и му разказали по ред кой какво бил направил.
Най-старият от синовете му разказал: „Тате, един
човек, когото аз не познавах, ми предаде една чанта
пълна с злато, да му я пазя два три дена, догдето
се върне от една обиколка из селата. Не му дадох
нито разписка, нито пък някой виде, когато ми по
веряваше парите. Аз можех преспокойно да укрия
златото, да отрека, че ми е давал такова и да стана
изведнаж богат. Но аз, татко, не направих това. Съх
ранявах чантата непокътната и когато се върна при
тежателя й, аз му я повърнах тъй, както ми я бе
поверил, Стопанина й сърдечно ми поблагодари. То
ва дело, татко, не е ли най-великото, което би мо
гъл да направи един честен човек?
— Не синко, ти си направил това, което прави
всеки честен човек. Ти си изпълнил само своя дълг
и нищо друго, отговорил стареца.
Средният от синовете му рекал: Вчера, татко, аз
се разхождах покрай реката. В нея се къпеха деца.
Изведнаж, гледам едно дете почна да се дави и ви
ка за помощ. Никой не се притече да му помогне.
Всеки се страхуваше от дълбочините на реката. Ка
то видях това, без да му мисля, хвърлих се във во
дата с риск на живота си и спасих давящето се дете,
което заведох при родителите му здраво, здравеничко.
Лз изложих своя живот за другиго, това де
ло не заслужавали награда?
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— Синко, отговорил стареца, като му хванал ръ
цете, твоето пожертвуване е твърде хубаво, аз те
поздравлявам; но не си ли достатъчно награден с
радостта що изпитваш, че си можал да направиш добро
на нуждающето се дете? Тая ти награда е твърде
голяма за тебе.
След това, пристъпил най-малкия му син и поч
нал да разказва, червейки се от срам: „Аз татко, в
нищо не можах да се проявя тия осем дни. Отчаен,
бързах да се върна при тебе рано тая сутрин. На
минаване край пропастта що е над село, видях заспал
човек, който в съня си, незнам как бе се обърнал
и дошел до над пропастта. Едно още помръдване от
негова страна и би загинал. Приближих полека до
него и го разгледах. Ужас! Тоя човек беше оня мой
враг, който на всяка цена иска да ме погуби и не
пробира средствата, с които би могъл да постигне
това. Принуден съм постоянно да се безпокоя за жи
вота си и да отбягвам компаниите, в които е той.
За един миг тая сутрин аз можех да се отърва от
този мой враг и заживея спокойно, само ако бях вик
нал и стреснал спящия.
Но това, татко, аз не направих. Изух си обуща
та, притаих дъх и твърде осторожно приближих до
човека; хванах го здраво за горнята му дреха и го
издърпах назад, за да го спася от явната смърт, над
която се беше надвесил сам.
— За тебе е диаманта синко! извикал стареца.
Да вжршиш добро за зло, това е най-великото дело
— вжрха на мждростта Деца мои, до гроб правете
това.
Волен превод от френски.
Зора.
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Бедни хора.
Тжмна, бурна нощ. В бедна рибарска кжщица седи до
огжня Ивана и кжрпи старо корабно платно от груба материя
Тя слуша как свири и вее вятжра, как чука на прозореца
джжда, как бучат вжлните, разбивайки се о брега . . . На дво
ра е тжмно и студено.
В бедната рибарска кжща е топло и удобно. Пржстения
под е чисто измазан; в печката пржщат сжчки и пламти огжн;
на полицата блещат чисто измити сждове. В джното на стаята
стар креват сжс спуснати бели завеси, а на големия дюшек,
постлан на пода, спят пет малки дечица, приспивани от бумтението на огжня. Мжжа на Ивана сега е в морето; той отиде
на лов за риба! Страшно е да се пжтува по море в такава
тжмна, студена, опасна нощ, но що да се прави ? . . . Слуша
Ивана бучението на океана и рева на вятжра; често долита
до нея пронизителния крясжк на чайките. f\ джжда все вали
ли, вали. Страшно е на Ивана. Привижда й се разбит в под
водни скали кораб, потжващи матрози . . . Страшно !. . .
Стария джрвен часовник с хрипливо биене отмерено цжка: тик-так, тик-так... Децата спят, Ивана се замислюва. Да,
трудно преживяват те! Мжжа не жалейки себе си, в студ и
буря се спуска в морето и се подхвжрля на хиляди опасности.
Тя седи от сутрин до вечер над работа. И какво? Големи ли
са придобивките? Малките й деца тичат боси и лете и зиме;
за пшеничен хляб не може и да се помисли — добре е кога
стигне за ржжен. Наистина има понякога и риба . . . Слава
Богу поне, че децата са здрави.
О Господи, как реве морето и как вие вятжра! Кжде ли
е той сега ? Запази го, Господи,' спаси и помилуй!
Да се спи е още рано. Ивана става, намятва дебел шал,
запалва фенер и излиза на улицата да види не се ли вржща
мжжа й, не е ли стихнало морето, не свети ли и гори лампа
та на фара.
Тжмно. Вали чест ситен джжд. На края на селото, на
самия бряг на морето, стои стара полусрутена колиба с изкжртени черни стени и вехта врата. Вратата скжрца и хлопа
при всяко засилване на вятжра. Вятжра особено сжрдито на
пада тая сиромашка колибка, като че иска да я срине; а вра
тата скжрца и стене, и гнилата слама на покрива шушне, ка
то че моли за милост. Ивана се спря на прага на колибата и
погледна в изкривеното прозорче. В кжщицата тжмно. «Тряб
ва да се види болната, — помисли Ивана. — Яз сжвсем я за
бравих. Мжж ми казваше, че вчера й било по-зле. Тя е сжв
сем сама. Никой не се грижи за нея."
И Ивана почука на вратата и се вслуша... В кжщурката бе тихо. Никой не се обади.
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„Бедната — помисли си Ивана, стоейки на прага — какво
да се прави, като трябва тя сама да изхранва семейството!
Наистина, тя има само две деца, но пжк е вдовица и всички
работи и грижи лежат на нея. R още пжк и болест! Ех, лошо!"
Тя почука пак, но отговор никакжв.
— „Ей, сжседке! — извика Ивана и помисли: — Ето че,
е заспала, — не чува I"
Вятжра виеше като преди. Ивана започна вече да тре
пери от студ и влага. Тя искаше да си отиде вече вкжщи, но
изведнжж силния тласжк на вятжра, който едва не сжбори от
нея шала, разтжрси старата врата и тя сама се разтвори.
Ивана прекрачи прага и влезе. Фенерят й освети коли
бата. Тук беше така влажно и студено, както и на улицата;
виждаше се, че отдавна стаята не е затоплена; от много
места на покрива джжда се лееше като през сито. До стената
точно срещу вратата, вжрху куп кална слама, лежеше трупа на
умрялата вдовица. Бледната мржсна ржка, като че протегната
кжм нещо, беше паднала и повиснала от сламата. На две
крачки от трупа на майката, в нищо и никаква люлчица, две
малки деца, бледнички, но кждрави и с пжлни бузички, сви
ти и сгушили едно в друго светлокосите си главици, спеха
джлбоко и безгрижно. Умирайки майката беше успяла да закжта крачката им с голям стар шал и да ги покрие с дреха
та си. Едното момченце бе подложило малка ржчица под бу
за, а другото — втикнало лице в братовата шия. Дишането им
беше равномерно и спокойно, — като че ли спяха така сладко
и джлбоко, че нищо не би ги сжбудило.
г\ бурята все не утихва, вие, реве. . .
Ивана бегом тича кжм кжщи. Тя носи нещо-под шала.
В кжщи тя остави своя товар на кревата и грижливо
спусна завесата. После взе стол, турна го до кревата и седна,
като сложи глава вжрху вжзглавницата. Тя беше бледна и
развжлнувана, като че ли сжвестта я мжчеше и упрекваше в нещо:
„Какво ли ще каже той? . . . Какво направих аз! Шега ли е—
пет собствени деца — малко ли грижи има за тях? . . . Той е!..
Не, не още 1 И, защо ги взех ? . . . Яко той ме пребие за това
— по право, пада ми се . . . Ето г о ! . . . Н е ! . . . "
И Ивана се замисли и джлго седя мжлчаливо до кревата.
Джжда престана, разсжмна се, но вятжра бучи и морето
реве попрежнему.
Изведнаж вратата се отвори, в стаята се вмжкна свеж
морски вжздух, и висок мургав рибар, влачейки след себе си
мокра разкжсана мрежа, влезе в кжщицата.
— Ето ме, Ивано! — казва рибаря.
— f\x, това си ти ? — казва Ивана и не смее да вдигне
очи кжм него.
— Ех, каква нощ! Страшно!
— Да, да, времето беше ужасно. г\ как е лова?
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— Лошо, сжвсем лошо ? Нищо не улових. Само мрежата
разкжсах. Лошо!. . . Струва ми се, че такава нощ не ще за
помня. Вятжра ревеше, хвжрляше лодката ми като топка.
Мислих вече, че вжжето се кжса и лодката отива кжм джното. Какжв лов! Слава Богу, че жив се добрах до кжщи.. . А
ти какво прави без мене ? — Рибаря вмжкна мрежата в стаята
и седна до печката.
— Аз ? — каза Ивана и побледня. — Какво пжк аз ? . . .
Седях,ших... Вятжра така виеше, че ставаше страшно. Боях
се за тебе.
— Да, да — промжрмори мжжа й, — времето е дяволски
калпаво! Що да се прави I
Двамата млжкнаха. Ивана нерешително каза:
— А знаеш ли: сжседката Симеоница умря. Не знам
кога е умряла; наверно още вчера, след като ти ходи при
нея. Тежко й е било да умре. Па и за децата трябва да я е
боляло сжрдцето. След нея останаха две мжнички деца . . .
Едното още не говори, а другото едва започва да пжлзи . . .
Ивана млжкна. Рибаря се навжси; доброто му открито
лице стана сериозно и загрижено.
— Ей че работа! — проговори той най-после, като се
почеса зад тила — а какво да се прави ? Трябва да се вземат,
а то ако се сжбудят, какво ще им е с покойницата? А какво
пжк, как да е ще поминваме I—Иди ги вземи. Но Ивана не се помрждна от място. Какво ти е, не сили доволна? Боиш ли се, не
искаш ли да ги вземем? Какво ти е, Ивано?
Ивана стана, мжлчаливо поведе мжжа си кжм кревата и
отдржпна завесата. Там лежеха децата на умрялата сжседка
и спяха все така джлбоко и безгрижно.
Превела: Зора.

Честност.
Край града ни има хубава гора. В нея на един
върх се издига бялата къщица на пазача й. А па
зач на гората е чичо Станко — вдовец със седем го
дишно момченце, което се казва Милко.
Един ден чичо Станко легна зле болен. Момченцето
му Милко се въртеше около него и не знаеше как
во да прави. Татко му едва протегна ръка и извади
от под възглавницата си една кесийка. „На ти тая
кесийка, Милко, и затичай до града да ми купиш от
аптеката малко „хинин" та дано оздравея". Момчен
цето с радост пое кесийката и хукна през гората към
града. В бързането си, незабелязано изпусна кесии-
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ката. Чак на излизане от гората забележи, че я е
изгубил. Повърна се да я дири. Дири я много, но не
я намери. Изморен и наскърбен поседна на един
пън и горчиво заплака.
В това време покрай него мина един ловец,
добре облечен и натъкмен. Той забеляза детето, спря
се при него и го попита защо плаче. Милко през
сълзи му разказа тъгата си.
Ловеца бръкна в един от джобовете си и изва
ди една хубава кожена кесия — натъпкана с монети.
„Тази ли кесия, миличко, изгуби? Ей тук по горе я
намерих."
Милко погледна кесията и отговори: „Не е тя,
чичо! В моята кесийка нямаше толкова пари.
Ловеца тури извадената кесия пак в джоба си,
а извади друга: малка, ппатнена, с много малко па
ри в нея. Милко, като видя тая кесийка, светна от
радост. „Д, тая кесийка, чичо, е моята, нима си я
намерил. Колко я търсих."
— Намерих я, миличко, не се безпокой, ще ус
лужиш на болния си татко. На вземи си я, а защо
то си добро и честно момче, не пожела чуждата
кесия, по-хубава и с повече пари, аз ще те наградя.
Вземи и моята кожена кесия. В нея има много пари.
Не се знае болестта на татко ти колко дни ще оти
де, а вашите пари, като на бедни хора са малко и
надали ще стигнат за лекарство."
Малкия, но честен Милко, поблагодари на лове
ца за скъпия му подарък и оттича към града за
лекарството.

„Бждете сжвжршени, както е сжвжршен и небесния ваш Отец!
От Матея, гл. 5 ст 48.

Тия думи, милички четци, Исус Христос е казал на уче
ниците си един ден, когато били насядали до него, на вжрха
на една планина в Иудея.
Л да бжде човек сжвжршен, както е сжвжршен небес
ния Отец, не е никак мжчно — да обикне Исуса и испжлни
това що е казал.
Той казва кратко и ясно:
Обичайте се адин други като братя! Не се сжрдете един
на друг и не се карайте. Яко някога случайно обидите няко
го, веднага му се извинете и го помолете да ви прости.
Когато отидете в черква, купите си свещица и се изпра
вите пред свещника да я запалите, ако си спомните, че сте
обидили някого и не сте му се извинили и той не ви е прос
тил, оставете свещицата не запалена, отидете и намерете оби
дения, помолете го да ви прости, па тогава се вжрнете в
черквата и запалете свещицата си.
Не отвръщайте никога на лошото с лошо. Има много за
качливи хора, които за нищо и никакво само гледат да обиж
дат и се закачат. Странете от тях, но ако това неможете да
направите, прощавайте им, не отвржщайте на обидите им с
обиди. Удрят ли ви по едната страна, обжрнете им и другата
си. Премжлчете си и те ще се засрамят и друг пжт нема да
правят това.
Не се отвращавайте от тия, които ви искат на заем или
даром, давайте и помагайте им с каквото можете. Не мразете
никого, благославяйте ония, които ви проклинят, правете
добро на ония, които ви мразят и молете се за ония, които
ви обиждат и гонят, за да бждете синове на вашия Отец Не
бесен ; защото Той оставя Своето слжнце да грее над лоши
и добри, и праща джжд на праведни и неправедни.
С какво ще се отличава добрия, сжвжршенния човек от
лошият, ако като него обича само тия, които го обичат и поздравлява само близките!; си или само тия, които го поздравляват? — Това правят и най-лошите хора!
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Не се гордейте с добрините, които правите. Яко някой
има нужда и вие можете да му помогнете, помогнете му без
да ви види или разбере някой. Това що дава десната ви ржка, да го не знае лявата. Само лицемерните хора, когато на
правят някому добро или му дадат милостиня, се хвалят и
гордеят. Те правят тия добрини пред много хора и пишат по
вестниците, за да ги хвалят. Добрия, сжвжршения човек, пра
ви добро скришом, а небесния Отец, който вижда и найскришното ще го вжзнагради на яве.
И като се молите, не бждете като лицемерните. Лице
мерните, за да се покажат набожни, изпжчват се посред чер
ква, правят поклони, размахват ржце, кога се кржстят бжбрят непрестанно, уж че се молят. Такава молитва не е прие
та от Бога. Тя е молитва не пред Него, а молитва за пред
хората, да ги чуят и видят, че са набожни.
ft вие, кога ще се молите, влезте в стаята си, затворете
вратата и се помолете чистосжрдечно и смирено. Бот Отец,
който е на тайно и вижда в скришно, ще ви чуе и ще ви
даде нуждното на яве. Когато се молите не говорете излишни
думи. Не от многото ви думи Бог ще разбере молитвата ви.
Още преди да сте почнали да се молите, Бог знае от що
имате нужда.
Ето как е казал Исус Христос на учениците си да се
молят:
•Отче наш, Който си на небесата! Да се свети
Твоето име; да дойде Твоето царство; да бжде Твоята
воля, как го на небето, тжй и на земята; насжщния ни
хляб дай ни д н е с ; и прости нам джлговете ни, както
и ние прощавама на длжжниците си; и не вжведи нас
в изкушение, но избави ни от лукавия; защото Твое
е царството, и силата, и славата во-веки АМИН.
Още по хубаво да се разбере как требва да се моли
човек, Исус Христос един пжт пред много негови слушатели
казал тая притча:
„Двама човека влязоха в храма да се помолят: единия
фарисеин, а другия митар. Фарисеина, като застана, молешесе в себе си тжй: Боже, благодаря Ти. че не сжм като друтите човеци, грабители, неправедници, прелюбодейци или като
тоя митар: постя два пжти в седмицата, давам десятжк от
всичко що придобивам.
ft митара, като стоеше надалеч, не смееше дори да подигне очи кжм небето; но удряше се в гжрдите и казваше:
Боже, бжди милостив кжм мене грешника !
Казвам ви, че той отиде у дома оправдан повече, отколкооня; понеже всеки, който превжзнася себе си, ще бжде уни
зен; а който се смирява ще бжде вжздигнат."

Апостол Матия.
Учениците на Исуса Христа били: Петжр, Йоан, Яков,
Андрей, Филип, Тома, Вартоломей, Матей, Яков Алфеев,
Симон Зилот, Юда Яковов и Юда Искариотски.
Последния Юда Искариотски, както знае всяко християнче, предал Исуса и сетне се разкаял и самоубил.
Останали единадесет.
След вжзнесението на Исуса Христа, тия единадесет не
гови ученици се сжбрали в Ерусалим и решилиЦда изберат
едного от хората, които придружавали Исуса, на JMHCTOTO на
Юда Искариотски. А такива имало много. Като се посжветвали, решили да предоставят това на Бога, сам той да покаже,
кой е достоен да се причисли кжм учениците му и свидетел
ствува за неговото учение, страдание и вжзкресение. Хвжрлили жребие, което се паднало на Матия и го причислили
кжм единадесетех апостоли — Исусови ученици.

Слизането на Св. Дух.
На петдесетия ден от Вжзкресението Христово дванадесетях апостоли и майката Христова били на едно място в
Йерусалим. Внезапно станал голям шум от небето, като хвучението на силен вятжр и изпжлнил цялата кжща, гдето седе
ли. Явили се огнени язици на всякого от тях и се изпжлнили
сжс Светия Дух, който им^дал способност да говорят на различ
ни язици.
В това време в Йерусалим имало много юдеи, благоче
стиви човеци, от всеки народ под небето. Като чули тоя шум,
голяма навалица от тях се сжбрала около кжщата, в която
били апостолите.
Апостолите излезли и почнали да говорят на сжбралите
се всякому според говора му. Навалицата, която ги знаела,
че са от Галилея, чудела се как могат да говорят на всякого
според говора му и се питали: „какво значи това ?" А апос-

тол ^Петр изправен между единадесетте свои другари им
заговорил:
„Юдеи и всички вие, които живеете в Йерусалим, нека
ви стане знайно и внимавайте в моите думи. Исуса Назарянина, мжж доказан вам от Бога с сили, чудеса и знамения, кои
то Бог извжрши чрез него посред вас, Добре познавате. Не
го, предаден според определената Божия воля, вие като "хва
нахте, на кржст го приковахте и убихте. Но Бог го вжзкреси,
като развжрза болезните на смжртта, на което ние всички
сме свидетели. Той се вжзвиси до Божията десница и зе от
Отца Светия Дух и изле това, което виждате и чувате.
И тжй, нека знае добре целия израилев дом, че тогова
Исуса, когото вие разпнахте, Бог е него направил Господ и
помазаник".
Сжбралите се като чули това, трогнали се, и рекли на
Петра и другите апостоли: „Какво да направим, братия?"
Петжр им отговорил: „Покайте се и всеки от вас нека се
кржсти в името Исус Христово за прощение греховете ви и
ще приемете дара на Светия Дух. Защото обещанието е на
вас и на чедата ваши и на всички далечни, колкото Господ
Бог наш призове."
Три хиляди души от тия, които приеха поучението на
Петра и апостолите се кржстили още сжщия ден. Всички те
от този ден постоянно другарували с апостолите, участвували
в молитвите им, яли заедно с тях и слушали поученията им.
Л всеки ден, Гаспод прибавял кжм тях все повече и по
вече^, нови хора, които тжрсели своето спасение.
Д а С©[ ПОМНИ. Слизането на Св. Д у х над апостолите
се празднува на педесетия ден от Вжзкресението Христово.
Пада се винаги в понеделник, а в неделята пред него се

празднува праздннка „Педесетница" (Св. Троица).
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Кой е великия сжздател?
Ела тук и виж: ето расцъвнал трендафила. Не
го казват цар на цветята. Колко хубаво се той на
вежда на своето мъхнесто стъбло, каква нежна боя
имат неговите ;перца! С какво сладко благоухание
пълни той въздуха и как радва всекиго, който се
взре в него I
Трендафила е хубав, но има хубосг по-горна от
всяка земна хубост. Оня, който е създал трендафила,
без друго го надминава със своята хубост и трябва
да бъде радост на всяко сърдце.
Коя между живите твари е по-силна от всички
те? Лъвът е най-силното измежду животните. Кога
то той стане от своето легло, ръзтърси своята гри
ва и с своя рев оглуши цялата околност, всичко бя
га от него, даже другите люти зверове на пустинята
се крият от него със страх
Лъва е най-силният от зверо
вете. Но Оня, който го е създал,
надминава всяка сила и якост. Бо
жия гняв е страшен, Той може в
една минута да ни изтреби от ли
цето на земята, и никой неможе
да ни спаси.
Що е в света най-високо? Слънцето се издига
високо над нашите глави по небесния свод и оттам
лее светлина и топлина по земята. От всичко що
можем да видим с нашите очи, слънцето е най-високото от Божите творения.
Но кой живее по-високо от слънцето? Оня, кой
то го е създал, живее в непрестъпна светлина, и
нашите очи не могат да го видят. А пък сам той
всичко вижда, не само през деня, но и ноще. Нищо
скришно няма от него нито на земята, нито в сър
цето на човека.
А кой е тоя велик Създател? Аз искам да зная
неговото име. Тоя велик създател е Бог. Той е найхубав от всичко, каквото човек може да си помисли.
Нат. Грод. — Превод от руски.

Пример за подражение.
всеко училище бяха приготве
Варненско-Преславския Ми ни ученически утра:с песнички,
трополит Г. г. Симеон много декламации, сценички, игри и
обича децата — тжй искренно др. В народното пжрвоначално
и сжрдечно, както сам Бог Исус училище „Св. Наум" утрото бе
Христос ги обича. Това децата ше започнало. Ученици, роди
в епархията му, особено вжв тели и гости беха препжлнили
Варна, гдето му е постояното салона, а номерата от програ
местожителство, твжрде добре мата следваха едно след друго.
знаят. Не се свенят и не стра Гледам, изваднаж спира декланят от него, а напротив кждето матора и настжпва едно раз
и да го видят, тичат при него движване в салона. Всички ста
да му целунат ржка и поздра наха на крака и зашушукаха:
.Дядо владика, дядо владика
вят. А за всеко дете митропо
лит Симеон има ласки, благи иде." Светнаха личицата на де
думи, бащински сжвети и по цата и бжрзаха едно след дру
нещо в себе си, с което да ги го да се отдржпнат да мине в
зарадва. В минути на огорче препжлнения салон. R дядо
ние или умора от усилена ра владика, придружен от архи
бота, този 85 годишен старец мандрит Михаила, благославяй
често дири утеха и отдих меж ки ги с блага усмивка, минава
ду децата. Излиза от митропо ше между тях, за да заеме
лията си и отива при децата в отстжпеното му място в пжручилищата. Влиза вжв всяко вите редове. Настани се и ут
отделение, благославя и напжт- рото проджлжи. С най-голямо
ва всички, а децата се изпре внимание изслуша всяко дете и
варват едно друго да го приб на всяко от тях каза по някоя
насжрдчителна дума. Свжршилижат и му целунат ржка.
Не един пжт, пишущия тия се. Учениците се прибраха да
редове, сам бил свидетел на си получат свидетелствата, но
такива сцени, но тая, която ще не получиха само тях. Дядо
опиша по-долу ме много трог владика, тяхния любимец, им
на и не ще я забравя никога. беше приготвил голяма изнена
Случи се на 1 юлий т. г. На да. Сжс свидетелството си
тая дата вжв Варненските на всеки ученик получи и по ед
родни пжрвоначални училища на хубава книжка за четене.
се раздаваха свидетелствата на Много труд и материални сред
учениците. По тоя случай вжв ства са костували тия книжки
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на митрополит Симеона, догде
ги подбере и набави, но за
милите дечица не бе пожалил то
ва. За него труджт и средствата
изчезнаха за един миг, като гле
даше голямата радост по детски
те личица и чистосжрдечните
благодарности, които му отпра
ви всеко дете сжс свойствена
та си наивност и непрестореност.
Хвала и чест Митрополиту!
Дано неговия пример зарази
мнозина в страната ни.

Нам приятно впечатление" ни
направи художествената излож
ба на още твжрде младия Ясен
Момчев ученик в V! клас при
тжрновската мжжка гимназия.
Изложил е повече от 70 разно
видни картини, из между които
най-силно впечатление правят
портретите, разни пеисажи из
родния му град, гдето може да
се каже че има положителни
резултати. Скиците, а особено
пеисажите, ни напомнят древ
ната столица на Бжлгария, а
пжк покатерените кжщи по
Художествени изложби, скалите и овисналите над мжтВарна като курортен град, ните води на р. Янтра ни на
всяка година привлича гости из помнят дворищата на някогаш
всичките краища на родината ните боляри.
ни, па и чужденци, които нямат J Всички говорят за големият
талант и творческия полет на
море и крайбрежие.
тая млада поетическа душа,
Тая година имахме доста го едва 16 год.
сти — едни дошле да опреснят
Нека джржавата укаже своя
силите си, други да подкрепят та помощ на тоя талантлив и
здавето си, а една твжрде мал
младеж, не да се снаб
ка част за удоволствие при скромен
ди
с
диплом
от някоя европей
вжлшебния черноморски бряг
ска
школа,
а
да доразвие та
и освежителен морски вжздух.
ланта, с който Бог го е надарил.
Както всякога и тая година Да обиколи световните пинако
надпреварваха се наши худож теки, за да се запознае с твор
ници да дойтат в града ни и бите на великите учители —
открият своите художествени художници — и по тоя начин
изложби и запознаят, както нас да даде по-голям тласжк на
варненци, така и гостите ни—се- своята фантазия и по-голям
зонисти сжс своето творчество, темп в своето творчество.
сжс своето изкуство в полето на
Ние го поздравляваме, както
красивото и да продадат част за положения труд така и за
от картините си, защото те от големия успех и му пожелава
това се препитават. Посетихме ме здраве, за да усжвжршенства
всички изложби и останахме талантите си и ни изненада с
твжрде доволни от това що друга още по интересна и раз
видехме. Действително и ние| нообразна художествена изло
като народ си имаме художни- жба.
ни, хоито могат твжрде спокойцо да сжперничат с чуждите. |
Сжобщ. свещ. П. Икономов.

Сходни думи.
1. Име съм на горског" дърво, замените ли ми
първата буква с fit ставам име на животно.
2. Женско име съм, замените ли ми четвъртата
буква с М» ставам име на съд за вода.
3. К — —, служа за подпорка.
с — —, без мене в кухня неможе.
в — —, помагам житото да се засее,
д :— —, срещам се навред из градините.
Палада Костова.

Гатанки.
4. Два брата — единият се облича, другия се
съблича.
5. Два брата постоянно се мъчат да се видят,
но не могат.
6. Четири братя в една риза облечени.

Кибритени клечици.
7.

8.

Разместете четири от клечиците,
за да получите три равни квадрадчета.

От 16 клечици
са наредени чети
ри квадрата. Как ще наредите същите клечици, за
да получите пет.
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Задача,
9. Петър казал: „Лко дам 2 лева на Ясена, то
парите ни ще бъдат по равно, но ако той ми даде
2 лева, аз ще бъда два пъти по-богат от него.
По колко лева са имали?

За рисуване.

10. Увеличете рисунките, изпъстрете с бои и
изпратете в редакцията. Имената на всички ще б ъ 
дат написани в списанието.

Решение на задачите в VI и VII книжка.
СХОДНИ ДУМИ: В р а н а - В а р н а .
вана. 3. Кон — Дона.

2. Гана —

Г а т а Н К И : 4. Грапа. 5. Сърп.

Кибритени клечици.

—

Р е б у с : Две стени и още две става къща.

Съобщение.
Проектираната лотария от фонда „Митрополит Си
меон" за 12 юлий т. г. се отложи за 1 Януарий 1924 год.
Умоляват се ония, които още не са продали билетите и доуредили сметките си да направят това в едно непродължител
но време.
„От фонда".

ИЗВЕСТИЕ.
Под печат са д е в е т а и д е с е т а книжки на списанието
„Витлеем." Те ще излезат заеДНО и ще бждат изпратени на
абонатите до края на м. ноемврий, заедно с вестника за ро
дителите им — „ В и т л е е м " , б р о й 2 .
,С тия книжки и вестника списанието „Витлеем", с Бо
жията помощ ще завжрши п ж р в а т а си г о д и ш н и н а , а
през месец декемврии, редакционния комитет ще тури под
печат п ж р в а т а к н и ж к а о т в т о р а т а ' г о д и ш н и н а на
това толкоз полезно за децата на Православната Цжрква спи
сание, та новите му абонати да я получат за нова година.
Умоляваме ония абонати и настоятели, които още не са
<:и изплатили абонамента и доуредили сметките с редакцията,
да' сторят това най-кжсно до края на този месец. Списанието
се изджржа изключително от абонамента си. Нека всеки се
проникне от това обстоятелство и с неизджлжението си не
става причина на още по големи материални затруднения на
ония, които са поели ангажимент с това свето дело.

От редакцията.

Илюстровано
=Е:--^- калеидарче
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ВИТЛЕЕМ"

за децата на Православната цжрква
1924 год.
Цена 4 лева. Год. I.
Наредено от редакционния комитет на списа
ние „Витлеем".
Родители, свещеници и учители, работници в
нивата Господня, погрижете се с разпространение
то на това календарче между децата, за да им по
пречите да набавят други, сжс сжджржание против
но на нашата Православна Цжрква, тяхната вжзраст и християнски дух.
Всички, които до 15 ноемврий т. г. изпратят в
предплата стойноста на 30 календарчета, ще полу
чават списанието „Витлеем" през втората му година
(1924) безплатно.

Адрес: Мл. Георгиев, щ и к . на сп- „Витлеем", Варна.

Зо

В
Открива се подписка за втората годиш
нина на списанието

„ВИТЛЕЕМ"
религиозно-нравствено списание за деца
Одобрено от Министерството на Народното Просвещение с
.заповед'№ 1286 от 16 Март 1923 год.

Списанието „Витлеем"
от 1 януарий 1924 год. стжпва вжв втората си година.
През тая година списанието ще излиза всеки
месец, освен месеците юлий и август, подреждано
от специален редакционен комитет.
Всеки негов абонат ще получи:
1. 10 книжки от списанието.
2. 2 броя вестник „Витлеем" предназначен
за родителите на абонатите.
3. През м. септемврий, при започване на ид
ната учебна година, една хубава програма и
4. Награди за сполучливо решени задачи,
ребуси, писмени работи, рисунки и др.
Годишният абонамент на списанието остава
пак само

=^= ЗО ле» предплатени. —
Всеки който запише и предплати за пет або
ната, счита се настоятел и ще получава шест го
дишни течения, т. е. едно за него безплатно, а за
повече от 10—20% от стойността им.
Отделно абонати се записват от настоятелите
и свещениците или направо в редакцията, като се
изпратят 30 лв. с пощенски запис.
Пари, писма и всичко що се отнася до списа
нието, се изпраща на адрес: Мя. Георгиев»
редактор на сп. „ В и т л е е н в гр. Варна.

