РОЖДЕСТВЕНСКО ТЪРЖЕСТВО В
ХРАМ "СВ. ПРОРОК ИЛИЯ"
Миналата неделя на 20.12. 2015, след св. Литургия в храм “Св. пророк Илия” се състоя
тържество на децата от Неделното училище при храма, по повод предстоящият тогава
празник Рождество Христово. Децата за пореден път изпитаха радостта да са в Божия храм и
да посрещат празника в него. Тържеството започна с молитвата “Отче наш”, след което децата
представиха стихове, които бяха подготвили: “Детска молитва” на монахиня Валентина
Друмева; стихове посветени на Рождество Христово; “Християнче” на монахиня Валентина
Дурмева; стих посветен на св. Богородица; “Ангелче”-на Монахиня Валентина Друмева. Беше
предстваено солово изпълнение на тропрара на Рождество Христово, както и Рождетсвена
песен. Децата пяха песнопението “Святий Боже…”, припомниха как ангелите благоветили
радостната вест за Христовото раждане на пастирите. И накрая завършиха с викторина, в
която участваха и групата на възрастните ученици от Неделното училище. Празникът на
децата завърши с песнопението “Многая лета…” след което получиха своите подаръци от
протойерей Емилиян Костадинов. Той ги приветства за това, че са се трудили през годината и
им пожела да продължат с това благословено начинание, да посещават редовно заниманията
на Неделното училище.
В същият ден в двора на храма се проведе и акцията “ПОДАРИ ПОДАРЪК” и през целият ден
се събираха различни подаръци от дарители и енориаши. Подаръците се събираха и опаковаха
от ученици доброволци от 91 Немска езикова гимназия “Проф. Константин Гълъбов”.
Също така и приятелите ни от фондация “Има начин” осъществиха кампанията си “Изплети
топлина” като раздаваха шапки и ръкавици на нуждаещи се в двора на храма. Освен това се
проведе и БЛАГОТВОРИТЕЛЕН БАЗАР с ръчно изработени картички от децата на Неделното
училище при храма. За продажбата на картичките помогнаха учениците от клуба по
Филантропия, възпитаници на 105 СОУ “А. Далчев”. Средствата от продадените катрички
са за празника на децата от Неделното училище, които са от семейства в нужда.

