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Ура чыс та і ве ліч на прай шло асвя-

чэн не да ма во га хра ма Ба ры саў-

ска га епар хі яль на га ўпраў лен ня 

ў го нар свя ці це ля Са вы, пер ша-

га ар хі епіс ка па Серб ска га. Га на-

ро вае мес ца ў гэ тым не вя лі кім 

свет лым хра ме за ня ла іко на свя-

то га Са вы, якую пе рад па чат кам 

бо га слу жэн ня пе рад алі ў дар па 

бла сла вен ні Па тры яр ха Серб ска га 

Іры нея. Пас ля ма леб ну ар хі-

 па стыр Серб скай пра ва слаў най 

царк вы епіс кап Ма ра віц кі Ан то-

ній так са ма пад нёс у дар хра му 

кам плект лі тур гіч ных са су даў.

Аб раз з вы явай свя ці це ля — гэ-

та дак лад ная ко пія фрэс кі з ма нас-

ты ра Мі ле ша ва, ство ра най у го нар 

800-год дзя Серб скай пра ва слаў най 

царк вы.

Ша на ван не свя то га Са вы на Бе лай 

Ру сі мае глы бо кія гіс та рыч ныя ка ра ні. 

Гэ та га свя ці це ля згад вае Фран цыск 

Ска ры на ў ка лен да ры «Ма лой па да-

рож най кні жы цы» (1522) у лі ку са мых 

знач ных сла вян скіх свя тых, а За ха рыя 

Ка пыс цен скі ў сва ім трак та це «Па лі но-

дыя» (1621) на зы вае яго ўзо рам для 

пе рай ман ня.

— Для епіс кап ска га слу жэн ня ў су-

час ных умо вах асаб лі ва важ ныя не 

толь кі прык лад вя лі ка га свя то га Са-

вы, але і яго ня бес нае за ступ ніц тва і 

да па мо га, якія бу дуць асаб лі ва ад чу-

валь ныя, ка лі яму бу дуць пры но сіц ца 

па ста ян ныя ма літ вы ў асвя чо ным хра-

ме ў яго го нар, — лі чаць у прэс-служ бе 

епар хіі.

— Прык лад свя то га Са вы, пла ды 

яго па дзвіж ніц кай і ду хоў на-асвет ніц-

кай дзей нас ці не аб мя жоў ва лі ся ме жа мі 

свя той га ры Афон і Сер біі. Яны ака за лі 

іс тот ны ўплыў на ўвесь пра ва слаў ны 

свет ад Грэ цыі да Мас коў скай Ру сі. Ша-

на ван не свя то га на тэ ры то рыі су час най 

Бе ла ру сі за цвер дзі ла ся ў ХV—ХVІ ста-

год дзі, — рас ка заў епіс кап Ба ры саў скі 

і Мар' і на гор скі ВЕ НІ Я МІН.

Бо га слу жэб ныя пес на пен ні на 

серб скай мо ве вы ка наў дзі ця чы хор 

ка фед раль на га са бо ра Уваск рэ сен ня 

Хрыс то ва го ра да Ба ры са ва пад кі раў-

ніц твам рэ ген та Ксе ніі Ка ча ноў скай. 

Про па ведзь пе рад пры час цем пра чы-

таў свя шчэн нік Ігар Вась ко.

На бо га слу жэн ні пры сут ні чаў і ма-

ліў ся Над звы чай ны і Паў на моц ны Па-

сол Рэс пуб лі кі Сер бія ў Рэс пуб лі цы 

Бе ла русь Вель ко Ка ва ча віч. Як ад зна-

чыў ён, асвя чэн не пра сто ла да ма во га 

хра ма ў го нар свя то га Са вы Серб ска га 

ста ла яшчэ ад ным унёс кам ва ўма-

ца ван не ду хоў на га адзін ства двух 

пра ва слаў ных на ро даў. Гэ та асаб лі-

ва знач на ця пер, ка лі па між Сер бі яй і 

Бе ла рус сю імк лі ва раз ві ва юц ца па лі-

тыч ныя і эка на міч ныя ста сун кі. Та кія 

ме ра пры ем ствы свед чаць пра тое, 

што на шы кра і ны не толь кі раз ві ва-

юць уза е ма вы гад нае су пра цоў ніц тва, 

але і з'яў ля юц ца бра тэр скі мі.

Епіс кап Ба ры саў скі і Мар' і на гор скі Ве-

ні я мін па дзя ка ваў епіс ка пу Ан то нію за 

ар хі па стыр скі ві зіт і ў па мяць аб су мес-

най ма літ ве пад нёс іко ну Еф ра сін ні По-

лац кай. Ён так са ма ўда сто іў ар хі ерэй скіх 

гра мат бе ла рус ка га пра фе са ра Іва на 

Ча ро ту і серб ска га пра ва слаў на га пуб-

лі цыс та Ран ка Гой ка ві ча, які браў удзел 

у ве рас ні ў Дні бе ла рус ка га пісь мен ства 

і дру ку і які пры вёз у дар ад Серб скай 

Па тры яр хіі іко ну свя то га Са вы.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

Свя ты ні

Да па мо гі на дзя цей вы рас туць
З 1 лю та га ў на шай кра і не па вя ліч ва ец ца па мер да-

па мо гі на дзя цей да 3 га доў. Гэ та звя за на з рос там 

ся рэд ня ме сяч най за ра бот най пла ты ра бот ні каў за 

па пя рэд ні квар тал.

Па мер да па мог скла дзе:

на пер шае дзі ця — 405,48 руб ля;

на дру гое і на ступ ных дзя цей — 463,40 руб ля;

на дзі ця-ін ва лі да ва ўзрос це да 3 га доў — 521,33 руб ля.

Як па ве дам ля юць у Мі ніс тэр стве пра цы і са цы яль-

най аба ро ны, гэ тыя па ме ры да па мог бу дуць дзей ні чаць 

да 31 лі пе ня ўключ на.

Свят ла на БУСЬ КО.

ЯСК РА ВАЯ ПЕ РА МО ГА 
ПРЫ ГА ЖУНЬ

Жа но чая збор ная Бе ла ру сі па ін до р-ха кеі 
вый гра ла чэм пі я нат Еў ро пы

У фі наль ным па ядын ку на шы дзяў ча ты абы гра лі 

га лоў ных фа ва ры таў тур ні ру ка ман ду Ні дэр лан даў 

у се рыі бу лі таў з лі кам 4:3, асноў ны час мат ча скон-

чыў ся з лі кам 1:1. Ге ра і няй дня ста ла Ма ры на Ні кі ці на, 

якая спа чат ку зраў ня ла лік у фі на ле, а паз ней у се рыі 

бу лі таў зра бі ла вы ра шаль ны штраф ны кі док.

Гэ тая пе ра мо га ста ла пер шай для на шых ха ке іс так, якія 

зай ма юць цяпер трэ цяе мес ца ў су свет ным рэй тын гу (апя-

рэдж ва юць бе ла ру сак збор ныя Ні дэр лан даў і Гер ма ніі). 

На га да ем, ра ней жа но чая на цы я наль ная збор ная Бе ла ру сі 

па ін до р-ха кеі бы ла двух ра зо вым пры зё рам чэм пі я на таў 

Еў ро пы: у 2016 і 2018 га дах дзяў ча ты за ва я ва лі брон за выя 

ўзна га ро ды, у 2018-м на ша ка ман да за ня ла так са ма трэ цяе 

мес ца на Куб ку све ту.

Ад зна чым, што чэм пі я нат Еў ро пы з'яў ля ец ца дру гім па 

знач нас ці пас ля Куб ка све ту тур ні рам. Ён стаў ад бо рач ным 

да су свет на га пер шын ства 2021 го да, ку ды ад пра віц ца 

шэсць най леп шых ка ман даў Ста ро га Све ту.

З пе ра мо гай на шу збор ную па він ша ваў Прэ зі дэнт.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

Ме ра пры ем ствы, 

пры мер ка ва ныя да 

75-год дзя вы зва лен ня 

вяз няў на цысц ка га 

ла ге ра Асвен цым 

і дня па мя ці ах вяр 

Ха ла кос ту, учо ра 

ад бы лі ся ў Бе ла ру сі 

і па ўсім све це. 

Ар га ні за та ра мі 

ад на го з іх вы сту пі лі 

Мі ніс тэр ства 

за меж ных спраў 

на шай кра і ны і му зей 

гіс то рыі ВАВ.

Учо ра, у 15-ю га да ві ну 

аб вя шчэн ня Між на род на га 

дня па мя ці ах вяр Ха ла кос ту, 

га лоў нае знеш не па лі тыч нае 

ве дам ства кра і ны ра зам з 

шэ ра гам па соль стваў, якія 

акрэ ды та ва ны ў Мін ску, 

ўпер шы ню зла дзі лі ме ра-

пры ем ства ў та кім фар ма це, 

рас ка заў на мес нік мі ніст ра 

за меж ных спраў Бе ла ру сі 

Анд рэй ДА ПКЮ НАС.

«Гэ тае ме ра пры ем ства 

не ры ту аль нае, яно ме ма-

ры яль нае, прак тыч нае — 

па мя таць пра тое, што ча-

ла веч насць у са бе трэ ба за-

хоў ваць, га да ваць і ахоў ваць 

кож ны дзень, — пад крэс ліў 

Анд рэй Да пкю нас. — Мне 

зда ец ца, га лоў ны сэнс на-

шай па мя ці аб Ха ла кос це — 

гэ та на дан не рэ аль най сі лы 

па лі тыч на му, ма раль на му, 

ча ла ве ча му за клі ку — «Ні-

ко лі бо лей».

Пра тое, што пра явы ан-

ты се мі тыз му зна хо дзяць 

мес ца і ў су час най су свет-

най су поль нас ці і кра і ны па-

він ны су мес на зма гац ца з 

імі, ка за лі ў сва іх пра мо вах 

Над звы чай ныя і Паў на моц-

ныя Па слы: Ра сіі — Дзміт-

рый Ме зен цаў, Із ра і ля — 

Алон Шо гам, Гер ма ніі — 

Манф рэд Ху тэ рэр, Ча со вы 

па ве ра ны ў спра вах ЗША 

Джэ ні фер Мур.

«Апош нія не каль кі га-

доў у ЗША і ін шых кра і нах 

све ту іс нуе тры вож ная тэн-

дэн цыя рос ту ан ты се мі тыз-

му, — за яві ла Джэ ні фер 

МУР. — Акра мя та го, мы 

на зі ра ем раз мы ван не па-

няц ця Ха ла кос ту, та му так 

важ на, што бе ла рус кі ўрад 

пра во дзіць па доб ныя ме ра-

пры ем ствы».

На ме ма ры яль най па дзеі 

пры сут ні ча лі прад стаў ні кі ін-

шых дып ла ма тыч ных мі сій, 

ор га наў ула ды, гра мад скіх 

аб' яд нан няў, пар ла мен та-

рыі, ве тэ ра ны, на шчад кі 

Пра вед ні каў све ту. Пад час 

па дзеі ад бы ла ся цы ры мо нія 

ўзна га ро джан ня дып ло мам 

і ме да лём ад па соль ства 

Із ра і ля Пра вед ні ка све ту з 

Бе ла ру сі.

З на го ды па мят най да ты 

ў Бе ла рус кім дзяр жаў ным 

му зеі гіс то рыі Вя лі кай Ай-

чын най вай ны ад кры лі ся 

ча со выя му зей ныя экс па зі-

цыі «Аў швіц», «Вай на. Ха-

ла кост. Па мяць без тэр мі ну 

даў ні ны», «Люс тэр ка па ка-

лен няў», пры све ча ныя лё-

сам ах вяр на цыз му.

Ма рыя ДА ДА ЛКА.

На двор'е
МОК РЫ СНЕГ 
РАЗ ГУ ЛЯ ЕЦ ЦА

А блі жэй да вы хад ных бу дзе 
чар го вая ад лі га і плюс 7-8 гра ду саў

Зноў сі ноп ты кі абя ца юць ня ўстой лі вае на двор'е з 

тэм пе ра тур ным фо нам на 4—8 гра ду саў вы шэй шым 

за клі ма тыч ную нор му. У ся рэ дзі не тыд ня ма гут ны 

цык лон пры ня се сла ту і не па гадзь, па ве дам ля юць 

спе цы я ліс ты Рэс пуб лі кан ска га цэнт ра гід ра ме тэа-

ра ло гіі, кант ро лю ра дые ак тыў на га за брудж ван ня і 

ма ні то рын гу на ва коль на га ася род дзя Мінп ры ро ды.

Ка лі заўт ра ра ні цай на боль шай част цы тэ ры то рыі кра і-

 ны ча ка ец ца не вя лі кі дож джык, то блі жэй да ся рэ дзі ны

дня ў асоб ных ра ё нах праг на зу юц ца ўжо моц ныя апад кі ў 

вы гля дзе даж джу і мок ра га сне гу. Мес ца мі сла быя ту ман і 

га ла лёд, на да ро гах га ла лё дзі ца. Тэм пе ра ту ра па вет ра на

пра ця гу су так бу дзе ва гац ца ад 3 ма ро зу да 3 цяп ла. 

Ня ўтуль нае на двор'е за ста нец ца ў нас і ў чац вер. У гэ ты дзень

ча сам ча ка юц ца апад кі, у асноў ным мок ры снег, уна чы і 

ра ні цай у асоб ных ра ё нах бу дуць моц ныя апад кі і на лі пан не 

мок ра га сне гу. На да ро гах мес ца мі га ла лё дзі ца. Тэм пе ра ту-

ра па вет ра ўна чы скла дзе ад мі нус 3 гра ду саў да 2 цяп ла. 

Удзень праг на зу ец ца ад 2 ма ро зу да плюс 4 гра ду саў.

Мок ры снег з даж джом бу дуць чар га вац ца і на пра ця гу 

су так у пят ні цу. Мес ца мі ча ка юц ца ту ман і сла бы га ла лёд. 

Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы скла дзе ад мі нус 3 гра ду саў да 

2 цяп ла, а ўдзень — ад 2 ма ро зу да 5 гра ду саў цяпла.

Па вод ле па пя рэд ніх пра гно заў ай чын ных сі ноп ты каў, 

у вы хад ныя дні на двор'е бу дуць вы зна чаць фран таль ныя 

раз дзе лы і цёп лыя па вет ра ныя ма сы ат лан тыч на га па хо-

джан ня. Так, у су бо ту ўна чы мес ца мі, ра ні цай і ўдзень — на 

боль шай част цы тэ ры то рыі кра і ны прой дуць ка рот ка ча со-

выя апад кі ў вы гля дзе даж джу і мок ра га сне гу. У асоб ных 

ра ё нах ча ка ец ца ту ман, уна чы сла бы га ла лёд. Тэм пе ра-

ту ра па вет ра ўна чы бу дзе ад мі нус 3 гра ду саў да 3 цяп ла, 

удзень — ад ну ля да плюс 7 гра ду саў. У ня дзе лю на двор'е 

абя ца юць як у па чат ку вяс ны. У дру гі дзень лю та га ўна чы 

мес ца мі, а ўдзень на боль шай част цы тэ ры то рыі кра і ны ча-

ка юц ца ка рот ка ча со выя апад кі, у асноў ным дождж. Уна чы 

мес ца мі бу дзе ту ман. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы — ад 

ну ля да плюс 5 гра ду саў, удзень — 2—8 цяп ла.

Сяр гей КУР КАЧ.

Су пра цоў ніц тва

НІ КО ЛІ БО ЛЕЙ
У му зеі гіс то рыі Вя лі кай Ай чын най вай ны ўша на ва лі па мяць ах вяр Ха ла кос ту

Былая вязніца мінскага гета, старшыня дабрачыннага 
грамадскага аб'яднання «Гілф» Фрыда РЭЙЗМАН 

падчас цырымоніі запальвання свечак.
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Бе ла рус кі дзяр жаў ны пе да га гіч ны ўні вер сі тэт імя 

М. Тан ка пра во дзіць гэ ты па ход ужо 55-ы раз. Зор-

ным ён на зы ва ец ца та му, што на кар це яго схе ма 

на гад вае зор ку. 

Сё ле та ў па хо дзе бя руць удзел так са ма сту дэн ты з Ра-

сіі (прад стаў ні кі Мас коў ска га і Но ва сі бір ска га дзяр жаў ных 

пе ду ні вер сі тэ таў і Ра сій ска га дзяр жаў на га пра фе сій на-пе-

да га гіч на га ўні вер сі тэ та), Ка зах ста на (Еў ра зій скі на цы я-

наль ны ўні вер сі тэт імя Л. Гу мі лё ва), Уз бе кі ста на (Таш кенц кі 

пе ду ні вер сі тэт імя Ні за мі), Турк ме ні ста на і КНР. З 28 да 

31 сту дзе ня больш чым 270 сту дэн таў і вы клад чы каў на-

ве да юць дзе вяць ра ё наў на тэ ры то рыі Мін скай, Брэсц кай, 

Ві цеб скай, Гро дзен скай і Ма гі лёў скай аб лас цей. Адзін з 

атра даў па тра ды цыі па бы вае ў Асі по віц кім ра ё не.

— Для нас вель мі га на ро ва пры маць та кіх гас цей, —

ад зна чы ла на мес нік стар шы ні Асі по віц ка га рай вы кан ка ма 

Ган на Зем ля ну хі на. — Па-пер шае, сту дэн ты на мес цы 

зна ё мяц ца з гіс то ры яй Бе ла ру сі, на вед ва юць па мят ныя 

мяс ці ны. Па-дру гое, яны ма юць зно сі ны не па срэд на са 

школь ні ка мі, па каз ва юць ім сваю праф ары ен та цый ную 

пра гра му. Гос ці рас каз ва юць, якія па тра ба ван ні іс ну юць да

тых, хто ву чыц ца ва ўні вер сі тэ це, на коль кі гэ та прэ стыж на. 

Школь ні кі, у сваю чар гу, па каз ва юць свае куль тур ныя

пра гра мы. На огул Зор ны па ход — вель мі ка рыс ная спра ва 

як для сту дэн таў, так і для на шых школь ні каў, якія ў перс-

пек ты ве мо гуць стаць пе да го га мі.

Су стрэ ча пач нец ца з мі тын гу на цэнт раль най алеі го-

ра да, а по тым гас цей за про сяць у гіс то ры ка-края знаў чы 

му зей. На пра ця гу ча ты рох дзён мо ладзь і іх вы клад чы кі 

бу дуць су стра кац ца са школь ні ка мі, во і на мі-ін тэр на цы я-

на ліс та мі, ве тэ ра на мі Вя лі кай Ай чын най, удзель ні чаць у 

мі тын гах, пры све ча ных па мя ці тых, хто за гі нуў пад час вай-

ны, вы сту паць з кан цэр та мі, ар га ні зу юць май стар-кла сы і 

спар тыў ныя спа бор ніц твы.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

Да 75-год дзя Пе ра мо гі
ЗОР НЫ ПА ХОД ЗА ВІ ТАЎ У АСІ ПО ВІ ЧЫ
Сён ня, 28 сту дзе ня, тут су стра ка юць удзель ні каў 

вя до май па тры я тыч най ак цыі, якія на вед ва юць мес цы ба я вой сла вы

Іко на свя ці це ля Са вы Серб ска га 
ў асвя чо ным хра ме

Фо
та

 Б
ел
ТА

.


