ПРАВАСЛАЎНЫМ ХРЫСЦIЯНАМ БЕЛАРУСI
ДАРАГIЯ СУАЙЧЫННIКI!
Сардэчна вiншую вас са знамянальнай
датай — 1025-годдзем Хрышчэння Русi.
Пры няц це хрыс цi ян ства ста ла для
ўсходнiх славян жыватворнай крынiцай,
вызначыла развiццё дзяржаўнасцi, нацыянальных культур, навукi i адукацыi.
Ва ўсе часы Царква служыла веснiкам
надзеi, прапаведавала лепшыя традыцыi
мiласэрнасцi, працавiтасцi i адданасцi Радзiме. I сёння яе аўтарытэт i вопыт запатрабаваны ў грамадстве. Праваслаўная царква
напаўняе жыццё мудрасцю i любоўю, дапамагае захоўваць стабiльнасць i згоду ў
нашым беларускiм доме.

Юбiлей, якi шырока адзначаецца ў Беларусi, Расii i Украiне, дае магчымасць
глыбей адчуць сiлу веры, значнасць сувязi
пакаленняў i духоўнага адзiнства брацкiх
народаў. Упэўнены, што на новым этапе
гiстарычнага быцця Праваслаўная царква
будзе прадаўжаць служэнне, аб'ядноўваючы людзей i застаючыся вернай свайму
абавязку перад Богам i Айчынай.
Жадаю вам моцнага здароўя, поспехаў
у добрых справах i пачынаннях, шчасця,
мiру i дабра.
Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь
Аляксандр ЛУКАШЭНКА.

Выдаецца
з 9 жніўня 1917 г.

30

АЎТОРАК

ЛІПЕНЯ 2013 г.

№ 139 (27504)

Кошт 1800 рублёў

ЛІЧБА ДНЯ

ПРАВАСЛАЎНАЯ ДУХОЎНАСЦЬ —
ФУНДАМЕНТ ЖЫЦЦЯ НАШЫХ НАРОДАЎ

Фота БЕЛТА.

Канструктыўная пазiцыя Рускай праваслаўнай царквы дапамагае нашым
лю дзям за хоў ваць вер насць адзiным гiстарычным караням i добрым
запаветам продкаў, заявiў учора на
сустрэчы з Патрыярхам Маскоўскiм
i ўсяе Русi Кiрылам i прадстаяцелямi
памесных праваслаўных цэркваў Прэзiдэнт Аляксандр Лукашэнка, перадае
карэспандэнт БЕЛТА.
«Гэта з'яўляецца моцнай падмогай тым
iнтэграцыйным працэсам, якiя развiваюцца на постсавецкай прасторы, — адзначыў
кiраўнiк дзяржавы. — Адзiная вера, у аснове славянскiх культур, зблiжае нас i робiць
зразумелымi адзiн аднаму. Нiякiя гранiцы не
могуць раздзялiць тое глыбокае адзiнства,
якое вынiкае з нашай гiсторыi». Аляксандр
Лукашэнка падкрэслiў, што беларускi народ свята шануе i захоўвае веру продкаў
на працягу стагоддзяў, колькасць вернiкаў
у краiне пастаянна ўзрастае.

Прэзiдэнт падзякаваў Патрыярху Кiрылу
i прадстаяцелям памесных праваслаўных
цэркваў за iх iнiцыятыву завяршыць урачыстыя мерапрыемствы ў гонар юбiлейнай даты
Хрышчэння Русi ў беларускай сталiцы. Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што ўпершыню
ў гiсторыi ў Беларусi сустракаюць кiраўнiкоў
i прадстаўнiкоў усiх памесных праваслаўных
цэркваў. «I тое, што высокiя iерархi разам з
нашым народам святкуюць вялiкую гiстарычную дату, сведчыць аб вялiкай ролi праваслаўнай духоўнасцi ў жыццi беларусаў»,
— лiчыць кiраўнiк беларускай дзяржавы.
Паводле слоў Прэзiдэнта, заходняя цывiлiзацыя перажывае глыбокi крызiс маралi i духоўнасцi. «Не проста фiнансавы або
эканамiчны разлад, а вельмi глыбокi крызiс
маралi i духоўнасцi. I настаў ён у тую эпоху, калi прамысловасць i тэхналогii зрабiлi
неверагодны скачок, якi, здавалася, можа
забяспечыць дабрабыт усяму чалавецтву»,
— сказаў Аляксандр Лукашэнка.
«Але менавiта цяпер стала зразумела,
што не хлебам адзiным будзе жывы чалавек,

Br16 трлн
474,7 млрд

што не толькi матэрыяльныя даброты з'яўляюцца вызначальнымi для спакою i працвiтання людзей. Само жыццё прымушае нас зноў
рабiць выбар, шукаць непахiсныя духоўныя
арыенцiры, вызначаць сiстэму каштоўнасцяў», — адзначыў кiраўнiк дзяржавы. Паводле слоў Прэзiдэнта, беларусы, выбiраючы
свой шлях развiцця, абапiраюцца на гуманiстычныя каштоўнасцi хрысцiянства, якiя, на
думку кiраўнiка дзяржавы, сталi маральным
фундаментам нармальнага цывiлiзаванага
грамадства i стасункаў у iм.
«Калiсьцi вельмi мудра адзначыў свяцiцель Цiхан Задонскi: «Як агню ўласцiва
саграваць, вадзе арашаць, святлу прасвятляць, так веры жывой уласцiва праяўляцца
ў добрых справах». Гэтыя словы не страчваюць сваёй актуальнасцi i ў наш час, каб
процiстаяць безду хоўнасцi i бяздумнаму
спажывальнiцтву, каб выхоўваць дастойных
людзей. I тут вялiкi прастор для дзейнасцi як
рэлiгiйных, так i дзяржаўных арганiзацый», — лiчыць Прэзiдэнт.

інвесціравана сёлета ў першым паўгоддзі ў эканоміку і сацыяльную сферу Мінскай вобласці. Гэта на 8,8% больш, чым
за аналагічны леташні перыяд,
паведамляе Камітэт эканомікі
Мінаблвыканкама. Рост інвестыцый шмат у чым абумоўлены правядзеннем мадэрнізацыі
прадпрыемстваў, якая зараз знаходзіцца ў актыўнай стадыі. Выдаткі на набыццё машын, абсталявання, транспартных сродкаў
у першым паўгоддзі склалі 38%
у агульным аб'ёме інвестыцый і
павялічыліся на 14,1% да аналагічнага перыяду 2012-га.
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Курсы замежных валют,
устаноўленыя НБ РБ з 30.07.2013 г.
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чора ў Мінску адбылася гістарычная падзея.
Упершыню на нашай зямлі была здзейснена
Божая літургія першаіерархамі і іерархамі ўсіх Праваслаўных Памесных цэркваў свету. Гэта значыць,
што ў дзень святкавання 1025-годдзя Хрышчэння
Русі ў Беларусі, як да гэтага ва Украіне і Расіі, падчас асобнага набажэнства была прадстаўлена ўся
паўната Праваслаўнай Царквы.

Долар ЗША
Еўра
Рас. руб.
Укр. грыўня

Больш як 50 тысяч чалавек ужо да 9 гадзін раніцы
сабраліся на мінскім замчышчы для ўдзелу ў гэтай унікальнай літургіі. Прылеглыя вуліцы запоўнілі аўтобусы, на
якіх прыехалі святары і паломнікі з усіх 11 праваслаўных
епархій нашай краіны. Хрэсны ход з зіхатлівымі харугвамі
і абразамі, які рухаўся з боку Свята-Марыі-Магдалінінскага храма, быў падобны на бясконцую залатую раку,
якая ледзь утрымліваецца ў сваіх берагах. Нягледзячы на
вялізную колькасць людзей, служба бяспекі праверыла
кожнага чалавека, які сюды прыйшоў. Побач дзяжурылі
некалькі машын хуткай медыцынскай дапамогі. Была
магчымасць папіць вады. Некаторыя вернікі прыйшлі са
складнымі крэсламі і парасонамі ад сонца. Праўда, і першым, і другім карысталіся мала, каб лепш бачыць і не
перашкаджаць адзін аднаму. Быў арганізаваны і святочны
гандаль, які падчас набажэнства нікога не цікавіў. А вось
прадавачкі з задавальненнем фатаграфавалі тое, што
адбывалася перад іх вачамі.
Нават для тых, хто кожную нядзелю наведвае храм,
было нязвыклым гэтае набажэнства. Пад адкрытым небам
узведзены вялізны адмысловы шацёр, досыць адкрыты,

Брэст
Віцебск
Гомель
Гродна
Магілёў
Мінск

НАДВОР’Е СЁННЯ

Фотаздымкі Марыны БЕГУНКОВАЙ.

Машыніст цягніка, які пацярпеў крушэнне ў Іспаніі, прызнаў, што прычынай катастрофы стала яго памылка, паведамляюць інфармагенцтвы са спасылкай на іспанскія СМІ. На допыце Франсіск Амо прызнаў,
што на павароце, дзе цягнік сышоў з рэек, састаў рухаўся з хуткасцю 190 км/г замест дазволеных 80 км/г.
Машыніст заявіў суддзі, што страціў кантроль над тым, што адбываецца, і нават не ведаў, на якім участку
шляху ён знаходзіўся. А калі ўсвядоміў небяспеку і націснуў на тармазы, было ўжо позна. Ён таксама сказаў, што цягнік быў тэхнічна спраўны, чыгуначны пуць быў у нармальным стане і што крушэнне адбылося
выключна з-за яго памылкі. Амо прад'яўлена абвінавачванне ў ненаўмысным забойстве 79 чалавек. Ён
выпушчаны на волю, але кожны тыдзень павінен адзначацца ў судзе.

ПАДРАБЯЗНАСЦІ

АЎТОБУС
З ПІЛІГРЫМАМІ
РАЗБІЎСЯ Ў ІТАЛІІ

ПРАДУКЦЫЮ «РАШЭН» НЕ ПУСЦЯЦЬ У РАСІЮ
Федэральная служба па наглядзе ў сферы абароны правоў спажыўцоў
і дабрабыту чалавека (Расспажыўнагляд) увяла забарону на ўвоз у Расію
кандытарскай прадукцыі ўкраінскага прадпрыемства «Рашэн», паведамілі ў
прэс-службе ведамства. Адпаведныя ўказанні дадзены мытным органам. У Расспажыўнагляда ўзніклі прэтэнзіі да якасці і бяспекі прадукцыі чатырох фабрык
кампаніі «Рашэн» — кіеўскай, вінніцкай, марыупальскай і крэменчугскай. Па
звестках міністэрства даходаў і збораў Украіны, у 2012 годзе ўкраінскія кандытары экспартавалі на рынак
РФ шакаладных вырабаў амаль на $413 млн.

СНЯДАНАК АБАРАНЯЕ СЭРЦА
Правільны сняданак — залог здароўя сардэчна-сасудзістай сістэмы, сцвярджаюць амерыканскія медыкі.
Даследаванне з удзелам 27 тыс. мужчын ва ўзросце ад 45 да 82 гадоў, праведзенае Гарвардскай школай
грамадскага здароўя, паказала, што верагоднасць развіцця сардэчна-сасудзістых захворванняў на 27%
вышэй у тых, хто аддае перавагу не снедаць, у параўнанні з тымі, хто пачынае
дзень з паўнавартаснага прыёму ежы. Даследчыкі лічаць, што паўнавартасны
сняданак дапаможа пазбегнуць нездаровых
перакусаў на працягу дня. Пры гэтым зніжаISSN 1990 - 763X
ецца рызыка гіпертаніі, атлусцення і цукровага дыябету, а таксама непажаданая нагрузка на сардэчна-сасудзістую сістэму. Раней
брытанскія медыкі даказвалі, што, пастаянна
прапускаючы сняданак, за год можна набраць
5-7 лішніх кілаграмаў.

Аўтобус з пілігрымамі сарваўся ў прорву на поўдні Італіі, загінулі 38 чалавек, 11 пасажыраў пацярпелі і дастаўлены ў мясцовыя бальніцы з
сур'ёзнымі раненнямі, паведамляюць інфармагенцтвы.
Аўтобус з 50 пасажырамі ў
салоне сутыкнуўся з аўтамабілямі, прабіў металічныя агароджы на віядуку і зваліўся з
вышыні 25 м. Кіроўца аўтобуса загінуў. Сярод ахвяраў
катастрофы ёсць дзеці.
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка ад імя
беларускага народа і сябе
асабіста выказаў спачуванні
Прэзідэнту Італьянскай Рэспублікі Джорджа Напалітана,
родным і блізкім загінулых у
выніку аўтакатастрофы каля горада Авеліна.

КОРАТКА
Кiтай выдзелiць Беларусi
150 млн кiтайскiх юаняў (або
звыш $24,463 млн) на будаўнiцтва студэнцкага iнтэрната.
27 лiпеня ў Брэсце, падчас святкавання Дня горада
«Бярэсце-2013», адкрылася
алея лiх та роў. Алея ста ла
своеасаблiвым падарункам
гораду да яго чарговага дня
на ра джэн ня ад мяс цо вых
прадпрыемстваў i арганiзацый i пакуль складаецца з 28
лiхтароў. Мяркуецца, што ў
перспектыве, да тысячагоддзя Брэста, iх будзе 40 — на
працягу ўсёй вулiцы Гогаля.

У Рэ чыц кiм ра ё не трое
вадзiцеляў СВК «21 З'ЕЗД
КПСС» былi траўмаваныя шаравой маланкай. Механiзатары былi занятыя на адвозцы
збожжа, мяркуецца, што траўмы яны атрымалi, калi абедалi
ў полi.

Фота Марыны БЕГУНКОВАЙ.

Сёння на захадзе краіны чакаюцца моцныя ліўні і нават
град.
На тэрыторыю Беларусі будуць паступаць даволі цёплыя
паветраныя масы міжземнаморскага паходжання. А вось у заходні рэгіён краіны завітае актыўны
атмасферны фронт з боку Заходняй Еўропы, паведаміла рэдакцыі
спецыяліст Рэспубліканскага
гідраметцэнтра Мінпрыроды
Вольга ФЯДОТАВА.
Таму 30 ліпеня ў большасці
рэгіёнаў Беларусі без ападкаў,
толькі ў Брэсцкай і Гродзенскай
абласцях чакаюцца кароткачасовыя дажджы і навальніцы.
У сераду актыўны франтальны раздзел «накрые» ўжо ўсю
тэрыторыю нашай краіны, таму
кароткачасовыя дажджы будуць
ужо паўсюдна. Месцамі навальніцы, пры навальніцах моцны
парывісты вецер да 15—20 м/с.
Тэмпература паветра ўначы на
сераду — 12—19 цяпла, удзень
— плюс 21—28 градусаў, а па
ўсходзе — да 30 цяпла.
У першы дзень жніўня ўначы
месцамі, а ўдзень паўсюдна кароткачасовыя дажджы, у асобных раёнах навальніцы. У ноч на
1 жніўня будзе плюс 12—18, а
ўдзень — 21—28 градусаў.
Сіноптыкі прагназуюць, што
ў пятніцу да нас завітае больш
свежае паветра з боку Скандынаўскага паўвострава.
Сяргей КУРКАЧ.

ЧАС КАМПЛЕКТАВАЦЬ
РАНЦЫ!
З 10 ліпеня па краіне пачалі працу школьныя базары. Карэспандэнт «Звязды» прайшлася па некалькіх сталічных універмагах
і пераканалася, што яны цалкам гатовы да
новага школьнага сезона і чакаюць сваіх пакупнікоў.
Над уваходам у галоўны ўнівермаг вялікая расцяжка запрашае
збірацца «У школу з ГУМам». І хоць
традыцыйнага вулічнага школьнага
базару тут няма, затое ўнутры крамы школьныя тавары прадстаўлены ў пашыраным асартыменце. Тут
і канцылярскія тавары, і адзенне,
і абу так... Дарэчы, вядучы таваравед па абутку Тамара АЛЯКСАНДРАВА адзначае, што попыт
на гэтую прадукцыю ўжо з'явіўся.
— У нас вельмі шырокі асартымент абутку на любы густ. Прадстаўлены ён пераважна беларускімі
вытворцамі, але ёсць і замежныя
— Расія і Кітай. Наш абутак ні ў чым
не саступае імпартнаму, хіба што
замежныя мадэлі маюць больш яркіх колераў, затое ў нашых больш
натуральных матэрыялаў, — запэўніла Тамара Аляксандрава.
А вось ЦУМ арганізаваў дадатковы гандаль школьнымі таварамі
як унутры крамы, так і ў вулічных
павільёнах. Тавараведы адзначаюць, што з кожным днём гандаль
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ІСПАНСКАГА МАШЫНІСТА ВЫПУСЦІЛІ НА СВАБОДУ

у якім размясціліся часовы алтар і прастол. Такім чынам
многім было відаць тое, што ў звычайным храме бывае
схаваным іканастасам ад вачэй вернікаў. Перад шатром
з выявамі беларускіх і рускіх святых у чатыры рады выстраіліся беларускія і замежныя святары і епіскапы, якія
сустракалі першаіерархаў. Іх акружала мора людзей, многія з якіх трымалі абразы.
Уся дзея транслявалася на два вялізныя экраны і была
агучана магутнымі дынамікамі.
Божую літургію на Мінскам замчышчы адслужылі Патрыярх Александрыйскі і ўсяе Афрыкі Феадор, Патрыярх
Іерусалімскі і ўсяе Палесціны Феафіл ІІІ, Патрыярх Маскоўскі і ўсяе Русі Кірыл, Патрыярх Сербскі Ірыней, Архіепіскап
Новай Юсцініяны і ўсяго Кіпра Хрызастом ІІ, Мітрапаліт
Варшаўскі і ўсяе Польшчы Сава і Мітрапаліт усяе Амерыкі
і Канады Ціхан. За набажэнствам маліўся Каталікос-Патрыярх усяе Грузіі Ілія ІІ.
Прад ста я це лям са слу жы лі міт ра па літ Мек сі кі,
Цэнт раль най Аме ры кі, Ка ры баў і Ве не су э лы Ан тоній, кі раў нік дэле га цыі Ан ты ахій ска га Па тры яр ха та;
міт ра па літ Фі лі пскі, Не апаль скі і Фа сос кі Пра ко пій,
кі раў нік дэле га цыі Элад скай Пра ва слаў най Царк вы;
міт ра па літ Кар чын скі Іа ан, кі раў нік дэле га цыі Ал банскай Пра ва слаў най Царк вы; ар хі епіс кап Прэ шаў скі
Рас ці слаў, кі раў нік дэле га цыі Пра ва слаў най Царк вы
Чэш скіх зем ляў і Сла ва кіі; Міт ра па літ Мін скі і Слуц кі
Фі ла рэт, Па тры яр шы Эк зарх усяе Бе ла ру сі; чле ны
Святога Сінода Рускай Праваслаўнай Царквы; архіерэі
Бе ла рус ка га Эк зар ха та; чле ны дэле га цый Па мес ных
Пра ва слаў ных Цэрк ваў у свя тым са не; ду хавен ства Бе ла рус ка га Эк зар ха та.
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8850,00
11740,00
269,50
1088,09

становіцца ўсё больш ак тыўным. Нягледзячы на
тое, што «гонка» за таварамі да школы пачнецца
з другой паловы жніўня, а іх пашыраны асартымент будзе прадстаўлены да 10 верасня, супрацоўнікі крам раяць не адкладаць пакупкі на
апошні момант.
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