Изложба на картини за деца бе открита в катедралния храм на Видин
Написано от ivailo
Сряда, 07 Декември 2011 16:43

С благословението на Негово Високопреосвещенство Видинския митрополит
Дометиан
в катедрален храм „Св. вмчк Димитър Солунски“ бе
открита
изложба
на
детски картини
с духовна насоченост във връзка с един от най-светлите християнски празници
Рождество Христово.Това каза за Радио “Фокус”- Видин
архимандрит Поликарп
, председател на катедралния храм във Видин. Изложбата бе подготвена от
ръководството на катедралния храм на Видин в партньорство с Регионален
инспекторат по образованието – Видин и Младежкия детски парламент – Видин.
Изложбата е подготвена по проект на архимандрит Поликарп от българския художник
Христо Кърджилов
, обясни архимандритът. Рисунки са издадени в полезни за децата книжки и са
предоставени за закупуване от посетителите на символичната цена от 1 лв. Идеята е
църквата да не бъде далечна и непозната за децата- да бъдат те започнати с образите
и житията на светците. До детските градини в региона са изпратени покани да доведат
децата, за да разгледат изложбата, която ще остане до 20 декември обясни Поликарп.
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Изложбата бе открита от архимандрит Поликарп, председател на храма и от Кристиян
Топалпенчев, председател на младежкия парламент на Видин, който сподели за
съвместна инициатива с катедралния храм, която ще се проведе на 17 декември във
видинския МОЛ – Работилница на Дядо Коледа. Деца от Детска градина „Радост“
изнесоха празнична програма, с която зарадваха гостите и приятелите на Видин.
Участие в изложбата взеха и деца от Детска градина „Желязко поп Николов“ и Детска
градина „Звънче“ от Видин.
Също така бе открита и кутия до Дядо Коледа, в която децата на Видин да пращат
своите писма до добрия дядо.Децата, пуснали свое писмо ще получат отговор и
подаръче на 23 декември, когато е последния учебен ден на децата от детските
градини.
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