СВЕТЛЫЯ ДНІ
ПРАВАСЛАЎНЫМ ХРЫСЦІЯНАМ БЕЛАРУСІ
Дарагія суайчыннікі!
Сардэчна віншую вас з Вялікаднем.
Уваскрэсенне Хрыстова з'яўляецца для ўсяго
хрысціянскага свету галоўным сімвалам сапраўднай ахвярнасці і ўсёдаравальнай любові.
Вялікдзень пабуджае вернікаў задумацца над
сэнсам чалавечага быцця, адчуць дачыненне да
вечных каштоўнасцяў, заснаваных на дабрыні,
міласэрнасці і спагадзе.
У гэ тыя свет лыя вес на выя дні кож ны
імк нец ца акружыць кло па там род ных і
блізкіх, падзя ліцца з імі ра дас цю свята, па-

да рыць цяпло душэўных зно сін. Вя лікдзень
аб'яд ноўвае людзей, на тхняе на ства ральную працу і но выя здзяйснен ні на ка рысць
сва ёй Айчы ны.
Няхай свята Уваскрэсення Хрыстова напаўняе нашы сэрцы верай і надзеяй, зацвярджае ў
дамах і сем'ях мір і ўзаемаразуменне.
Ад усёй душы зычу вам моцнага здароўя, поспехаў, здзяйснення самых запаветных жаданняў, шчасця і працвітання.
Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь
Аляксандр ЛУКАШЭНКА.

Выдаецца
з 9 жніўня 1917 г.
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ЦЫТАТА ДНЯ

«ПРЭЗІДЭНТ-АТЭЛЬ»
АДКРЫЎСЯ Ў МІНСКУ
«Прэзідэнт-атэль» гатовы прыняць першых наведнікаў.
Кіраўнік дзяржавы Аляксандр Лукашэнка, перарэзаўшы
сімвалічную стужку, адкрыў учора гасцініцу, перадае
БЕЛТА.
Фота БЕЛТА.

 Заўтра — Дзень друку
Уладзімір МАТУСЕВІЧ:

«Інтэрнэт-прастора —
новая пляцоўка
для традыцыйных СМІ»
Аднак развітвацца з друкаванымі
версіямі яшчэ рана
Фота Марыны БЕГУНКОВАЙ.

Апошнія некалькі гадоў
коль касць ай чын ных
зарэгістраваных друкаваных СМІ застаецца стабільнай — каля
1,5 тысячы найменняў.
Акрамя таго, у нашай
кра і не рас паў сюджва ец ца яшчэ і ка ля
4 тысяч замежных, пераважна расійскіх, выданняў. Разам з тым,
агульнаразовы тыраж беларускіх СМІ — звыш 11 млн экзэмпляраў, замежных — менш за 2 млн. Трэба мець на ўвазе, што
некаторыя спецыялізаваныя, тэматычныя замежныя выданні
маюць у Беларусі невялікія тыражы, а, скажам, «Комсомольская правда в Беларуси» і «Аргументы и факты в Беларуси»
— выданні айчынныя, зарэгістраваныя ў нашай краіне. Самай
масавай газетай працяглы час застаецца «Советская
Белоруссия».
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ПАТРЫЯРШАГА ЭКЗАРХА УСЯЕ БЕЛАРУСI
Уз люб ле ныя ар хi па сты ры,
пастыры, манахi i ўсе верныя
дзецi Беларускай Праваслаўнай Царквы!
ХРЫСТОС УВАСКРЭС!
Сiла гэтага самага радаснага пасхальнага прывiтання зноў
азарае нашы сэрцы. Усяго два
словы — але колькi ў iх сэнсу
i глыбiнi! Нiколькi не перабольшваючы, мы можам сказаць,
што ў iх выяўлена сутнасць усяго Евангельскага вучэння. Яны
— кароткi сiмвал нашай веры,
што вынiкае са слоў апостала
Паўла, якi гаворыць нам: «Калi
Хрыстос не ўваскрэс, то марная i
пропаведзь наша, марная i вера
ваша, — а потым дадае: — Але
Хрыс тос уваскрэс з мёртвых,
першынец з памерлых» (1 Кар.
15: 14, 20).
Вызнаючы Хрыста ўваскрэслым, мы выказваем сваю веру
ў перамогу Дабра над злом,
Жыцця над смерцю, Iсцiны над
падманам, Святла над цемрай...
Вызнаю чы Хрыс та ўваскрэслым, мы напаўняемся надзеяй,
што такая перамога магчыма ў
жыццi кожнага з нас. Вызнаючы
Хрыста ўваскрэслым, мы азараемся любоўю Самога Госпада
нашага Iсуса Хрыста, Таго, Хто
дараваў нам выратаванне ад
граху, пракляцця i смерцi!
Уся наша вера, надзея i любоў — у словах «Хрыстос уваскрэс!» Яны скрозь стагоддзi яўляюць нам, па слове Апостала,
прамудрасць Божую, у тайне

ХРОНІКА АПОШНІХ ПАДЗЕЙ
ЕЎРАКАМІСІЯ ЗАПАТРАБАВАЛА АД ЛІТВЫ ВЯРНУЦЬ ГРОШЫ,
ВЫКАРЫСТАНЫЯ НЕ ПА ПРЫЗНАЧЭННІ
Еўракамісія запатрабавала ад Літвы вярнуць 3,449 млн еўра еўрапейскай дапамогі сельскай гаспадарцы, выкарыстанай не па прызначэнні. Недахопы пры размеркаванні сродкаў у рамках Праграмы
развіцця вёскі выявіў еўрапейскі аўдыт. Акрамя Літвы, фінансавую дапамогу Еўракамісіі павінны будуць
вярнуць яшчэ 13 краін — Бельгія, Чэхія, Германія, Ірландыя, Грэцыя, Іспанія, Венгрыя, Мальта, Польшча,
Партугалія, Славенія, Славакія і Вялікабрытанія. Агульная сума выкарыстанай неналежным чынам дапамогі ў краінах ЕС складае 230 млн еўра.

У КІРГІЗІІ РАЗБІЎСЯ
АМЕРЫКАНСКІ САМАЛЁТ
У Кіргізіі разбіўся самалёт-палівазапраўшчык, які ляцеў з Бішкека ў
Афганістан. На яго борце было некалькі дзясяткаў тон паліва. Катастрофа
адбылася недалёка ад мяжы Кіргізіі з Казахстанам. Самалёт Boeіng C-130
належаў Амерыканскаму цэнтру транзітных перавозак, перадае FOR.kg.
Як сведчаць відавочцы, перад падзеннем самалёт разваліўся ў паветры
на дзве часткі. На месцы яго падзення ўспыхнуў пажар. Пакуль названа
папярэдняя прычына крушэння самалёта-запраўшчыка. Па інфармацыі МНС рэспублікі, ён разбіўся
з-за тэхнічнай няспраўнасці.

ШЧАЦІННЕ — ЗАЛОГ ПОСПЕХУ
Ў ЖАНЧЫН?
Паводле апошняга даследавання Універсітэта Новага Паўднёвага
Уэльса, жанчыны часцей аддаюць перавагу мужчынам з 10-дзённым шчаціннем, чым начыста выгаленым, піша Nature World News.
Характэрна тое, што барада рабіла
ISSN 1990 - 763X
мужчыну прывабным у вачах і жанчын, і мужчын. У прыватнасці, яна
асацыявалася з добрымі бацькоўскімі навыкамі. Трэба сказаць, яшчэ
ў 2008 годзе брытанскія спецыялісты ўстанавілі, што для жанчын мужчына са шчаціннем уяўляўся ідэальным партнёрам для любых адносін:
і кароткачасовых, і доўгачасовых. Пры гэтым барада рабіла мужчыну
больш суровым, мужным і агрэсіўным.

скрытую, якую прадвызначыў
Бог перад вякамi дзеля славы
нашай (1 Кар. 2: 7).
Прызнаваць Хрыста ўваскрэслым з мёртвых — не ўмоўны
звычай, не фармальнасць, не абстрактная iсцiна. Мы верым, што
Пасха Хрыстова мае непасрэднае
дачыненне да нашага ўласнага
жыцця i да жыцця вечнага.
Ва ўваскрасеннi Хрыс та, у
Яго перамозе над смерцю для
нас адкрываюцца новыя перспектывы. Калi мы, нараджаючыся, атрымалi ў спадчыну ад
Адама смяротнасць чалавечай
прыроды, то, адраджаючыся ў
Хрысце праз Хрышчэнне i веру,
мы набываем жыццё ўдосталь
(гл. Iн. 10: 10). Паводле слова
Свяшчэннага Пiсання, як у Адаме ўсе памiраюць, так у Хрысце
ўсе ажывуць (1 Кар. 15: 22).
Ме на вi та ў Та iн стве Хрышчэння мы далучаемся да пладоў Крыжовай Ахвяры Госпада
нашага Iсуса Хрыс та. У Хрышчэннi мы становiмся пахаванымi разам з Хрыстом, а затым
уваскрасаем у Iм праз веру ў
сiлу Бога, Якi ўваскрасiў Яго з
мёртвых (гл. Кал. 2: 12).
Як гаварыў свяцiцель Афанасiй Вялiкi, «Бог стаў чалавекам,
каб чалавек стаў Богам». Адважымся пашырыць словы святога
айца: Бог, стаўшы чалавекам,
памёр, каб мы, абожыўшыся,
уваскрэслi. Хрыстос за ўсiх памёр, каб тыя, хто жыве, жылi
ўжо не для сябе, але дзеля Таго,

ПАДРАБЯЗНАСЦІ

ШТОГОД
У ДТЗ ГІНУЦЬ
270 ТЫС.
ПЕШАХОДАЎ
Гэта 22% усіх ахвяр на
дарогах. Да гэтых лічбаў
прыцягнула ўвагу Сусветная ар га ні за цыя ахо вы
здароўя (СААЗ) напярэдадні Глабальнага тыдня
бяспекі дарожнага руху,
які праводзіцца 6-12 мая.
Экс пер ты СА АЗ ад значаюць, што сярод загінулых
пешаходаў шмат дзяцей і пажы лых лю дзей. Боль шасць
няшчасных выпадкаў са смярот ным зы хо дам пры па дае
на краіны з нізкім і сярэднім
ўзроўнямі даходаў, дзе расце
колькасць аўтамабіляў. Аднак
пытанне аб бяспецы пешаходаў па-ранейшаму актуальнае
ў краінах усяго свету.
Штогод у дарожна-транспарт ных зда рэн нях ва ўсім
свеце гінуць 1,24 млн чалавек.
Мільёны атрымліваюць траўмы
і становяцца інвалідамі. Чвэрць
усіх ахвяр — гэта пешаходы,
якія не маюць ніякага дачынення да транспартных сродкаў.

Хто памёр за iх i ўваскрэс (2 Кар.
5: 15). I калi мы сапраўды ўваскрэслi з Хрыстом, то нам перш за
ўсё трэба шукаць не зямнога i
марнага, а высокага i вечнага,
дзе Хрыстос сядзiць праваруч
Бога (гл. Кал. 3: 1).
Вобраз Уваскрэслага Спасiцеля абавязкова адсылае нас
да неабходнасцi задумацца: цi
выявiла сябе перамога Хрыста
ў нашым асабiстым жыццi? Цi
ўваскрэс Хрыстос у нашай душы i цi паўсталi мы разам з Iм у
сваiм сэрцы?
Мы час та скардзiмся на недас ка на ласць на ва коль на га
све ту. Але пе ра ме на гэ та га
свету да лепшага не можа адбыцца раней, чым мы самi па-

спрабуем зрабiць яго лепшым,
пачаўшы з самiх сябе. I ў Хрысце мы маем рэальную магчымасць перамянiць сваё жыццё.
Толькi ад нас залежыць, цi захочам мы ўстаць на барацьбу
за сваю душу, за нашы сем'i,
за наш народ — а цi дазволiм
нашаму жыццю паступова ператварацца ў пекла.
Гасподзь усё даў нам для таго,
каб мы сталi спадкаемцамi Яго
перамогi. Мужайцеся: Я перамог
свет (Iн. 16: 33), — гаворыць Ён.
Гэты заклiк звернуты не толькi
да апосталаў. Ён звернуты i да
нас з вамi, жыхароў сучаснай
Беларусi. Царква створана Богам для таго, каб усе мы маглi
чэрпаць з Яе сiлы на шляху да
богазапаведанага мiру. Нам дадзены Таiнствы Споведзi i Прычасця, звяртаючыся да якiх мы
задаём рытм духоўнага жыцця,
рытм перамогi над грахом.
Мiласць Божая творыць цуды ў нашай роднай Беларусi,
уваскрашаючы душы людзей,
вырываючы iх з путаў роспачы
i граху, бязвер'я i нянавiсцi. Але
галоўная радасць нашага жыцця — Царква Хрыстова. Я веру,
што, пакуль беларусы будуць
захоўваць у сваёй свядомасцi
паняцце пра святасць Царквы,
Бог не пакiне нас.
Узлюбленыя ў Госпадзе дзецi Беларускай Праваслаўнай
Царквы, прашу вас: веруйце
ў Бога i захоўвайце вернасць
роднай зямлi. У нас багатая i

слаўная гiс торыя — нам ёсць
за што дзякаваць Богу! Сёлета
народы Беларусi, Украiны i Расii адзначаюць 1025-ю гадавiну
Хрышчэння Русi.
Гiс то рыя свя та сцi — гэ та
крынiца надзеi, апора для руху ў будучыню i ўмова нашага
адзiнства. Людзi адрознiваюцца па здольнасцях, сiлах i iнтарэсах. Але калi ў сэрцах нашых
прысутнiчае любоў да блiжняга i
да Айчыны, то нашы адрозненнi
становяцца падобнымi да кветак
на лузе. Яны выяўляюць прыгажосць агульнага, прыгажосць
беларусаў як нацыi.
Я вiтаю з Пасхай Хрыстовай
нашых суайчыннiкаў, якiя знаходзяцца за межамi Радзiмы.
Ваша памяць пра Беларусь i яе
Царкву, ваша праца i малiтвы
вельмi важныя для нас.
Да ра гiя мае! Будзь це пераймальнiкамi Бога... i жывiце
ў любовi, як Хрыс тос узлюбiў
нас (Эф. 5: 2). Нясiце радасць
пра Уваскрэслага Госпада ў навакольны свет: у сем'i, да суседзяў, сваякоў i калег. Не бойцеся
цяжкасцяў жыцця веку гэтага,
але перамагайце iх сiлаю любовi
i малiтвы, бесперапынна памятаючы пра тое, што ХРЫСТОС
УВАСКРЭС! — Сапраўды ўваскрэс Хрыстос! Амiнь!
ФIЛАРЭТ
Мiтрапалiт Мiнскi i Слуцкi,
Патрыяршы Экзарх
усяе Беларусi.
Пасха 2013 года, Мінск

«Праект па зніжэнні ў Беларусі кошту міжсеткавых
званкоў абмяркоўваецца сёння на ўзроўні спецыялістаў
зацікаўленых дзяржорганаў.
У бліжэйшы час плануецца
выпрацаваць адзіны падыход па пытаннях зніжэння
кошту інтэрканекту паміж
сеткамі аператараў сотавай
электрасувязі і далейшым
развіцці паслугі пераносу абаненцкага нумара (MNP). Званок паміж сеткамі сотавых
аператараў заўсёды даражэй,
чым унутры сеткі, паколькі
выкарыстоўваюцца рэсурсы
трох аператараў».

Курсы замежных валют,
устаноўленыя НБ РБ з 04.05.2013 г.

Долар ЗША
Еўра
Рас. руб.
Укр. грыўня

8680,00
11360,00
278,50
1071,60

НАДВОР’Е СЁННЯ
Брэст
Віцебск
Гомель
Гродна
Магілёў
Мінск

+ 12°
+ 12°
+ 26°
+ 12°
+ 14°
+ 14°

УВАГА:
«ПРАМАЯ ЛІНІЯ»!

НАШ
КУЛЬТУРНЫ
СВЕТ
З чаго ён складаецца, як захоўваецца і ўзбагачаецца? На
ўсе пытанні, якія тычацца існавання і развіцця культуры ў Рэспубліцы Беларусь, можна атрымаць адказ з вуснаў міністра
культуры Барыса Уладзіміравіча СВЯТЛОВА. «Прамая
лінія» пройдзе ў рэдакцыі газеты «Звязда» 23 мая, час будзе
ўдакладнены дадаткова.
Папярэдне пытанні прымаюцца па тэлефоне ў Мінску
287-18-69, таксама іх можна
дасылаць поштай ці на электронны адрас: іnfo@zvіazda.
mіnsk.by (з паметкай «для аддзела культуры»). Адказы на
найбольш цікавыя і ак туальныя пытанні будуць надрукаваны ў газеце.

ШКОЛЬНАЯ СТАРОНКА
Ў ЛЕТАПІСЕ ГАЗЕТЫ
«У маі 1942 года было вырашана выдаваць газету «Звязда»,
орган Мінскага падпольнага камітэта. Таварышы Нікіфараў, Сайчык і Валодзя абсталявалі новую тыпаграфію. Прычым першы
нумар «Звязды» набралі ў друкарні імя Сталіна. Набралі газету Барыс Пупко і Воранаў Міхаіл. Першы расстраляны, другі з
усёй сям'ёй у канцы верасня 1942 года арыштаваны гестапа.
Набор «Звязды» вынеслі з тыпаграфіі і аддрукавалі на кватэры
Трафімюка, пасля набор адбываўся на кватэры арыштаванага
Грышына...». Гэта радкі са справаздачы аб працы Мінскага падпольнага камітэта ў другі год ваеннага ліхалецця. І сімвалічна,
што адзін з музеяў, прысвечаных дзейнасці газеты-партызанкі,
знаходзіцца сёння ў школе № 45, што месціцца якраз на вуліцы
Нікіфарава. Туды і завіталі карэспандэнты «Звязды».
Фота Марыны БЕГУНКОВАЙ.
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ПАСХАЛЬНАЕ ПАСЛАННЕ
Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

Кіраўніка дзяржавы азнаёмілі з функцыянальнымі магчымасцямі «Прэзідэнт-атэля», арганізацыяй яго работы. Аляксандр Лукашэнка агледзеў некалькі нумароў гасцініцы, кангрэс-хол «Мінск»,
залу пасяджэнняў, басейн, рэстараны, іншыя памяшканні. Прэзідэнт падрабязна пацікавіўся якасцю работ па рэканструкцыі
гасцініцы, тэрмінам акупнасці.
Адзінаццаціпавярховы будынак «Прэзідэнт-атэля» быў узведзены на месцы гасцінічнага корпуса «Кастрычніцкая». Работы былі
пачаты ў студзені 2011 года, заказчыкам рэканструкцыі выступіла рэспубліканскае ўнітарнае прадпрыемства «Атэль «Мінск»,
генеральнай падраднай арганізацыяй — турэцкая кампанія. Фінансаванне ажыццёўлена за кошт крэдытных сродкаў, прадастаўленых экспартным крэдытным банкам Турцыі «Цюрк Эксімбанк»
(85 працэнтаў ад агульнай сумы затрат) і ААТ «Ашчадны банк
«Беларусбанк» (15 працэнтаў).
Як далажылі Прэзідэнту, цяпер гасцініца можа размясціць у два
разы больш пастаяльцаў, чым ранейшая. Тут створаны ўсе ўмовы як для адпачынку, так і для правядзення розных афіцыйных,
дзелавых мерапрыемстваў. «Прэзідэнт-атэль» дае магчымасць
праводзіць у ім на высокім дзяржаўным узроўні мерапрыемствы
па прыёме і абслугоўванні афіцыйных дэлегацый замежных краін,
міжнародных арганізацый і дзелавых колаў, якія наведваюць Беларусь.

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

Павел ПЕТРУЛЕВІЧ, начальнік упраўлення электрасувязі
Міністэрства сувязі і інфарматызацыі:

Вось ужо мінула чвэрць стагоддзя ад таго часу, як да стэндаў
музея падышлі першыя наведвальнікі. А экспанаты для выставы
збіраліся ажно тры гады — ад таго моманту, калі школа пераехала
ў новы будынак.
— Насамрэч школа павінна была мець нічым не адметны №172. Але
калі я даведалася, што Вячаслаў Нікіфараў быў адным з рэдактараў газеты ў падполлі, то вырашыла дабіцца, каб нумар навучальнай установы
набыў якуюсьці сімволіку. Так супала, што школы №45 у горадзе не было
тады ўжо некалькі гадоў — у 1978 годзе яе будынак на вуліцы Суворава
стаў аварыйным, — успамінае дырэктар школы Людміла Мацюшкова.
— Увогуле я лічу, што выхаванне чалавека пачынаецца з гісторыі тых
мясцін, дзе ён жыве, вучыцца, працуе... Таму і настаўнікі, і бацькі
вучняў збіралі музейны фонд літаральна па крупінках.
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