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ПРАЗНИК НА ХРИСТИЯНСКАТА 
МЛАДЕЖ И СЕМЕЙСТВО 

21 НОЕМВРИ 2015



Дебатът за социалните форми на човешко съжителство се води едностранно:

Публичното  право  предвижда  наред  с "брака"  и  "регистрираното

партньорство". Това е едно развитие с трайни последствия, тъй като от двете

правни норми  се извеждат  различни права - например при осиновяванията.

Тази година, Конституционният съд на САЩ взе решение за легализация на

еднополовите бракове. Ирландия започна дебата с референдум. Бундесратът

в Германия взе отношение „ „за“ отварянето на гражданския  брак за двойки,

независимо  от  тяхната  сексуална  и  полова  идентичност".  Наративът  за

"равенството между хората" се използва като обещание, понякога дори като

заклинание,  и  без  тънко  чувство  при  отношение на  последствията,  както

например при еднополовия брак и осиновяванията. Необходима е дискусия с

отворен край.

Денят  на  християнската  младеж  и  семейство  e  подходящ  повод  за

размишление и разговор върху тази тема. Българската църква в Хамбург кани

интересуващите се на среща с митрополита за Западна и Централна Европа на

Българската  православна  църква  Негово  високопреосвещенство  Антоний.

Радваме се, че той прие поканата ни и ще бъде наш гост, както и че ще участва

в  тържеството  по повод  приключването на  тазгодишния Детски  конкурс  за

рисунка и ще празнува заедно с малките художници.

ПРОГРАМА

- 21 ноември 2015, СЪБОТА –

10:00 ч. - Света литургия

13:30 ч. - "Църквата като семейство и семейството като църква "
Дискусия с митрополит Антоний

Българска църква "Св.Св. Кирил и Методий "
Am Diebsteich 4, Hamburg-Altona, вход свободен

– 22 ноември 2015, НЕДЕЛЯ –

14:00 ч. – Молебен

14:30 ч. - Детски празник
Представяне на новия календар за 2016 г.
Честване на завършването на Детския конкурс за рисунка на 
тема „Смеещата се азбука"

Икуменически форум, Shanghai Allee 12,
HafenCity, Хамбург, вход свободен


