
30.09.2013 Початок роботи фестивалю ЗМІ православних

    

    30 вересня у день святих мучениць Віри, Надії, Любові і матері їхньої Софії у
Свято-Успенській Києво-Печерській Лаврі розпочав свою роботу 8 фестиваль ЗМІ
Православних. 

  Розпочався він із літії по архімандриту Лонгіну, котрий трагічно загинув у
автокатастрофі. Літія відбулася на Лаврському кладовищі поблизу академічного храму
Різдва Пресвятої Богородиці. Її служив Преосвященний єпископ Обухівський  Іона. 

  По завершенню літії у Свято-Успенському соборі Києво-Печерської Лаври відбувся
молебень на початок всякої доброї справи, який відправив Високопреосвященніший
митрополит Бориспільський і Броварський Антоній.   У цьому величному, недавно
відремонтованому, храмі України і пройшло  урочисте відкриття фестивалю. У ньому
взяли участь Високопреосвященніший митрополит Бориспільський і Броварський
Антоній, Високопреосвященніший митрополит Вишгородський і Чорнобильський, намісник
Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври   Павел, Преосвященний єпископ Обухівський,
вікарій Київської митрополії Іона,   Преосвященний єпископ Бородянський, вікарій
Київської Митрополії Варсонофій, Преосвященний єпископ Васильківський, вікарій
Київської Митрополії Миколай, прес-секретар Предстоятеля УПЦ, голова Синодального
інформаційно-просвітницького відділу УПЦ, голова оргкомітету Фестивалю ЗМІ
православних протоієрей Георгій Коваленко, представники
інформаційно-просвітницьких єпархіальних відділів та засобів масової інформації. З
благословення Високопреосвященнішого митрополита Миколаївського і Очаківського
Питирима у заході взяли участь голова та заступник голови
інформаційно-просвітницького відділу Миколаївської єпархії протоієрей Віктор Обезюк і
ієрей Андрій Чиженко відповідно. 

  Серед гостей фестивалю ЗМІ православних були радник Президента – керівник
головного управління з питань гуманітарного розвитку Юрій Богуцький, народний
депутат України Петро Порошенко, генеральний директор Національної радіокомпанії
України Тарас Аврахов, керівник INTER MEDIA GROUP Ганна Безлюдна, Уповноважений
Президента України з прав дитини Юрій Павленко, генеральний директор
Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника Любомир
Михайлина, інші високопосадовці.
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   Після молебню учасники фестивалю заслухали привітання Предстоятеля УПЦ,
Блаженнішого Митрополита Київського і всія України Володимира. 

  Організатори заходу, вдало поєднавши відеоматеріали з виступами гостей та учасників,
розповіли нам про рекомендовані для перегляду, слухання або читання Синодальним
інформаційно-просвітницьким відділом   православні засоби масової інформації; намітили
план подальшої роботи, повідомили про важливі новини у сфері ЗМІ православних.
Також було показано документальний фільм, присвячений архімандриту Лонгіну
(Чернухі). 

  Із завтрашнього дня розпочинається робота фестивалю…
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Інформаційно-просвітницький відділ Миколаївської єпархії
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