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На корицата: На 21 декември, учениците и учителите от Българското учи-
лище в Прага, организираха празненство, на което пожелаха весели праз-
ници и щастлива Нова Година на всички присъстващи

КОлеДа, КОлеДа, КОлеДа! ...

... Нова Година, Нова Година, Нова Година! Имам желание да напълня страницата 
само с тези три думички и съм убедена, че ще ги изчетете до край. Защото уха-
ят на коледни сладки и звънят с камбанките на елените на Дядо Коледа (за онези 
от вас, които като мен година след година се питат как се казват, имената им 
са: Дашър, Денсър, Пренсър, Виксен, Комета, Купидон, Донър, Блитцен и Рудолф).
Коледните празници разделят зимата на две части, като в първата половина 
ни карат да ги очакваме, а във втората – да си ги спомняме.
Коледните празници са времето на големите лични обещания за кардинални 
и радикални промени, с които за цяла една година се обричаме на шикалкавене.
Коледните празници са празници на обичта и топлината. И докато траят, 
най-лесно се съгласяваме с думите на Ян Верих: „A přece každého dne byl svět 
o chlup lepší než včerejšek, i když lidi dělají psí kusy, aby tomu tak nebylo.“
Пуснете си коледни мелодии, скъпи читатели, пригответе си чинийка с коледни 
сладки, сгушете се удобно между куп меки възглавници, отворете броя на „Роден 
глас“, който е в ръцете ви и забравете за околния свят. Не се притеснявайте, 
той няма да ви забрави!
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ПРеди няколко дни художникът тодоР янков донесе ПРоекта 
за новоГодишната каРтичка, с  която БълГаРският клуБ в  ПРаГа 
ще честити коледа и  нова Година на своите ПРиятели, колеГи 
и  сътРудници. вече е  ПоРъчана за Печат и  нищо чудно да 
я  Получите ПРеди сПисанието и  тези мои думи. но в  момента 
Гледам цифРата „2010“, изПисана въРху каРтичката, и  се 
замислям за най-важното, което ПРедстои на ПРажкия клуБ 
ПРез въПРосната Година – на ПъРво място честването на … но 
тук изБъРзвам. ПРавилно е  ПРеди да ви кажа какво ПРедстои 
ПРез идващата Година, да хвъРля ПоГлед към онова, което 
наПРавихме ПРез отминаващата.

Коледна 
картичка
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К улминационната точка сред 
събитията през 2009 година 

беше една грандиозна изява, която 
едва ли ще бъде надмината скоро 
– откриването на паметника на Св. 
Св. Кирил и Методий в Микулчице. 
Няма да излъжа, ако пиша, че изя-
вата беше подкрепена от цялата бъл-
гарска общност в Чехия.

Идеята за издигането на памет-
ника се роди година по-рано – по 
време на традиционното честване 
на Деня на българската просвета 
и  култура и  на славянската писме-
ност в Микулчице. Всички присъст-
ващи откликнаха спонтанно, а  ви-
цепрезидентът Ангел Марин стана 
патрон на цялата изява. Проведоха 
се заседания на българските клубове 
и сдружения в Чехия и на българи-
те в Европа в рамките на „Съюза на 
българите в  Европа“. Подадоха ни 
ръка Държавната агенция за бълга-
рите в чужбина, Министерството на 
културата на България, Народното 
събрание и  Президентството. Със 
съдействието на Георги Пирински, 
председател на Народното събра-
ние, българската държава отпусна 
100 000 евро. С  15 000 евро участ-

ва Българската строителна камара, 
а с 2000 евро – Българска спестовна 
каса. Общият приход от всички да-
рения, включително личните, възле-
зе на 3 591 000 крони.

След това дойде ред на самата 
работа. Скулпторът Емил Венков 
се справи блестящо не само като 
творец, но и  спазвайки невероятно 
краткия срок от една година. Изця-
ло ни подкрепиха д-р Зденек Синек, 
директор на историческия ареал 
в Микулчице, д-р Ирена Хованчико-
ва, директор на музея „Т.Г.Масарик“ 
и  Йозеф Хелешиц, кмет на Микул-
чице.

Така настъпи големият ден – от-
криването на 23 май. В  Микулчи-
це се събраха над 2000 българи. 
В  тържествената програма участ-
ваха ансамбъл „Гергьовден“ от Рад-
нево и  фолклорни групи „Китка“ 
от Бърно и  „Корделка“ от Чешкото 
фолклорно сдружение. Паметника 
откриха Георги Пирински, посланик 
Здравко Попов и Михал Хашек, уп-
равител на Южноморавска област.

Тук бих искал да благодаря: на 
вицепрезидента Ангел Марин за 
безрезервната му подкрепа; на Ге-



орги Пирински – 
за финансовите 
средства, без ко-
ито нямаше да 
стигнем до никъде; 

на всички онези, които ни повярва-
ха и  направиха лични дарения; на 
местните власти за оказаното съдей-
ствие. И на онези, които решиха да 
дойдат на откриването. Благодарим 
още веднъж от сърце!

Онези, които ни познават знаят, 
че никога не спираме. Още по време 
на откриването на паметника отпра-
вихме поглед към следващия етап – 
да превърнем Микулчице в място за 
поклонение, наред с  поклонението 
в  Рим, където е  гробът на Св. Ки-
рил. Редно ли е на общия празник на 
двамата братя да се прекланяме пред 
паметника само на единия от тях? 
Присъстващите държавни пред-
ставители обещаха, че ще направят 
постъпки, за да бъде преклонението 
в Микулчице включено в програма-
та на Министерски съвет.

От събитие, което ни радва, пре-
минавам към проблем, който ни 
безпокои. Веднъж го нарекохме сага 
и за статията „Ще има ли българско 
училище в Прага?“ върху нас се изля 
такъв порой от критики, каквито не 
помним от времето, когато се бо-
рихме за запазването на Българския 
дом в Прага. Както се досещате, ду-
мата ми е за българското училище 
„Д-р Петър Берон“ в  Прага, което 
е  може би последното българско 
държавно училище извън пределите 
на България. Писахме, ухажвахме, 
молихме, сърдихме се. Без резултат. 
През тази година училището навър-
ши 61 години. Помещава се в  нова 
и  хубава сграда, разполага с  добро 
оборудване и  прилежащо общежи-
тие. Предвид постоянното нараства-
не на българската общност, е  учуд-
ващо, че продължава натискът за 
закриването му. Не се вписва в тен-
денцията за създаване на Неделни 
училища. Забравя се, че те са само 
курсове по български език и народ-
ни танци. Но – замълчи сърце!

Радост и  безпокойство нами-
раме в  дейността на българските 
клубове и организации. Темпото си 
без проблем поддържат Пражкият 
и Остравският клуб. Все по-активни 
стават клубовете в  Пилзен и  Бър-
но. Оломоуцкият клуб губи темпо, 
Хомутовският клуб върви към за-

криване. Клубовете в Мост, Кладно, 
Усти над Лабем и  Млада Болеслав 
полагат усилия за съхраняването си. 
Хубавото е, че зачестиха съвместни-
те изяви между сдруженията. Бъл-
гарският клуб в Прага със „Заедно“ 
и „Българска беседа“, клубът в Бър-
но с клуба в Пилзен, сдружение „За-
едно“ и сдружение „Пирин“.

Продължаваме участието си 
в  традиционни изяви като меж-
дународния фолклорен фестивал 
„Прага – сърцето на народите“. За 
пореден път участвахме и  във фут-
болния турнир на малцинствата за 
купата на Сената. През тази годи-
на представянето ни беше може би 
най-лошото за последните години. 
Догодина отборът ни ще се със-
тезава с  нови екипи – дано това ги 
стимулира. Намаляха и  изявите на 
фолклорна група „Лира“ към Бъл-
гарското училище. И  за тях осигу-
рихме комплект от 15 нови носии, 
заедно с  всички аксесоари. Дано 
и при тях това се отрази благотвор-
но.

Спазваме утвърдените традиции, 
но и създаваме нови – през тази го-
дина отново направихме българска 
вечер на кораба на братя Форман 
„Тайнство“. От България пристигна 
бургаският бард Пламен Ставрев, 
който изнесе чудесен концерт. По-
дали сме проект към Кметството на 
Прага и  се надяваме и  догодина да 
получим средства за осъществява-
нето й.

Трябва да отбележа, че измина-
лата година беше рекордна по раз-
мера на получените субсидии. От 
проекти към чешките министерства 
получихме над един милион крони. 
Ако прибавим и даренията за памет-
ника на Св. Св. Кирил и  Методий, 
цифрата приближава пет милиона 
крони. А  това е  сума, която не е  за 
пренебрегване и  едва ли ще я  над-
минем в скоро време. Дори обратно-
то – „обещават“ ни, че поради ико-
номическата криза, през следващата 
година субсидиите ще намалят. Но 
и кризата няма да е вечна!

Благодарение на субсидиите от 
Министерството на културата на 
Чехия, продължава с  все по-голям 
успех да излиза списание „Роден 
глас“, печатният орган на организа-
цията. Всеки от вас има възможност 
да си създаде собствено мнение за 
качествата му. За мнението на Ми-

нистерството на 
културата съдим 
по липсата на санк-
ции.

Някак незабе-
лежимо, в  руслото на безпро-
блемните активи се включи механа 
„София“ в  Българския дом. Мно-
го бързо свикнахме с  разнообраз-
ното меню, безупречната хигиена 
и приятна атмосфера, която с много 
грижа, вече пета година, осигурява 
арендаторката Мариола Иванова. 
Отдавна забравихме проблемите, 
които ни създаваха предишните на-
ематели. Забравихме и да й благода-
рим. Кога да го направим, ако не по 
Коледа?

Малко от младите хора, които все 
още нямат нужда да спрат за почив-
ка, осъзнават, че българските домове 
са не само място, в което трябва да се 
организират (новаторски) културни 
събития. Българските домове в Че-
хия са буквално и домове, в които 
можем да поседим, да се видим и да 
поговорим. Те са място, където се 
събираме по случай всенародните 
и  национални празници като Баба 
Марта, Освобождението от осман-
ско робство и Коледа. Място, където 
всяка година организираме и  коле-
ден обяд за нашите суперсеньори.

Българските домове са и клубове, 
в които игрите на шах, табла и карти 
продължават ежеденевно, а  телеви-
зорът с  български програми почти 
не спира. В  Българския дом в  Пра-
га редовно пристигат българските 
ежедневници „Труд“ и „7дни спорт“, 
българският седмичник „Седем“ 
и  чешкият вестник „Право“. През 
тази година озвучихме Дневния 
клуб и сега там могат да се провеж-
дат музикални и кино вечери. 

Правим всичко онова, което под-
държа живота на българската общ-
ност в Чехия вече 130 години. И с това 
ви издадох събитието, за което ми се 
искаше да ви напиша още в началото: 
през 2010 г. ще честваме навършва-
нето на 130 години от официалното 
признаване на българското общество 
в  Чехия и  основаването на първото 
българско сдружение – „Българска 
седянка“, чийто наследник е Българ-
ската културно-просветна организа-
ция. Каним Ви отсега!

А  дотогава: Честита Новата 2010 
Година, скъпи сънародници! Бъдете 
здрави и щастливи! 
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на 9 и  10 ноемвРи, в  остРава се ПРоведоха „дни на БълГаРия в  остРава“. в  техните Рамки се 
състояха сРещи между ПРедставители на моРавско-силезийска и  БуРГаска оБласт. съБитието 
ПРотече Под ПатРонажа на яРослав Палас, уПРавител на моРавско-силезийска оБласт и здРавко 
ПоПов, Посланик на БълГаРия в чехия. БоГатата и РазнооБРазна ПРоГРама, целяща да съдейства за 
Развитието на икономическите и тъРГовски отношения, включваше официални сРещи на ниво 
дъРжавен аПаРат, култуРна част, Бизнес фоРум и деГустация на БълГаРски вина.

„Дните на България в  Острава“ 
стартираха с официална среща меж-
ду Ярослав Палас, управител на Мо-
равско-Силезийска област, Здравко 
Попов, посланик на България в  Че-
хия и Константин Гребенаров, облас-
тен управител на Област Бургас. По 
време на срещата те подписаха дого-
вор за двустранно сътрудничество. 
Целта на споразумението е да се за-
дълбочат добрите взаимоотношения 

между България и  Чехия на регио-
нално ниво и  да се сложи началото 
на културното и стопанско побрати-
мяване на двете области. При полага-
нето на подписите присъстваха още 
Йорданка Ананиева, заместник-кмет 
по образование и  култура в  Бургас, 
проф. Николай Овчаров, доц. д-р 
Галя Христозова, зам.-ректор на Бур-
гаски свободен университет, Илия 
Михов, член на обществения съ-

вет за култура и спорт към Община 
Бургас, Марин Йовчевски, съветник 
към Посолството, Коста Димитров, 
председател на интерпарламентарна-
та група за приятелство с  България 
в чешкия парламент и Иржи Взиен-
тек, заместник-управител на Морав-
ско-Силезийска област.

„Двете области имат много общи 
профили, което позволява да се 
създаде конкретно и  многообразно 

Дни на България       в Острава
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сътрудничество – каза по повод на 
събитието посланик Здравко По-
пов. – И двете са водещи в тежката 
промишленост, машиностроенето, 
металургията и минния добив. Дру-
го важно звено е  селското стопан-
ство. Бих добавил и туризма, защо-
то Област Бургас е  много известен 
черноморски туристически район, 
а Моравско-Силезийска област при-
тежава капацитет в сферата на бал-
неосанаториумите и  екотуризма. 
И  разбира се – сферата на образо-
ванието и  културата, в  която също 
бяха набелязани редица възмож-
ности за съвместни образователни 
и  културни проекти. Двете области 
имат огромен потенциал и  би било 
чудесно, ако осъществят ползотвор-
но сътрудничество. Мисля, че всич-
ко е в наши ръце и сме в състояние 
да го направим.“

идеята за осъществяване на 
„Дните на България в  Острава“ 
принадлежи на Българското по-
солство в прага. Ражда се няколко 
месеца по-рано, в  разговор между 
посланик Здравко Попов и Димитър 
Николов, кмет на Бургас. „Обсъдих-
ме възможно представяне на Бургас 
в  Чехия – казва посланик Здравко 
Попов – и стигнахме до заключение-
то, че то не трябва да бъде абстракт-
но, а  обвързано с  перспектива за 
регионално сътрудничество. Об-
съждайки няколко региона в Чехия, 
стигнахме до Моравско-Силезий-
ската област като най-отговаряща на 
профила на Област Бургас.“

Управителят на Моравско-Си-
лезийска област – Ярослав Палас, 

е  български възпитаник, абсолвент 
на Висшия селскостопански инсти-
тут в  Пловдив. „Отношението ми 
към България е много положително 
– казва той. – Преживях там най-ху-
бавите години от своя живот и  по-
лучих много добро образование. 
Живях в  страна, която се отнасяше 
изключително приятелски към мен. 
Запознах се с  много хубави хора 
и  с  много от състудентите си про-
дължавам да поддържам връзка. 
Всяка година се връщам на почивка 
в България.“

Добрите спомени, които Яро-
слав Палас запазва за България, се 
проявяват в  бъдещата му работа. 
Като народен представител е  член 
на интерпарламентарната група за 
приятелство с  България в  чешкия 
парламент. „Сътрудничеството ни 
не беше формално, особено преди 
встъпването на България в  Евро-
пейския съюз – казва той. – Като 
министър на земеделието винаги 
съм съдействал за плавното присъ-
единяване на страната към ЕС. По-
късно, като министър на земеделие-
то, бях щастлив, че министерството, 
което оглавявах, може да предаде на 
България много от своя опит“.

Константин Гребенаров, управи-
тел на Област Бургас, също високо 
оцени събитието. Изтъкна, че мно-
гото работни срещи, безнес-форума 
и културната програма ще му позво-
лят да събере богата информация. 
„Със сигурност ще отпътувам из-
пълнен с  впечатления и  желанието 
ми е  след завръщането да разкажа 
за тях, както и какъв изключителен 

град е  Острава, на своите колеги 
и  сътрудници.“ Сред възможните 
области за сътрудничество на първо 
място изтъкна туризма. „Надяваме 
се отново да привлечем чешките ту-
ристи на нашето Черноморие – каза 
той пред чешките журналисти. – 
Както вашите родители са се чувст-
вали добре, така и  вие да останете 
доволни. Разбира се имаме и  пред-
ложения в областта на индустрията. 
Искаме да покажем Бургаска област 
като един икономически развит ра-
йон с  добра промишленост. Освен 
това произвеждаме едни от най-
добрите вина в  България. Член на 
нашата делегация е  проф. Николай 
Овчаров, защото искаме да изтък-
нем мястото на Бургас като един от 
най-големите духовни и  културни 
центрове в  България.“ Дали двете 
области ще намерят общ език? „Това 
е  първата стъпка и  се надявам, че 

Дни на България       в Острава
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няма да бъде последна. Вярвам, че 
ще намерим общи взаимни интере-
си и сътрудничеството ще се развие. 
Не случайно сме тук. Разчитаме, че 
посещението ни ще има действите-
лен резултат.“

Това не е  първата среща на ре-
гионално ниво, която Българското 
посолство в  Чехия организира, ма-
кар и да е първата от такъв мащаб. 
Предхождат я подобни срещи меж-
ду Южноморавска област и  Област 
Варна, съответно градовете Бърно 
и Варна, Пилзенска и Старозагорска 
област, съответно градовете Пилзен 

и  Стара Загора. Планират се срещи 
между регионите и съответно градо-
вете Оломоуц и Велико Търново.

След официалната среща пос-
ледва културна програма, която 
стартира в  Дома на културата на 
Острава. По време на официално-
то откриване, главните участници 
благодариха за подкрепата при 
организирането на събитието на 
българската общност в  Острава. 

„Нашата политика цели да осъщест-
вява подобни регионални сътруд-
ничества в  онези области и  градо-
ве, в  които има българска общност 
– каза посланик Здравко Попов. 
– В този регион живеят много бъл-
гари, за които той е  втора родина. 
В  Острава се намира една от най-
големите организации на българи 
в  Чехия – Българският културен 
клуб в Острава, който има решаващ 
принос за съхранение на български-
те културни и  езикови традиции. 
Бих искал да приветствам неговата 
председателка Сирма Зидаро и  да 

благодаря на нея и  на останалите 
членове на общността за съпричаст-
ността им към днешното събитие.“

Началото на вечерта беше поста-
вено с изпълнения на „Танцова ака-
демия Бургас“. Последва концерт на 
бургаската певица Тони Димитро-
ва, която с песните си припомни на 
всички присъстващи топлината на 
лятното българско слънце и арома-
та на морето.

Проф. Николай Овчаров направи 
кратка презентация на културната 
политика на България и запозна при-
състващите с  развитието на култур-
ния туризъм през последните години. 
В рамките на презентацията предста-
ви факти и филм за археологическите 
открития в България. „В Острава съм 
не толкова като археолог и  открива-
тел на Перперикон, а по-скоро в роля-
та на човек, който се занимава с раз-
витието на културния туризъм през 
последните години – каза за участи-
ето си в събитието проф. Овчаров. – 
Всички знаем, че нашите паметници 
нямат необходимата реклама. А тя не 
може да се осъществи, без хора като 
мен, които да популяризират факти-
те. Целта ми е да представя културно-
то наследство на страната ни.“

Вечерта приключи с коктейл и де-
густация на български вина.

програмата през втория ден 
започна с  откриване на фотоиз-
ложбата „традиции“ в  изложбен 
център „Шагал“. Изложбата съста-
вят трийсет голямоформатни фото-
графии, посветени на традиционни 
български обичаи, дело на младия 
български фотограф Александър 
Михайлов. Една изключителна из-
ложба в  една от най-представител-
ните галерии на Острава.

Изложбен център „Шагал“ е  от-
крит веднага след промените през 
1989 г., тоест точно преди 20 годи-
ни. Първата изложба е открита през 
1990 г. Днес център „Шагал“ е  най-
известният изложбен център в  Ос-
трава, който издава информационен 
бюлетин за подготвяните събития 
и  списание, което подробно пред-
ставя провежданите изложби.

„Разполагаме с осем галерии в ця-
лата Моравско-Силезийска област 
и правим около 50 изложби годишно 
– каза за изложбата д-р Петър Пав-
линяк. – Когато Управата на Морав-
ско-Силезийска област се обърна 
към нас, разбира се, че откликнах-
ме.“ Ще намери ли българското из-
куство отклик сред чешката общест-
веност? „Специално тази изложба 
със сигурност. Изобразеното на нея 
има много общо и с чешкото народ-
но творчество, а фотографиите са на 
много високо ниво. Александър Ми-
хайлов е не само талантлив, но и съ-
вършено владее техниката. Личи 
ясно, че нито един кадър не е заснет 
просто така, без мисъл и подготов-
ка. Изключителен фотограф.“

Изложбен център „Шагал“ има 
много широк спектър на представя-

Ярослав Палас, посланик Здравко 
Попов и Ленка Хлубкова, зам.-
председател на клуба в Острава Откриването на изложбата „Традиции“ Сирма Зидаро и проф. Николай Овчаров

Доц. Галя Христозова и проф. Иржи Мочкорж
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ните творби и, както признава д-р 
Павлиняк, отразява и  собствените 
му вкусове. Самият той внимател-
но следи развитието на различни 
изобразителни изкуства. Център 
„Шагал“ включва в  програмата си 
много фотоизложби, които проти-
чат в  двете специализирани фото-
галерии. Също така важно място 
заема стъклопластиката – най-мал-
ко две изложби годишно предтавят 
дейността на известни творци в тази 
област.

Обявеният българо-чешки 
бизнес форум се състоя в  следо-
бедните часове на деня. Целта му 
беше да осъществи контакти и  да 
подкрепи стопанското, търговско 
и  икономическо сътрудничество 
между двата региона.

Състоя се и  среща между Йор-
данка Ананиева, заместник-кмет на 
Бургас и колегата й от чешка страна 
– Лубомир Поспишил, заместник-
кмет на Острава. Йорданка Анани-
ева отправи покана за посещение 

на остравска делегация в гр. Бургас, 
на което да се набележат конкретни 
проекти, по които двете общини да 
работят съвместно.

Доц. д-р Галя Христозова, замест-
ник-ректор на Бургаския свободен 
университет, също обмени мнения 
и идеи с проф. Иржи Мочкорж, рек-
тор на Остравския университет. Ин-
тересна символика се оказа фактът, 
че Бургаският и  Остравският уни-
верситет са създадени в една и съща 
дата и година.

Както посланик Здравко Попов, 
така и  областният управител Кон-
стантин Гребенаров подчертаха, 
че Бургас е  много добър регион 
за бизнес в  България. „При едно 
национално проучване – каза по-
сланик Здравко Попов – Бургас 
беше обявен за най-доброто място 
в  България за правене на бизнес. 
Бих искал да благодаря на област-
ния управител на Бургаска област 
Константин Гребенаров и  на за-
местник-кмета на община Бургас 

Йорданка Ананиева за тяхната ан-
гажираност с  проекта на Посол-
ството. В  тяхната делегация при-
състват представители на бизнеса, 
спорта и образованието на Бургас. 
Убеден съм, че тяхното участие тук 
ще даде началото на едно перспек-
тивно сътрудничество.“

„Дните на България в  Острава“ 
приключиха късно следобяд на вто-
рия ден. „Това е  едно начало, което, 
ако се стимулира, ще даде много до-
бри резултати – каза посланик Здрав-
ко Попов. – Най-хубавото е това, че 
и двете страни са отворени към по-
добно сътрудничество. Сякаш е била 
необходима само една искра, за да 
започнат да се възстановяват стари 
традиции и  да излезе наяве потен-
циал, който е  останал неизползван. 
Убеден съм, че ако успеем да реали-
зираме това перспективно регионал-
но сътрудничество, то ще допринесе 
за разширяване и  задълбочаване на 
взаимоотношенията между двете 
държави като цяло.“ 

Официалната среща между представителите на 
Област Бургас и Моравско-Силезийска област
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Е дно от уникалните явления, 
с  които България се гордее 

в общността на Европа, са читали-
щата, които в  края на 19 век хар-
монично обединяват и  изпълняват 
функциите на библиотека, театър, 
школа, място за беседи и  клуб по 
интереси. Днес ролята на библио-
теките е  узурпирана от интернета, 
на театър ходим не къде да е, роди-
телите подбират училищата с  ня-
какво специално развито десето 
чувство, беседваме в  интернет-ка-
фенета, а  от клубовете сме чували 
за „Ротари“.

От литературната вечер, орга-
низирана от Татяна Мандикова, 
председател на Българския клуб 
в  Пилзен, лъхна духът на Читали-
щата. „Идеята за организирането 
й се роди спонтанно – сподели Таня 
Мандикова. – Искахме да направим 
нещо, което да припомни България. 
Откакто съм в  Чехия, прекъснах 
всички връзки с  поезията. Тази ве-
чер е и обновяване, и нова вълна.“

Заедно с  Татяна Мандикова, във 
вечерта участваха д-р Ивана Хо-
ракова, директор на библиотеката 
и  Иржи Хлобил, журналист и  об-
щественик.

В началото на вечерта д-р Ивана 
Хоракова изнесе лекция за истори-
ята на българската литература след 

Освобождението. „Баща ми е бълга-
рин, роден е в с. Дълбоки, до Ст. За-
гора – разказа д-р Хоракова за връз-
ката си с  България. – През 1946  г. 
напуснал България и  смятал да за-
мине за Америка. Но спрял в Чехия, 
влюбил се в  майка ми и  всичко се 
развило по съвсем различен начин. 
За първи път посетих България на 
14 години. Не знаех нито дума бъл-
гарски. Някои думи научих от баба 
си, но истинската основа получих 
от братовчедка си, която беше рек-
тор на СУ „Св. Климент Охридски“ 
в София. Тя не можа да понесе, че не 
знам български. Останах в България 
шест седмици, след които прогово-
рих на български.“

След увода на д-р Хоракова, ду-
мата взеха Иржи Хлобил и  Татяна 
Мандикова, които прочетоха на 
чешки и  български откъси от про-
изведенията на Иван Вазов, Пейо 
Яворов, Димчо Дебелянов, Никола 
Вапцаров, Николай Хайтов, Вътьо 
Раковски, Давид Овадия и Любомир 
Левчев. На въпроса как са били под-
брани откъсите, Иржи Хлобил отго-
вори съвсем кратко: „Със сърцето.“ 
„Харесаха ни много неща – допълва 
д-р Хоракова. – В  крайна сметка се 
спряхме на темите любов, борба, 
детство, родолюбие, възхвала на 
майката и  родната реч.“ И  тримата 

споделиха, че основното затрудне-
ние е  било намирането на чешки 
превод на подбраните произведе-
ния.

„Преподавам литература – спо-
дели още Иржи Хлобил – и  самият 
аз непрекъснато преоткривам пое-
зията. Мисля, че е  хубаво да я  раз-
пространяваме и  пропагандираме. 
Обичам България. Пловдив ме ома-
гьоса. Харесват ми и  Несебър, Бал-
чик и  планините ви. Но най-много 
ми харесват откритите и  гостопри-
емни хора. Държанието им е  не-
престорено, посрещат и  гощават 
най-сърдечно. Това е рядкост.“

„Вече планираме следваща вечер 
– разкри Таня Мандикова. – Ще бъде 
„морска“. За всичко, свързано с мо-
рето. Ще видим как ще се справим 
с намирането на чешки преводи.“ 

Всеки път, когато чувам гласо-
ве за обновяването на читалищата, 
се замислям какво биха донесли 
в  днешно време. Мисля, че основ-
ната дейност в  тях – „беседване-
то“ – автоматично изключва думи 
като „шопинг“, „блондинка“, „много 
яко“, „марково“, „модно“, „S – класа“, 
„муцка“, нецензурните глаголи и т.н. 
Доскуча ли ви? Може би не. Имат ли 
читалищата бъдеще? Таня Мандико-
ва ни даде (и обеща replay) възмож-
ност за preview. 

Литературна вечер 
в Пилзен
на 26 ноемвРи, в БиБлиотеката 
„Studijní a vědecká knihovna 
PlzeňSkého kraje“ в  Пилзен, се 
състоя литеРатуРна вечеР на 
тема „БълГаРия – оБич моя“. оР-
ГанизатоР на съБитието Беше 
БълГаРският култуРен клуБ 
в  Пилзен, а  официален Гост – 
консулът на БълГаРия в  чехия 
данчо мичев. ПРоизведенията 
на БълГаРските автоРи Бяха 
ПРедставени ПРед БълГаРо-
чешката ПуБлика в  ПРевод на 
чешки.
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Н а 12 декември, в галерията на 
Българския културен инсти-

тут, сдружение „Заедно“, съвмест-
но с  фирма „Диама“, организираха 
благотворителен Коледен базар, 
средствата от който бяха предназ-
начени за информационен цен-
тър „Микулаш“, който се занимава 
с проблематиката на децата–сираци 
и приемната грижа.

Идеята за базара е  на Севда Ко-
варжова, една от основателките 
на сдружение „Заедно“, която го 
реализира съвместно с  Ваня Зая-
кова от фирма „Диама“. С  ръчно 
изработени коледни картички сред 
участниците бяха Българското учи-
лище в  Прага и  Красимира Ганева, 
която живее в Прага от две години. 
„Обожавам града – казва Краси. – 
Идването ни със съпруга ми беше 
дело на случайността и всичко ста-
на много набързо. Получавахме 
снимки от наш познат, който жи-
вее тук и се влюбихме в снимките. 
И си казахме: Защо не? Два месеца 
по-късно бяхме в  Прага. Не знаех 
нито английски, нито чешки език 
и  първоначално бяхме изолирани, 
но с много учене и с течение на вре-
мето всичко се уреди.“

Сигурна съм, че всички жени се 
загледаха в перлената бижутерия на 
фирма „Yuno pearls“, която е  може 
би най-голямата българска бижу-
терийна фирма, специализирана за 
естествени перли. Техният дистри-
бутор за Чехия – Елена Павлова – 
се надява да ги наложи и  в  Чехия. 
„Пазарът е богат – признава тя – но 
такова богатство от модели не сме 
виждали.“

Ваня Заякова осигури любима-
та за чехите троянска керамика, 
българска роза, козметика и  вина. 

Севда Коваржова оси-
гури картини от меж-
дународното биенале 
„Изкуството на миниа-
тюрата“, организирано 
в  Русе, чиято цел е  да 
популяризира и  на-
сърчава създаването 
на миниатюрни произ-
ведения на изящните 
изкуства и фотографи-
ята. Приятна изненада 
бяха и  картините на 
самата Севда Коваржо-
ва – графика, живопис, 
акварел, маслени бои, 
темпера и гваш.

„Инф ормационен 
център „Микулаш“ съ-
ществува от 2005 годи-
на – разказа на базара 
неговият директор То-
маш Ржеминек, юрист по профе-
сия. – Занимаваме се с  проблема-
тиката на приемните и  адоптивни 
семейства. Вярваме, че всяко дете 
има право да расте в  семейство – 
най-добре в  биологичното, но ако 
това не е  възможно, тогава в  при-
емно или адоптивно.“ Разликата е, 
че в приемното семейство детето не 
се осиновява. Семейството го взема 
за определен период и получава от 
държавата средства за отглеждане-
то му. „Чешката държава плаща за 
всяко дете в  социален дом между 
250 000 – 280 000 крони годишно 
– казва Томаш Ржеминек. – Децата 
в приемни семейства „струват“ око-
ло 80 000 крони. Въпросът не е в па-
рите, а  в  мисленето – нашето и  на 
политиците.“ Според Томаш Рже-
минек, световният тренд е  именно 
за осигуряване на семейства и пре-
кратяване практиката на сиропита-

лищата. Пример е  Нова Зеландия, 
където няма сиропиталища. „В мо-
мента, в  който възникне проблем 
в биологичното семейство – разказ-
ва той, – детето веднага се изпраща 
в  приемно семейство, обучено за 
кризисни ситуации. След това за-
почва търсенето на семейство – от-
ново приемно или адоптивно – кое-
то да поеме грижата за детето.“

Връзката с  „Микулаш“ идва със 
Севда Коваржова. „Аз съм много 
запален привърженик на тази идея 
и  ще направя, каквото мога, за да 
помогна – казва тя. – Започваме 
в Чехия, но правим всичко възмож-
но, за да пренесем след това опита 
си в  България. Идеята е  изключи-
телна и  има възможност да бъде 
развивана. Освен това тя е и много 
стара наша идея – още с Бойчето ис-
кахме да реализираме нещо подоб-
но. Може би един ден ще успеем.“ 

Благотворителен базар 
за деца-сираци

кой от нас се е замислял за това, какво означават сиРоПиталищата за останалите Без Родители 
деца? всъщност, мисля, че мноГо от нас са се замисляли. уБедена съм, че ПонякоГа и ПомаГаме 
– с даРение в уРната на улицата или с ПРевод По Банков Път. наясно сме, че това не Решава ПРоБле-
ма и затова Подминаваме. но има едно По-доБРо Решение, което се наРича ПРиемно семейство. 
Решение, което е  тРенд в  Повечето Развити стРани на евРоПа. и  което малко закъснява в  чехия 
и мноГо – в БълГаРия.

Томаш Ржеминек в разговор с репортер от радио „Регина“
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В  книгата си „Балканска епопея“ 
(„Balkánská epopej“, 1981 г.), ав-

торът Индржих Ухер пише, че кога-
то споменава името на проф. Ондра-
чек пред игумена на Бачковския 
манстир, лицето му се озарява. „Той 
направи много за манастира. Вина-
ги изтъкваме, че днешният вид на 
стенописите и иконостаса е дело на 
чешки специалист. Много научихме 
от него.“

Връзката на проф. Раймунд 
Ондрачек с  България започва през 
1963 г., докато реставрира фреските 
в пражката църква „Емаузи“. От на-
ционалния Институт за паметници 
на културата пристига делегация, 
която проявява интерес към рабо-
тата му. Две седмици по-късно про-
фесор Ондрачек получава покана да 
замине за България и да помогне за 
спасяването на стенописите в  Ала-
джа манастир.

„Така започна всичко – разказ-
ва проф. Ондрачек. – Стенописите 
бяха в много лошо състояние, но се 
справихме. Дадоха ми асистент, каз-
ваше се Дамян Заберски. Чудесно 
момче, добър художник и  приятел. 
Два месеца работихме от сутрин до 
вечер и  свършихме много работа. 
Сприятелихме се и  той ми призна, 
че никога през живота си не е рабо-
тил така. Вярно е, но нямах избор. 

Разполагахме с  определено време 
и  нямахме право да го пилеем. Ко-
гато от Института дойде комисия 
на проверка, всички останаха въз-
хитени. Директорът на Института, 
проф. Бербенлиев каза, че са канили 
специалисти от много страни, но те 
са пристигали по-скоро на почивка. 
И че съм първият, който е свършил 
толкова много работа.“

След тази поръчка започват да го 
канят из цялата страна. Уважение-
то, което постепенно си спечелва, 
му отваря вратите и на Тракийската 
гробница. „Заключиха ме, защото 
никой нямаше право да влиза вътре 
и  ме оставиха. Бях поласкан, че ми 
оказват такова доверие.“

През 1964 г. получава предло-
жение да реставрира стенописите 
в  Трапезарията на Бачковския ма-
настир. До началото на XX в. Трапе-
зарията служи по предназначение, 
тоест като манастирска трапезария. 
След това помещението е  изоста-
вено и започва да се руши. Таванът 
прокапва и  вътре постоянно има 
вода. Влагата разяжда стените, а по 
спомени на проф. Ондрачек, пле-
сента е  дебела поне половин сан-
тиметър. Стените са мръсно бели, 
навсякъде се валят захвърлени 
стари вещи, пълзят стоножки и па-
яци. Когато за първи път я  вижда, 

проф. Ондрачек се ужасява от ока-
яното й състояние. „Казах си, че не 
е  възможно да се направи каквото 
и  да е  за спасяването й. Първият 
ми импулс беше да си тръгна. Но на 
следващия ден се върнах. Реших, че 
нямам право да бягам от работата. 
И приех. Трябва да е надделял прик-
люченският ми дух.“

В началото проф. Ондрачек рабо-
ти сам, след това му изпращат двама 
сътрудници, за които е запазил най-
хубави спомени. „И  двамата бяха 
чудесни момчета – Борис Коларски, 
чудесен работник и  Цвятко, вели-
колепен художник. И  двамата бяха 
много трудолюбиви, без тях нямаше 
да се справя.“

Работата в Трапезарията продъл-
жава шест години, изпълнени с упо-
рит, мравешки труд. Междувре-
менно, проф. Ондрачек преподава 
в  пражката Художествена академия 
(AVU). През 1970 г. получава титлата 
доцент, а през 1973 става професор 
и  ръководител на реставраторската 
школа към Академията.

Когато стенописите в Трапезари-
ята на Бачковския манастир се поя-
вяват в днешния си вид, успехът се 
равнява на чудо. По това време игу-
мен Иларион пита проф. Ондрачек 
дали не би се заел и с реставриране-
то на Иконостаса. „Отговорих му, че 

Само спасените 
стенописи 
имат значение

влизали ли сте в  тРаПезаРия-
та на Бачковския манастиР? 
оБикновено е  заключена. ня-
кой тРяБва да РазРеши да ви 
отвоРят, някой да Го наПРави 
и някой да следи да не заПоч-
нете да щРакате БезРазБоРно 
с  фотоаПаРата (сПомените са 
в  каталозите, в  кРая на кРаи-
щата, куПете си!). да, не е лесно. 
но си заслужава. защото, как-
то неБето над манастиРа е оБ-
сиПано със звезди, така тава-
нът на тРаПезаРията е  ПокРит 
с  великолеПни стеноПиси, 
с  оБРази на светци и  дРевни 
мъдРеци. и  ако ПоПитате как 
се е  заПазило това БоГатство 
ще ви отГовоРят, че основната 
заслуГа ПРинадлежи на един 
чех – ПРоф. Раймунд ондРачек.
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c  ТексТ: мария манолова-мотейлова



Ôåâðóàðè
÷. ä. Äåíÿò å 11 ÷àñà, à íîùòà - 13
1 ï * Ñâ. ì÷ê Òðèôîí (Ïðåäïðàçíåíñòâî íà Ñðåòåíèå Ãîñïîäíå)

(Òðèôîíîâäåí)
2 â + Ñðåòåíèå Ãîñïîäíå
3 ñ Ñâ. Ñèìåîí Áîãîïðèèìåö è Àííà ïðîðî÷èöà
4 ÷ Ïðåï. Èñèäîð Ïåëóñèîòñêè
5 ï Ñâ. ì÷öà Àãàòèÿ
6 ñ Ïðåï. Âóêîë, åï. Ñìèðíåíñêè. Ñâ. Ôîòèé, ïàòð. Öàðèãðàäñêè

(Çàäóøíèöà)
7 í + Íåäåëÿ Ìåñîïóñòíà (Ìåñíè çàãîâåçíè). Ïðåï. Ïàðòåíèé,

åï. Ëàìïñàêèéñêè. Ïðåï. Ëóêà Åëàäñêè
8 ï Ñâ. âì÷ê Òåîäîð Ñòðàòèëàò. Ñâ. ïðîï. Çàõàðèÿ Ñúðïîâèäåö
9 â Ñâ. ì÷ê Íèêèôîð (Îòäàíèå íà Ñðåòåíèå Ãîñïîäíå)
10 ñ *  Ñâ. ñâùì÷ê Õàðàëàìïèé ×óäîòâîðåö. Ñâ. ì÷öà Âàëåíòèíà
11 ÷ * Ñâ. ñâùì÷ê Âëàñèé, åï. Ñåâàñòèéñêè.

Ñâ. ì÷ê Ãåîðãè Ñîôèéñêè, Íîâè
12 ï Ñâ. Ìåëåòèé, àðõèåï. Àíòèîõèéñêè
13 ñ Ïðåï. Ìàðòèíèàí. Ñâ. Åâëîãèé, àðõèåï. Àëåêñàíäðèéñêè.

Ïðåï. Çîÿ è Ôîòèíà (Ñâåòëèíà)
14 í + Íåäåëÿ Ñèðîïóñòíà (Ñèðíè çàãîâåçíè). Óñïåíèå íà ñâ.

Êèðèë Ñëàâÿíîáúëãàðñêè. Ïðåï. Àâêñåíòèé (Íà âå÷åðíÿòà ñå
èçâúðøâà âçàèìíî îïðîùåíèå)

15 ï Ñâ. àï. Îíèñèì
16 â Ñâ. ì÷öè Ïàìôèë è Ïîðôèðèé.

Ñâ. Ôëàâèàí, àðõèåï. Êîíñòàíòèíîïîëñêè
17 ñ Ñâ. âì÷ê Òåîäîð Òèðîí. Ïðåï. Ðîìàí Òúðíîâñêè
18 ÷ Ñâ. Ëúâ, ïàïà Ðèìñêè. Ñâ. Àãàïèò, åï. Ñèíàäñêè
19 ï Ñâ. àï. Àðõèï. Ïðåï Äîñèòåé
20 ñ * Òîäîðîâäåí. Ñâ. Ëúâ, åï. Êàòàíñêè. Ñâ. Àãàòîí, ïàïà

Ðèìñêè
21 í + 1 Íåäåëÿ íà Âåëèêèÿ ïîñò - Ïðàâîñëàâíà.

Ïðåï. Òèìîòåé. Ñâ. Åâñòàòèé
22 ï Íàìèðàíå ÷åñòíèòå ìîùè íà ñâ. ì÷öè â Åâãåíèÿ
23 â Ñâ. ñâùì÷ê Ïîëèêàðï, åï. Ñìèðíåíñêè. Ïðåï. Àëåêñàíäúð
24 ñ * 1-âî è 2-ðî íàìèðàíå ÷åñòíàòà ãëàâà íà ñâ. Éîàí

Êðúñòèòåë
25 ÷ Ñâ. Òàðàñèé, àðõèåï. Êîíñòàíòèíîïîëñêè
26 ï Ñâ. Ïîðôèðèé, åï. Ãàçêè. Ñâ. ì÷ê Ñåâàñòèàí
27 ñ Ïðåï. Ïðîêîïèé Äåêàïîëèò - èçïîâåäíèê
28 í + 2 Íåäåëÿ íà Âåëèêèÿ ïîñò - Ñâ. Ãðèãîðèé Ïàëàìà.

Ïðåï. Âàñèëèé - èçïîâåäíèê. Ñâ. ì÷öà Êèðàíà Ñîëóíñêà

ßíóàðè
÷. ä. Äåíÿò å 10 ÷àñà, à íîùòà - 14
1 ï + Íîâà ãîäèíà. Îáðåçàíèå Ãîñïîäíå.

Ñâ. Âàñèëèé Âåëèêè (Âàñèë. ëèò.) (Âàñèëîâäåí) (Áëàæè ñå)
2 ñ Ñâ. Ñèëâåñòúð, ïàïà Ðèìñêè. Ïðåï. Ñåðàôèì Ñàðîâñêè
3 í + Íåäåëÿ ïðåä Áîãîÿâëåíèå. Ñâ. ïðîð. Ìàëàõèÿ
4 ï Ñúáîð íà 70-òå àïîñòîëè. Ïðïì÷ê Îíóôðèé Ãàáðîâñêè
5 â Ñâ. ì÷öè Òåîïåìò è Òåîíà. Ïðåï. Ñèíêëèòèêèÿ è Àïîëèíàðèÿ
6 ñ + Ñâ. Áîãîÿâëåíèå (Éîðäàíîâäåí) (Âåëèê âîäîñâåò)
7 ÷ + Ñâ. Éîàí Êðúñòèòåë (Èâàíîâäåí)
8 ï Ñâ. Ãðèãîðèé, åï. Áúëãàðñêè. Ïðåï. Ãåîðãè Õîçåâèò.

Ñâ. Åìèëèàí Èçïîâåäíèê. Ïðåï. Äîìíèêà
9 ñ Ñâ. ì÷ê Ïîëèåâêò. Ñâ. Ïåòúð, åï. Ñåâàñòèéñêè
10 í + Íåäåëÿ ñëåä Áîãîÿâëåíèå. Ñâ. Ãðèãîðèé, åï. Íèñèéñêè.

Ïðåï. Äîìåòèàí, åï. Ìåëèòèíñêè. Ñâ. Ìàðêèàí
11 ï * Ïðåï. Òåîäîñèé Âåëèêè
12 â Ñâ. ì÷öà Òàòÿíà. Ñâ. Ñàâà Ñðúáñêè. Ñâ. ì÷ê Ìåðòèé
13 ñ Ñâ. ì÷öè Åðìèë è Ñòðàòîíèê. Ñâ. ì÷ê Ïåòúð Àíèéñêè
14 ÷ Ïðåï. îòöè, èçáèòè â Ñèíàé è Ðàèòà. Ñâ. Íèíà
15 ï Ïðåï. Ãàâðèèë Ëåñíîâñêè, Ïðîõîð Ïøèíñêè, Ïàâåë Òèâåéñêè

è Éîàí Êîëèáàð
16 ñ ×åñòíèòå âåðèãè íà ñâ. àï. Ïåòúð. Ïðåï. Ðîìèë Âèäèíñêè
17 í + Íåäåëÿ 15 ñëåä Íåäåëÿ ïîäèð Âúçäâèæåíèå - íà

Çåêõåÿ. Ïðåï. Àíòîíèé Âåëèêè (Àíòîíîâäåí)
18 ï * Ñâ. Àòàíàñèé è Êèðèë, àðõèåï. Àëåêñàíäðèéñêè.

Ñâ. Éîàêèì, ïàòðèàðõ Òúðíîâñêè (Àòàíàñîâäåí)
19 â Ïðåï. Ìàêàðèé Åãèïåòñêè. Ñâ. Ìàðê, åï. Åôåñêè
20 ñ * Ïðåï. Åâòèìèé Âåëèêè. Ñâ. Åâòèìèé, ïàòðèàðõ Òúðíîâñêè
21 ÷ * Ïðåï. Ìàêñèì Èçïîâåäíèê. Ñâ. ì÷ê Íåîôèò
22 ï Ñâ. àï. Òèìîòåé. Ïðïì÷ê Àíàñòàñèé Ïåðñêè. Ñâ. ì÷ê Ñèîíèé
23 ñ Ñâ. ñâùì÷ê Êëèìåíò, åï. Àíêèðñêè. Ñâ. ì÷ê Àãàòàíãåë
24 í + Íåäåëÿ 16 ñëåä Íåäåëÿ ïîäèð Âúçäâèæåíèå - íà

Ìèòàðÿ è Ôàðèñåÿ. Ïðåï. Êñåíèÿ Ðèìëÿíêà
25 ï * Ñâ. Ãðèãîðèé Áîãîñëîâ, àðõèåï. Êîíñòàíòèíîïîëñêè
26 â Ïðåï. Êñåíîôîíò è äðóæèíàòà ìó
27 ñ * Ïðåíàñÿíå ìîùèòå íà ñâ. Éîàí Çëàòîóñò (Áëàæè ñå)
28 ÷ Ïðåï. Åôðåì Ñèðèåö
29 ï Ïðåíàñÿíå ìîùèòå íà ñâ. Èãíàòèé Áîãîíîñåö
30 ñ * Ñâ. Òðè ñâåòèòåëè: Âàñèëèé Âåëèêè, Ãðèãîðèé Áîãîñëîâ è

Éîàí Çëàòîóñò
31 í + Íåäåëÿ 17 ñëåä Íåäåëÿ ïîäèð Âúçäâèæåíèå - íà

Áëóäíèÿ ñèí. Ñâ. áåçñðåáðåíèöè è ÷óäîòâîðöè Êèð è Éîàí

Януари 2010



Ôåâðóàðè
÷. ä. Äåíÿò å 11 ÷àñà, à íîùòà - 13
1 ï * Ñâ. ì÷ê Òðèôîí (Ïðåäïðàçíåíñòâî íà Ñðåòåíèå Ãîñïîäíå)

(Òðèôîíîâäåí)
2 â + Ñðåòåíèå Ãîñïîäíå
3 ñ Ñâ. Ñèìåîí Áîãîïðèèìåö è Àííà ïðîðî÷èöà
4 ÷ Ïðåï. Èñèäîð Ïåëóñèîòñêè
5 ï Ñâ. ì÷öà Àãàòèÿ
6 ñ Ïðåï. Âóêîë, åï. Ñìèðíåíñêè. Ñâ. Ôîòèé, ïàòð. Öàðèãðàäñêè

(Çàäóøíèöà)
7 í + Íåäåëÿ Ìåñîïóñòíà (Ìåñíè çàãîâåçíè). Ïðåï. Ïàðòåíèé,

åï. Ëàìïñàêèéñêè. Ïðåï. Ëóêà Åëàäñêè
8 ï Ñâ. âì÷ê Òåîäîð Ñòðàòèëàò. Ñâ. ïðîï. Çàõàðèÿ Ñúðïîâèäåö
9 â Ñâ. ì÷ê Íèêèôîð (Îòäàíèå íà Ñðåòåíèå Ãîñïîäíå)
10 ñ *  Ñâ. ñâùì÷ê Õàðàëàìïèé ×óäîòâîðåö. Ñâ. ì÷öà Âàëåíòèíà
11 ÷ * Ñâ. ñâùì÷ê Âëàñèé, åï. Ñåâàñòèéñêè.

Ñâ. ì÷ê Ãåîðãè Ñîôèéñêè, Íîâè
12 ï Ñâ. Ìåëåòèé, àðõèåï. Àíòèîõèéñêè
13 ñ Ïðåï. Ìàðòèíèàí. Ñâ. Åâëîãèé, àðõèåï. Àëåêñàíäðèéñêè.

Ïðåï. Çîÿ è Ôîòèíà (Ñâåòëèíà)
14 í + Íåäåëÿ Ñèðîïóñòíà (Ñèðíè çàãîâåçíè). Óñïåíèå íà ñâ.

Êèðèë Ñëàâÿíîáúëãàðñêè. Ïðåï. Àâêñåíòèé (Íà âå÷åðíÿòà ñå
èçâúðøâà âçàèìíî îïðîùåíèå)

15 ï Ñâ. àï. Îíèñèì
16 â Ñâ. ì÷öè Ïàìôèë è Ïîðôèðèé.

Ñâ. Ôëàâèàí, àðõèåï. Êîíñòàíòèíîïîëñêè
17 ñ Ñâ. âì÷ê Òåîäîð Òèðîí. Ïðåï. Ðîìàí Òúðíîâñêè
18 ÷ Ñâ. Ëúâ, ïàïà Ðèìñêè. Ñâ. Àãàïèò, åï. Ñèíàäñêè
19 ï Ñâ. àï. Àðõèï. Ïðåï Äîñèòåé
20 ñ * Òîäîðîâäåí. Ñâ. Ëúâ, åï. Êàòàíñêè. Ñâ. Àãàòîí, ïàïà

Ðèìñêè
21 í + 1 Íåäåëÿ íà Âåëèêèÿ ïîñò - Ïðàâîñëàâíà.

Ïðåï. Òèìîòåé. Ñâ. Åâñòàòèé
22 ï Íàìèðàíå ÷åñòíèòå ìîùè íà ñâ. ì÷öè â Åâãåíèÿ
23 â Ñâ. ñâùì÷ê Ïîëèêàðï, åï. Ñìèðíåíñêè. Ïðåï. Àëåêñàíäúð
24 ñ * 1-âî è 2-ðî íàìèðàíå ÷åñòíàòà ãëàâà íà ñâ. Éîàí

Êðúñòèòåë
25 ÷ Ñâ. Òàðàñèé, àðõèåï. Êîíñòàíòèíîïîëñêè
26 ï Ñâ. Ïîðôèðèé, åï. Ãàçêè. Ñâ. ì÷ê Ñåâàñòèàí
27 ñ Ïðåï. Ïðîêîïèé Äåêàïîëèò - èçïîâåäíèê
28 í + 2 Íåäåëÿ íà Âåëèêèÿ ïîñò - Ñâ. Ãðèãîðèé Ïàëàìà.

Ïðåï. Âàñèëèé - èçïîâåäíèê. Ñâ. ì÷öà Êèðàíà Ñîëóíñêà

ßíóàðè
÷. ä. Äåíÿò å 10 ÷àñà, à íîùòà - 14
1 ï + Íîâà ãîäèíà. Îáðåçàíèå Ãîñïîäíå.

Ñâ. Âàñèëèé Âåëèêè (Âàñèë. ëèò.) (Âàñèëîâäåí) (Áëàæè ñå)
2 ñ Ñâ. Ñèëâåñòúð, ïàïà Ðèìñêè. Ïðåï. Ñåðàôèì Ñàðîâñêè
3 í + Íåäåëÿ ïðåä Áîãîÿâëåíèå. Ñâ. ïðîð. Ìàëàõèÿ
4 ï Ñúáîð íà 70-òå àïîñòîëè. Ïðïì÷ê Îíóôðèé Ãàáðîâñêè
5 â Ñâ. ì÷öè Òåîïåìò è Òåîíà. Ïðåï. Ñèíêëèòèêèÿ è Àïîëèíàðèÿ
6 ñ + Ñâ. Áîãîÿâëåíèå (Éîðäàíîâäåí) (Âåëèê âîäîñâåò)
7 ÷ + Ñâ. Éîàí Êðúñòèòåë (Èâàíîâäåí)
8 ï Ñâ. Ãðèãîðèé, åï. Áúëãàðñêè. Ïðåï. Ãåîðãè Õîçåâèò.

Ñâ. Åìèëèàí Èçïîâåäíèê. Ïðåï. Äîìíèêà
9 ñ Ñâ. ì÷ê Ïîëèåâêò. Ñâ. Ïåòúð, åï. Ñåâàñòèéñêè
10 í + Íåäåëÿ ñëåä Áîãîÿâëåíèå. Ñâ. Ãðèãîðèé, åï. Íèñèéñêè.

Ïðåï. Äîìåòèàí, åï. Ìåëèòèíñêè. Ñâ. Ìàðêèàí
11 ï * Ïðåï. Òåîäîñèé Âåëèêè
12 â Ñâ. ì÷öà Òàòÿíà. Ñâ. Ñàâà Ñðúáñêè. Ñâ. ì÷ê Ìåðòèé
13 ñ Ñâ. ì÷öè Åðìèë è Ñòðàòîíèê. Ñâ. ì÷ê Ïåòúð Àíèéñêè
14 ÷ Ïðåï. îòöè, èçáèòè â Ñèíàé è Ðàèòà. Ñâ. Íèíà
15 ï Ïðåï. Ãàâðèèë Ëåñíîâñêè, Ïðîõîð Ïøèíñêè, Ïàâåë Òèâåéñêè

è Éîàí Êîëèáàð
16 ñ ×åñòíèòå âåðèãè íà ñâ. àï. Ïåòúð. Ïðåï. Ðîìèë Âèäèíñêè
17 í + Íåäåëÿ 15 ñëåä Íåäåëÿ ïîäèð Âúçäâèæåíèå - íà

Çåêõåÿ. Ïðåï. Àíòîíèé Âåëèêè (Àíòîíîâäåí)
18 ï * Ñâ. Àòàíàñèé è Êèðèë, àðõèåï. Àëåêñàíäðèéñêè.

Ñâ. Éîàêèì, ïàòðèàðõ Òúðíîâñêè (Àòàíàñîâäåí)
19 â Ïðåï. Ìàêàðèé Åãèïåòñêè. Ñâ. Ìàðê, åï. Åôåñêè
20 ñ * Ïðåï. Åâòèìèé Âåëèêè. Ñâ. Åâòèìèé, ïàòðèàðõ Òúðíîâñêè
21 ÷ * Ïðåï. Ìàêñèì Èçïîâåäíèê. Ñâ. ì÷ê Íåîôèò
22 ï Ñâ. àï. Òèìîòåé. Ïðïì÷ê Àíàñòàñèé Ïåðñêè. Ñâ. ì÷ê Ñèîíèé
23 ñ Ñâ. ñâùì÷ê Êëèìåíò, åï. Àíêèðñêè. Ñâ. ì÷ê Àãàòàíãåë
24 í + Íåäåëÿ 16 ñëåä Íåäåëÿ ïîäèð Âúçäâèæåíèå - íà

Ìèòàðÿ è Ôàðèñåÿ. Ïðåï. Êñåíèÿ Ðèìëÿíêà
25 ï * Ñâ. Ãðèãîðèé Áîãîñëîâ, àðõèåï. Êîíñòàíòèíîïîëñêè
26 â Ïðåï. Êñåíîôîíò è äðóæèíàòà ìó
27 ñ * Ïðåíàñÿíå ìîùèòå íà ñâ. Éîàí Çëàòîóñò (Áëàæè ñå)
28 ÷ Ïðåï. Åôðåì Ñèðèåö
29 ï Ïðåíàñÿíå ìîùèòå íà ñâ. Èãíàòèé Áîãîíîñåö
30 ñ * Ñâ. Òðè ñâåòèòåëè: Âàñèëèé Âåëèêè, Ãðèãîðèé Áîãîñëîâ è

Éîàí Çëàòîóñò
31 í + Íåäåëÿ 17 ñëåä Íåäåëÿ ïîäèð Âúçäâèæåíèå - íà

Áëóäíèÿ ñèí. Ñâ. áåçñðåáðåíèöè è ÷óäîòâîðöè Êèð è Éîàí

Февруари2010



Ìàðò
÷. ä. Äåíÿò å ðàâåí íà íîùòà
1 ï Ñâ. ïðïì÷öà Åâäîêèÿ
2 â Ñâ. ñâùì÷ê Òåîäîò, åï. Êèðèíåéñêè
3 ñ Ñâ. ì÷öè Åâòðîïèé, Êëåîíèê è Âàñèëèñê (Ïðåæä. ëèò.).

Äåí íà Îñâîáîæäåíèåòî íà Áúëãàðèÿ
4 ÷ Ïðåï. Ãåðàñèì Éîðäàíñêè
5 ï Ñâ. ì÷öè Êîíîí è Éîàí Áúëãàðèí
6 ñ Ñâ. 42 ì÷öè â Àìîðèÿ (ñâ. Çëàòîóñòîâà ëèòóðãèÿ)
7 í + 3 Íåäåëÿ íà Âåëèêèÿ ïîñò - Êðúñòîïîêëîííà.

Ñâ. ñâùì÷öè Âàñèëèé, Åôðåì, Êàïèòîí (Âàñ. ëèòóðãèÿ)
8 ï Ñâ. Òåîôèëàêò, åï. Íèêîìèäèéñêè
9 â * Ñâ. 40 ì÷öè Ñåâàñòèéñêè. Ñâ. ì÷ê Èñèõèé Äîðîñòîëñêè
10 ñ Ñâ. ì÷öè Êîäðàò è Ãàëèíà
11 ÷ * Ñâ. Ñîôðîíèé, ïàòð. Éåðóñàëèìñêè.

Ñâ. Ñîôðîíèé,  åï. Âðà÷àíñêè
12 ï Ïðåï. Òåîôàí. Ñâ. Ãðèãîðèé Äâîåñëîâ.

Ïðåï. Ñèìåîí, Íîâè Áîãîñëîâ
13 ñ Ñâ. Íèêèôîð, ïàòðèàðõ Êîíñòàíòèíîïîëñêè (Çëàò. ëèò.)
14 í + 4 Íåäåëÿ íà Âåëèêèÿ ïîñò - Ïðåï. Éîàí Ëåñòâè÷íèê.

Ïðåï. Áåíåäèêò (Âàñèë. ëèòóðãèÿ)
15 ï Ñâ. ì÷ê Àãàïèé è 6-òå ìú÷åíèöè ñ íåãî
16 â Ñâ. ì÷öè Ñàâèí è Ïàïà
17 ñ Ïðåï. Àëåêñèé, ÷îâåê Áîæè
18 ÷ Ñâ. Êèðèë, ïàòðèàðõ Éåðóñàëèìñêè (Ïðåæä. ëèòóðãèÿ)
19 ï Ñâ. ì÷öè Õðèñàíò è Äàðèÿ
20 ñ Ïðåï. îòöè, èçáèòè â ìàíàñòèðà “Ñâ. Ñàâà” (Çëàò. ëèòóðãèÿ)
21 í + 5 Íåäåëÿ íà Âåëèêèÿ ïîñò - Ïðåï. Ìàðèÿ Åãèïåòñêà.

Ïðåï. Èàêîâ Èçïîâåäíèê (Âàñ. ëèòóðãèÿ)
22 ï Ñâ. ñâùì÷ê Âàñèëèé, ïðåçâèòåð Àíêèðñêè
23 â Ñâ. ïðïì÷öè Íèêîí è Ëóêà Îäðèíñêè
24 ñ Ïðåï. Çàõàðèÿ. Ñâ. Àðòåìèé, åï. Ñîëóíñêè
25 ÷ + Áëàãîâåùåíèå (Óòðåíÿ è Çëàò. ëèòóðãèÿ)
26 ï Ñúáîð íà ñâ. àðõ. Ãàâðèèë. Ñâ. ì÷ê Ãåîðãè Ñîôèéñêè,

Ñòàðè
27 ñ * Ëàçàðîâäåí. Ñâ. ì÷öà Ìàòðîíà Ñîëóíñêà
28 í + 6 Íåäåëÿ íà Âåëèêèÿ ïîñò - Âõîä Ãîñïîäåí â

Éåðóñàëèì - Âðúáíèöà - Öâåòíèöà
29 ï * Âåëèêè ïîíåäåëíèê. Ïðåï. Ìàðê, åï. Àðåòóñèéñêè è

Ñâ. Êèðèë, äÿêîí
30 â * Âåëèêè âòîðíèê. Ïðåï. Éîàí Ëåñòâè÷íèê
31 ñ * Âåëèêà ñðÿäà. Ïðåï. Èïàòèé, åï. Ãàíãúðñêè

Àïðèë
÷. ä. Äåíÿò å 13 ÷àñà, à íîùòà - 11
1 ÷ * Âåëèêè ÷åòâúðòúê. Ïðåï. Ìàðèÿ Åãèïåòñêà.

Ñâ. ì÷ê Àâðàìèé Áúëãàðñêè
2 ï * Âåëèêè ïåòúê. Ïðåï. Òèò ×óäîòâîðåö
3 ñ * Âåëèêà ñúáîòà. Ïðåï. Íèêèòà èçïîâåäíèê (Âàñ. ëèò.)
4 í + Âúçêðåñåíèå Õðèñòîâî - Ïàñõà
5 ï + Âúçêðåñåíèå Õðèñòîâî. Ñâ. ì÷öè Òåîäóë è Àãàòîïîä
6 â + Âúçêðåñåíèå Õðèñòîâî. Óñïåíèå íà ñâ. Ìåòîäèé

Ñëàâÿíîáúëãàðñêè. Ñâ. Åâòèõèé, ïàòð. Êîíñòàíòèíîïîëñêè.
Ñâ. ì÷öè Òèìîòåé è Äèîãåí

7 ñ * Ñâåòëà ñðÿäà. Ïðåï. Ãåîðãè, åï. Ìèòèëèíñêè (Áëàæè ñå)
8 ÷ * Ñâåòëè ÷åòâúðòúê. Ñâ. àïëè Èðîäèîí, Àãàâ, Ðóô è äð.
9 ï * Ñâåòëè ïåòúê. Æèâîïðèåìíè èçòî÷íèê.

Ñâ. ì÷ê Åâïñèõèé (Áëàæè ñå)
10 ñ * Ñâåòëà ñúáîòà. Ñâ. ì÷öè Òåðåíòèé è Ïîìïèé
11 í + 2 Íåäåëÿ ñëåä Ïàñõà - Òîìèíà. Ñâ. ñâùì÷ê Àíòèïà,

åï.  Ïåðãàìñêè
12 ï Ïðåï. Âàñèëèé Ïàðèéñêè
13 â Ñâ. ñâùì÷ê Àðòåìîí, ïðåçâ. Ëàîäèêèéñêè
14 ñ Ñâ. Ìàðòèí, ïàïà Ðèìñêè
15 ÷ Ñâ. àïëè Àðèñòàðõ, Ïóä è Òðîôèì
16 ï Ñâ. ì÷öè Àãàïèÿ, Èðèíà è Õèîíèÿ
17 ñ Ïðåï. Ñèìåîí â Ïåðñèäà. Ïðåï. Àêàêèé, åï. Ìåëèòèíñêè

(Îòäàíèå íà Òîìèíà íåäåëÿ)
18 í + 3 Íåäåëÿ ñëåä Ïàñõà - íà ñâ. Ìèðîíîñèöè. Ïðåï. Éîàí.

Ñâ. ì÷ê Âèêòîð
19 ï Ïðåï. Éîàí Âåòõîïåùåðíèê
20 â Ïðåï. Òåîäîð Òðèõèíà
21 ñ Ñâ ñâùì÷öè ßíóàðèé è Òåîäîð â Ïåðãèÿ
22 ÷ Ïðåï. Òåîäîð Ñèêåîò
23 ï Ñâ. ì÷öà Àëåêñàíäðà. Ñâ. ì÷ê Ëàçàð Áúëãàðñêè
24 ñ Ñâ. ì÷ê Ñàâà Ñòðàòèëàò (Îòäàíèå íà Íåäåëÿ íà

Ìèðîíîñèöèòå)
25 í + 4 Íåäåëÿ ñëåä Ïàñõà - íà Ðàçñëàáåíèÿ.

Ñâ. àï. è åâ. Ìàðê
26 ï Ñâ. ñâùì÷ê Âàñèëèé, åï. Àìàñèéñêè
27 â Ñâ. ñâùì÷ê Ñèìåîí, áðàò Ãîñïîäåí ïî ïëúò (Îòäàíèå íà

Íåäåëÿ íà Ðàçñëàáåíèÿ)
28 ñ * Ïðåïîëîâåíèå. Ñâ. àïëè Èàñîí è Ñîñèïàòúð
29 ÷ Ñâ. 9 ì÷öè â Êèçèê. Ïðåï. Ìåìíîí ×óäîòâîðåö
30 ï * Ñâ. àï. ßêîâ Çåâåäååâ, Ñâ. Äîíàò, åï. Åâðèéñêè

Март 2010



Ìàðò
÷. ä. Äåíÿò å ðàâåí íà íîùòà
1 ï Ñâ. ïðïì÷öà Åâäîêèÿ
2 â Ñâ. ñâùì÷ê Òåîäîò, åï. Êèðèíåéñêè
3 ñ Ñâ. ì÷öè Åâòðîïèé, Êëåîíèê è Âàñèëèñê (Ïðåæä. ëèò.).

Äåí íà Îñâîáîæäåíèåòî íà Áúëãàðèÿ
4 ÷ Ïðåï. Ãåðàñèì Éîðäàíñêè
5 ï Ñâ. ì÷öè Êîíîí è Éîàí Áúëãàðèí
6 ñ Ñâ. 42 ì÷öè â Àìîðèÿ (ñâ. Çëàòîóñòîâà ëèòóðãèÿ)
7 í + 3 Íåäåëÿ íà Âåëèêèÿ ïîñò - Êðúñòîïîêëîííà.

Ñâ. ñâùì÷öè Âàñèëèé, Åôðåì, Êàïèòîí (Âàñ. ëèòóðãèÿ)
8 ï Ñâ. Òåîôèëàêò, åï. Íèêîìèäèéñêè
9 â * Ñâ. 40 ì÷öè Ñåâàñòèéñêè. Ñâ. ì÷ê Èñèõèé Äîðîñòîëñêè
10 ñ Ñâ. ì÷öè Êîäðàò è Ãàëèíà
11 ÷ * Ñâ. Ñîôðîíèé, ïàòð. Éåðóñàëèìñêè.

Ñâ. Ñîôðîíèé,  åï. Âðà÷àíñêè
12 ï Ïðåï. Òåîôàí. Ñâ. Ãðèãîðèé Äâîåñëîâ.

Ïðåï. Ñèìåîí, Íîâè Áîãîñëîâ
13 ñ Ñâ. Íèêèôîð, ïàòðèàðõ Êîíñòàíòèíîïîëñêè (Çëàò. ëèò.)
14 í + 4 Íåäåëÿ íà Âåëèêèÿ ïîñò - Ïðåï. Éîàí Ëåñòâè÷íèê.

Ïðåï. Áåíåäèêò (Âàñèë. ëèòóðãèÿ)
15 ï Ñâ. ì÷ê Àãàïèé è 6-òå ìú÷åíèöè ñ íåãî
16 â Ñâ. ì÷öè Ñàâèí è Ïàïà
17 ñ Ïðåï. Àëåêñèé, ÷îâåê Áîæè
18 ÷ Ñâ. Êèðèë, ïàòðèàðõ Éåðóñàëèìñêè (Ïðåæä. ëèòóðãèÿ)
19 ï Ñâ. ì÷öè Õðèñàíò è Äàðèÿ
20 ñ Ïðåï. îòöè, èçáèòè â ìàíàñòèðà “Ñâ. Ñàâà” (Çëàò. ëèòóðãèÿ)
21 í + 5 Íåäåëÿ íà Âåëèêèÿ ïîñò - Ïðåï. Ìàðèÿ Åãèïåòñêà.

Ïðåï. Èàêîâ Èçïîâåäíèê (Âàñ. ëèòóðãèÿ)
22 ï Ñâ. ñâùì÷ê Âàñèëèé, ïðåçâèòåð Àíêèðñêè
23 â Ñâ. ïðïì÷öè Íèêîí è Ëóêà Îäðèíñêè
24 ñ Ïðåï. Çàõàðèÿ. Ñâ. Àðòåìèé, åï. Ñîëóíñêè
25 ÷ + Áëàãîâåùåíèå (Óòðåíÿ è Çëàò. ëèòóðãèÿ)
26 ï Ñúáîð íà ñâ. àðõ. Ãàâðèèë. Ñâ. ì÷ê Ãåîðãè Ñîôèéñêè,

Ñòàðè
27 ñ * Ëàçàðîâäåí. Ñâ. ì÷öà Ìàòðîíà Ñîëóíñêà
28 í + 6 Íåäåëÿ íà Âåëèêèÿ ïîñò - Âõîä Ãîñïîäåí â

Éåðóñàëèì - Âðúáíèöà - Öâåòíèöà
29 ï * Âåëèêè ïîíåäåëíèê. Ïðåï. Ìàðê, åï. Àðåòóñèéñêè è

Ñâ. Êèðèë, äÿêîí
30 â * Âåëèêè âòîðíèê. Ïðåï. Éîàí Ëåñòâè÷íèê
31 ñ * Âåëèêà ñðÿäà. Ïðåï. Èïàòèé, åï. Ãàíãúðñêè

Àïðèë
÷. ä. Äåíÿò å 13 ÷àñà, à íîùòà - 11
1 ÷ * Âåëèêè ÷åòâúðòúê. Ïðåï. Ìàðèÿ Åãèïåòñêà.

Ñâ. ì÷ê Àâðàìèé Áúëãàðñêè
2 ï * Âåëèêè ïåòúê. Ïðåï. Òèò ×óäîòâîðåö
3 ñ * Âåëèêà ñúáîòà. Ïðåï. Íèêèòà èçïîâåäíèê (Âàñ. ëèò.)
4 í + Âúçêðåñåíèå Õðèñòîâî - Ïàñõà
5 ï + Âúçêðåñåíèå Õðèñòîâî. Ñâ. ì÷öè Òåîäóë è Àãàòîïîä
6 â + Âúçêðåñåíèå Õðèñòîâî. Óñïåíèå íà ñâ. Ìåòîäèé

Ñëàâÿíîáúëãàðñêè. Ñâ. Åâòèõèé, ïàòð. Êîíñòàíòèíîïîëñêè.
Ñâ. ì÷öè Òèìîòåé è Äèîãåí

7 ñ * Ñâåòëà ñðÿäà. Ïðåï. Ãåîðãè, åï. Ìèòèëèíñêè (Áëàæè ñå)
8 ÷ * Ñâåòëè ÷åòâúðòúê. Ñâ. àïëè Èðîäèîí, Àãàâ, Ðóô è äð.
9 ï * Ñâåòëè ïåòúê. Æèâîïðèåìíè èçòî÷íèê.

Ñâ. ì÷ê Åâïñèõèé (Áëàæè ñå)
10 ñ * Ñâåòëà ñúáîòà. Ñâ. ì÷öè Òåðåíòèé è Ïîìïèé
11 í + 2 Íåäåëÿ ñëåä Ïàñõà - Òîìèíà. Ñâ. ñâùì÷ê Àíòèïà,

åï.  Ïåðãàìñêè
12 ï Ïðåï. Âàñèëèé Ïàðèéñêè
13 â Ñâ. ñâùì÷ê Àðòåìîí, ïðåçâ. Ëàîäèêèéñêè
14 ñ Ñâ. Ìàðòèí, ïàïà Ðèìñêè
15 ÷ Ñâ. àïëè Àðèñòàðõ, Ïóä è Òðîôèì
16 ï Ñâ. ì÷öè Àãàïèÿ, Èðèíà è Õèîíèÿ
17 ñ Ïðåï. Ñèìåîí â Ïåðñèäà. Ïðåï. Àêàêèé, åï. Ìåëèòèíñêè

(Îòäàíèå íà Òîìèíà íåäåëÿ)
18 í + 3 Íåäåëÿ ñëåä Ïàñõà - íà ñâ. Ìèðîíîñèöè. Ïðåï. Éîàí.

Ñâ. ì÷ê Âèêòîð
19 ï Ïðåï. Éîàí Âåòõîïåùåðíèê
20 â Ïðåï. Òåîäîð Òðèõèíà
21 ñ Ñâ ñâùì÷öè ßíóàðèé è Òåîäîð â Ïåðãèÿ
22 ÷ Ïðåï. Òåîäîð Ñèêåîò
23 ï Ñâ. ì÷öà Àëåêñàíäðà. Ñâ. ì÷ê Ëàçàð Áúëãàðñêè
24 ñ Ñâ. ì÷ê Ñàâà Ñòðàòèëàò (Îòäàíèå íà Íåäåëÿ íà

Ìèðîíîñèöèòå)
25 í + 4 Íåäåëÿ ñëåä Ïàñõà - íà Ðàçñëàáåíèÿ.

Ñâ. àï. è åâ. Ìàðê
26 ï Ñâ. ñâùì÷ê Âàñèëèé, åï. Àìàñèéñêè
27 â Ñâ. ñâùì÷ê Ñèìåîí, áðàò Ãîñïîäåí ïî ïëúò (Îòäàíèå íà

Íåäåëÿ íà Ðàçñëàáåíèÿ)
28 ñ * Ïðåïîëîâåíèå. Ñâ. àïëè Èàñîí è Ñîñèïàòúð
29 ÷ Ñâ. 9 ì÷öè â Êèçèê. Ïðåï. Ìåìíîí ×óäîòâîðåö
30 ï * Ñâ. àï. ßêîâ Çåâåäååâ, Ñâ. Äîíàò, åï. Åâðèéñêè

Април 2010



Ìàé
÷. ä. Äåíÿò å 14 ÷àñà, à íîùòà - 10
1 ñ Ñâ. ïðîð. Éåðåìèÿ. Ïðïì÷ê Àêàêèé Ñåðñêè.

Ñâ. Òàìàðà Ãðóçèíñêà
2 í + 5 Íåäåëÿ ñëåä Ïàñõà - íà Ñàìàðÿíêàòà. Ñâ. öàð Áîðèñ-

Ìèõàèë. Ñâ. Àòàíàñèé Âåëèêè
3 ï Ñâ. ì÷öè Òèìîòåé è Ìàâðà
4 â Ñâ. ïðïì÷öà Ïåëàãèÿ. Ñâ. ñâùì÷ê Åðàçúì, åï. Ôîðìèéñêè
5 ñ Ñâ. ì÷öà Èðèíà
6 ÷ + Ñâ. âì÷ê Ãåîðãè Ïîáåäîíîñåö (Ãåðãüîâäåí)
7 ï Ñâ. ì÷ê Àêàêèé
8 ñ * Ñâ. àï. è åâ. Éîàí Áîãîñëîâ. Ïðåï. Àðñåíèé Âåëèêè
9 í + 6 Íåäåëÿ ñëåä Ïàñõà - íà Ñëåïèÿ. Ñâ. ïðîð. Èñàèÿ.

Ñâ. ì÷ê Õðèñòîôîð. Ïðåíàñÿíå ìîùèòå íà Ñâ. Íèêîëàé
10 ï * Ñâ. àï. Ñèìîí Çèëîò. Âúçñòàíîâÿâàíå íà Áúëãàðñêàòà

ïàòðèàðøèÿ
11 â + Ñâ. ðàâíîàïîñòîëíè Êèðèë è Ìåòîäèé.
12 ñ * Ñâ. Åïèôàíèé, åï. Êèïúðñêè. Ñâ. Ãåðìàí, ïàòðèàðõ

Êîíñòàíòèíîïîëñêè
13 ÷ + Âúçíåñåíèå Ãîñïîäíå. Ñâ. ì÷öà Ãëèêåðèÿ Äåâèöà
14 ï Ñâ. ì÷ê Èñèäîð. Ñâ. ì÷ê Éîàí Áúëãàðñêè
15 ñ Ïðåï. Ïàõîìèé Âåëèêè. Ïðåï. Àõèëèé, åï. Ëàðèñèéñêè
16 í + 7 Íåäåëÿ ñëåä Ïàñõà - íà ñâ. Îòöè. Ïðåï. Òåîäîð
17 ï * Ñâ. àï. Àíäðîíèê. Ñâ. ì÷ê Íèêîëàé Ñîôèéñêè
18 â Ñâ. ì÷öè Òåîäîò, Ïåòúð, Äèîíèñèé. Ñâ. 7 äåâèöè
19 ñ Ñâ. ñâùì÷ê Ïàòðèêèé, åï. Áðóñåíñêè
20 ÷ Ñâ. ì÷ê Òàëàëåé. Ñâ. Ëèäèÿ
21 ï * Ñâ. ðàâíîàïîñòîëíè Êîíñòàíòèí è Åëåíà
22 ñ Ñâ. ì÷ê Âàñèëèñê. Ñâ. ì÷ê Éîàí-Âëàäèìèð, êíÿç Áúëãàðñêè,

÷óäîòâîðåö (Çàäóøíèöà)
23 í + 8 Íåäåëÿ ñëåä Ïàñõà - Ïåòäåñåòíèöà.
24 ï + Ñâåòè Äóõ. Ïðåï. Ñèìåîí Äèâíîãîðñêè.

Äåí íà áúëãàðñêàòà ïðîñâåòà è êóëòóðà è íà
ñëàâÿíñêàòà ïèñìåíîñò (Ìîëåáåí)

25 â * 3-òî íàìèðàíå ÷åñòíàòà ãëàâà íà ñâ. Éîàí Êðúñòèòåë
26 ñ * Ñâ. àï. Êàðï. Ñâ. ì÷ê Ãåîðãè Ñîôèéñêè, Íàé-íîâè
27 ÷ Ñâ. ñâùì÷ê Òåðàïîíòèé. Ñâ. ì÷ê Òåðàïîíòèé Ñîôèéñêè
28 ï Ïðåï. Íèêèòà, åï. Õàëêèäîíñêè. Ïðåï. Ñîôðîíèé Áúëãàðñêè
29 ñ Ñâ. ïðïì÷öà Òåîäîñèÿ. Ñâ. Ëóêà èçïîâåäíèê
30 í + 1 Íåäåëÿ ñëåä Ïåòäåñåòíèöà - íà Âñè÷êè ñâåòèè. Ïðåï.

Èñàêèé Äàëìàòñêè. Ñâ. Åìèëèÿ
31 ï Ñâ. àï. Åðìèé. Ñâ. ì÷ê Åðìåé

Þíè
÷. ä. Äåíÿò å 15 ÷àñà, à íîùòà - 9
1 â Ñâ. ì÷ê Þñòèí Ôèëîñîô. Ñâ. ì÷öè Þñòèí è äðóæèíàòà ìó
2 ñ Ñâ. Íèêèôîð èçïîâ., ïàòðèàðõ Êîíñòàíòèíîïîëñêè
3 ÷ Ñâ. ì÷ê Ëóêèëèàí. Ñâ. ì÷öà Ïàâëà äåâèöà
4 ï Ñâ. Ìèòðîôàí, ïàòð. Êîíñòàíòèíîïîëñêè
5 ñ Ñâ. ñâùì÷ê Äîðîòåé, åï. Òèðñêè. Ïðåï. Ïåòúð Êîðèöêè
6 í + 2 Íåäåëÿ ñëåä Ïåòäåñåòíèöà - íà âñè÷êè áúëãàðñêè

ñâåòèè. Ïðåï. Âèñàðèîí, ÷óäîòâîðåö. Ïðåï. Èëàðèîí Íîâè
7 ï Ñâ. ñâùì÷ê Òåîäîò, åï. Àíêèðñêè. Ñâ. ì÷öà Âàëåðèÿ
8 â Ñâ. âì÷ê Òåîäîð Ñòðàòèëàò. Ñâ. ì÷öè Ìàðê è Þëèé
9 ñ Ñâ. Êèðèë, àðõèåï. Àëåêñàíäðèéñêè
10 ÷ Ñâ. ñâùì÷ê Òèìîòåé, åï. Áðóñåíñêè
11 ï * Ñâ. àïëè Âàðòîëîìåé è Âàðíàâà.

Ñâ. Áîãîðîäèöà - “Äîñòîéíî åñò”
12 ñ Ïðåï. Îíóôðèé Âåëèêè è Ïåòúð Àòîíñêè
13 í + 3 Íåäåëÿ ñëåä Ïåòäåñåòíèöà. Ñâ. ì÷öà Àêèëèíà.

Ñâ. Òðèôèëèé, åï. Íèêîçèéñêè
14 ï Ñâ. ïðîð. Åëèñåé. Ñâ. Ìåòîäèé, ïàòð. Êîíñòàíòèíîïîëñêè
15 â Ñâ. ïðîð. Àìîñ. Ñâ. ì÷ê Èñèõèé Äîðîñòîëñêè
16 ñ Ñâ. Òèõîí ÷óäîòâîðåö, åï. Àìàòóíòñêè. Ñâ. ì÷ê Åâòðîïèé
17 ÷ Ñâ. ì÷öè Ìàíóèë, Ñàâåë è Èñìàèë
18 ï Ñâ. ì÷öè Ëåîíòèé, Èëàòèé è Òåîäóë
19 ñ * Ñâ. àï. Èóäà, áðàò Ãîñïîäåí. Ïðåï. Ïàèñèé Âåëèêè.

Ïðåï. Ïàèñèé Õèëåíäàðñêè. Ñâ. ì÷ê Çîñèìà Ñîçîïîëñêè
20 í + 4 Íåäåëÿ ñëåä Ïåòäåñåòíèöà. Ïðåï. Íàóì Îõðèäñêè. Ñâ.

ñâùì÷ê Ìåòîäèé, åï. Ïàòàðñêè
21 ï Ñâ. ì÷ê Þëèàí Òàðñèéñêè
22 â Ñâ. ñâùì÷ê Åâñåâèé, åï. Ñàìîñàòñêè
23 ñ Ñâ. ì÷öà Àãðèïèíà
24 ÷ * Ðîæäåíèå íà ñâ. Éîàí Êðúñòèòåë.

Ñâ. Íèêèòà, åï. Ðåìåñèàíñêè (Åíüîâäåí)
25 ï Ñâ. ïðïì÷öà Ôåâðîíèÿ. Ïðåï. Äèîíèñèé Àòîíñêè
26 ñ Ïðåï. Äàâèä Ñîëóíñêè. Ïðåï. Äàâèä Áúëãàðñêè.

* Ñâ. ñâùì÷ê Âèñàðèîí, åï. Ñìîëåíñêè
27 í + 5 Íåäåëÿ ñëåä Ïåòäåñåòíèöà. Ïðåï. Ñàìïñîí

Ñòðàííîìïðèèìåö
28 ï Ïðåíàñÿíå ìîùèòå íà ñâ. áåçñðåáðåíèöè è ÷óäîòâîðöè

Êèð è Éîàí
29 â + Ñâ. ïúðâîâúðõîâíè àïîñòîëè Ïåòúð è Ïàâåë

(Ïåòðîâäåí)
30 ñ * Ñúáîð íà ñâ. ñëàâíè è âñåõâàëíè 12 àïîñòîëè

Май 2010



Ìàé
÷. ä. Äåíÿò å 14 ÷àñà, à íîùòà - 10
1 ñ Ñâ. ïðîð. Éåðåìèÿ. Ïðïì÷ê Àêàêèé Ñåðñêè.

Ñâ. Òàìàðà Ãðóçèíñêà
2 í + 5 Íåäåëÿ ñëåä Ïàñõà - íà Ñàìàðÿíêàòà. Ñâ. öàð Áîðèñ-

Ìèõàèë. Ñâ. Àòàíàñèé Âåëèêè
3 ï Ñâ. ì÷öè Òèìîòåé è Ìàâðà
4 â Ñâ. ïðïì÷öà Ïåëàãèÿ. Ñâ. ñâùì÷ê Åðàçúì, åï. Ôîðìèéñêè
5 ñ Ñâ. ì÷öà Èðèíà
6 ÷ + Ñâ. âì÷ê Ãåîðãè Ïîáåäîíîñåö (Ãåðãüîâäåí)
7 ï Ñâ. ì÷ê Àêàêèé
8 ñ * Ñâ. àï. è åâ. Éîàí Áîãîñëîâ. Ïðåï. Àðñåíèé Âåëèêè
9 í + 6 Íåäåëÿ ñëåä Ïàñõà - íà Ñëåïèÿ. Ñâ. ïðîð. Èñàèÿ.

Ñâ. ì÷ê Õðèñòîôîð. Ïðåíàñÿíå ìîùèòå íà Ñâ. Íèêîëàé
10 ï * Ñâ. àï. Ñèìîí Çèëîò. Âúçñòàíîâÿâàíå íà Áúëãàðñêàòà

ïàòðèàðøèÿ
11 â + Ñâ. ðàâíîàïîñòîëíè Êèðèë è Ìåòîäèé.
12 ñ * Ñâ. Åïèôàíèé, åï. Êèïúðñêè. Ñâ. Ãåðìàí, ïàòðèàðõ

Êîíñòàíòèíîïîëñêè
13 ÷ + Âúçíåñåíèå Ãîñïîäíå. Ñâ. ì÷öà Ãëèêåðèÿ Äåâèöà
14 ï Ñâ. ì÷ê Èñèäîð. Ñâ. ì÷ê Éîàí Áúëãàðñêè
15 ñ Ïðåï. Ïàõîìèé Âåëèêè. Ïðåï. Àõèëèé, åï. Ëàðèñèéñêè
16 í + 7 Íåäåëÿ ñëåä Ïàñõà - íà ñâ. Îòöè. Ïðåï. Òåîäîð
17 ï * Ñâ. àï. Àíäðîíèê. Ñâ. ì÷ê Íèêîëàé Ñîôèéñêè
18 â Ñâ. ì÷öè Òåîäîò, Ïåòúð, Äèîíèñèé. Ñâ. 7 äåâèöè
19 ñ Ñâ. ñâùì÷ê Ïàòðèêèé, åï. Áðóñåíñêè
20 ÷ Ñâ. ì÷ê Òàëàëåé. Ñâ. Ëèäèÿ
21 ï * Ñâ. ðàâíîàïîñòîëíè Êîíñòàíòèí è Åëåíà
22 ñ Ñâ. ì÷ê Âàñèëèñê. Ñâ. ì÷ê Éîàí-Âëàäèìèð, êíÿç Áúëãàðñêè,

÷óäîòâîðåö (Çàäóøíèöà)
23 í + 8 Íåäåëÿ ñëåä Ïàñõà - Ïåòäåñåòíèöà.
24 ï + Ñâåòè Äóõ. Ïðåï. Ñèìåîí Äèâíîãîðñêè.

Äåí íà áúëãàðñêàòà ïðîñâåòà è êóëòóðà è íà
ñëàâÿíñêàòà ïèñìåíîñò (Ìîëåáåí)

25 â * 3-òî íàìèðàíå ÷åñòíàòà ãëàâà íà ñâ. Éîàí Êðúñòèòåë
26 ñ * Ñâ. àï. Êàðï. Ñâ. ì÷ê Ãåîðãè Ñîôèéñêè, Íàé-íîâè
27 ÷ Ñâ. ñâùì÷ê Òåðàïîíòèé. Ñâ. ì÷ê Òåðàïîíòèé Ñîôèéñêè
28 ï Ïðåï. Íèêèòà, åï. Õàëêèäîíñêè. Ïðåï. Ñîôðîíèé Áúëãàðñêè
29 ñ Ñâ. ïðïì÷öà Òåîäîñèÿ. Ñâ. Ëóêà èçïîâåäíèê
30 í + 1 Íåäåëÿ ñëåä Ïåòäåñåòíèöà - íà Âñè÷êè ñâåòèè. Ïðåï.

Èñàêèé Äàëìàòñêè. Ñâ. Åìèëèÿ
31 ï Ñâ. àï. Åðìèé. Ñâ. ì÷ê Åðìåé

Þíè
÷. ä. Äåíÿò å 15 ÷àñà, à íîùòà - 9
1 â Ñâ. ì÷ê Þñòèí Ôèëîñîô. Ñâ. ì÷öè Þñòèí è äðóæèíàòà ìó
2 ñ Ñâ. Íèêèôîð èçïîâ., ïàòðèàðõ Êîíñòàíòèíîïîëñêè
3 ÷ Ñâ. ì÷ê Ëóêèëèàí. Ñâ. ì÷öà Ïàâëà äåâèöà
4 ï Ñâ. Ìèòðîôàí, ïàòð. Êîíñòàíòèíîïîëñêè
5 ñ Ñâ. ñâùì÷ê Äîðîòåé, åï. Òèðñêè. Ïðåï. Ïåòúð Êîðèöêè
6 í + 2 Íåäåëÿ ñëåä Ïåòäåñåòíèöà - íà âñè÷êè áúëãàðñêè

ñâåòèè. Ïðåï. Âèñàðèîí, ÷óäîòâîðåö. Ïðåï. Èëàðèîí Íîâè
7 ï Ñâ. ñâùì÷ê Òåîäîò, åï. Àíêèðñêè. Ñâ. ì÷öà Âàëåðèÿ
8 â Ñâ. âì÷ê Òåîäîð Ñòðàòèëàò. Ñâ. ì÷öè Ìàðê è Þëèé
9 ñ Ñâ. Êèðèë, àðõèåï. Àëåêñàíäðèéñêè
10 ÷ Ñâ. ñâùì÷ê Òèìîòåé, åï. Áðóñåíñêè
11 ï * Ñâ. àïëè Âàðòîëîìåé è Âàðíàâà.

Ñâ. Áîãîðîäèöà - “Äîñòîéíî åñò”
12 ñ Ïðåï. Îíóôðèé Âåëèêè è Ïåòúð Àòîíñêè
13 í + 3 Íåäåëÿ ñëåä Ïåòäåñåòíèöà. Ñâ. ì÷öà Àêèëèíà.

Ñâ. Òðèôèëèé, åï. Íèêîçèéñêè
14 ï Ñâ. ïðîð. Åëèñåé. Ñâ. Ìåòîäèé, ïàòð. Êîíñòàíòèíîïîëñêè
15 â Ñâ. ïðîð. Àìîñ. Ñâ. ì÷ê Èñèõèé Äîðîñòîëñêè
16 ñ Ñâ. Òèõîí ÷óäîòâîðåö, åï. Àìàòóíòñêè. Ñâ. ì÷ê Åâòðîïèé
17 ÷ Ñâ. ì÷öè Ìàíóèë, Ñàâåë è Èñìàèë
18 ï Ñâ. ì÷öè Ëåîíòèé, Èëàòèé è Òåîäóë
19 ñ * Ñâ. àï. Èóäà, áðàò Ãîñïîäåí. Ïðåï. Ïàèñèé Âåëèêè.

Ïðåï. Ïàèñèé Õèëåíäàðñêè. Ñâ. ì÷ê Çîñèìà Ñîçîïîëñêè
20 í + 4 Íåäåëÿ ñëåä Ïåòäåñåòíèöà. Ïðåï. Íàóì Îõðèäñêè. Ñâ.

ñâùì÷ê Ìåòîäèé, åï. Ïàòàðñêè
21 ï Ñâ. ì÷ê Þëèàí Òàðñèéñêè
22 â Ñâ. ñâùì÷ê Åâñåâèé, åï. Ñàìîñàòñêè
23 ñ Ñâ. ì÷öà Àãðèïèíà
24 ÷ * Ðîæäåíèå íà ñâ. Éîàí Êðúñòèòåë.

Ñâ. Íèêèòà, åï. Ðåìåñèàíñêè (Åíüîâäåí)
25 ï Ñâ. ïðïì÷öà Ôåâðîíèÿ. Ïðåï. Äèîíèñèé Àòîíñêè
26 ñ Ïðåï. Äàâèä Ñîëóíñêè. Ïðåï. Äàâèä Áúëãàðñêè.

* Ñâ. ñâùì÷ê Âèñàðèîí, åï. Ñìîëåíñêè
27 í + 5 Íåäåëÿ ñëåä Ïåòäåñåòíèöà. Ïðåï. Ñàìïñîí

Ñòðàííîìïðèèìåö
28 ï Ïðåíàñÿíå ìîùèòå íà ñâ. áåçñðåáðåíèöè è ÷óäîòâîðöè

Êèð è Éîàí
29 â + Ñâ. ïúðâîâúðõîâíè àïîñòîëè Ïåòúð è Ïàâåë

(Ïåòðîâäåí)
30 ñ * Ñúáîð íà ñâ. ñëàâíè è âñåõâàëíè 12 àïîñòîëè

Юни 2010



Þëè
÷. ä. Äåíÿò å 14 ÷àñà, à íîùòà - 10
1 ÷ * Ñâ. áåçñðåáðåíèöè Êîçìà è Äàìÿí. Âúçâðúùàíå

÷åñòíèòå ìîùè íà ïðåï. Éîàí Ðèëñêè ×óäîòâîðåö
2 ï Ïîëàãàíå ÷åñòíàòà äðåõà íà Ïðåñâåòà Áîãîðîäèöà âúâ

Âëàõåðíà
3 ñ Ñâ. ì÷ê Èàêèíò
4 í + 6 Íåäåëÿ ñëåä Ïåòäåñåòíèöà. Ñâ. Àíäðåé, àðõèåï.

Êðèòñêè
5 ï * Ïðåï. Àòàíàñèé Àòîíñêè. Ïðåï. Ñåðãèé Ðàäîíåæêè
6 â Ïðåï. Ñèñîé Âåëèêè. Ñâ. ñâùì÷ê Âàëåíòèí
7 ñ * Ñâ. âì÷öà Íåäåëÿ. Ïðåï. Òîìà Ìàëåéñêè Àêàêèé
8 ÷ Ñâ. âì÷ê Ïðîêîïèé. Ïðåï. Òåîôèë Ìèðîòî÷èâè
9 ï Ñâ. ñâùì÷ê Ïàíêðàòèé, åï. Òàâðîìåíèéñêè
10 ñ Ñâ. 45 ì÷öè â Íèêîïîë Àðìåíñêè
11 í + 7 Íåäåëÿ ñëåä Ïåòäåñåòíèöà. Ñâ. âì÷öà Åâôèìèÿ

Âñåõâàëíà. Ñâ. ðàâíîàï. êíÿãèíÿ Îëãà
12 ï Ñâ. ì÷öè Ïðîêúë è Èëàðèé
13 â Ñúáîð íà ñâ. àðõàíãåë Ãàâðèèë. Ïðåï. Ñòåôàí Ñàâàèò
14 ñ Ñâ. àï. Àêèëà. Ïðåï. Íèêîäèì Ñâåòîãîðåö
15 ÷ * Ñâ. ì÷öè Êèðèê è Þëèòà. Ñâ. ðàâíîàï. âåëèê êíÿç Âëàäèìèð
16 ï Ñâ. ñâùì÷ê Àòèíîãåí è 10-òå ìó ó÷åíèöè. Ñâ. ì÷öà Þëèÿ

äåâèöà. Ñâ. ì÷ê Éîàí Òúðíîâñêè
17 ñ * Ñâ. âì÷öà Ìàðèíà
18 í + 8 Íåäåëÿ ñëåä Ïåòäåñåòíèöà - íà ñâ. Îòöè îò 6-òå

Âñåëåíñêè ñúáîðè. Ñâ. ì÷ê Èàêèíò â Àìàñòðèäà. Ñâ. ì÷ê
Åìèëèàí Äîðîñòîëñêè

19 ï Ïðåï. Ìàêðèíà. Ïðåï. Äèé
20 â + Ñâ. ïðîð. Èëèÿ (Èëèíäåí)
21 ñ Ñâ. ïðîð. Èåçåêèèë. Ïðåï. Ñèìåîí, þðîäèâ Õðèñòà ðàäè
22 ÷ Ñâ. ìèðîíîñèöà è ðàâíîàïîñòîëíà Ìàðèÿ Ìàãäàëèíà.

Âúçâðúùàíå ìîùèòå íà ñâ. ñâùì÷ê Ôîêà
23 ï Ñâ. ì÷öè Òðîôèì,  Òåîôèë è äðóãàðèòå èì
24 ñ Ñâ. âì÷öà Õðèñòèíà
25 í + 9 Íåäåëÿ ñëåä Ïåòäåñåòíèöà. Óñïåíèå íà ñâ. Àííà
26 ï Ñâ. ñâùì÷ê Åðìîëàé è äðóãàðèòå ìó. Ñâ. ïðïì÷öà Ïàðàñêåâà
27 â * Ñâ. âì÷ê Ïàíòåëåéìîí. Ñâ. Ñåäìî÷èñëåíèöè
28 ñ Ñâ. àïëè è äÿêîíè Ïðîõîð, Íèêàíîð, Òèìîí è Ïàðìåí
29 ÷ Ñâ. ì÷ê Êàëèíèê. Ñâ. ì÷öà Ñåðàôèìà äåâèöà
30 ï Ñâ. àïëè îò 70-òå Ñèëà, Ñèëóàí, Êðèñêåíò, Åïåíåò è

Àíäðîíèê
31 ñ Ñâ. ïðàâ. Åâäîêèì Êàïàäîêèéñêè (Áîãîðîäè÷íè çàãîâåçíè)

Àâãóñò
÷. ä. Äåíÿò å 13 ÷àñà, à íîùòà - 11
1 í + 10 Íåäåëÿ ñëåä Ïåòäåñåòíèöà. Èçíàñÿíå íà

æèâîòâîðÿùèÿ Êðúñò Ãîñïîäåí (Âîäîñâåò)
2 ï Ïðåíàñÿíå ìîùèòå íà ñâ. àðõèäÿêîí Ñòåôàí
3 â Ïðåï. Èñàêèé,  Ôàâñò è Äàëìàò
4 ñ Ñâ. 7 îòðîöè â Åôåñ. Ñâ. ïðïì÷öà Åâäîêèÿ
5 ÷ Ñâ. ì÷ê Åâñèãíèé (Ïðåäïð. íà Ïðåîáðàæåíèå Ãîñïîäíå)
6 ï + Ïðåîáðàæåíèå Ãîñïîäíå (Ðàçðåøàâà ñå ðèáà)
7 ñ Ñâ. ïðïì÷ê Äîìåòèé. Ñâ. ïðïì÷öà Ïîòàìèÿ ÷óäîòâîðèöà
8 í + 11 Íåäåëÿ ñëåä Ïåòäåñåòíèöà. Ñâ. Åìèëèàí èçïîâåäíèê,

åï. Êèçè÷åñêè. Ñâ. Ìèðîí ×óäîòâîðåö
9 ï * Ñâ. àï. Ìàòèÿ
10 â Ñâ. ì÷ê è àðõèäÿêîí Ëàâðåíòèé
11 ñ Ñâ. ì÷ê è àðõèäÿêîí Åâïúë. Ñâ. ì÷öà Ñîñàíà äåâèöà
12 ÷ Ñâ. ì÷öè Ôîòèé è Àíèêèòà
13 ï Ïðåï. Ìàêñèì Èçïîâåäíèê. Ñâ. Òèõîí, åï. Çàäîíñêè
14 ñ Ñâ. ïðîð. Ìèõåé (Ïðåäïðàçíåíñòâî íà Óñïåíèå Áîãîðîäè÷íî)
15 í + 12 Íåäåëÿ ñëåä Ïåòäåñåòíèöà. Óñïåíèå íà Ïðåñâåòà

Áîãîðîäèöà
16 ï * Ïðåíàñÿíå íà íåðúêîòâîðíèÿ îáðàç íà Ãîñïîä Èèñóñ

Õðèñòîñ. Ñâ. ì÷ê Äèîìèä ëåêàð
17 â Ñâ. ñâì÷ê Ìèðîí. Ïðåï. Àëèïèé èêîíîïèñåö
18 ñ * Ñâ. ì÷öè Ôëîð è Ëàâúð. Óñïåíèå íà ïðåï. Éîàí Ðèëñêè
19 ÷ Ñâ. ì÷ê Àíäðåé Ñòðàòèëàò. Ïðåï. Òåîôàí Íîâè, ÷óäîòâîðåö
20 ï Ñâ. ïðîð. Ñàìóèë. Ñâ. 37 ì÷öè Ïëîâäèâñêè
21 ñ Ñâ. àï. Òàäåé. Ñâ. ì÷öè Âàñà Õåëåñïîíòñêà è Âàñà Ñîëóíñêà.

Ñâ. ñâùì÷ê Ñèìåîí Ñàìîêîâñêè
22 í + 13 Íåäåëÿ ñëåä Ïåòäåñåòíèöà. Ñâ. ì÷ê Àãàòîíèê è

äðóæèíàòà ìó. Ñâ. ì÷öà Åâëàëèÿ äåâèöà
23 ï Ñâ. ì÷ê Ëóï. Ñâ. Èðèíåé (Îòäàíèå íà Óñïåíèå Áîãîðîäè÷íî)
24 â Ñâ. ñâùì÷ê Åâòèõ. Ïðåï. Ãåîðãè Ëèìíèîò
25 ñ Âúçâðúùàíå ÷åñòíèòå ìîùè íà ñâ. àï. Âàðòîëîìåé
26 ÷ Ñâ. ì÷öè Àäðèàí è Íàòàëèÿ
27 ï Ïðåï. Ïèìåí Âåëèêè. Ñâ. ì÷ê Ôàíóðèé
28 ñ Ïðåï. Ìîèñåé Ìóðèí
29 í + 14 Íåäåëÿ ñëåä Ïåòäåñåòíèöà. Îòñè÷àíå ãëàâàòà íà ñâ.

Éîàí Ïðåäòå÷à è Êðúñòèòåë (Ïîñò)
30 ï * Ñâ. Àëåêñàíäúð, Éîàí è Ïàâåë, ïàòðèàðñè

Êîíñòàíòèíîïîëñêè. Ïðåíàñÿíå ÷åñòíèòå ìîùè íà ñâ.
Àëåêñàíäúð Íåâñêè

31 â Ïîëàãàíå ÷åñòíèÿ ïîÿñ íà Ïðåñâåòà Áîãîðîäèöà.
Ñâ. ñâùì÷ê Êèïðèàí, åï. Êàðòàãåíñêè

Юли 2010



Þëè
÷. ä. Äåíÿò å 14 ÷àñà, à íîùòà - 10
1 ÷ * Ñâ. áåçñðåáðåíèöè Êîçìà è Äàìÿí. Âúçâðúùàíå

÷åñòíèòå ìîùè íà ïðåï. Éîàí Ðèëñêè ×óäîòâîðåö
2 ï Ïîëàãàíå ÷åñòíàòà äðåõà íà Ïðåñâåòà Áîãîðîäèöà âúâ

Âëàõåðíà
3 ñ Ñâ. ì÷ê Èàêèíò
4 í + 6 Íåäåëÿ ñëåä Ïåòäåñåòíèöà. Ñâ. Àíäðåé, àðõèåï.

Êðèòñêè
5 ï * Ïðåï. Àòàíàñèé Àòîíñêè. Ïðåï. Ñåðãèé Ðàäîíåæêè
6 â Ïðåï. Ñèñîé Âåëèêè. Ñâ. ñâùì÷ê Âàëåíòèí
7 ñ * Ñâ. âì÷öà Íåäåëÿ. Ïðåï. Òîìà Ìàëåéñêè Àêàêèé
8 ÷ Ñâ. âì÷ê Ïðîêîïèé. Ïðåï. Òåîôèë Ìèðîòî÷èâè
9 ï Ñâ. ñâùì÷ê Ïàíêðàòèé, åï. Òàâðîìåíèéñêè
10 ñ Ñâ. 45 ì÷öè â Íèêîïîë Àðìåíñêè
11 í + 7 Íåäåëÿ ñëåä Ïåòäåñåòíèöà. Ñâ. âì÷öà Åâôèìèÿ

Âñåõâàëíà. Ñâ. ðàâíîàï. êíÿãèíÿ Îëãà
12 ï Ñâ. ì÷öè Ïðîêúë è Èëàðèé
13 â Ñúáîð íà ñâ. àðõàíãåë Ãàâðèèë. Ïðåï. Ñòåôàí Ñàâàèò
14 ñ Ñâ. àï. Àêèëà. Ïðåï. Íèêîäèì Ñâåòîãîðåö
15 ÷ * Ñâ. ì÷öè Êèðèê è Þëèòà. Ñâ. ðàâíîàï. âåëèê êíÿç Âëàäèìèð
16 ï Ñâ. ñâùì÷ê Àòèíîãåí è 10-òå ìó ó÷åíèöè. Ñâ. ì÷öà Þëèÿ

äåâèöà. Ñâ. ì÷ê Éîàí Òúðíîâñêè
17 ñ * Ñâ. âì÷öà Ìàðèíà
18 í + 8 Íåäåëÿ ñëåä Ïåòäåñåòíèöà - íà ñâ. Îòöè îò 6-òå

Âñåëåíñêè ñúáîðè. Ñâ. ì÷ê Èàêèíò â Àìàñòðèäà. Ñâ. ì÷ê
Åìèëèàí Äîðîñòîëñêè

19 ï Ïðåï. Ìàêðèíà. Ïðåï. Äèé
20 â + Ñâ. ïðîð. Èëèÿ (Èëèíäåí)
21 ñ Ñâ. ïðîð. Èåçåêèèë. Ïðåï. Ñèìåîí, þðîäèâ Õðèñòà ðàäè
22 ÷ Ñâ. ìèðîíîñèöà è ðàâíîàïîñòîëíà Ìàðèÿ Ìàãäàëèíà.

Âúçâðúùàíå ìîùèòå íà ñâ. ñâùì÷ê Ôîêà
23 ï Ñâ. ì÷öè Òðîôèì,  Òåîôèë è äðóãàðèòå èì
24 ñ Ñâ. âì÷öà Õðèñòèíà
25 í + 9 Íåäåëÿ ñëåä Ïåòäåñåòíèöà. Óñïåíèå íà ñâ. Àííà
26 ï Ñâ. ñâùì÷ê Åðìîëàé è äðóãàðèòå ìó. Ñâ. ïðïì÷öà Ïàðàñêåâà
27 â * Ñâ. âì÷ê Ïàíòåëåéìîí. Ñâ. Ñåäìî÷èñëåíèöè
28 ñ Ñâ. àïëè è äÿêîíè Ïðîõîð, Íèêàíîð, Òèìîí è Ïàðìåí
29 ÷ Ñâ. ì÷ê Êàëèíèê. Ñâ. ì÷öà Ñåðàôèìà äåâèöà
30 ï Ñâ. àïëè îò 70-òå Ñèëà, Ñèëóàí, Êðèñêåíò, Åïåíåò è

Àíäðîíèê
31 ñ Ñâ. ïðàâ. Åâäîêèì Êàïàäîêèéñêè (Áîãîðîäè÷íè çàãîâåçíè)

Àâãóñò
÷. ä. Äåíÿò å 13 ÷àñà, à íîùòà - 11
1 í + 10 Íåäåëÿ ñëåä Ïåòäåñåòíèöà. Èçíàñÿíå íà

æèâîòâîðÿùèÿ Êðúñò Ãîñïîäåí (Âîäîñâåò)
2 ï Ïðåíàñÿíå ìîùèòå íà ñâ. àðõèäÿêîí Ñòåôàí
3 â Ïðåï. Èñàêèé,  Ôàâñò è Äàëìàò
4 ñ Ñâ. 7 îòðîöè â Åôåñ. Ñâ. ïðïì÷öà Åâäîêèÿ
5 ÷ Ñâ. ì÷ê Åâñèãíèé (Ïðåäïð. íà Ïðåîáðàæåíèå Ãîñïîäíå)
6 ï + Ïðåîáðàæåíèå Ãîñïîäíå (Ðàçðåøàâà ñå ðèáà)
7 ñ Ñâ. ïðïì÷ê Äîìåòèé. Ñâ. ïðïì÷öà Ïîòàìèÿ ÷óäîòâîðèöà
8 í + 11 Íåäåëÿ ñëåä Ïåòäåñåòíèöà. Ñâ. Åìèëèàí èçïîâåäíèê,

åï. Êèçè÷åñêè. Ñâ. Ìèðîí ×óäîòâîðåö
9 ï * Ñâ. àï. Ìàòèÿ
10 â Ñâ. ì÷ê è àðõèäÿêîí Ëàâðåíòèé
11 ñ Ñâ. ì÷ê è àðõèäÿêîí Åâïúë. Ñâ. ì÷öà Ñîñàíà äåâèöà
12 ÷ Ñâ. ì÷öè Ôîòèé è Àíèêèòà
13 ï Ïðåï. Ìàêñèì Èçïîâåäíèê. Ñâ. Òèõîí, åï. Çàäîíñêè
14 ñ Ñâ. ïðîð. Ìèõåé (Ïðåäïðàçíåíñòâî íà Óñïåíèå Áîãîðîäè÷íî)
15 í + 12 Íåäåëÿ ñëåä Ïåòäåñåòíèöà. Óñïåíèå íà Ïðåñâåòà

Áîãîðîäèöà
16 ï * Ïðåíàñÿíå íà íåðúêîòâîðíèÿ îáðàç íà Ãîñïîä Èèñóñ

Õðèñòîñ. Ñâ. ì÷ê Äèîìèä ëåêàð
17 â Ñâ. ñâì÷ê Ìèðîí. Ïðåï. Àëèïèé èêîíîïèñåö
18 ñ * Ñâ. ì÷öè Ôëîð è Ëàâúð. Óñïåíèå íà ïðåï. Éîàí Ðèëñêè
19 ÷ Ñâ. ì÷ê Àíäðåé Ñòðàòèëàò. Ïðåï. Òåîôàí Íîâè, ÷óäîòâîðåö
20 ï Ñâ. ïðîð. Ñàìóèë. Ñâ. 37 ì÷öè Ïëîâäèâñêè
21 ñ Ñâ. àï. Òàäåé. Ñâ. ì÷öè Âàñà Õåëåñïîíòñêà è Âàñà Ñîëóíñêà.

Ñâ. ñâùì÷ê Ñèìåîí Ñàìîêîâñêè
22 í + 13 Íåäåëÿ ñëåä Ïåòäåñåòíèöà. Ñâ. ì÷ê Àãàòîíèê è

äðóæèíàòà ìó. Ñâ. ì÷öà Åâëàëèÿ äåâèöà
23 ï Ñâ. ì÷ê Ëóï. Ñâ. Èðèíåé (Îòäàíèå íà Óñïåíèå Áîãîðîäè÷íî)
24 â Ñâ. ñâùì÷ê Åâòèõ. Ïðåï. Ãåîðãè Ëèìíèîò
25 ñ Âúçâðúùàíå ÷åñòíèòå ìîùè íà ñâ. àï. Âàðòîëîìåé
26 ÷ Ñâ. ì÷öè Àäðèàí è Íàòàëèÿ
27 ï Ïðåï. Ïèìåí Âåëèêè. Ñâ. ì÷ê Ôàíóðèé
28 ñ Ïðåï. Ìîèñåé Ìóðèí
29 í + 14 Íåäåëÿ ñëåä Ïåòäåñåòíèöà. Îòñè÷àíå ãëàâàòà íà ñâ.

Éîàí Ïðåäòå÷à è Êðúñòèòåë (Ïîñò)
30 ï * Ñâ. Àëåêñàíäúð, Éîàí è Ïàâåë, ïàòðèàðñè

Êîíñòàíòèíîïîëñêè. Ïðåíàñÿíå ÷åñòíèòå ìîùè íà ñâ.
Àëåêñàíäúð Íåâñêè

31 â Ïîëàãàíå ÷åñòíèÿ ïîÿñ íà Ïðåñâåòà Áîãîðîäèöà.
Ñâ. ñâùì÷ê Êèïðèàí, åï. Êàðòàãåíñêè

Август 2010



Ñåïòåìâðè
÷. ä. Äåíÿò å ðàâåí íà íîùòà
1 ñ * Íà÷àëî íà Öúðêîâíàòà íîâà ãîäèíà.

Ïðåï. Ñèìåîí Ñòúëïíèê. Ñâ. Ìàðòà
2 ÷ Ñâ. ì÷ê Ìàìàíò. Ïðåï. Éîàí Ïîñòíèê, ïàòðèàðõ

Êîíñòàíòèíîïîëñêè
3 ï Ñâ. ñâùì÷ê Àíòèì, åï. Íèêîìèäèéñêè. Ïðåï. Òåîêòèñò
4 ñ Ñâ. ñâùì÷ê Âàâèëà, åï. Àíòèîõèéñêè
5 í + 15 Íåäåëÿ ñëåä Ïåòäåñåòíèöà. Ñâ. ïðîð. Çàõàðèÿ è

ïðàâåäíà Åëèñàâåòà
6 ï Ñâ. ì÷ê Åâäîêñèé. Ïðåï. Àðõèï
7 â Ñâ. ì÷ê Ñîçîíò (Ïðåäïðàçíåíñòâî íà Ðîæäåñòâî

Áîãîðîäè÷íî)
8 ñ + Ðîæäåñòâî íà Ïðåñâåòà Áîãîðîäèöà
9 ÷ Ñâ. ïðàâåäíè áîãîîòöè Éîàêèì è Àííà. Ñâ. ì÷ê Ñåâèðèàí
10 ï Ñâ. ì÷öè Ìèíîäîðà, Ìèòðîäîðà è Íèìôîäîðà
11 ñ Ïðåï. Òåîäîðà Àëåêñàíäðèéñêà. Ïðåï. Ñèëóàí Àòîíñêè
12 í + Íåäåëÿ ïðåä Âúçäâèæåíèå. Ñâ. ñâùì÷ê Àâòîíîì

(Îòäàíèå íà Ðîæäåñòâî Áîãîðîäè÷íî)
13 ï Ñâ. ñâùì÷ê Êîðíèëèé ñòîòíèê (Ïðåäïðàçíåíñòâî  íà

Âúçäâèæåíèå)
14 â + Âúçäâèæåíèå íà ñâåòèÿ Êðúñò Ãîñïîäåí (Êðúñòîâäåí)
15 ñ Ñâ. âì÷ê Íèêèòà. Ïðåï. Ôèëîòåé
16 ÷ Ñâ. âì÷öà Åâôèìèÿ Âñåõâàëíà. Ñâ. Ëþäìèëà ×åøêà
17 ï * Ñâ. ì÷öè Ñîôèÿ, Âÿðà, Íàäåæäà è Ëþáîâ.

Ñâ. ì÷öà Òåîäîòèÿ. Ñâ. Íèë, åï. Åãèïåòñêè
18 ñ Ïðåï. Åâìåíèé, åï. Ãîðòèíñêè, ÷óäîòâîðåö
19 í + Íåäåëÿ ñëåä Âúçäâèæåíèå. Ñâ. ì÷öè Òðîôèì, Ñàâàòèé è

Äîðèìåäîíò
20 ï Ñâ. âì÷ê Åâñòàòèé è ñåìåéñòâîòî ìó
21 â Ñâ. àï. Êîäðàò. Ñâ. Èñàêèé è Ìåëåòèé, åï. Êèïúðñêè

(Îòäàíèå íà Âúçäâèæåíèå)
22 ñ Ñâ. ñâùì÷ê Ôîêà, åï. Ñèíîïèéñêè. Ñâ. ïðîð. Éîíà
23 ÷ Çà÷àòèå íà ñâ. Éîàí Ïðåäòå÷à è Êðúñòèòåë
24 ï Ñâ. ïúðâîìú÷åíèöà è ðàâíîàïîñòîëíà Òåêëà. Ïðåï. Êîïðèé
25 ñ * Ïðåï. Åôðîñèíèÿ. Ïðåï. Ñåðãèé Ðàäîíåæêè, ÷óäîòâîðåö
26 í + 1 Íåäåëÿ ñëåä Íåäåëÿ ïîäèð Âúçäâèæåíèå. Óñïåíèå íà

ñâ. àï. è åâ. Éîàí Áîãîñëîâ
27 ï Ñâ. ì÷ê Êàëèñòðàò è äðóæèíàòà ìó
28 â * Ïðåï. Õàðèòîí Èçïîâåäíèê. Ñâ. ïðîð. Âàðóõ
29 ñ Ïðåï. Êèðèàê Îòøåëíèê. Ïðåï. Òåîôàí Ìèëîñòèâè
30 ÷ Ñâ. ñâùì÷ê Ãðèãîðèé, ïðîñâåòèòåë íà Àðìåíèÿ

Îêòîìâðè
÷. ä. Äåíÿò å 11 ÷àñà, à íîùòà - 13
1 ï * Ïîêðîâ íà Ïðåñâåòà Áîãîðîäèöà. Ñâ. àï. Àíàíèÿ.

Ïðåï. Ðîìàí Ñëàäêîïåâåö. Ïðåï. Éîàí Êóêóçåë
2 ñ Ñâ. ñâùì÷ê Êèïðèàí. Ñâ. ì÷öà Þñòèíà
3 í + 2 Íåäåëÿ ñëåä Íåäåëÿ ïîäèð Âúçäâèæåíèå.

Ñâ. ñâùì÷ê Äèîíèñèé Àðåîïàãèò. Ïðåï. Éîàí Õîçåâèò
4 ï Ñâ. ñâùì÷ê Éåðîòåé. Ñâ. ì÷öà Âåðîíèêà
5 â Ñâ. ì÷öà Õàðèòèíà. Ñâ. ñâùì÷ê Äèîíèñèé
6 ñ * Ñâ. àïîñòîë Òîìà
7 ÷ Ñâ. ì÷öè Ñåðãèé è Âàêõ
8 ï Ïðåï. Ïåëàãèÿ. Ñâ. ïðïì÷ê Èãíàòèé Ñòàðîçàãîðñêè
9 ñ * Ñâ. àï. ßêîâ Àëôååâ. Ïðåï. Àíäðîíèê è Àòàíàñèÿ
10 í + 3 Íåäåëÿ ñëåä Íåäåëÿ ïîäèð Âúçäâèæåíèå. Ñâ. ì÷öè

Åâëàìïèé è Åâëàìïèÿ. Ïðåï. Òåîôèë Èçïîâåäíèê
11 ï Ñâ. àï. è äÿêîí Ôèëèï. Ïðåï. Òåîôàí Íà÷åðòàíè
12 â Ñâ. ì÷öè Ïðîâ, Òàðàõ è Àíäðîíèê
13 ñ Ñâ. ì÷öè Êàðï è Ïàïèëà
14 ÷ * Ïðåï. Ïàðàñêåâà - Ïåòêà Òúðíîâñêà (Ïåòêîâäåí).

Ñâ. ì÷öè Íàçàðèé, Ãåðâàñèé, Ïðîòàñèé è Öåëñèé
15 ï Ïðåï. Åâòèìèé Íîâè. Ñâ. Ëóêèàí, ïðåçâèòåð Àíòèîõèéñêè
16 ñ Ñâ. ì÷ê Ëîíãèí ñòîòíèê
17 í + 4 Íåäåëÿ ñëåä Íåäåëÿ ïîäèð Âúçäâèæåíèå - íà ñâ. Îòöè

îò VII Âñåëåíñêè ñúáîð. Ñâ. ïðîð. Îñèÿ
18 ï * Ñâ. àï. è åâ. Ëóêà. Ñâ. âì÷öà Çëàòà Ìúãëåíñêà
19 â + Ïðåï. Éîàí Ðèëñêè ×óäîòâîðåö. Ñâ. ïðîð. Èîèë.

Ñâ. ì÷ê Óàð
20 ñ Ñâ. ì÷ê Àðòåìèé
21 ÷ * Ïðåï. Èëàðèîí Âåëèêè. Ñâ. Èëàðèîí, åïèñêîï Ìúãëåíñêè
22 ï Ñâ. ðàâíîàï. Àâåðêèé, åï. Éåðàïîëñêè ÷óäîòâîðåö
23 ñ * Ñâ. àï. ßêîâ, áðàò Ãîñïîäåí
24 í + 6 Íåäåëÿ ñëåä Íåäåëÿ ïîäèð Âúçäâèæåíèå. Ñâ. ì÷ê

Àðåòà. Ñâ. Áîãîðîäèöà - “Âñåõ ñêîðáÿùèõ ðàäîñò”
25 ï Ñâ. ì÷öè Ìàðêèàí è Ìàðòèðèé
26 â + Ñâ. âì÷ê Äèìèòðèé Ìèðîòî÷èâè (Äèìèòðîâäåí)
27 ñ Ñâ. ì÷ê Íåñòîð. Ïðåï. Äèìèòðèé Áàñàðáîâñêè
28 ÷ * Ñâ. ì÷öè Òåðåíòèé, Íåîíèëà è ÷åäàòà èì
29 ï Ñâ. ïðïì÷öà Àíàñòàñèÿ Ðèìëÿíêà
30 ñ Ñâ. ñâùì÷ê Çèíîâèé, åï. Åãåéñêè è ñâ. ì÷öà Çèíîâèÿ.

* Ñâ. êðàë Ñòåôàí Ìèëóòèí
31 í + 5 Íåäåëÿ ñëåä Íåäåëÿ ïîäèð Âúçäâèæåíèå.

Ñâ. àïëè îò 70-òå: Ñòàõèé, Àìïëèé è äð.

Септември 2010



Ñåïòåìâðè
÷. ä. Äåíÿò å ðàâåí íà íîùòà
1 ñ * Íà÷àëî íà Öúðêîâíàòà íîâà ãîäèíà.

Ïðåï. Ñèìåîí Ñòúëïíèê. Ñâ. Ìàðòà
2 ÷ Ñâ. ì÷ê Ìàìàíò. Ïðåï. Éîàí Ïîñòíèê, ïàòðèàðõ

Êîíñòàíòèíîïîëñêè
3 ï Ñâ. ñâùì÷ê Àíòèì, åï. Íèêîìèäèéñêè. Ïðåï. Òåîêòèñò
4 ñ Ñâ. ñâùì÷ê Âàâèëà, åï. Àíòèîõèéñêè
5 í + 15 Íåäåëÿ ñëåä Ïåòäåñåòíèöà. Ñâ. ïðîð. Çàõàðèÿ è

ïðàâåäíà Åëèñàâåòà
6 ï Ñâ. ì÷ê Åâäîêñèé. Ïðåï. Àðõèï
7 â Ñâ. ì÷ê Ñîçîíò (Ïðåäïðàçíåíñòâî íà Ðîæäåñòâî

Áîãîðîäè÷íî)
8 ñ + Ðîæäåñòâî íà Ïðåñâåòà Áîãîðîäèöà
9 ÷ Ñâ. ïðàâåäíè áîãîîòöè Éîàêèì è Àííà. Ñâ. ì÷ê Ñåâèðèàí
10 ï Ñâ. ì÷öè Ìèíîäîðà, Ìèòðîäîðà è Íèìôîäîðà
11 ñ Ïðåï. Òåîäîðà Àëåêñàíäðèéñêà. Ïðåï. Ñèëóàí Àòîíñêè
12 í + Íåäåëÿ ïðåä Âúçäâèæåíèå. Ñâ. ñâùì÷ê Àâòîíîì

(Îòäàíèå íà Ðîæäåñòâî Áîãîðîäè÷íî)
13 ï Ñâ. ñâùì÷ê Êîðíèëèé ñòîòíèê (Ïðåäïðàçíåíñòâî  íà

Âúçäâèæåíèå)
14 â + Âúçäâèæåíèå íà ñâåòèÿ Êðúñò Ãîñïîäåí (Êðúñòîâäåí)
15 ñ Ñâ. âì÷ê Íèêèòà. Ïðåï. Ôèëîòåé
16 ÷ Ñâ. âì÷öà Åâôèìèÿ Âñåõâàëíà. Ñâ. Ëþäìèëà ×åøêà
17 ï * Ñâ. ì÷öè Ñîôèÿ, Âÿðà, Íàäåæäà è Ëþáîâ.

Ñâ. ì÷öà Òåîäîòèÿ. Ñâ. Íèë, åï. Åãèïåòñêè
18 ñ Ïðåï. Åâìåíèé, åï. Ãîðòèíñêè, ÷óäîòâîðåö
19 í + Íåäåëÿ ñëåä Âúçäâèæåíèå. Ñâ. ì÷öè Òðîôèì, Ñàâàòèé è

Äîðèìåäîíò
20 ï Ñâ. âì÷ê Åâñòàòèé è ñåìåéñòâîòî ìó
21 â Ñâ. àï. Êîäðàò. Ñâ. Èñàêèé è Ìåëåòèé, åï. Êèïúðñêè

(Îòäàíèå íà Âúçäâèæåíèå)
22 ñ Ñâ. ñâùì÷ê Ôîêà, åï. Ñèíîïèéñêè. Ñâ. ïðîð. Éîíà
23 ÷ Çà÷àòèå íà ñâ. Éîàí Ïðåäòå÷à è Êðúñòèòåë
24 ï Ñâ. ïúðâîìú÷åíèöà è ðàâíîàïîñòîëíà Òåêëà. Ïðåï. Êîïðèé
25 ñ * Ïðåï. Åôðîñèíèÿ. Ïðåï. Ñåðãèé Ðàäîíåæêè, ÷óäîòâîðåö
26 í + 1 Íåäåëÿ ñëåä Íåäåëÿ ïîäèð Âúçäâèæåíèå. Óñïåíèå íà

ñâ. àï. è åâ. Éîàí Áîãîñëîâ
27 ï Ñâ. ì÷ê Êàëèñòðàò è äðóæèíàòà ìó
28 â * Ïðåï. Õàðèòîí Èçïîâåäíèê. Ñâ. ïðîð. Âàðóõ
29 ñ Ïðåï. Êèðèàê Îòøåëíèê. Ïðåï. Òåîôàí Ìèëîñòèâè
30 ÷ Ñâ. ñâùì÷ê Ãðèãîðèé, ïðîñâåòèòåë íà Àðìåíèÿ

Îêòîìâðè
÷. ä. Äåíÿò å 11 ÷àñà, à íîùòà - 13
1 ï * Ïîêðîâ íà Ïðåñâåòà Áîãîðîäèöà. Ñâ. àï. Àíàíèÿ.

Ïðåï. Ðîìàí Ñëàäêîïåâåö. Ïðåï. Éîàí Êóêóçåë
2 ñ Ñâ. ñâùì÷ê Êèïðèàí. Ñâ. ì÷öà Þñòèíà
3 í + 2 Íåäåëÿ ñëåä Íåäåëÿ ïîäèð Âúçäâèæåíèå.

Ñâ. ñâùì÷ê Äèîíèñèé Àðåîïàãèò. Ïðåï. Éîàí Õîçåâèò
4 ï Ñâ. ñâùì÷ê Éåðîòåé. Ñâ. ì÷öà Âåðîíèêà
5 â Ñâ. ì÷öà Õàðèòèíà. Ñâ. ñâùì÷ê Äèîíèñèé
6 ñ * Ñâ. àïîñòîë Òîìà
7 ÷ Ñâ. ì÷öè Ñåðãèé è Âàêõ
8 ï Ïðåï. Ïåëàãèÿ. Ñâ. ïðïì÷ê Èãíàòèé Ñòàðîçàãîðñêè
9 ñ * Ñâ. àï. ßêîâ Àëôååâ. Ïðåï. Àíäðîíèê è Àòàíàñèÿ
10 í + 3 Íåäåëÿ ñëåä Íåäåëÿ ïîäèð Âúçäâèæåíèå. Ñâ. ì÷öè

Åâëàìïèé è Åâëàìïèÿ. Ïðåï. Òåîôèë Èçïîâåäíèê
11 ï Ñâ. àï. è äÿêîí Ôèëèï. Ïðåï. Òåîôàí Íà÷åðòàíè
12 â Ñâ. ì÷öè Ïðîâ, Òàðàõ è Àíäðîíèê
13 ñ Ñâ. ì÷öè Êàðï è Ïàïèëà
14 ÷ * Ïðåï. Ïàðàñêåâà - Ïåòêà Òúðíîâñêà (Ïåòêîâäåí).

Ñâ. ì÷öè Íàçàðèé, Ãåðâàñèé, Ïðîòàñèé è Öåëñèé
15 ï Ïðåï. Åâòèìèé Íîâè. Ñâ. Ëóêèàí, ïðåçâèòåð Àíòèîõèéñêè
16 ñ Ñâ. ì÷ê Ëîíãèí ñòîòíèê
17 í + 4 Íåäåëÿ ñëåä Íåäåëÿ ïîäèð Âúçäâèæåíèå - íà ñâ. Îòöè

îò VII Âñåëåíñêè ñúáîð. Ñâ. ïðîð. Îñèÿ
18 ï * Ñâ. àï. è åâ. Ëóêà. Ñâ. âì÷öà Çëàòà Ìúãëåíñêà
19 â + Ïðåï. Éîàí Ðèëñêè ×óäîòâîðåö. Ñâ. ïðîð. Èîèë.

Ñâ. ì÷ê Óàð
20 ñ Ñâ. ì÷ê Àðòåìèé
21 ÷ * Ïðåï. Èëàðèîí Âåëèêè. Ñâ. Èëàðèîí, åïèñêîï Ìúãëåíñêè
22 ï Ñâ. ðàâíîàï. Àâåðêèé, åï. Éåðàïîëñêè ÷óäîòâîðåö
23 ñ * Ñâ. àï. ßêîâ, áðàò Ãîñïîäåí
24 í + 6 Íåäåëÿ ñëåä Íåäåëÿ ïîäèð Âúçäâèæåíèå. Ñâ. ì÷ê

Àðåòà. Ñâ. Áîãîðîäèöà - “Âñåõ ñêîðáÿùèõ ðàäîñò”
25 ï Ñâ. ì÷öè Ìàðêèàí è Ìàðòèðèé
26 â + Ñâ. âì÷ê Äèìèòðèé Ìèðîòî÷èâè (Äèìèòðîâäåí)
27 ñ Ñâ. ì÷ê Íåñòîð. Ïðåï. Äèìèòðèé Áàñàðáîâñêè
28 ÷ * Ñâ. ì÷öè Òåðåíòèé, Íåîíèëà è ÷åäàòà èì
29 ï Ñâ. ïðïì÷öà Àíàñòàñèÿ Ðèìëÿíêà
30 ñ Ñâ. ñâùì÷ê Çèíîâèé, åï. Åãåéñêè è ñâ. ì÷öà Çèíîâèÿ.

* Ñâ. êðàë Ñòåôàí Ìèëóòèí
31 í + 5 Íåäåëÿ ñëåä Íåäåëÿ ïîäèð Âúçäâèæåíèå.

Ñâ. àïëè îò 70-òå: Ñòàõèé, Àìïëèé è äð.

Октомври 2010



Íîåìâðè
÷. ä. Äåíÿò å 10 ÷àñà, à íîùòà - 14
1 ï * Ñâ. áåçñðåáðåíèöè è ÷óäîòâîðöè Êîçìà è Äàìÿí
2 â Ñâ. ì÷öè Àêèíäèí, Ïèãàñèé, Àôòîíèé, Åëïèäèôîð è

Àíåìïîäèñò
3 ñ Ñâ. ñâùì÷öè Àêåïñèì, Éîñèô è Àéòàë.

Ïðåï. Ïèìåí Çîãðàôñêè
4 ÷ Ïðåï. Éîàíèêèé Âåëèêè. Ñâ. ñâùì÷öè Íèêàíäúð, åï. Ìèðñêè
5 ï Ñâ. ì÷öè Ãàëàêòèîí è Åïèñòèìà
6 ñ Ñâ. Ïàâåë, àðõèåïèñêîï Êîíñòàíòèíîïîëñêè (Çàäóøíèöà)
7 í + 7 Íåäåëÿ ñëåä Íåäåëÿ ïîäèð Âúçäâèæåíèå.

Ñâ. 33 ì÷öè â Ìåëèòèí. Ïðåï. Ëàçàð Ãàëèñèéñêè
8 ï + Ñúáîð íà ñâ. àðõàíãåë Ìèõàèë (Àðõàíãåëîâäåí)
9 â Ñâ. ì÷öè Îíèñèôîð è Ïîðôèðèé. Ïðåï. Ìàòðîíà è Òåîêòèñòà
10 ñ Ñâ. àïëè Åðàñò, Îëèìï è Ðîäèîí. Ïðåï. Àðñåíèé

Êàïàäîêèéñêè
11 ÷ * Ñâ. ì÷öè Ìèíà, Âèêòîð è Âèêåíòèé. Ñâ. ì÷öà Ñòåôàíèäà
12 ï Ñâ. Éîàí Ìèëîñòèâè, ïàòðèàðõ Àëåêñàíäðèéñêè. Ïðåï. Íèë
13 ñ * Ñâ. Éîàí Çëàòîóñò, àðõèåï. Êîíñòàíòèíîïîëñêè
14 í + 8 Íåäåëÿ ñëåä Íåäåëÿ ïîäèð Âúçäâèæåíèå.

Ñâ. àï. Ôèëèï. Ñâ. áëàãîâåðíè öàð Óïðàâäà-Þñòèíèàí
(Êîëåäíè çàãîâåçíè)

15 ï Ñâ. ì÷öè Ãóðèé, Ñàìîí è Àâèâ
16 â * Ñâ. àïîñòîë è åâàíãåëèñò Ìàòåé
17 ñ Ñâ. Ãðèãîðèé, åï. Íåîêåñàðèéñêè, ÷óäîòâîðåö
18 ÷ Ñâ. ì÷öè Ïëàòîí è Ðîìàí
19 ï Ñâ. ïðîð. Àâäèé. Ñâ. ì÷ê Âàðëààì
20 ñ Ïðåï. Ãðèãîðèé Äåêàïîëèò. Ñâ. Ïðîêúë, àðõèåï.

Êîíñòàíòèíîïîëñêè
21 í + 9 Íåäåëÿ ñëåä Íåäåëÿ ïîäèð Âúçäâèæåíèå. Âúâåäåíèå

Áîãîðîäè÷íî
(Äåí íà ïðàâîñëàâíàòà õðèñòèÿíñêà ìëàäåæ è ñåìåéñòâî)

22 ï Ñâ. àï. Ôèëèìîí. Ñâ. Ìèõàèë âîèí, áúëãàðèí
23 â Ñâ. Àìôèëîõèé Èêîíèéñêè. * Ñâ. áëàã. êí. Àë. Íåâñè
24 ñ * Ñâ. âì÷öà Åêàòåðèíà. Ñâ. âì÷ê Ìåðêóðèé
25 ÷ * Ñâ. Êëèìåíò Îõðèäñêè. Ñâ. Êëèìåíò, ïàïà Ðèìñêè.

(Îòäàíèå íà Âúâåäåíèå Áîãîðîäè÷íî)
26 ï Ïðåï. Àëèïèé Ñòúëïíèê. Ïðåï. ßêîâ Îòøåëíèê
27 ñ * Ïðåï. Òåîäîñèé Òúðíîâñêè. Ñâ. âì÷ê ßêîâ Ïåðñèåö
28 í + 13 Íåäåëÿ ñëåä Íåäåëÿ ïîäèð Âúçäâèæåíèå.

Ñâ. ïðïì÷ê Ñòåôàí Íîâè. Ñâ. ì÷ê Èðèíàðõ
29 ï Ñâ. ì÷öè Ïàðàìîí è 370 ìú÷åíèöè. Ñâ. ì÷ê Ôèëóìåí
30 â * Ñâ. àï. Àíäðåé Ïúðâîçâàíè (Àíäðååâäåí)

Äåêåìâðè
÷. ä. Äåíÿò å 9 ÷àñà, à íîùòà - 15
1 ñ Ñâ. ïðîð. Íàóì. Ñâ. Ôèëàðåò Ìèëîñòèâè
2 ÷ Ñâ. ïðîð. Àâàêóì. Ïðåï. Éîàí è Àíäðåé
3 ï Ñâ. ïðîð. Ñîôîíèÿ. Ñâ. ñâùì÷ê Òåîäîð
4 ñ * Ñâ. âì÷öà Âàðâàðà. Ïðåï. Éîàí Äàìàñêèí
5 í + 10 Íåäåëÿ ñëåä Íåäåëÿ ïîäèð Âúçäâèæåíèå.

Ïðåï. Ñàâà Îñâåùåíè. Ïðåï. Íåêòàðèé Áèòîëñêè
6 ï + Ñâ. Íèêîëàé, àðõèåï. Ìèðëèêèéñêè, ×óäîòâîðåö

(Íèêóëäåí)
7 â Ñâ. Àìâðîñèé, åï. Ìåäèîëàíñêè. Ïðåï. Ôèëîòåÿ Òúðíîâñêà
8 ñ Ïðåï. Ïàòàïèé
9 ÷ * Çà÷àòèå íà ñâ. Àííà
10 ï Ñâ. ì÷öè Ìèíà, Åðìîãåí è Åâãðàô
11 ñ Ïðåï. Äàíèèë Ñòúëïíèê. Ïðåï. Ëóêà Ñòúëïíèê
12 í + 11 Íåäåëÿ ñëåä Íåäåëÿ ïîäèð Âúçäâèæåíèå -

íà ñâ. Ïðàîòöè. Ñâ. Ñïèðèäîí, åï. Òðèìèòóíòñêè
13 ï Ñâ. ì÷öè Åâñòðàòèé, Àâêñåíòèé, Åâãåíèé, Ìàðäàðèé, Îðåñò.

Ñâ. ì÷öà Ëóêèÿ äåâèöà
14 â Ñâ. ì÷öè Òèðñ, Ëåâêèé, Ôèëèìîí, Àðèàí è Êàëèíèê
15 ñ Ñâ. ñâùì÷ê Åëåâòåðèé. Ïðåï. Ïàâåë Ëàòðèéñêè
16 ÷ Ñâ. ïðîð. Àãåé. Ñâ. ì÷ê Ìàðèí
17 ï Ñâ. ïðîð. Äàíèèë è ñâ. 3 îòðîöè Àíàíèÿ, Àçàðèÿ è Ìèñàèë
18 ñ Ñâ. Ìîäåñò, ïàòð. Éåðóñàëèìñêè.

Ñâ. ì÷ê Ñåâàñòèàí è äðóæèíàòà ìó
19 í + Íåäåëÿ ïðåä Ðîæäåñòâî Õðèñòîâî. Ñâ. ì÷ê Áîíèôàöèé.

Ñâ. Áîíèôàöèé, åï. Ôåðåíòèéñêè
20 ï * Ñâ. ñâùì÷ê Èãíàòèé Áîãîíîñåö (Èãíàæäåí)
21 â Ñâ. ì÷öà Þëèàíèÿ
22 ñ Ñâ. âì÷öà Àíàñòàñèÿ
23 ÷ * Ïðåï. Íàóì Îõðèäñêè. Ñâ. 10 ì÷öè â Êðèò. Ñâ. ì÷ê Ãåëàñèé
24 ï Ñâ. ïðïì÷öà Åâãåíèÿ (Áúäíè âå÷åð)
25 ñ + Ðîæäåñòâî Õðèñòîâî (Óòðåíÿ è ñâ. Çëàò. ëèò.)
26 í + Íåäåëÿ ñëåä Ðîæäåñòâî Õðèñòîâî. Ñúáîð íà Ïðåñâåòà

Áîãîðîäèöà. Ñâ. Éîñèô Îáðó÷íèê
27 ï Ñâ. ïúðâîìú÷åíèê è àðõèäÿêîí Ñòåôàí.

Ïðåï. Òåîäîð Íà÷åðòàíè (Ñòåôàíîâäåí)
28 â Ñâ. 20 õèëÿäè ìú÷åíèöè, èçãîðåíè â Íèêîìèäèÿ
29 ñ Ñâ. 14 000 ìëàäåíöè ìú÷åíèöè, èçáèòè îò Èðîä âúâ

Âèòëååì
30 ÷ Ñâ. ì÷öà Àíèñèÿ. Ñâ. ñâùì÷ê Çîòèê Ñèðîïèòàòåë
31 ï Ïðåï. Ìåëàíèÿ Ðèìëÿíêà (Îòäàíèå íà Ðîæäåñòâî Õðèñòîâî)

Ноември 2010



Íîåìâðè
÷. ä. Äåíÿò å 10 ÷àñà, à íîùòà - 14
1 ï * Ñâ. áåçñðåáðåíèöè è ÷óäîòâîðöè Êîçìà è Äàìÿí
2 â Ñâ. ì÷öè Àêèíäèí, Ïèãàñèé, Àôòîíèé, Åëïèäèôîð è

Àíåìïîäèñò
3 ñ Ñâ. ñâùì÷öè Àêåïñèì, Éîñèô è Àéòàë.

Ïðåï. Ïèìåí Çîãðàôñêè
4 ÷ Ïðåï. Éîàíèêèé Âåëèêè. Ñâ. ñâùì÷öè Íèêàíäúð, åï. Ìèðñêè
5 ï Ñâ. ì÷öè Ãàëàêòèîí è Åïèñòèìà
6 ñ Ñâ. Ïàâåë, àðõèåïèñêîï Êîíñòàíòèíîïîëñêè (Çàäóøíèöà)
7 í + 7 Íåäåëÿ ñëåä Íåäåëÿ ïîäèð Âúçäâèæåíèå.

Ñâ. 33 ì÷öè â Ìåëèòèí. Ïðåï. Ëàçàð Ãàëèñèéñêè
8 ï + Ñúáîð íà ñâ. àðõàíãåë Ìèõàèë (Àðõàíãåëîâäåí)
9 â Ñâ. ì÷öè Îíèñèôîð è Ïîðôèðèé. Ïðåï. Ìàòðîíà è Òåîêòèñòà
10 ñ Ñâ. àïëè Åðàñò, Îëèìï è Ðîäèîí. Ïðåï. Àðñåíèé

Êàïàäîêèéñêè
11 ÷ * Ñâ. ì÷öè Ìèíà, Âèêòîð è Âèêåíòèé. Ñâ. ì÷öà Ñòåôàíèäà
12 ï Ñâ. Éîàí Ìèëîñòèâè, ïàòðèàðõ Àëåêñàíäðèéñêè. Ïðåï. Íèë
13 ñ * Ñâ. Éîàí Çëàòîóñò, àðõèåï. Êîíñòàíòèíîïîëñêè
14 í + 8 Íåäåëÿ ñëåä Íåäåëÿ ïîäèð Âúçäâèæåíèå.

Ñâ. àï. Ôèëèï. Ñâ. áëàãîâåðíè öàð Óïðàâäà-Þñòèíèàí
(Êîëåäíè çàãîâåçíè)

15 ï Ñâ. ì÷öè Ãóðèé, Ñàìîí è Àâèâ
16 â * Ñâ. àïîñòîë è åâàíãåëèñò Ìàòåé
17 ñ Ñâ. Ãðèãîðèé, åï. Íåîêåñàðèéñêè, ÷óäîòâîðåö
18 ÷ Ñâ. ì÷öè Ïëàòîí è Ðîìàí
19 ï Ñâ. ïðîð. Àâäèé. Ñâ. ì÷ê Âàðëààì
20 ñ Ïðåï. Ãðèãîðèé Äåêàïîëèò. Ñâ. Ïðîêúë, àðõèåï.

Êîíñòàíòèíîïîëñêè
21 í + 9 Íåäåëÿ ñëåä Íåäåëÿ ïîäèð Âúçäâèæåíèå. Âúâåäåíèå

Áîãîðîäè÷íî
(Äåí íà ïðàâîñëàâíàòà õðèñòèÿíñêà ìëàäåæ è ñåìåéñòâî)

22 ï Ñâ. àï. Ôèëèìîí. Ñâ. Ìèõàèë âîèí, áúëãàðèí
23 â Ñâ. Àìôèëîõèé Èêîíèéñêè. * Ñâ. áëàã. êí. Àë. Íåâñè
24 ñ * Ñâ. âì÷öà Åêàòåðèíà. Ñâ. âì÷ê Ìåðêóðèé
25 ÷ * Ñâ. Êëèìåíò Îõðèäñêè. Ñâ. Êëèìåíò, ïàïà Ðèìñêè.

(Îòäàíèå íà Âúâåäåíèå Áîãîðîäè÷íî)
26 ï Ïðåï. Àëèïèé Ñòúëïíèê. Ïðåï. ßêîâ Îòøåëíèê
27 ñ * Ïðåï. Òåîäîñèé Òúðíîâñêè. Ñâ. âì÷ê ßêîâ Ïåðñèåö
28 í + 13 Íåäåëÿ ñëåä Íåäåëÿ ïîäèð Âúçäâèæåíèå.

Ñâ. ïðïì÷ê Ñòåôàí Íîâè. Ñâ. ì÷ê Èðèíàðõ
29 ï Ñâ. ì÷öè Ïàðàìîí è 370 ìú÷åíèöè. Ñâ. ì÷ê Ôèëóìåí
30 â * Ñâ. àï. Àíäðåé Ïúðâîçâàíè (Àíäðååâäåí)

Äåêåìâðè
÷. ä. Äåíÿò å 9 ÷àñà, à íîùòà - 15
1 ñ Ñâ. ïðîð. Íàóì. Ñâ. Ôèëàðåò Ìèëîñòèâè
2 ÷ Ñâ. ïðîð. Àâàêóì. Ïðåï. Éîàí è Àíäðåé
3 ï Ñâ. ïðîð. Ñîôîíèÿ. Ñâ. ñâùì÷ê Òåîäîð
4 ñ * Ñâ. âì÷öà Âàðâàðà. Ïðåï. Éîàí Äàìàñêèí
5 í + 10 Íåäåëÿ ñëåä Íåäåëÿ ïîäèð Âúçäâèæåíèå.

Ïðåï. Ñàâà Îñâåùåíè. Ïðåï. Íåêòàðèé Áèòîëñêè
6 ï + Ñâ. Íèêîëàé, àðõèåï. Ìèðëèêèéñêè, ×óäîòâîðåö

(Íèêóëäåí)
7 â Ñâ. Àìâðîñèé, åï. Ìåäèîëàíñêè. Ïðåï. Ôèëîòåÿ Òúðíîâñêà
8 ñ Ïðåï. Ïàòàïèé
9 ÷ * Çà÷àòèå íà ñâ. Àííà
10 ï Ñâ. ì÷öè Ìèíà, Åðìîãåí è Åâãðàô
11 ñ Ïðåï. Äàíèèë Ñòúëïíèê. Ïðåï. Ëóêà Ñòúëïíèê
12 í + 11 Íåäåëÿ ñëåä Íåäåëÿ ïîäèð Âúçäâèæåíèå -

íà ñâ. Ïðàîòöè. Ñâ. Ñïèðèäîí, åï. Òðèìèòóíòñêè
13 ï Ñâ. ì÷öè Åâñòðàòèé, Àâêñåíòèé, Åâãåíèé, Ìàðäàðèé, Îðåñò.

Ñâ. ì÷öà Ëóêèÿ äåâèöà
14 â Ñâ. ì÷öè Òèðñ, Ëåâêèé, Ôèëèìîí, Àðèàí è Êàëèíèê
15 ñ Ñâ. ñâùì÷ê Åëåâòåðèé. Ïðåï. Ïàâåë Ëàòðèéñêè
16 ÷ Ñâ. ïðîð. Àãåé. Ñâ. ì÷ê Ìàðèí
17 ï Ñâ. ïðîð. Äàíèèë è ñâ. 3 îòðîöè Àíàíèÿ, Àçàðèÿ è Ìèñàèë
18 ñ Ñâ. Ìîäåñò, ïàòð. Éåðóñàëèìñêè.

Ñâ. ì÷ê Ñåâàñòèàí è äðóæèíàòà ìó
19 í + Íåäåëÿ ïðåä Ðîæäåñòâî Õðèñòîâî. Ñâ. ì÷ê Áîíèôàöèé.

Ñâ. Áîíèôàöèé, åï. Ôåðåíòèéñêè
20 ï * Ñâ. ñâùì÷ê Èãíàòèé Áîãîíîñåö (Èãíàæäåí)
21 â Ñâ. ì÷öà Þëèàíèÿ
22 ñ Ñâ. âì÷öà Àíàñòàñèÿ
23 ÷ * Ïðåï. Íàóì Îõðèäñêè. Ñâ. 10 ì÷öè â Êðèò. Ñâ. ì÷ê Ãåëàñèé
24 ï Ñâ. ïðïì÷öà Åâãåíèÿ (Áúäíè âå÷åð)
25 ñ + Ðîæäåñòâî Õðèñòîâî (Óòðåíÿ è ñâ. Çëàò. ëèò.)
26 í + Íåäåëÿ ñëåä Ðîæäåñòâî Õðèñòîâî. Ñúáîð íà Ïðåñâåòà

Áîãîðîäèöà. Ñâ. Éîñèô Îáðó÷íèê
27 ï Ñâ. ïúðâîìú÷åíèê è àðõèäÿêîí Ñòåôàí.

Ïðåï. Òåîäîð Íà÷åðòàíè (Ñòåôàíîâäåí)
28 â Ñâ. 20 õèëÿäè ìú÷åíèöè, èçãîðåíè â Íèêîìèäèÿ
29 ñ Ñâ. 14 000 ìëàäåíöè ìú÷åíèöè, èçáèòè îò Èðîä âúâ

Âèòëååì
30 ÷ Ñâ. ì÷öà Àíèñèÿ. Ñâ. ñâùì÷ê Çîòèê Ñèðîïèòàòåë
31 ï Ïðåï. Ìåëàíèÿ Ðèìëÿíêà (Îòäàíèå íà Ðîæäåñòâî Õðèñòîâî)

Декември 2010



е над силите ми. Иконостасът беше 
в  много лошо състояние. Иконите 
бяха целите черни. Цветният слой се 
отлепяше и  беше необходимо да се 
реставрира парченце по парченце. 
Мравешки труд. Казах му, че и  100 
години няма да ми стигнат. А  той 
ми отговори, че много съжалява, но 
няма да отстъпи, защото Иконоста-
сът е  много красив и  си заслужава 
усилията.“ Проф. Ондрачек се при-
бира в Прага и един хубав ден вижда 
в коридорите на Академията висока, 
впечатляваща осанка. „Беше игумен 
Иларион. Беше дошъл, за да помоли 
ректора да ми разреши да работя по 
Иконостаса. На такава покана не мо-
жех да откажа. Приех. Ректорът не 
беше възхитен, каза, че имат нужда 
от мен, но го убедихме.“

С  прекъсвания, проф. Ондрачек 
работи в манастира още осем годи-
ни. За свои помощници взема сту-
дентите си от Академията. Живеят 
в  манастирските килии, хранят се 
с монасите. За тях това е приключе-
ние, а  за него – дванайсет души, за 
които трябва да се грижи и които са 
свикнали на малко по-различен жи-
вот. „В манастира много често пос-
теха и  ние гладувахме. Най-накрая 
студентите ме попитаха дали не 
можем да си готвим сами. Уредихме 
го и  след това положението значи-
телно се подобри.“ Студентите ра-
ботят с плам и увлечение. „Не мога 
да се оплача – казва проф. Ондрачек 
– веднъж влязох в ателието към по-
лунощ и още бяха там. Скарах им се 

и ги изпратих да спят. Но наистина 
поддържах строг ред и  работехме 
много. При мен се дипломираха 12 
български студенти. Мисля, че не 
са малко. В Академията не бяха въз-
хитени, казваха, че съм се обградил 
с  българи. Отговарях им, че аз ги 
обичам, а  те имат нужда от опита 
ни.“

Междувременно проф. Ондра-
чек работи и  в  южна Албания, къ-
дето реставрира фреските в  един 
манастир и  в  две църкви. Участва 
и  в  реставраторските работи по 
спасяването на фреските във Фло-
ренция след наводнението през 
1968 г. В Прага реставрира фреските 
в църквата „Св. Николай“ („Svatého 
Mikuláše“) в Мала Страна.

Днес работи над книга, която 
е  едновременно автобиография 
и  енциклопедия за реставраторска-
та работа. Черновата надхвърля 800 
страници. „Това е своеобразна изпо-
вед за моя живот и за времето, в ко-
ето живеем. Искрено съм разочаро-
ван от онова, което виждам – едни 
и същи кавги и спорове. Не мога да 
разбера как и  хората и  правител-
ствата не могат да се договорят, след 
като всички живеят толкова добре. 
Защото истината е, че живеем много 
добре! (...) Мисля, че опитът, който 
съм натрупал, не трябва да си отиде 
с мен. Моят живот вече виси на ко-
съм, но бих искал да споделя онова, 
което знам.“

Рождената дата на проф. Ондра-
чек може да бъде открита в  интер-

нет. Той ми каза само, че „помни 
Австро-Унгарската империя „a císaře 
pána“. По време на дългия си живот 
получава редица отличия, между 
които „народен артист“ и  държав-
но отличие за заслуги. В  България 
е  награден с  юбилеен медал „1300 
години България“ и  орден „Св. Св. 
Кирил и Методий“ (1977). „С право 
казват за славата, че днес я  има – 
утре не („světská sláva – polní tráva“). 
Не отличията ме вълнуват, а когато 
погледна назад и  видя стенописите 
и иконите, които сме спасили. Те са 
най-голямата награда.“

Проф. Ондрачек е от онези чехи, 
които говорят за България с повече 
обич, отколкото българите. При по-
внимателно вглеждане в  тях става 
ясно, че всичко красиво, което оби-
чат в нея, е отражение на самите тях. 
„В България се чувствах като у дома. 
Срещнах много хубави хора и мно-
го добри приятели. Но и  аз никого 
не съм разочаровал и винаги, когато 
можех, помагах. И  не мързелувах, 
постоянно работех. От сутрин до 
вечер. Днес се питам как съм издър-
жал. Но работата ми носеше удо-
волствие.“

За последен път проф. Ондрачек 
посещава Бачковския манастир пре-
ди повече от десет години. „Разбира 
се, че ми се иска да отида отново. 
Няма смисъл да се залъгваме, исти-
ната е, че за мен България означава 
много. Там преживях част от живо-
та си. И трябва да призная, че беше 
много хубава част.“ 
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П о време на посещението си 
в  Чехия, Тони Димитрова из-

несе два концерта. Първостепенно 
беше участието й в „Дните на Бълга-
рия“ в Острава, за които прочетохте 
на предишните страници. В  Прага 
имаше на разположение един ден, 
през който разгледа града и  се убе-
ди, че нашите „кристаладжии“ й  се 

радват не по-малко, отколкото по-
читателите й  в  България. Дори по-
вече – защото са далеч от България. 
„С удоволствие отидох на концерта 
на Тони Димитрова – сподели на 
следващия ден Ани Миленкова, – 
защото от малка харесвам песните 
й. Тя пее за морето, за живота и  за 
любовта. Това са все хубави неща, 
които ни липсват тук, далече от ро-
дината. Вечерта породи много емо-

ции и  спомени. Беше много хубава 
вечер.“

Тони Димитрова е  родена в  Бур-
гас. През 1989 г. завършва курсове 
по машинопис и  стенография и  за-
почва да работи като машинописка 
в Общинския съвет на Бургас. Мал-
ко по-късно прави първите си опити 
като певица в заведенията на Бургас. 

Една автомобилна 
катастрофа, след ко-
ято, за щастие, няма 
сериозни наранява-
ния, я кара да се за-
мисли за живота си 

и какво иска да прави с него. И след 
като преподрежда приоритетите си, 
напуска работата в  общината и  из-
бира пеенето.

През 1995 г. се явява на конкурс 
за ТВ шоу по телевизия „Скат“, чий-
то председател е композиторът Сте-
фан Диомов, който търси хора за 
група „Горещ пясък“. „Бях подготви-
ла една песен на Бони Тайлър – раз-
казва Тони. – Влизайки в залата, Ди-

омов чул песента и  точно се питал 
„коя ли ще се мъчи да я  пее!“ и  ме 
видял да пея. Прие ме за „дрезгавел-
ка“ и  всъщност вече бях спечелила 
конкурса. Още на другия ден ме из-
викаха за пробни записи. Спомням 
си, че от страх и вълнение ми падна 
гласа! Опитват се да го премерят – 
а аз нямам глас!“. На 9 януари 1996 г. 
е  назначена за солистка на „Горещ 
пясък“, с  което започва кариерата 
й на професионална певица.

Веднага ли дойде успехът?
Точно обратното. Работех със 

Стефан Диомов, едновременно 
с  това безуспешно търсех издател 
за първия си албум „Ах, морето!“ 
и продължавах да пея в заведенията. 
Най-после, през 1997 г., албумът из-
лезе. И пак нищо. И си казах, че си-
гурно все така ще си пея в заведени-
ята. Всичко се промени, когато през 
пролетта на 1998 г. ме потърсиха от 
Силистра. „Искаме да ви поканим на 
концерт“ – казват. „Кого да покани-

Една великолепна         „дрезгавелка“
на 8 ноемвРи, в  заведението „БаРачницка Рихта“ в  центъРа на ПРаГа, се състоя концеРт на една 
незаБРавима БълГаРска Певица – тони димитРова. за всички ПРисъстващи тя изПълни хитове като 
„ах, моРето!“ и „за теБе хоРата ГовоРят“, с което – за един кРатък миГ! – ПРехвъРли залата и всички 
в нея в БълГаРия. оРГанизатоРи на съБитието Бяха БълГаРският клуБ в ПРаГа и БълГаРският култуРен 
институт в ПРаГа. да чуе изПълнението на съГРажданката си дойде и Посланик здРавко ПоПов.

[ ]с удоволствие отидох на концерта на 
тони Димитрова – сподели на следва-
щия ден ани миленкова, – защото от 

малка харесвам песните й
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те? Мен?“ „Вас“. По това време имах 
само този първи, 40-минутен албум. 
Отидох в  Силистра, а  салонът – 
претъпкан. Пях. Все викаха „Още!“ 
и  сигурно изпях всичките си песни 
по два пъти. Оттогава Силистра ми 
е  вторият град. Знам, че там вина-

ги ме чака пълен салон. Че съм си 
в къщи. Оттам потръгна – и до днес.

Как избираш песните си?
Със сърцето. Когато я усетя – бук-

вално подскачам. Някакъв ток про-
тича в мен, по ръцете ми заиграват 
иглички, настръхвам. И  знам, че 
когато я запея – магията се предава 
и към хората. Мисля, че няма начин, 
когато изплюеш душата си – да не 
стигне до хората. Може би разсъж-
давам прекалено идеалистично.

При всяко изпълнение се припо-
кривам с  героините в  моите песни. 
Всеки път нещо се остъргва от душа-
та ми, всеки път давам нещо от себе 
си. После трябва да помълча малко, 
за да заредя батериите. Но рядко се 
случва да мълча, мълча когато се 
прибера в къщи.

Вече 13 години не сменяш озвучи-
теля?

Руслан Карагьозов е композитор, 
аранжор и музикант. Когато по вре-

ме на концерта изникне технически 
проблем, когато нещо забравя или 
се объркам, казвам „Ще уволнявам, 
Руслане!“. В  началото ме гледаше 
странно, но после разбра, че все ня-
кой трябва да отнася вината. Няма 
как това да съм аз от сцената. Раз-

брахме се, че той е виновен, пък ние 
си се оправяме после.

Притесняваш ли се?
Много. Най-голямата ми мечта 

като гимназистка беше театърът. Ис-
ках да стана актриса, но бях толкова 
срамежлива, че така и  не кандидат-
ствах във ВИТИЗ. Постепенно се по-
очупих, защото няма как и съм пре-
одоляла поне това, да не ми влияе до 
там, че да се разтреперя и гласът ми 
да падне. Може да ми трепери ръката 
– когато хвана микрофона с две ръце 
то е защото се притеснявам. И ръка-
та ми трепери от притеснение.

Всички се изненадаха, че се при-
теснявам преди концерт. Ами нали 
ако спра да се притеснявам, ако пе-
енето престане да бъде събитие за 
мен, ако се превърне в рутина – ще 
спра да пея.

Къде ти е било най-трудно?
Винаги в  родния Бургас. Рядко 

пея там. Имам си лимит – два – три 

пъти годишно, за да не им омръз-
на. Канят ме, но аз отказвам. Човек 
трябва да има мярка в  този живот. 
На концертите в  Бургас треперя от 
притеснение. И  не го крия, бургаз-
лии го знаят.

Щастлива ли си?
При мен всичко е  по сложния 

начин. При мен не може да бъде 
лесно, всичко е трудно. И на този 
въпрос отговарям „да“ и  че не 

съм неблагодарна, но можеше да 
ми е  по-лесничко. Има хора, на 
които им е  много по-лесно. Не-
прекъснато имат луд пиар и  ко-
гато запишат нещо, то постоянно 
се върти по радиата. А  с  мен не 
е  така. Не съм връзкарка. И  не 
съм любимка на музикалните ре-
дактори, защото не се навирам на 
всяко събитие на всяка цена. Това 
не го мога.

Дъщеря ти Маги вече е на 10 го-
дини. Остава ли ти време за нея?

Неотдавна, може би преди две 
– три години, осъзнах, че живо-
тът ми се състои единствено от 
концерти, че само пея и не живея. 
Не искам да си пропея живота! 
Прекрасно е  да пееш, но искам да 
участвам в тоя живот. Аз съм май-
ка, искам личен живот! Оттогава 
започнах да лимитирам участия-
та си. Пея няколко пъти месечно, 
през останалото време си гледам 
детето и живота. 

Една великолепна         „дрезгавелка“
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К ратката предколедна вечер, 
организирана от Мариана Но-

вотна, председател на сдружение 
„Българска беседа“, беше разделе-
на на две части. В  първата Лидия 
Гълъбова разказа за живота на Св. 
Николай Мирликийски Чудотворец, 
чийто празник Църквата чества на 
6  декември (Никулден) и  на 9 май 
(Св. Николай Летни).

Втората част на вечерта беше 
предоставена на хор „Бизантион“. 
Под диригентството на Ева Ко-
маркова, хорът изпълни църковни 
и  коледни песни – Лапонска, Лу-
жицкосръбска, украинска, полска, 
унгарска и шведска. Изненада и по-
дарък за гостите беше песента „Ху-
бава си, моя горо“, с която приклю-
чиха изпълнението си.

Смесеният хор „Бизантион“ 
е  създаден през 1957 г. под името 
„Collegium musicae slavicae Praga“. 
Под ръководството на своята ос-
нователка, д-р Олга Дуткова, хо-
рът концертира и  печели отличия, 
както в страната, така и зад грани-

ца (Франция, Белгия, Германия). 
Репертоарът му съставя църков-
на гръцко-византийска и  славян-
ска музика на Източна Европа от 
най-стари времена до днес. „Това 
е  музика, която грабва сърцето – 
споделя диригентът на хора Ева 
Комаркова. – Съдържа хармония 
и  мелодия, които нямат равни 
и  всички сме запленени от нея. 
Една от членките на хора пее в него 
от основаването му.“

В хора пее и една българка – Ма-
риана Шкопова. Преди години тя 
пристига да следва в  Прага, но се 
влюбва, омъжва се и  остава да жи-
вее тук. „В  хора ме привлече моята 
приятелка от студентските години 
Ева Комаркова – разказва Мариа-
на Шкопова. – Харесвам музиката, 
която изпълняваме, обичам да пея, 
а и колективът ни е много хубав.“

За 2009 г. това е  третата акция 
на сдружение „Българска беседа“. 
Мариана Новотна създава своето 
сдружение през май 2008 г. През 
тази година, със средствата, които 

получава на базата на подаден към 
Кметството на Прага проект, тя ор-
ганизира още Мартенска вечер в Ет-
нографския музей и вечер по случай 
Деня на независимостта на Бълга-
рия. „Преди да създам сдружението, 
работех в библиотека за деца – казва 

Мариана Новотна. – Там правехме 
мултикултурни програми, в  кои-
то участваха и деца от Българското 
училище в Прага. И тъй като изпъл-
ненията им се харесваха, а аз отдел-
но имам познати и приятели, които 
се интересуват от България, реших 
да създам сдружението и  да правя 
програми за България.“ 

У частниците във фестивала 
бяха от Германия, Полша, 

Италия и  България. Всички из-
пълниха програмата си, съставе-
на от класически и  коледни ме-
лодии, на немски език.

Участникът от България, хор 
„Родни звуци“, е  от Шумен. Ос-
нован е през 1898 г. като продъл-
жител на традициите, заложени 
от големия български възрожде-
нец Добри Войников. От 1952 г. 
хорът е колектив на едно от пър-

вите български читалища – „До-
бри Войников“. В  Прага хорът 
се представи под диригентство-
то на Дарина Лазарова и  Венета 
Вичева, която е  и  главен худо-
жествен ръководител на хора. 
На пиано акомпанираше Жанета 
Кацарова. Изпълниха произве-
дения на Рахманинов, Дмитрий 
Бортянский, Антонио Вивалди, 
Моцарт и др.

„Всички бяха омагьосани от 
изпълнението им на „Тиха нощ, 

свята нощ“ на Франц Грубер, на 
български език. Именно по вре-
ме на тяхното изпълнение, по-
чувствах истинското коледно 
настроение“ – каза още Мария 
Бублова.

След изпълнението на българ-
ския хор много от зрителите си 
тръгнаха. Това може да означа-
ва, че българският маркетинг си 
е  свършил добре работата. Или 
че българският хор наистина 
е бил най-добрият. 

Никулденска вечер 
в Дома на малцинствата

Българите бяха съвършени!

на 7 декемвРи, в дома на националните малцинства, се състоя никулденска вечеР, оРГанизиРана 
от сдРужение „БълГаРска Беседа“ в  сътРудничество с  БълГаРския клуБ в  ПРаГа. в  началото на 
вечеРта Поетесата лидия ГълъБова Разказа житието на св. николай. участие във вечеРта взе 
смесен Певчески хоР „Бизантион“.

така маРия БуБлова оПРедели изПълнението на хоР „Родни звуци“ в  цъРквата „huSův Sbor“ на 
5 декемвРи. изПълнението на хоРа Беше в Рамките на междунаРодния „advent MuSic FeStival“.
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П рез 2006 г., гражданско сдру-
жение „Мамапапа“, чиито чле-

нове са творци от различни страни, 
решават да тръгнат по стъпките на 
светите братя Кирил и  Методий, 
да посетят страните, през които са 
минали и  да документират прежи-
вяването си. „Чувствахме, че и  ние, 
творците, трябва да изразим мнени-
ето си за новото лице на обединена 
Европа – разказва за оригиналното 
хрумване фронтменът на сдруже-
нието Томаш Жижка, – защото ако 
оставим всичко в ръцете на полити-
ците и  икономистите, нещата може 
и да не свършат добре.“

През същата 2006 г., четирима 
от членовете на „Мамапапа“ пред-
приемат пробно пътуване. „Иска-
хме да проверим, дали е  възможно 
да осъществим пътуването – казва 
Томаш Жижка – и дали можем да го 
направим за месец и половина. Тър-
сехме подходящи пътища и  места 
за преспиване, села, градове, хора 
и събития, които да включим в пъ-
туването.“

Осъществяват пътуването през 
пролетта на 2009 г. Тръгват по вече 
начертания маршрут с две коли, ко-
ито наричат „Кирил“ и  „Методий“ 
и  търсят корените на глаголицата 
и  кирилицата и  значението им за 
днешните хора. През цялото време 
документират пътуването си и  по-
местват информация в  интернет. 
Възоснова на събрания материал 
подготвят документален филм, кой-
то е в основата на медийната презен-
тация „Пророци на писмеността“.

„С  колите „Кирил“ и  „Методий“ 
пропътувахме 6000 километра – каз-
ва дикторският текст на презентаци-
ята. – Посетихме запустели манасти-
ри в  Румъния и  Шкодренско езеро, 
запознахме се със семейната атмос-
фера по градове и села във Войводи-
но и Македония, посетихме Кирило-
Методиевски обряд в българско село 
в  Стара планина, присъствахме на 
раждането на глаголическата дикта-
тура, а в едно издателство в Белград 
участвахме в интелектуални дебати. 
Търсехме сътрудничеството на мест-

ни етнолози, социолози, психолози 
и журналисти.“

Сдружение „Мамапапа“ същест-
вува от десет години. Автор е  на 
редица проекти и „Пророци на пис-
меността“ е  последният от тях. До-
кументалният филм от пътуването 
е предназначен за студенти и учени-
ци. Целта на сдружението е  той да 
бъде включен като учебен материал 
в  средните и  висши училища. Във 
връзка с това, премиерата му е пред 
пражки студенти на 8 декември в те-
атър „Добешка“. 

Н а 1 юни, Българското по-
солство в  Прага, съвместно 

с  Академията на науките на Чехия, 
откри изложбата „Анета Ходина-
Чермакова и  българо-чешката вза-
имност“.

По време на вернисажа, вдъхно-
вителката на изложбата, доц. Ружа 
Маринска, съобщи, че се подготвя 
книга за Анета Ходина. В  края на 
2009 г., със съдействието на посла-
ник Здравко Попов, книгата беше 
издадена. Текстът в  нея е  публику-
ван двуезично, а в приложението са 
поместени всички запазени творби 
на художничката. Финансирането на 

сборника се осъществява по програ-
мата „Комуникационна стратегия на 
Р България за Европейския съюз“.

Книгата разказва не само за живо-
та и творчеството на чешката худож-
ничка, но споменава и за личностите 
от нейната интелектуална среда – 
българи и чехи от първата половина 
на XX век. „Осъзнахме колко значим 
е този фрагмент от голямата традиция 
на българо-чешките взаимовръзки 
и  как неговото осветляване същест-
вено би допринесло за по-дълбокото 
разбиране на характера на тази тра-
диция“ – казва в  уводните думи по-
сланик Здравко Попов. – Естествено 

е, че нашето 
изследване не изчерпва темата. На-
против, този проект само постави на-
чало и откри хоризонт за по-нататъш-
но проучване и откривателство.“ 

Пророци на писмеността

Излезе книга 
за Анета Ходина-Чермакова

на 4 декемвРи, в  ГалеРията на БълГаРския култуРен институт, се състоя музикално-театРалната 
ПРезентация „ПРоРоци на Писмеността“, оРГанизиРана от БълГаРския култуРен институт в ПРаГа 
и ГРажданско сдРужение „мамаПаПа“. ПРезентацията е вдъхновена от мисията на светите БРатя 
киРил и методий. състои се от музикален документален филм, доПълнен с живи изПълнения на 
членовете на сдРужението.
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Книгата е  документален разказ 
за началото на нежната революция, 
която постави началото на прехода 
към демокрация. Рисува събитията 
и актьорите от период, който е зна-
ков не само за България. Тя е първа 
част от трилогия и носи подзаглавие 
„Нежната 1989 и процесите в Бълга-
рия“.

„Това, разбира се, е  най-инте-
ресният период в  най-новата исто-
рия на България – каза по време на 
представянето посланик Здравко 
Попов. – 1989 е годината на чудеса-
та. Както пишат много коментато-
ри и журналисти, за голяма част от 
хората събитията, които се случват 
в 1989 г. са неочаквани. Една много 
странна година, в която комунизмът 
се сгромолясва окончателно и  има 
изключително голям подем на граж-
дански групи във всички източноев-
ропейски страни. Годината, в  която 
се събужда един „особен граждан-
ски вкус за свобода и  демокрация“, 
който трудно се описва с  термини 
и  думи, ако в  някакъв смисъл не 
е бил преживян. Това е един неверо-
ятен шанс за поколението на 1989 г., 
уникално явление, което не се пов-
таря.“

Димитър Луджев е  роден в  Бур-
гас. Завършва Висшия икономиче-
ски институт, специалност Полити-
кономия. До 1989 г. е старши научен 
сътрудник в  Института по исто-
рия към БАН. През 1990 г. участва 
в  Кръглата маса. Избран е  за наро-
ден представител в  7-то Велико на-
родно събрание. Заместник минис-
тър-председател в  коалиционния 
кабинет на Димитър Попов. През 
1991 г. е избран за народен предста-
вител в 36-то Народно събрание и за 
министър на отбраната в правител-
ството на Филип Димитров. През 
1992 г. основава партията „Център 
Нова политика“, която по-късно 
прераства в  Либерален съюз „Нов 
избор“. Народен представител в 38-
то Народно събрание. Днес е  про-

фесор, доктор на ис-
торическите науки 
и преподавател в ня-
колко университета.

„Първият въпрос 
навсякъде беше: как-
ва революция? – каз-
ва Димитър Луджев. 
– Официално и  нео-
фициално, българите 
не смятат, че е имало 
революция. Каква 
революция? Няка-
къв дворцов преврат! 
Вътрешни конспи-
рации. Какви диси-
денти? Нямаше ди-
сиденти! Малко беше 
тъжно. Аз бях в Берлин точно преди 
събитията и  видях как германците 
посрещат промените. Сякаш бълга-
ринът не е  усетил, не е познал сво-
бодата. А как иначе, казват най-голе-
мите познавачи на епохата, може да 
се нарече тази толкова грандиозна 
смяна на една тоталитарна система 
с демокрация, със смяна на живота 
на хората във всички направления 
– от правата на човека до бита му? 
Има и друго – хората не искат да си 
спомнят за всичко това. Считам, че 
това е мое задължение, да възстано-
вя времето, да възстановя, ако мога, 
човешките емоции, амбиции, всич-
ко, което преживяхме и да покажа на 
хората, че действително се е случило 
нещо голямо. Книгата показва, че 
всичко онова, което се случва на 10 
ноември, отпушва някаква огромна 
енергия и  се вижда как за няколко 
месеца България се променя ради-
кално. Всеки ден се създават пар-
тии и  движения, състоят се демон-
страции, има сблъсъци. Докато се 
стига до 14 декември и онзи момент 
в София, когато героите от 10 ноем-
ври застават срещу гражданите, а те 
им викат „Оставка!“ И  те разбират, 
че желанието да направят някаква 
дворцова революция или някаква 
козметична перестройка няма да се 

случи. За първи път разбират, че не-
щата ще станат други.“

Както казва Димитър Луджев, 
всички факти и документи в книга-
та са подадени четивно. Тя е хроника 
на събитията ден по ден. „Постарал 
съм се да опиша как се появи поли-
тическата опозиция, как народът се 
политизира, какво ставаше по пло-
щадите и  какво се крещеше. Пър-
вите политически демонстрации 
и  стачки, протестите, които заля-
ха страната, началото на Кръглата 
маса, която сложи началото на голя-
мата битка за властта – така завърш-
вам. Кръглата маса отвори въпроса 
за властта.

Въпреки емоционалността на 
времето и  събитията, Димитър Лу-
джев цели да се придържа хладно 
към действителността. „Стараех 
се да сдържам собствените си емо-
ции, за да мога да рисувам спокойно 
портретите на героите на времето. 
Винаги се вълнувам, защото това 
беше голям напън, голяма енергия, 
големи надежди, големи илюзии. За 
да можем ние, българите, да сме на-
ясно какво се е случило, откъде сме 
тръгнали, за да знаем накъде вър-
вим. Както казваше един мой прия-
тел – ако не знаем къде вървим, ще 
стигнем някъде другаде.“ 

Нежната 1989 година
ПРемиеРата на най-новата книГа на Бившия вицеПРемиеР и истоРик димитъР луджев „Революцията 
в БълГаРия 1989–1991“, ПъРва част, съБРа ПРез януаРи в ндк над 500 души. ПРисъстваха Политици, 
оБщественици. на 16 декемвРи, По инициатива на БълГаРското Посолство в  ПРаГа и  Посланик 
здРавко ПоПов, тя Беше ПРедставена ПРед БълГаРската оБщественост в  ПРаГа в  ГалеРията на 
БълГаРския култуРен институт.
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Традиция е, на този хубав бъл-
гарски празник, българското 

културно-просветно сдружение 
в  Бърно, да организира за земля-
ците си, техните близки и  при-
ятели среща с  богата българска 
атмосфера. Защото, отбелязвайки 
празника на Свети Никола, все-
ки един от нас, без да го осъзнава 

дори, се приближава към корените 
си, към България.

И  тази година играхме нашите 
хора, пяхме нашите песни и вдига-
хме наздравици с българско вино. 
Имаше, разбира се, и  фолклорна 
програма с танци от почти всички 
региони на България. Танцьорите 
от фолклорния ни състав „Китка“ 

представиха плодовете на много-
годишния си труд под формата на 
темпераментните български тан-
ци. Тези, които дойдоха в  събот-
ната вечер на 5 декември в  хотел 
„Козак“, можаха да се веселят по 
нашенски заедно. За останалите 
остава поканата за следващите ни 
срещи. 

Н а 24 ноември се състоя девета-
та конференция на национал-

ните малцинства, живеещи в Чехия, 
под надслов „Толерантност и мулти-
културно общество“. Конференция-
та се състоя в Кметството на Прага. 
Участваха представители на прави-
телството и на отделните национал-
ни малцинства.

Уводното слово принадлежеше 
на Михаел Коцаб, министър на Че-
хия по въпросите на малцинствата 
и  човешките права. Той изтъкна, 
че Прага съществува вече 11 сто-
летия. Намира се на кръстопът, на 
който пристигат хора от различни 
краища и  носят със себе си своя-

та култура и  обичаи. Прага е  жив 
пример за това, че съжителството 
на отделни култури е  съкровище, 
което трябва да бъде използвано. 
Днешното правителство предпри-
ема редица стъпки в полза на мал-
цинствата и  всячески им съдейст-
ва, за да запазят и развиват своята 
култура.

Сред останалите участници-
те бяха Ондржей Клипа от Съве-
та по въпросите за националните 
малцинства към Правителството. 
В изказването си той се насочи към 
възможното сътрудничество на 
международно ниво. Романа Хра-
бакова от Дома на националните 

малцинства разказа за дейността на 
малцинствата в Дома.

Интерес събуди изказването на 
доц. д-р Душан Дърбохлав, който 
изтъкна, че интеграцията е  бор-
ба за съществуване. „Стремежът 
е  чужденците да се интегрират 
в  чешкото обшество и  да участват 
в  културния му и  обществен жи-
вот. Най-важното, изтъкна той, 
е да овладеят езика, който е основ-
ната им връзка със заобикалящата 
ги действителност.“

Конференцията завърши с  офи-
циална вечеря, под патронажа на 
Иржи Янечек, народен представител 
и съветник в Кметството на Прага. 

Никулденският празник 
на българите в Бърно

Толерантността 
и мултикултурното общество

какво е оБщото между южномоРавската столица БъРно, която няма излаз на моРе, и ПРазника на 
свети никола, ПокРовителят на моРеПлавателите? РазБиРа се, че това са БълГаРите, живеещи тук.
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И  тази година Българският клуб 
в  Прага спази създадената 

дългогодишна традиция и в навече-
рието на коледните и  новогодишни 

празници покани своите членове, на 
възраст над 80 години, на празничен 
обяд.

„Спазваме традицията вече над 
десет години – сподели по време на 
подготовката Антон Стамболийски, 
председател на Българския клуб. – 
В навечерието на коледните и ново-
годишните празници си спомняме 
за нашите по-рано родени приятели 
и ги каним на обяд. Мисля, че това 
е  много хубава традиция, защото 
хората виждат, че не сме забравили 
за тях. Защото има и друго, което не 
бива да забравяме и то е, че те са жи-

вата история на клуба. С малко или 
с  много, всеки от тях е  допринесъл 
за развитието на Българската орга-
низация в  Чехия, която през 2010 

година ще празнува 130 години от 
основаването си.“

Всички, които не бяха възпрепят-
ствани, се отзоваха на поканата. Ан-
тон Стамболийски им пожела весе-
ли празници и хубава Нова година, 
но с една забележка: ако не е по-до-
бра от тази, да бъде поне като тази. 
„И  освен това всички, които сме 
се събрали тук, догодина пак да се 
срещнем. Мисля, че това са скромни 
пожелания и дано да се сбъднат.“

На поканата откликна и  Българ-
ското посолство в  Прага. Марин 
Йовчевски, съветник в посолството, 

присъства на обяда и също поздра-
ви всички присъстващи от свое име 
и от името на посланик Здравко По-
пов.

Спомням си една притча, която 
прочетох като дете. Преди много, 
много години, живял един цар, кой-
то заповядал да бъдат избити всички 
възрастни хора. Излишни били, ви-
дите ли! После станало някак така, 
че разбрал, че нещата не са толкова 
прости и  заповядал оттук насетне 
да бъдат уважавани и  тачени. Едно 
само не успях да разбера: откъде си 
е намерил нови възрастни хора, за да 
ги тачи и уважава? 

В младини Коледа сме срещали
с радост в разтуптените сърца.
В залисията не сме усещали,
несгодите на старите колена.

Година след година,
изнизвал се е нашият век.
У дома или в чужбина,
преминал е животът ни не лек.

Сребро в косите,
вплел е законът на живота строг
и за милост в очите,
молим всевишния бог.

Боже, греховете прости ни,
и алчните страсти безчет.
Да изживеем спокойно
благослови отмерения ни живот.

Сетне – участта си знаем.
И без присъда строга,
като пътници смирени,
ще придружиме бога.

Христо Христов

Догодина 
до амина!

в Повечето случаи, коГато ни настъПят По оПашката, мноГословно се възмущаваме, че днес 
вече няма уважение и толеРантност. в Повечето случаи, коГато очакват тези ПРояви от нас, се 
усмихваме снизходително – каква изостаналост във век, който ГлоРифициРа еГоизма! доБРе, 
че ПРедвидливо сме завъРзали очите на нашата съвест (взели сме ПРевРъзката на темида), 
защото иначе сиГуРно щеше да си отиде Без вРеме, ГоРката.
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Бяла, бяла зима. Като приказка 
бяла, идва Коледа тази година. 

Отиват си старата мъка, старите 
мисли, старите страсти… Отново 
и отново се подготвяме. И салонът, 
и Актовата зала са празнично укра-
сени – от всякъде ни гледат усмих-
нати детски рисунки, приказки, чу-
дотворни фантазии…

А сега, деца, кажете ни какво зна-
ете за Коледа и коледните обичаи? – 
Всичко знаем: Коледа е най-красиви-
ят празник, защото се е родил Иисус. 
Според народното вярване Божията 
майка се е замъчила още на Игнаж-
ден и е родила Младенеца на Малка 
Коледа, но съобщава за това на след-
ния ден. Рано сутринта …

Я  да видим сега кои от вас са 
измайсторили нещо за Коледния 
благотворителен базар? Браво, 
момичета, момчета! Ще опитаме 
от всичките ви вкуснотии. А  ти, 
Стефчо, какво направи? – Аз мисля 
нищо да не правя, защото миналата 
година донесох цяла баница, а  ня-
кои от другите класове се направи-
ха на тарикати и  предлагаха само 
купени неща. – А ти от кои искаш 
да бъдеш? – Ами не знам, донесох 
пак една баница и  вити сладки, 

а после ще боядисам класната стая, 
но да знаете, че нищо не искам да 
правя…

И  Дядо Коледа уж нищо особе-
но не прави, но през свободното си 
време все се преоблича, глади бра-
дата си – дали е  достатъчно дълга 
и благородно побеляла, и проверя-
ва дали още се пълни чувалът му. 
Че децата, и  малки, и  големи, него 
чакат! Пък са и  добри деца! Всяко 
да зарадваш с  подарък, с  надеж-
да, с  добра дума, не е  шега работа 
това…

Най-щастливи са веселите коле-
дарчета – от четвърти и пети клас. 
Учат, пеят и  играят. „Станенине 
господине, тебе пеем, домакине…“ 
Нищо не е по-хубаво от нашите не-
уморни палавници, от техните лица 
и  лъчезарни усмивки. Затова елате 
при нас да празнуваме заедно!

В една от миналите стари години 
абитуриентите ни припомниха ста-
ра притча. Знаем я, но като че все 
забравяме...

Двата вълКа в нас
Стар чероки разказвал на своя 

внук за борбата, която се води във 
всеки един от нас. И рекъл на мом-

чето, че в  душите ни се борят два 
вълка. Единият е зъл, той е гневът, 
завистта, недоволството, отрица-
нието, алчността, надменността, 
самосъжалението, чувството за 
малоценност или пък за превъзход-
ство, лъжата, фалшивата гордост 
и  егоцентризмът. Другият е  добър 
– той е  радостта, мирът, любовта, 
надеждата, благосклонността, вза-
имността, щедростта, искреността, 
състраданието и  вярата. Внукът се 
замислил за момент и след това по-
питал дядо си:

– И кой вълк побеждава?
– Този, когото нахраниш. – отго-

ворил старият чероки.
Тази Коледа е бяла и нека е раз-

лична от всичките минали. Христос 
се ражда в нас и идва Нова надежда. 
Нека друг да отглежда лошия вълк. 
Тази година ние ще подслоним само 
единия – добрия. А вие?!

Да е мирна, плодовита, 
весела и най-честита
Новата две хиляди и десета – 
като булка млада и напета! 
Да сме живи, да сме здрави 
до година, 
до амина! 

Коледа в Българското училище в Прага
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К ариерният сайт „back2bg“ 
е  предназначен за квалифи-

цирани специалисти с  образование 
или професионален опит в  чужби-
на. Както организаторите пишат 
на страницата си, целта им е да ин-
формират българите, живели дълго 
време зад граница, за възможност-
ите за професионално развитие 
в  България, с  което да ги насърчат 

да се реализират успешно не къде 
да е, а именно в България. Форумът 
е възможност да се ориентират в си-
туацията, която биха намерили, връ-
щайки се в България.

Сред основните дискусии на фо-
рума бяха „Mission (im)possible?“, 
в  която се разискваха допирните 
точки между изискванията и  очак-
ванията на двете страни. Страна-
та на работодателите представиха 
експерти и  съдружници от компа-
нии като „AIMS Human Capital“ за 
България и  „Ernst&Young Бълга-
рия“. „Бизнес 3600“ се спря на раз-
витието и  тенденциите в  българ-

ската икономика. Имаше фирмени 
презентации на „Hewlett-Packard“, 
„PricewaterhouseCoopers“, „Fox 
International Channels“, „British 
American Tobaco“ и  др. Не липсва-
ха и  изказвания на преуспели бъл-
гари, върнали се обратно – Вале-
ри Петров, съдружник в  „Bancroft 
Group“ и  Иван Василев, управител 
на „TNT България“.

Във форума участваше и  Райна 
Манджукова, председател на Държав-
ната агенция за българите в чужбина.

Подробна информация за съ-
битието ще намерите в  сайта www.
KarieraVBulgaria.co 

Н оминации за деца в  учениче-
ска възраст, постигнали успе-

хи през 2009 г. в сферата на изкуства-
та, науката или спорта се приемат 
от всеки, който има възможност да 
удостовери успеха. За валидни ще 
бъдат приемани онези постижения, 
за които има издаден съответен 
документ (грамота, протокол, слу-
жебна бележка или др. подобен). Те 
трябва да са за 2009 г. и в някоя от 
горепосочените сфери – в България 
или по света.

През тази година е  учредена 
и  специална награда за деца, които 
са заявили своята гражданска пози-
ция с  участие в  социално значими 
кампании, в  социални проекти или 
са участвали в състезания по граж-
данско образование. Двамата побе-
дители в тази категория ще могат да 
изживеят един ден като мениджър 
на UNICEF – България.

Димитър Бербатов основава фон-
дацията „Димитър Бербатов“ на 7 
април 2008 г., воден от желанието 
си да допринесе за личностното 
усъвършенстване и  реализация на 
децата на България. През 2008 г. по 
проекта бяха одобрени 579 деца от 
над 3000 номинирани. В обръщени-
ето си към тях в книгата, която фон-
дацията издаде като част от проекта, 
Димитър Бербатов лично поздравя-
ва децата с успехите. „Те искрено ни 
радват и  ще продължаваме да сле-
дим какво се случва с вас. Вие вече 
знаете, че успехът идва с усилия. Не 
се съмнявайте, че точно те ви правят 
много, много специални. Поздрав-
ления за вашите родители, учители, 
научни и художествени ръководите-
ли и треньори, без чиято ежедневна 
подкрепа малкият човек не може да 
се справи и да стане голям във вся-
какъв смисъл.“

Повече за проекта „Награди за 
успелите деца на България“ може 
да намерите на www.dberbatov.org. 
В  сайта се извършва и  номини-
рането. Проектът се осъществява 
със съдействието на Министер-
ството на образованието, младе-
жта и  науката и  на Агенцията за 
българите в  чужбина, и  с  офи-
циалното медийно партньорство 
на: БГ Радио, БТА, bTV, Fox life, в. 
„24 часа“, интернет портал Dir.bg 
и Emigrant-bg.com. 

Кариера в България – защо не?

Награди за успелите деца 
на България

на 22 декемвРи, в  хотел „кемПински зоГРафски“ в  софия, се състоя втоРото издание на фоРум 
„каРиеРи в БълГаРия. защо не?“. оРГанизатоР на фоРума е каРиеРен сайт „back2bg“. неГов ПаРтньоР 
е дъРжавната аГенция за БълГаРите в чужБина. идеята на фоРума е да даде възможност на млади 
сПециалисти и Потенциални РаБотодатели да се сРещнат и РазГоваРят.

на 2 ноемвРи стаРтиРа втоРото издание на ПРоекта „наГРади за усПелите деца на БълГаРия“ – 2009 
на фондация „димитъР БеРБатов“. ПРоектът е РазшиРен с включването и на децата от БълГаРските 
училища зад ГРаница, които ще се класиРат отделно.
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На 2 декември, на 89-години, след дълго боледуване почина Йордан Балуров, акти-
вен член на българската общност в Чехия и председател на сдружение „Св. Св. Кирил 
и Методий“.
Йордан Балуров е  един от първите българи, които пристигат в  Чехословакия въз основа на 
подписания след Втората световна война договор между Чехословакия и България. В начало-
то работи като земеделски работник, след това пристига в Прага, където се включва активно 
в живота на българската общност и става член на Българската културно-просветна организа-
ция. Дълги години работи в киноцентър „Барандов“. Сключва брак и има един син. След 1989 
г. създава културно-просветно сдружение „Св. Св. Кирил и Методий“, чийто председател остава 
до края на дните си. Погребението се състоя на 5 декември. Малката зала беше пълна с негови 
близки и приятели.

На 7 декември се навършиха 100 
години от рождението на Никола 
Вапцаров. Големият български поет, 
носител на Световната награда за мир 
през 1952 г., е роден в Банско. Завърш-
ва Морското машинно училище във 
Варна, което по-късно е  наречено на 
негово име. Практикува на кораба „Бур-
гас“, с който посещава Цариград, Фама-
густа, Александрия, Бейрут, Порт Саид 
и  Хайфа. През 1940 г. излиза от печат 
единствената му стихосбирка „Моторни 
песни“.
Работи като огняр и  механик. След пе-
риод на тежка безработица постъпва 
като техник в  софийска фабрика. После 
работи като огняр в  Българските дър-
жавни железници и  в  Софийския об-
щински екарисаж. Член на Българската 
комунистическа партия преди нейното 
легализиране и институционализиране. 
В качеството си на ръководител на Цен-
трална военна комисия при ЦК на БКП 
се занимава с  минноподривна дейност 
срещу немските войски. Организира 
снабдяването на нелегалните с  оръ-
жие, документи и  квартири, за което 
е арестуван през март 1942 г. На 23 юли 
е осъден на смърт и още същата вечер 
— разстрелян на Гарнизонното стрел-
бище в София.
Юбилеят му даде възможност да се 
прояви още по-ясно една от големите 
загадки на съвременната българска 
култура – непресъхващото желание да 
бъде четен, независимо от утопичната 
си идеология и идеализирането на про-
летарското общество.Стихотворенията 
му са преведени на над 60 езика.

На 13 ноември, в  Дневния клуб на Българския дом се проведе Организационно съ-
брание, на което беше отчетен отминалия от последното събрание половингодишен 
период.

Председателят на Българ-
ския клуб Антон Стамбо-
лийски откри събранието 
и  се насочи към основ-
ната точка – отчитането 
на акцията около откри-
ването на паметника на 
Св. Св. Кирил и  Методий 
в  Микулчице. Организа-
цията винаги запознава 
членовете си с  всички 
предстоящи и  отминали 
събития, с  цел членовете 
да са информирани, да 
одобрят предстоящите 
акции от една страна и да 
са наясно с  изразходва-
ните финансови средства 
– от друга. Отчитането 
на финансовите средства 
беше възложено на за-
местник-председателя на 
Българския клуб в  Прага 
Петър Попов. След напра-
вените проверки, на съ-
бранието той констатира, 
че цялата дейност по из-
граждането на паметника 

е била финансирана от дарения, най-вече от българската държава. Общият приход от даренията 
възлиза на 3 591 000 крони, а разходите на 3 564 000 крони.
 Друг въпрос, който беше повдигнат, беше за празнуването на Коледа. Още преди години, Упра-
вителният съвет на Българския клуб в Прага е взел решение това да става в Българското учи-
лище в Прага, защото Дневният клуб в Българския дом не осигурява достатъчно място. Много 
по-целесъобразно е и от тази гледна точка, че празникът е за децата, а училището е тяхната най-
естествена среда. Всеки, който желае, ежегодно е канен да присъства на празника, който радва 
и възрастните, но най-вече – децата.

Българският клуб в прага проведе 
предколедно Организационно събрание

почина Йордан Балуров

100 години

Роден Глас · брой 6 · 35
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  Българска национална кухня
  Възможност за празнуване на лични 

празници
  Помните ли ги, сънародници?: 

бюрек, каварма, скара, таратор. 
Заповядайте да си припомните вкуса!

            Н
али не сте 

забравили       

механа „София“?

За резервации:  
тел.: 224 255 711, ул. „Америцка“ 29, Прага 2


