
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
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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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