
С ъздадохме нова българска организация – Българска православна община (БПО) – не за да увеличим броя на 
вече съществуващите български организации, нито за да се хвалим колко малко малцинство в Чехия сме и как 

успешно сме успели да се разпокъсаме. Нашето появяване на сцената има за цел да спре разложението сред бълга-
рите, да спре оправдаването, че тоя или оня пречат за нашия пълнокръвен живот, с което прикриваме собственото 
слабодушие при решаване на общите проблеми. Българската православна община издига лозунга: край на празните 
приказки, край на помпозния и лицемерен патриотизъм! По делата ще ни познаят!

Нашето отношение към съществуващите вече български организации ще определи от способността за взаимно 
сътрудничество и искреността във взаимоотношенията. Тези формации са изградени върху различни светогледни 
виждания и оценки на сегашния, на по-далечния и по-близък исторически развой на Родината ни. Никой не може 
да върне миналото, бъдещето съществува само като възможности. Сътрудничеството ни трябва да се развива в тази 
насока.

Административното разцепване на Българската православна църква се отрази и в нашето малцинство чрез обра-
зуването на две църкови енории. БПО ще работи за тяхното съединяване чрез поддържането на собствен молитвен 
дом и обединяване на социалната дейност.

„Съединението прави силата“ е лозунг, вписан на нашия държавен герб. Чрез съединена дейност на всички родо-
любиви сили ще постигнем успех.

Събирането на средства за финансиране ще осъществяваме по съвременния способ – чрез дотации и по изпи-
таните исторически форми на самопомощ, които спасиха нашия народ в  епохата на двойното иго от изчезване, 
когато съседни села създаваха манастирче с двама – трима калугери, които учеха децата им на „азбукето“ и служеха 
в църквичките им. Всички църкви и училища в българските земи, всички учители и свещенници бяха издържани от 
народа. Всички с носталгия си спомняме за неотдавнашните наши чествания, организирани от Стария клуб.

БПО ще отделя най-голямо внимание на образованието на младата генерация чрез поддръжка на училището 
в Прага и всички потреби на учащите се, включително тяхната рекреация, самодейност, курсове, библиотека и пр.

БПО според възможностите си ще организира подпомагането и обслужването на старци, болни и немощни със 
замисъл да създаде собствено социално заведение.

БПО усилено търси подходяща църковна сграда за свой молитвен дом, която да бъде уредена за православно 
богослужение.

БПО ще възстанови старите традиции на чешките българи: съвместно празнуване на религиозните, народните 
и държавните празници с веселби, общи трапези и лотарии; прекъснатите връзки със старите заселници и техните 
потомци чрез активното им участие в различни сектори на нашия живот; ще организира изучаване историята на 
българите в Чехия, чествания годишнините на по-забележителни от тях. Ще създаде архив от документи и фотогра-
фии, документиращи дейността на българите.

Полето пред нас е неразорана целина, която чака своите орачи. Събудете се и елате заедно да изорем браздите, 
в които ще засеем семената на разбирателството, толерантността и взаимоуважението между нас. Бог помага на тези, 
които не чакат той да им свърши работата. Елате да запретнем ръкави! �

Ангел Спасов,  
председател на БПО в ЧР
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Вече години наред в  средите на българското общество се обсъжда създаването на Асоциация на българските 

формации в Чехия. Идеята, всъщност, няма противници. Не е малък броят на българските сдружения, които желаят 
обединение. Опитите за създаването на Асоциация досега се оказваха неуспешни – обяснението беше, че все още не 
е настъпило времето. А ако вече е настъпило?

На 23 октомври, в Българския дом в Прага, беше свикана среща на всички Български сдружения.

Идеята е същата, каквато е била в самото начало: да има координация на дейността – да няма дублиране; да има 
информация – да няма забравени; да има диалог – да няма болни амбиции; да има подкрепа – да няма завист и мръс-
ни номерца.
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