
Задушниците през годината са няколко. 
По инициатива на Българска православ-
на община, първата от тях – Голяма За-
душница преди Великия пост, на 26 фев-
руари – беше почетена в Българския дом 
в Прага. 
Задушниците през годината са няколко: Голяма 
Задушница преди Великия пост (преди Неделя 
Месопостна), Задушница след Спасовден, За-
душница около Димитровден, Задушница в съ-
бота пред Архангеловден – Велика задушница, 
Задушница в събота пред празника Петдесетни-
ца (Спасовска или Черешова задушница).

Задушница е ден за възпоменаване душите на 
починалите, църковен помен в  чест на мърт-
вите. Според църковния календар, Задушни-
ците са винаги в събота, която църквата е оп-
ределила за ден на покойните. Богослужението 
е с молитви за починалите. Службата е заупо-
койна, след която се прави обща панихида. На 
тези дни близките на починалите посещават 
гроба, преливат го с вино, поставят цветя, па-
лят свещи и  кандила, прекадяват го с  тамян 
и след това носят жито и в църква, и на гроби-
щата, раздават жито и храна за „Бог да прости 
мъртвите души“.

Панихидата в  Българския дом отслужи отец 
Пламен Спиридонов. Желаещите да се споме-
не името на техни починали близки и приятели 
донесоха традиционните питки, жито и  други 
храни.

На 12.12.2010 г., българското гражданско сдруже-
ние „Св. Св. Кирил и  Методий“ в  Усти над Лабем, 
проведе среща-събрание в малкия салон на рес-
торант „Шенковна“, посветена на няколко важни 
дати през декември.
Централно място беше отделено на темата „Никола Ва-
пцаров – живот и  дело“. Беше изнесен кратък доклад 
от Янчо Янев, председател на сдружението, в който той 
засегна литературната дейност на поета и международ-
ното признание, а също така и причините за трагичната 
му смърт.
По-нататък беше обърнато внимание на Владимир Сис 
и  неговите заслуги за приятелските отношения между 
държавниците на България и Чехословакия.
Почетен беше и  Никулден – праник, който в  духа на 
българската традиция много членове поддържат инди-
видуално в собствения си дом.
Присъстващите не забравиха да честитят рождения ден 
на Атанас Беремов – председател на клуба в град Мост.
Срещата премина в приятелска атмосфера, с пожелание 
за нови срещи, както в  град Дечин, така и  в  Усти над 
Лабем.
Председателят Янчо Янев и  заместник-председателят 
Илия Ишивов благодариха на всички, които се ангажи-
рат в сдружението и пожелаха на тях и семействата им 
крепко здраве и радост.

Текст: Янчо Лефтеров

Голяма Задушница в Българския дом

Декември в Усти  
над Лабем

На 19. 1. 2011 г., след дълго боледуване, почина Тони Добрева-Янкова (1962–2011) 
– учител в Българското училище.
Всички познавахме Тони. Беше винаги мила и лъчезарна. Толерантна и добра. От-
крита и отзивчива. Всичко това я направи искрено уважавана и обичана в малката 
ни българска общност. Траурният ритуал се състоя на 22 февруари в Крематориум 
Мотол. На 27 февруари бяха отслужени 40 дни в православния храм „Св. Св. Кирил 
и Методий“ в Прага.
Почивай в мир, мила Тони!

Тони Добрева-Янкова
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