
На 13 март 2011 г., в  хотел „Бохемие 
клуб“, българското гражданско сдру-
жение „Кирил и Методий“ проведе тър-
жествено събрание в  чест на 3 март – 
Ден на Освобождението на България от 
Османско иго. 
Задушниците през годината са няколко: 
ГоляСъбранието откри заместник-председа-
телят на Управителния съвет Илия Ишивов. 
В  увода си, Илия Ишивов даде думата на 
председателя на сдружението, Янчо Янев, 
който поздрави всички присъстващи и  по-
жела здраве и  щастие на всички и  техните 
семейства. На жените честити и  Междуна-
родния ден на жената. Всяка получи цветя – 
розички, както и мартеничка по случай Баба 
Марта. С мартенички бяха накичени и всички 
мъже.
След поздрава към всички присъстващи, 
Илия Ишивов даде думата на Тома Бойчев, 
член на Управителния съвет, да изнесе до-
клад и  да припомни събитията около Осво-
бождението на България.
В доклада си Тома Бойчев подчерта истори-
ческите моменти преди и след подписване-
то на Сан Стефанския договор и трудностите 
при обновяване на българската държава. 
Изтъкна заслугата на много български 

и чуждестранни деятели и най-вече на граф 
Николай Павлович Игнатиев като защитник 
на интересите на България пред Великата 
порта.
Беше припомнена и годишнината от обесва-
нето на Васил Кунчев – Левски. Борбата му за 
свободата на България и  поробения народ, 
а  също за народите, живеещи в  страната. 
Беше подчертано и участието на много чеш-
ки и  словашки граждани, живеещи в роди-
ната ни и съдействали за възстановяване на 
българската култура и стопанския живот след 
Освобождението.
След официалната част на събранието, 
председателят на сдружението съобщи, че 
и  в  настоящата година ще се организира 
Съборът-поклонение пред паметника на Св. 
Св. Кирил и  Методий в  Микулчице – ще се 
състои на 21  май и  че сдружението в  Усти, 
носещо името на Светите братя, организира 
за желаещите безплатен превоз. Започна се 
и записването на желаещите.
На срещата беше дадена закуска и  неалко-
холни напитки.
Събранието се проведе в  ранния следобед, 
с много добро настроение и хубава атмосфера.

Текст и снимки: Янчо Лефтеров

На 18 март 2011 г., след кратко боледуване, на 
75 годишна възраст, почина инж. Иван Гергов.

„Kdo Tě znal, ten zná naši bolest,
Ten ví, co jsme v Tobě ztratili.

V našem srdci žiješ věčně dále –
Spi sladce, vždyť se opět shledáme.“

Jménem rodiny: manželka Radka, dcera Ekaterina, 
zeť Nikola a vnoučata Nora a Tomi

Всички, които точно спазват традициите 
и  боядисват яйца както за православния, 
така и за католическия Великден, през тази 
година отново можеха да си отдъхнат – 
двете дати съвпаднаха. Традицията беше 
спазена и  от Българския културно-просве-
тен клуб в Прага, който събра членовете си 
на козунак (vánočka, всъщност) и боядиса-
ни яйца.

Ранна свежа утринна прохлада
милва смълчаните каменни стени
и над черковната сънена сграда,
в кула скрита напевно звъни.
Невидима божия ръка залюлява
великденската бронзовата камбана.

Вълшебен звън се носи и кани
Богомолците – християните добри,
в Божия дом да са гости най-желани
в широко отворени крилати врати.
А над тях, в позлата, украсен с цветя,
сияе ликът Христов възкресен.

Светлини от лъчи златоструйни,
на свещичките от езичетата буйни,
огряват светци, сводове и колонади.
Над смълчаните миряни, стари млади
Богословът с трепет произнесе:
„Христос возкресе! Христос возкресе!“

И с десница свита кръст да сторят,
в един напевен глас да се слеят: 
„Воистина возкресе!“ – миряните изричат
и духом общуват с божиите светци
в зората сияйна на олтарния светлик,
с поклон човешки за Великдена велик!

Христо Христов

По случай Трети март в Усти над Лабем

Иван Гергов

Великден 
в Българския дом
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