
П редставлението беше поверено 
в опитните ръце на театъра на 

Марка Микова, който пътува и рад-
ва децата от детски градини, начални 
училища и дори болници. Късичките 
му, хумористични постановки имат 
съвременен текст и  разчитат на от-
клика и реакцията на децата.

В Дома на малцинствата малките 
зрители бяха посрещнати с  щипки 
и връвчица за пране, на което „бяха 
проснати“ за пуловерчетата и  ри-
зките си и полюлявани от песнички, 
докато изсъхнат. Последва приказ-
ката „Козунак за мацки“ и  накрая 
малчуганите станаха свидетели на 
истинско чудо, по време на което 
сива и  невзрачна пещера се пре-
върна в център на света, скривайки 
в утробите си новородено момченце 
и посрещаща тримата източни влъ-
хви, дошли да му се поклонят.

В  края на празненството за де-

цата бяха органи-
зирани игри и  при-
готвен богат бюфет 
от „хлебички“ и  ба-
нички, който зарад-
ва не само тях, но 
и  поизгладнелите 
през дългия ден те-
хни родители. Мал-
чуганите освен това 
получиха торбички 
с  лакомства – кои-
то стартираха със 
сигурност много 
дългата поредица от 
коледни подаръци.

Единствената за-
бележка към глав-
ния организатор, 
Мариана Новотна, 
председател на „Българска беседа“, 
остава без промяна: ако отдели по-
вече внимание на подходяща раз-

гласа, ще зарадва със свежите си 
и непретенциозни хрумвания много 
повече хора. 

В текста на Светото писание, 
определен да се чете на Задуш-

ница, между другото се казва: „Да се 
поклоним и да се помолим, за да им 
се прости всяко волно и неволно пре-
грешение!“ Това е  смисълът на този 
ден и  точно това направиха всички 
онези, които на 4 ноември се събраха 
в Българския дом в Прага, за да по-
четат Голяма Задушница и да се по-
молят за душите на своите починали.

Според преданието, на Задушни-
ца Господ пуска душите да посетят 
своите близки. Можем да парафра-
зираме друг текст от Светото писа-
ние и  да кажем, че са благословени 
онези, които вярват, че на този ден 
техните починали близки са с  тях. 
Независимо обаче от това кой и кол-
ко вярва, повечето хора я почитат и 
с готовност спазват традицията.

Панихидата в Българския дом от-
служи отец Пламен. В  уводните си 
думи той разказа колоритна случ-

ка, която ни връща 
в далечното минало 
на зараждането на 
християнството: не-
гов приятел, който 
през лятото бил на 
екскурзия в  Сици-
лия, посетил голе-
мите и  известни – 
втори по слава след 
римските – местни 
катакомби. Докато 
по време на разход-
ката разглеждали 
гробовете на пър-
вите християни, на-
правило им впечат-
ление, че на плочите, с  които били 
покрити покойниците, имало три 
вдлъбнатини. Запитали екскурзо-
водката за какво са служили и тя им 
обяснила, че по този начин първите 
християни са контактували с покой-
ниците – носели със себе си храна, 

която поставяли във вдлъбнатин-
ките. Своеобразното жертвопри-
ношение им е  носело чувството на 
сближаване с  мъртвите. Явно е, че 
обрядът е запазен и до днес в тради-
циите на Българската православна 
църква. 

на 2 декемВРи, пРедВкусВайки духа и непоВтоРимото настРоение на РождестВо хРистоВо, ГРаж-
данско сдРужение „бълГаРска беседа“ покани Всички желаещи деца и техните майки и таткоВци 
на детско коледно тъРжестВо В дома на малцинстВата В пРаГа.

Коледен театър за най-малките

Да се поклоним и да се помолим!
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