
Н а 28.01.2012 се проведе го-
дишното отчетно-изборното 

събрание на Българското култур-
но-просветно сдружение в  Бърно. 
Доклад за дейността на сдружението 
за изминалата 2011 година изнесе 
неговият председател, д-р Иван А. 
Белков. Като по-значими мероприя-
тия бяха отбелязани традиционните 
български вечеринки, събора в Ми-
кулчице, кулинарната вечер в ресто-
рант „Варна“ и не на последно място, 
дейността на танцовия състав „Кит-
ка“ с неговия 10-годишен юбилей.

Финансирането на дейността на 
сдружението през отчетната година 
е предимно c дотации от кметството 
на град Бърно. В  разискванията по 
отчета преобладаваха благодарнос-
ти за добрата работа на членовете 
на ръководството. В плана за насто-
ящата 2012 година бяха предвиде-
ни от ръководството и одобрени от 

събранието изпитани във времето 
традиционни мероприятия – вече-
ринки, землячески срещи, фолклор-
на дейност и изложби. Избрани бяха 
ново ръководство и ревизионна ко-

мисия. За председател на Българско-
то културно-просветно сдружение 
в  Бърно бе преизбран д-р Иван А. 
Белков. �

Райчо Велев

Старата българска традиция по-
велява в  деня на Задушница да се 
прави помен за мъртвите или т.нар. 
„раздавки“ – на благотворителна-
та трапеза всеки носи това, което 
е  приготвил според възможности-
те си. Прието е да се подава варено 
жито, хляб или пита, плодове, бани-
ца, сладкиши и вино. Навярно ще се 

запитате: защо жито и вино? 
Вареното църковно жито 
символизира нашето бъде-
що възкресение, а виното – 
кръвта на Иисус Христос.

Събитието откри замест-
ник-председателят на Общ-
ността, Силвия Кръстева, 
която припомни на при-
състващите значението на 
тези събития в  историята 
и  културните традиции на 
българите. Румяна Георги-
ева изпълни първата, не-
редактирана и  почти неиз-

вестна версия на стихотворението на 
Христо Ботев „Дякон Васил Левски“, 
с което просълзи присъстващите.

Видимо развълнуван, Иван Тошев 
припомни, че гробът на Апостола на 
свободата не е известен и до ден дне-
шен. Той добави, че според послед-
на информация пред църквата „Св. 
Петка Самарджийска“ в центъра на 

София отново ще бъде поставена 
паметна плоча. От години се смята, 
че именно там е погребан Апостолът 
на свободата.

Свещеник Пламен Ангелов от-
служи панахида за Васил Левски, 
както и  за покойните българи, жи-
вели в Чехия и България. Спазвайки 
църковните канони, дякон Констан-
тин Моравенов посвети заупокой-
ната молитва в  памет на Апостола. 
По време на панихидата, свещеник 
Пламен Ангелов освети благотво-
рителната трапеза, зад която беше 
поставен голям портрет на Васил 
Левски (Дякон Игнатий), нарисуван 
от Десислава Димитрова по случай 
събитието. След края на панахида-
та приъстващите българи положиха 
цветя пред портрета и  запалиха по 
една свещичка за покой на душите 
на умрелите. �
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Успешна организационна година в Бърно
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Дяконът винаги ще бъде с нас!
НА 17 ФЕВРУАРИ „БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ОБЩНОСТ“, С ПОДКРЕПАТА НА БЪЛГАРСКИЯ КЛУБ, ПОЧЕТЕ 139-АТА 
ГОДИШНИНА ОТ ОБЕСВАНЕТО НА АПОСТОЛА НА СВОБОДАТА ВАСИЛ ЛЕВСКИ И ПЪРВАТА ЗА КАЛЕНДАРНАТА 
ГОДИНА ЗАДУШНИЦА. БЕШЕ ПОКАНЕНА ЦЯЛАТА БЪЛГАРСКА ОБЩНОСТ, ЖИВЕЕЩА В ГРАД ПРАГА.
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