
Т ържеството започна с  бо-
гослужение пред украсе-
ната с  цветя и  икони маса. 

Съгласно българската православ-
на традиция, върху трапезата бяха 
наредени и обредни храни. В праз-
ничната кошница бяха поставени 
козунак, червено вино, червени 
яйца, сирене, кисело мляко, черве-
ни чушки, погача; т. нар. „петохле-
бие“ (пет обредни хляба); великден-
ски козунак с боядисани в червено 

яйца, агнешка дробсърма и баница 
с праз.

По традиция, в събота преди Ве-
ликден българките са месели специ-
ални обредни хлябове. Те са няколко 
вида – кръгли (яйчелник), продъл-
говати (пасха) и т.нар. „великденски 
краваи“ (отделни парчета тесто, оф-
ормени в  плетеница). Приготвени 
с  мазнина и  намазани с  жълтък, те 
са основен елемент от храната на 
този ден. Малко известен факт е, че 

българските търговци, пътуващи из 
Западна Европа, са донесли тради-
цията да се меси козунак.

Великденският водосвет се ръко-
водеше от отец дякон Константин 
Моравенов, чрез когото Негово Ви-
сокопреосвещенство Митрополит 
Крищоф изпрати своята Великденска 
благословия. В богослужението участ-
ваха и  старокатолическият свещеник 
от източен обряд (византийски), отец 
Пламен Ангелов и иподякон Николай.

НА 16 АПРИЛ, В БЪЛГАРСКИЯ КЛУБ НА УЛ. „АМЕРИЦКА“ 28, „ПРАЖКИТЕ БЪЛГАРИ“ ОТПРАЗНУВАХА ПРА-
ВОСЛАВНИЯ ВЕЛИКДЕН. ОРГАНИЗАТОР НА ХРИСТИЯНСКИЯ ПРАЗНИК БЕШЕ СДРУЖЕНИЕТО „БЪЛГАРСКА ПРА-
ВОСЛАВНА ОБЩНОСТ“ ЗАЕДНО С АКТИВНАТА ПОДКРЕПА НА БЪЛГАРСКИЯ КЛУБ В ПРАГА. ОФИЦИАЛЕН ГОСТ ОТ 
БЪЛГАРСКОТО ПОСОЛСТВО В ПРАГА БЕШЕ КОНСУЛЪТ ТЮРКЯН АКИФ. ПРАЗНИКЪТ БЕШЕ ПОЧЕТЕН И ОТ ПРЕД-
СТАВИТЕЛИ НА ДРУГИ НАРОДНОСТИ И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ.

Великден 
и българите
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По време на проповедта си, отец 
Константин посочи една от христи-
янските мъдрости, записани в Еван-
гелието: „който приема светлината, 
тя остава в  него“. „Господ ни дава 
предложение да бъдем в  единение 
с него – продължи той – и от нас за-
виси дали ще приемем или не. Това 
е  християнската вяра. Дали искаме 
да живеем в общение с Господ, което 
значи да живеем и духовно – или ис-
каме да си останем същества, които 
се грижат само за своето тяло и еже-
дневни житейски потребности, без 
да живеят духовен живот. Нека тази 
наша богослужба и  това събиране 
ни помогне за нашето пробуждане 
и тази светлина, която запалихме, да 
гори цяла година в нашите сърца.“

Отец Константин припомни 
и  огромното значение на Великден 
в  историята на българския народ. 
„Преди повече от 150 години – раз-
каза той – събитието, известно като 
„Българският Великден“, се превър-
на в символ на нашето духовно въз-
раждане. По време на великденска-
та литургия в  Цариград, през 1860 
година, епископ Иларион Макари-
ополски официално прокламира 
отделянето на българската църкква 
от Гръцката патриаршия. С  тази 
своя смела постъпка той дава да се 
разбере, че българите са отделен на-
род със своя история и  заслужават 

да имат богослужение на свой език, 
както и правото да тачат своите тра-
диции.“

Отец Константин завърши сло-
вото си с думите: „Моето пожелание 
е този Великден, който днес празну-
ваме, да бъде нашият Великден и да 
ни помогне за нашето духовно съ-
буждане.“

Накрая всички присъстващи 
и ястията, донесени от тях, бяха по-
ръсени със светена вода и прозвуча 
радостният възглас: „Христос во-
скресе – воистина воскресе!“.

След водосвета присъстващите 
провериха здравината на червените 
яйцата, които държаха в ръцете си. 
Поверието гласи – колкото по-здра-

во е яйцето ти, толкова по-
здрав ще си през годината. 
На този ден всеки може да 
си пожелае нещо, стига да 
го направи с открито сърце, 
но трябва да държи монета 
в ръката си. Ако е праведен, 
желанието му ще се сбъдне. 
На този ден също незадо-
мените девойки се люлеят 
на люлки, украсени с  бил-
ки и  цветя от неженените 
момци. Затова на този ри-
туал се приписва обредно-
магически характер. Пеят 
се любовни песни и балади 
(което, за съжаление, не 
осъществихме).

Във великденското тър-
жество се включи и  осмо-
класничката Ния Михай-
лова. Тя е  перкусионист 
(изпълнител на ударни му-
зикални инструменти, бел. 
на ред.), лауреат на редица 
български и международни 
награди. На своя ксилофон тя из-
пълни хоро „Стакато“. Заедно с Кон-
стантин Моравенов, ръководител на 
вокалната група към Българското 
училище в Прага, с Николай Флоров 
и  с  акордеониста Росен Михайлов 
изпълниха народните песни „Ка-
терино, моме“ , „Йовано, Йованке“ 
и „Лиляно, моме“.

Ния и малкият Робин асистираха 
на Силвия Кръстева при теглене на 
печелившите билетчета от томбола-
та, организирана с благотворителна 
цел в полза на българското училище 

„Д-р Петър Берон“. В  нея се вклю-
чиха всички присъстващи, някои от 
които дори си бяха купили повече 
от едно билетче. Предметните на-
гради от томболата бяха изработени 
от учениците на Българското учи-
лище под ръководството на Луиза 
Станева.

Празникът приключи с  народ-
на веселба и  богато угощение. А  на 
всички, които четете това, пожела-
ваме здрава и богата година, с обил-
на реколта, както и  много радост 
и щастие. �

[ ]Нека този Великден 
да бъде нашият 
Великден и да 

помогне за духовното 
ни събуждане!
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