
Нощта на църквите
„Нощта на църквите“, която за първи път се про-
вежда през 2005 г. във Виена, през тази година 
се състоя на 1 юни в  редица европейски страни. 
В  Чехия отвориха своите врати над 1200 църкви 
и параклиса.

„Нощта на църквите“ е  празник на творчеството, толе-
рантността и  разбирателството на хората с  добра воля. 
В  нейните рамки, сдружението „Българска православна 
община“ взе участие в  програмата на църквата „Husův 
sbor“ в Збраслав. Инициатор на участието ни беше отец 
Пламен Ангелов.
Празникът за нас беше платформа за сближаване на хо-
рата от различни националности, култури и вероизпове-
дания. След като нямаме храм, в който да запознаваме 
обществеността с нашата култура и религия, решихме да 
използваме предоставената възможност и да участваме 
като гости. Нашите творци бяха щастливи, че имаха въз-
можност да се срещнат с колеги и сродни души.
Наш водач по време на празника беше любезната Яна 
Новакова, която се грижеше за програмата на вечерта. 
Заедно с  Иржи Машек те представиха българските тво-
рци – самоуката Десислава Димитрова и  мгр. Румяна 
Кратохвилова, като специални гости на вечерта и члено-
ве на „Българска православна община“.
Над вечерта ни бдеше Ян Хус – чрез портрета, нарисуван 
от Десислава Димитрова, който в края на вечерта тя по-
дари на църквата. Малка картина подари и Румяна Кра-
тохвилова. Двете творби ще останат в  съкровищницата 
на църквата като спомен за незабравимата вечер.
Отец Пламен Ангелов научи присъстващите на право-
славно старославянско песнопение. Хорът дирижираше 
Игор Ангелов. Искаме да вярваме, че песнопението, кое-
то за нас беше като музика на ангели, е  намерило път 
към вашите души и отворило врата към Бога.
Беше отслужено Петохлебие за здраве на жителите от 
Збраслав и на всички българи по света.
Когато настъпи полунощ, всички бяхме изморени, но 
сърцата ни бяха изпълнени с  любов и  вяра – така, ся-
каш „Нощта на църквите“ в  Збраслав беше ръководена 
от самия Господ бог. Рядко се случва човек да преживее 
подобни красиви мигове и  затова стойността им е  нео-
ценима.

Текст и снимка: Силвия Кръстева

Съвместни планове на Клубовете в Усти и Мост
На 13 май, българският клуб „Кирил и Методий“ в Усти над Лабем, про-
веде среща на членовете и поканените гости в малкия салон в ресто-
рант на Рихте. Поводът беше празникът 24 май, Денят на българската 
просвета и култура и на славянската писменост. Официалната част от-
кри Илия Ишивов, заместник-председател на Клуба. 
Председателят, Янчо Янев, изнесе кратък доклад за житейския път на братята 
Кирил и Методий, заслугата им за създаване на българската азбука и нейното 
огромно значение за по нататъшния културен разцвет на България. Той се спря 
и на поетото от Св. Методий решение да продължи делото и след смъртта на 
брат си и съответно на неговия живот в Моравия. Неговият предполагаем гроб 
в Микулчице е днес онова свято място, където всяка година българите не само 
от Чехия, но и от цяла Европа се покланят пред паметта на двамата братя.
В доклада беше отбелязано, че през последните години расте желанието на 
членовете и приятелите на Клуба да посетят това свято място и да участват в Съ-
бора. За съжаление, през тази година, поради недостатък на места в автобуса, 
не можа да бъде удовлетворено желанието на всички.
Трябва да бъде подчертан и интересът от страна на Окръжното кметство – 
в лицето на Председателя на комитета за малцинствата, Вацлав Хофман, който 
заедно с делегатите от Клуба вече за втори път участва в Събора. 
На срещата на Клуба присъстваха и представители на Мостецкия клуб, които 
също изпращат осем свои представители на Събора. Председателят на Клуба, 
Йордан Михайлов съобщи от името на членовете, че при възможност с удо-
волствие ще провеждат изявите си съвместно с Устецкия клуб. 
След официалната част на срещата дойде ред на текущите информации. Беше 
съобщено, че българските граждани няма да чакат изготвянето на личните си 
документи в България и могат да уредят всички формалности в Българското 
посолство в Прага.
Радваме се и на поканата, която Устецкият клуб получи от Института за интегра-
ция на чужденците за участие в организирането на Деня на малцинствата в Усти 
над Лабем, който ще се състои на 9 септември.

Текст: Янчо Лефтеров

За Българското сдружение в Бърно, Гергьовден е сред любимите празници 
и честването му винаги е свързано с голямо събиране на българите и чешки-
те им приятели.
През тази година срещата се състоя на самия празник – 6 май. Бяха серви-
рани специалитети на българската и чешката кухни и невероятно вкусното 
агнешко с ориз беше един от примерите за умението на готвачите. Доброто 
настроение и приятелската атмосфера бяха още една предпоставка за хубаво 
протеклия празничен следобед.

26 · брой 3· РОДЕН ГЛАС

Г
А

Л
Е

Р
И

Я
�


