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Националният празник на Ре-
публика България - 3-ти март 
беше отбелязан в Прага на 1 

март с две тържествени събития, орга-
низирани от Посолството.

Сутринта в катедралния храм „Св. 
св. Кирил и Методий” бяха отслужени 
заупокойна молитва в памет на загина-
лите за Освобождението на България 
и молебен за благоденствието на бъл-
гарския и на чешкия народ от пред-
ставителя на Българската православна 
църква в Прага отец Пламен Тодоров и 
с участието на главата на Православна-
та църква на Чешките земи и Словакия 
архиепископ Криштоф. На молебена 
присъстваха дипломати от Сръбското 
и Сирийското посолства, служители 
на Българското посолство в Прага, на 
Българския културен институт и на 
Българското средно общообразовател-
но училище „Д-р П. Берон”, представи-
тели на диаспората. Приветствие към 
присъстващите отправи временно 
управляващият Горяна Ленкова. В от-
говор, митрополит Криштоф сподели 
впечатленията си от интронизацията 
на новия български патриарх Неофит.

По-късно през деня временно уп-

равляващият даде в салоните на По-
солството прием по случай Нацио-
налния празник. Присъстваха около 
двеста души, сред които сенатори, 
представители на президентската 
администрация и на администраци-
ята на чешкия парламент, на МВнР 
и на други министерства и инсти-

туции, посланиците на Русия, Испа-
ния, Ирландия, Сърбия, Македония, 
Босна и Херцеговина, Косово, Хър-
ватия, Словения, Дания, Естония, 
Норвегия, Армения, Израел, Палес-
тина, Южноафриканската републи-
ка, Нигерия, Бразилия, Аржентина, 
Уругвай, Перу, Венецуела, Чили, 
Индия, Тайланд, заместник-ръко-
водители на много от дипломати-
ческите представителства, акреди-
тирани в Прага, български и чешки 
интелектуалци и представители на 
академичните среди, бизнесмени, 
ръководствата на земляческите ор-
ганизации в Прага и Млада Боле-
слав. Ученици от БСОУ „Д-р Петър 
Берон” в народни носии закичиха 
гостите с мартеници, изработени от 
възпитаници на училището.

Присъстващите имаха възмож-
ността да разгледат изложбата „Архео-
паркът Микулчице-Копчани”, предос-
тавена от музея „Слованске храдище” 
– Микулчице, която беше изложена в 
посолството в рамките на тържествата 
по отбелязването на 1150-ата годиш-
нина от Великоморавската мисия на 
Св. св. Кирил и Методий. ◆

3 март – 
възкръсването на България

Текст и снимки: Посолство на Република България в Чехия
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