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На Великден – 
заедно в Българския клуб
На 3 май, Велики петък, Българският клуб в Прага гостоприемно събра наши сънародници, желаещи да 
отбележат заедно настъпващите Великденски празници, които по интересно стечение на обстоятелствата 
през 2013 г. направо преминават в друг тачен и обичан празник – Гергьовден. Поводите за празнуване 
бяха най-малко два, останалото си зависеше от празнуващите.

Според православните 
канони на този ден не се 
работи, не се яде, не се 

пие, защото в петък е разпнат 
Божия син Исус Христос, за да 
стане изкупителна жертва за 
греховете на човечеството – 
да се надяваме, че ще ни бъде 
простено желанието да бъдем 
заедно на Разпети петък и да 
запазим деня на Възкресение 
за семействата си. Тържество-
то бе официално открито от 
инж. Христо Христов, който в 
типичния си шеговито – пое-
тичен стил припомни посло-
вицата: „Гладна мечка хоро не 
играе” и добави, че сигурно и 
не слуша, затова покани при-
състващите да видят с какво 
ще ги нагостят домакините, 

пък после ще си кажат лакар-
дията. На празничната трапеза 
не липсваха топли козунаци, 
боядисани яйца, вкусни кебап-
чета, приготвени, както винаги 
от Сашо Александров.

За културната програма се 
погрижи отново инж. Христов, 
който поздрави събралите се на-
шенци от името на ръководство-
то на Пражкия клуб и припомни 
личността на Исус Христос – на-
ричан с толкова много имена – 
учител, проповедник, пастир на 
онеправданите, чудотворец, ме-
сия. По повод на празника гос-
подин Христов беше сътворил 
две нови творби - фейлетон със 
заглавие „Тих и невъзмутим” и 
стихотворение – и двете прочете 
пред аудиторията.  ◆

����� ����� 	
����� �������
����� �������� ������� �
���
� ��� ��������
� ����� ������, 
� �	��, ����
� ������ �����
�
 �������� ���� ���� ������
��������
� ����������� �������. 

�������� ���� �� ���� � ����
���������, ����
���� �����
� ����� ���, ���
� ���-������
� ������ �
������ ���
�, 
� ��� 
�� � ����
�, 	������
� ���
�, ����
 ����
�� ���������. 

!��
���� �
 ���� ���
��
�	���
������
 ���
��, �������, ��������
�
 ���� ���"���� � �����
� �	���. 
!����
� �����
����, ������ ��  
   �������
����
�� ��������, ����
�� ��������.
 
# � �������, ���
� ����
 �� �
���
� ���� ��
���� ���� �� �
������: 
„����
��� ��������” �
 ������
�  
   �����
�	��� �� ��"	��
 � ����
� ���
��
� ����
� ������ �� ��
����� ���
���
� �����
 ������� �� ���� �����. 

����
� ����
��

Текст: Камелия Илиева | Снимки: „Роден глас”

О
ТП

РА
ЗН

УВ
А

Х
М

Е


