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Църквата и вярата са необходимост 
От почти година в Прага гостоприемно е отворил врати православният храм „Света Екатерина Алексан-
дрийска“ (Svatá Kateřina). По решение на управлението на Пражката православна епархия, църквата е оп-
ределена да служи за духовен дом на православните българи. Храмът се управлява от Осма православна 
църковна община в Прага, предстоятел на която е отец Константин Моравенов. Езиците, които се използ-
ват при богослуженията са български, църковнославянски и чешки. Служи се по нов стил, както в Бълга-
рия, с богослужебни книги на Българската православна църква. 

Недалеч от Karlovo naměstí, на 
ъгъла на улиците Kateřinská 
и Viničná, можете да видите 

дървена порта, която води към стар 
и красив парк, истински оазис в цен-
търа на шумна и забързана Прага. 
Близо до входа със сигурност ще за-
бележите църковните врати, ако пък 
е неделя или празник ще чуете и цър-
ковнославянското песнопение, което 
се носи чак в парка и спира разхож-
дащите се, за да послушат. 

В такъв неделен ден смирено пре-
крачих прага на православния храм и 
първото, на което се спря погледа ми, 
беше хорът. За моя най-голяма изне-
нада, се състоеше само от млади хора. 
Освен българите, на литургията при-
състваха и православни християни 

от други народности. По-късно отец 
Константин ми разказа, че всички те 
се чувстват много добре в сърдечната, 
българска атмосфера. За кратко време 
църквата се превръща в любимо място 
за срещи на православните младежи. 
Църквата живее в пълноценния ритъм 
на типичен православен храм – освен 
празнични и неделни литургии, всеки 
делничен ден (без петък) се провеждат 
вечерни богослужби, има кръщенета, 
сватби, организират се концерти и те-
матични вечери. 

След края на богослужбата жела-
ещите имаха възможност да останат 
и да общуват заедно в неформална-
та обстановка на „стаята за срещи“. 
Романтично извита стълба води до 
просторна тераса, а оттам до чиста и 

добре обзаведена стая, в която всеки 
е добре дошъл. Помислено е и за дет-
ски кът, за музикална уредба, така че 
хората да се чувстват удобно и уют-
но. На чаша кафе или чай и увлечени 
в интересен разговор, не усетихме 
как отлетя времето. Естествено пър-
вият ми въпрос беше отправен към 
младите хора – оказа се, че никой от 
певците не се занимава професио-
нално с музика, с изключение на тех-
ния ръководител – презвитера Де-
сислава Моравенова. Самият състав 
е интернационален – освен българи в 
хора пеят и православни от други на-
родности. Репетират един-два пъти 
седмично, всяка неделя са в църква-
та. Какво ги събира? Вярата им, лю-
бовта към Бога и отец Константин 
като негов посредник. Младите хора 
намират в храма приятелско отноше-
ние, очакват с нетърпение събирани-
ята след това, защото те водят до из-
граждане на отношения на взаимно 
доверие и на взаимопощ, ако се на-
лага. Българите, посещаващи църк-
вата „Света Екатерина“ са с различ-
ни професии, обединени от вярата в 
Бога. Според отец Константин е съз-
дадено много сериозно ядро, на кое-
то се крепи храма. Благодарение на 
финансовата помощ на енориашите, 
църквата се сдобива с дарохранител-
ница, иконостас и други най-необхо-
дими неща, без които е невъзможно 
да се извършват богослуженията. 
Мечта на отец Константин е храмът 
да се напълни с българи, защото му 
е обидно пренебрежителното отно-
шение на много от православните, 
които твърдят, че българите не са 
вярващи и не ходят на църква. „За-
белязах, че откакто се отвори този 
храм, нашата култура и колорит 
вече се виждат сред останалите пра-
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Храм „Св. Екатерина“
и територията около него са построени през го-

дините 1355-1367 като манастир на сестрите августи-
нянки по инициатива на крал Карл IV, който през 1332 
г. на празника на Св. Екатерина спечелил важна битка 
в Сан Феличе. През 1420 г. църквата била опожарена 
от хуситските войски. Дълго време храмът пустеел. 
През 16 в. манастирът започнал да служи на братята 
августиняни и те ремонтирали опожарения храм. През 
годините 1737-1741 на мястото на старата църква бил 
построен днешният храм в стил барок по проект на 
Килиан Игнац Дайнзенхофер, като от предишния го-
тически храм била оставена само оригиналната остра 
многоъгълна кула, която както в миналото, така и днес 
е символ на храма. Църквата „Св. Екатерина“ се смята 
за една от най-красивите сгради на късния барок в 
Прага. Целият интериор е изографисан богато от Ва-
цлав Вавржинец Райнер. Статуите са дело на Франти-
шек Игнац Вайс. През 1784 г. след декрет на импера-
тор Йозеф II манастирът и църквата вече престават 
да служат на католическата църква и се превръщат 
във военна академия. От 1822 г. до днес ареалът на ма-
настира с намиращият се в него парк служи на психи-
атричната клиника на Карловия университет в Пра-
га. Тук завършва своя земен път гениалният чешки 
композитор Бедржих Сметана. От 1841 г. в църквата 
отново започват да се извършват богослужения. През 
1950 г. става собственост на гр. Прага и е предадена 
на градския музей, който я превръща в хранилище 
на сбирките си от дърворезба. През годините 1996-
2001 в храма се извършва обширна реставрация, коя-
то връща предишният му блясък и красота. От 2002 
до 2012 г. храмът се ползва отново от католическата 
църква. През декември 2012 г. Кметството на гр. Пра-
га решава да предостави храма „Св. Екатерина Алек-
сандрийска“ за ползване на Православната църква в 
чешките земи. Митрополитът на Чехия и Словакия 
Христофор заедно с отец Константин официално 
приемат храма от представители на Общинския съ-
вет на 7.12. 2012 г. Освещаването на храма и първата 
Божествена литургия са на 24.12 2012 г.  ◆

Всички неделни и празнични литургии започват в 10:30 ч.
Най-близки празнични богослужения:
21.11. – Въведение Богородично (Ден на православната християнска младеж
и семейство)
24.11. – Св. Екатерина (Храмов празник)
6.12. – Св. Николай, архиеп. Мирликийски, Чудотворец (Никулден)
25.12. – Рождество Христово
1.1. – Нова година. Обрезание Господне. Св. Василий Велики. (Василовден)
6.1. – Св. Богоявление – Велик водосвет. (Йордановден)
7.1. – Св. Йоан Кръстител. (Ивановден)
Информация за актуалните богослужения: www.pravoslavni.cz 

вославни народи, защото преди това, 
ние, българите, бяхме в нелегалност. 
И изведнъж стана ясно, че нашите 
традиции, нашият начин на мислене, 
нашите песнопения са по-различни. 
Всички, които посещават храма раз-
питват за България, за българските 
манастири, т.е. храмът става център 
на българската духовност. Църквата 
е място за среща между културите, 
на първо място между православни-
те християни. Не бива да забравяме, 
че живеем в чужда страна, затова 

трябва да покажем най-доброто от 
нас.“ – каза отец Константин. Много 
мъдри и дълбоко лично изстрадани 
бяха думите на двама наши сънарод-
ници-гурбетчии, които търсят пре-
питание на различни места. Единият 
от тях – Трайко – разказа, че е посе-
щавал Йерусалим 4-5 пъти, хаджия 
е. По професия е строител, работи 
извън Прага, но в почивния ден на-
мира време да отиде на църква, воден 
от вярата си. Колегата му Георги смя-
та, че църквата и вярата са потреб-

ност, че вярата у истинските българи 
никога не изчезва. Благодарен е на 
църквата и на нейния свещенослу-
жител, който откликва винаги, щом е 
нужно. Георги сподели и болката си, 
че българите са разединени, а много 
наши сънародници, считащи се за 
преуспели, се срамуват да се срещат 
с по-бедните си събратя.

Дали ще се напълни с миряни на-
шата църква зависи единствено от 
нас, вратите й са широко отворени, 
остава само да прекрачим прага й.  ◆


