
10 Роден глас

Свети Николай е сред любимите български светци, 
който в знак на почит е получил в своя чест два 
празника – зимен – на 6 декември и летен – на 9 
май. Според традицията на Никулден жертвено-
то животно е риба, шаран. Казват, това станало от 
деня, когато светецът сторил чудо, като запушил с 
шаран дупката на пробита гемия и така спасил хо-
рата от сигурна смърт. И тази година членовете на 
Пражкия клуб почетоха традицията, като се събра-
ха точно на 6 декември, започнаха в ранния следо-
бед и продължиха до вечерта. 

Текст и снимки: „Роден глас“

Със силата
на традицията

Присъстващите похапнаха шаран, приготвен от 
Сашо Александров, за когото се оказа, че няма не-
посилна задача, когато трябва да се подреди праз-

нична софра. Към тържеството се присъединиха и чле-
новете на сдружение „Българска православна община“, 
които се бяха погрижили за водосвет в чест на светеца, 
отслужена от отец Пламен Ангелов. Трапезата бе издър-
жана в духа на българските православни традиции, а бла-
готворителният базар предлагаше интересни подаръци. 

Денят на св. Николай Чудотворец е празник на търго-
вците и банкерите, патрон е на рибарите, казват, че на 6 
декември всички морски съдове спират във водата в чест 
на своя повелител.  ◆
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Представители
на Държавната 
агенция за българите 
в чужбина посетиха 
Пражкия клуб

На 16 ноември в Пражкия клуб гостуваха 
служители от ДАБЧ - Коянка Димитрова, 
директор на дирекция „Български общно-

сти и информационна дейност“ и Маргарита Рал-
чева, старши експерт. Гостите бяха посрещнати от 
инж. Антон Стамболийски, председател на БКПК-
Прага и на Българската културно-просветна ор-
ганизация в Чешката република, присъстваха и 
членове на Управителния съвет на Пражкия клуб. 
Господин Стамболийски запозна присъстващите с 
някои актуални събития в Организацията, както 
и с необходимостта да бъдат извършени корекции 
на интернет страницата на Държавната агенция за 
българите в чужбина, където се съдържа невяр-
на информация по отношение на ръководството 
на Международния съюз на българите в Европа. 
Причината за допуснатата грешка е, че през лятото 
на тази година в Държавната агенция за българи-
те в чужбина е пристигнало писмо, писано от вече 
бивш член на БКПО в Чехия и съдържащо под-
веждаща информация. И двете страни на среща-
та, преминала в приятелски и конструктивен дух, 
споделиха свои виждания за живота на българите 
зад граница и за проблемите им, като се разделиха 
с обещанието за по-нататъчно сътрудничество и 
взаимна обмяна на информация.  ◆


