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Текст: Ирина Морева | Снимки: „Роден глас“

Празник, който дава смисъл на 
вярата, на любовта и на живота
На втория ден от Великден – Светли понеделник – и в началото на Светлата седмица, Българският кул-
турно-просветен клуб в Прага и сдружение „Българска православна община“ организираха заедно Велик-
денско тържество в Дневния клуб на „Америцка“. Съчетавайки православните християнски традиции и 
народните обичаи, на 13 април организаторите събраха възрастни и деца, за да почетат големия празник. 

Великден събра възрастни и деца за общ празник в Българския дом

Навсякъде цареше при-
повдигната атмосфера 
– беше пълно с ухаещи 
пролетни цветя, ори-
гинално аранжирани, 

а всеки новодошъл поздравяваше с 
„Христос воскресе“! Началото поста-
виха Кирил Беровски, председател на 
Пражкия клуб и Силвия Кръстева, 
зам.-председател на „Българска пра-
вославна община“, които приветства-
ха присъстващите, а после отец Пла-
мен Ангелов, с помощта на Николай 
Флоров, извърши тържествена бого-
служба, която завърши с молитва за 
здравето на всички сънародници. Не 
липсваха обредни хлябове, украсени с 
червени яйца, както и причастие с хляб 
и вино за опрощение на греховете. 

След края на богослужбата свое 
стихотворение, посветено на свет-
лия празник, прочете инж. Христо 
Христов. Много настроение и наша, 
родна българска атмосфера внесоха 
момичетата от вокална група „Лира“ 
към Българското училище, които под 
ръководството на диригента си Ра-

досвета Костова изпълниха „букет“ 
от родопски песни. 

След края на официалната част 
всеки получи боядисани яйца и 
вкусен топъл козунак, както пове-
лява нашата традиция. Тъй като 
организаторите предварително бяха 
обявили конкурс за най-красиво Ве-
ликденско яйце, съответно беше из-
лъчен и победител, който си отнесе 
сладка награда.

Нашия празник наблюдаваше 
с нескрит интерес г-жа Ирина Ко-
ларска от Института за етнология 
и фолклористика към Българската 
академия на науките, която доку-
ментираше събитието, а през това 
време дъщеричките й успяха да се 
позабавляват заедно с останалите 
деца. И като стана дума за забавле-
ния – библиотеката на Българския 
дом тази вечер беше превърната във 
Великденска работилничка, в която 
малките палавници можеха да де-
монстрират сръчност и въображе-
ние в украсата на великденски яйца, 
както и да премерят сили и да видят 

на кого „биячът“ е най-здрав. Естест-
вено накрая жури от родители и от 
организаторите оцени творенията, а 
подаръци имаше за всички.

А какво правеха през това време 
възрастните? За тях Росен Михай-
лов разтвори акордеона и не малко 
присъстващи се присъединиха в из-
пълненията на български народни и 
възрожденски песни. Екипът на рес-
торант „София“ пък беше подготвил 
Великденско меню с традиционни 
български ястия.

Мисля си, че всички участни-
ци в този мил празник дълго ще 
си спомнят прекараните чудесни 
мигове – заедно със сънародници, 
по български. За да се случи обаче 
всичко това, много труд, желание и 
амбиция вложиха Наталия Калай-
джиева, Сашо Александров, Сил-
вия Кръстева, Николай Флоров, Да-
ниела Койчева и Силвия Кисьова, 
подготвили забавленията за деца-
та, както и всеотдайните родители, 
които с любов предават традициите 
ни на своите потомци.  ◆


