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Топла славянска среща Топла славянска среща 
На 12 септември, по инициатива на международната неправителствена организация „Славянски комитет“ 
и на Българския културно-просветен клуб в Прага, българи, чехи, руси, украинци и македонци се събраха 
в манастира „Преображение Господне“ („Proměnění Páně), намиращ се в малкото селце Тешов (Těšov) близо 
до гр. Хеб (Cheb). Целта на тази среща бе желанието на православните славяни да се опознаят и да от-
празнуват заедно деня на Св. Александър Невски – небесен покровител на владиката Христофор (emeritní 
mitropolita Kryštof).

Автор на идеята за този 
празник на славянско-
то единство е г-н Зде-
нек Опатршил, почетен 
председател на Чешко-

моравския славянски съюз и голям 
приятел на България и българите. 
Вдъхновението идва, когато за пръв 
път чува изпълненията на хор „Гласо-
ве от България“ и решава, че бивши-
ят глава на Православната църква на 
чешките земи и на Словакия, митро-
полит Христофор, заслужава да чуе 
с ушите си и да се наслади с душата 
си на божествените църковнославян-
ски песнопения. И така, веднага след 
концерта г-н Опатршил споделя иде-
ята си с г-н Беровски, председател на 
Пражкия клуб и на БКПО в Чехия, 
той я приема с въодушевление и... 
започва подготовката. За съжаление, 
г-н Опатршил не успя да присъства 
на дълго подготвяното събитие пора-
ди здравословен проблем, но ние ще 
му го разкажем!

Рано сутринта в събота колона 
от коли, пълни с членове на Праж-
кия клуб и на хор „Гласове от Бълга-
рия“ потегли към мястото на среща-

та. Пристигнахме в мъничкото селце 
Тешов, което ни посрещна с топло 
есенно слънце. В манастира, потънал 
в зеленина и цветя, цареше изрядна 
чистота – именно тук се е оттеглил 
от светската суета владиката Христо-
фор и се е посветил на мисията си – 
участва в църковния живот на цялата 
област и е опора за местните право-
славни християни, пише проповеди, 
служи в църквата, включва се в изда-
ването на вестник. 

Оказа се, че храмът към манастира 
вече е препълнен с ранобудни миря-
ни, дошли за редовната съботна бого-
служба, но и за да честитят именния 
ден на Негово Високопреосвещен-
ство. На нас, българите, този ден бе 
отделено почетно внимание – пред 
насъбралото се множество владика-

та Христофор разказа, че първите му 
спомени от България са още от дет-
ските му години, когато баща му го е 
развеждал по софийските улици. Не 
пропусна да спомене приятелството 
си с патриарх Максим, красотата на 
Троянския манастир, обичта си към 
българите, които владиката нарече 
„крепост на православието“. От име-
то на Чешко-моравския славянски 
съюз поздравление поднесе г-н Синек 
(Synek), съпоставяйки делото на Св. 
Александър Невски, талантлив владе-
тел, и делото на владиката Христофор 
– на духовното поприще. Г-н Синек 
също изрази радостта си от присъст-
вието на българите на тази сърдечна 
среща и сподели спомените си от по-
сещението на храм-паметника „Св. 
Александър Невски“ в София.

Естествено, на имен ден с празни 
ръце не се ходи – Българският култур-
но-просветен клуб, гр. Прага подари 
на именника подобаващ подарък, 
знаейки за обичта и преклонението 
на Негово Високопреосвещенство 
към Славянските равноапостоли: 
икона на Светите братя Кирил и Ме-
тодий, нарисувана според традициите 

Макар и малък тешовският ма-
настир „Преображение Господне“ 
съхранява скъпи реликви – частици 
от мощите на: Св. Пантелеймон, Св. 
Димитър Солунски, Св. Йоан Златоуст, 
Св. Климент Охридски, Св. Антонин, Св. 
Макарий Велики.
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на Самоковската иконописна школа 
от Пламен Малинов, АЕК „Етър“, гр. 
Габрово. Поемайки иконата, владика-
та я целуна и се поклони пред лико-
вете на Славянските просветители. 
Мисля си, че не по-малка радост му 
достави и изпълнението на хор „Гла-
сове от България“, чието участие бе 
предварително обявено в програмата. 
Хористите започнаха концерта си с 
„Отче наш“ и завършиха, как иначе?, 
с „Многая лета“. Красивите песнопе-
ния кънтяха под външния купол на 
малката църквичка и носеха духовно 
наслаждение и радост. Доволна бе и 
г-жа Радосвета Костова, диригент на 

„Гласове от България“, чиято усмивка 
вдъхваше увереност и кураж в тежки-
те за изпълнение песни. 

Празникът продължи в новата 
част на манастира, където на огряна-
та от слънце поляна славяните имаха 
възможност да си поговорят и да се 
опознаят, защото те имат обща рели-
гия, близки традиции, а чешката земя 
им е дала възможност да ги съхранят. 

Мислех си, че владиката едва ли си 
спомня една наша среща, станала може 
би преди година – оказа се, че се лъжа 
– изпроводи ни с мили думи, а към мен 
отправи и заръка – да пиша за това, 
което се случва – за да се помни...  ◆


