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задушница всеки правос-
лавен храм прави обща 
панихида за починалите – 
църковните камбани бият 

траурно, присъстващите се молят за 
душите на мъртвите. На Задушница 
се посещават и гробовете на нашите 
близки. Почистват се, прекадяват се 
с тамян и се украсяват с цветя. Вър-
ху гроба на починалите се пали свещ, 
която е символ на вярата ни, а пла-
мъкът напомня за безсмъртието на 
душите. Тамянът пък символизира 
чистата молитва, цветята – доброде-
телите на починалия. 

Ние, българите в Прага, си ня-
маме български храм, за да запалим 
свещ, не чуваме камбаните му, гробо-
вете на близките ни са на повече от 
хиляда километра, там, в Родината 
– затова се събираме в Българския 
дом. Тук, в такъв ден на почит, ни 
напътства отец Пламен Ангелов 
– той осигурява хляба, виното и 
вареното жито, неизменна част от 
християнските канони; в касич-
ка пускаме пари за свещите, които 
да запалим; предаваме листчета с 
имената на близките, които искаме 
да поменем и така, заедно, спазва-

Архангеловата задушница наричана още Архангелска задушница, Рангелова задушница, Хрангеловото 
одуше, Мъжка задушница, Войнишка задушница се отбелязва в първата събота преди Архангеловден – и 
този път сдружение „Българска православна община“ не изневери на традицията да организира, в сътруд-
ничество с Българския културно-просветен клуб в Прага, общо поклонение пред паметта на починалите ни 
близки. На 6 ноември се състоя панахида в Дневния клуб на Българския дом.

Заедно в почитта си към мъртвите

ме християнската традиция. Освен 
близките си, в молитвите си не про-
пуснахме да изразим и вечна при-
знателност към офицерите и вой-
ниците, загинали за България.

И пак според родните тради-
ции – на Архангелова задушница се 
правят общи трапези. Наричана още 
Голяма задушница, тя е последната 
за годината, затова на тази трапеза 
се поставят седем различни ястия 

(между, които такива, любими на по-
чиналия), за да „чуят“ благослова на 
мъртвите в настъпващите коледни 
пости. По този начин постъпваме и 
ние вече години наред – всеки донася 
някаква храна, домашно приготвена 
или, ако не е имал време, нещо гото-
во от магазина, подреждаме масите и 
присядаме на тих разговор, за да си 
припомним с любов за мъртвите и с 
вяра да продължим напред.  ◆
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Отец Пламен Ангелов отново ни припомни православната християнска традиция

Стартира абонаментът за списание „Роден глас“.Стартира абонаментът за списание „Роден глас“.
Читателите, които предпочитат удобния и практичен вариант да получат изданието бързо и комфортно в пощен-Читателите, които предпочитат удобния и практичен вариант да получат изданието бързо и комфортно в пощен-

ските си кутии, могат да се абонират за него. Годишният абонамент за 6 броя е 150 крони. Абонаментната програма га-ските си кутии, могат да се абонират за него. Годишният абонамент за 6 броя е 150 крони. Абонаментната програма га-
рантира на своите читатели, че те ще бъдат сред първите, получили списанието и запознали се с неговото съдържание.рантира на своите читатели, че те ще бъдат сред първите, получили списанието и запознали се с неговото съдържание.

Екипът на списание „Роден глас“ предоставя полезна и достоверна информация на български език по важни и акту-Екипът на списание „Роден глас“ предоставя полезна и достоверна информация на български език по важни и акту-
ални теми от живота в Чехия. ални теми от живота в Чехия. 

Хубаво е човек да бъде сигурен, че дори и далеч от родината, не е сам! Да чувства подкрепа и съпричастност, когато Хубаво е човек да бъде сигурен, че дори и далеч от родината, не е сам! Да чувства подкрепа и съпричастност, когато 
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