
9брой 1/2016

Оптимист съм за бъдещето на 
„Българска православна община“
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Интервю: Камелия Илиева | Снимки: Силвия Кръстева-Йелинкова

С господин Ангел Спасов, основател и председател на 
чешкото сдружение „Българска православна община“, 
планирахме и организирахме този разговор повече от 2 
години. Така се случи, че неговата реализация закъсня по 
редица причини, в повечето случаи обективни. Накрая 
взехме соломоновското решение аз да му изпратя въ-
просите, а той да ми отговори писмено. Предлагам на Ва-
шето внимание резултата от съвместните ни усилия, кой-
то провокира към размисъл, а защо не и към полемика.

– Г-н Спасов, моля, разкажете 
как бе създадено сдружение „Бъл-
гарска православна община“

– Основаването на Българска 
православна община (БПО) не е 
случайно хрумване на отделно лице, 
нито стремеж към власт над ближни-
те. Нейното възникване е резултат на 
осъзната необходимост за единство 
поне във вероизповеданието на бъл-
гарите, живеещи в Република Чехия. 
Обществено-политическите проме-
ни преди 25 години в тогавашна Че-
хословакия, а и в България размятаха 
казионното единство на българското 
малцинство, авторитарно подкрепя-
но от Българското посолство в Пра-
га. В настъпилия преходен период в 
обществения живот ясно се различи-
ха левичари, центристи и десничари. 
Поляризацията обаче засегна и Бъл-
гарската православна църква, която 
се разцепи на два противостоящи 
синода: патриархати – „максимовци“, 
начело със законния патриарх Мак-
сим (комунист още като семинарист) 
и „пименовци“, начело с Неврокоп-
ския митрополит Пимен, агент на ДС 
с ранг полковник. По-късно разце-
плението засегна и нас, българите в 
Чехия. Дотогава се черкувахме в ка-
тедралата „Св. св. Кирил и Методий“, 
където председател на храмовото 
братство до неотдавна беше бълга-
ринът К. Карагеоргиев – оператор. 
Нашият духовен живот протичаше 
спокойно, мирно и благоговейно 
до назначаването на о. Д. Македо-

нов (бивш служител на 
МВР) за представител 
на Синода на патриарх 
Максим.

Разбира се, проти-
водействието не закъс-
ня. Със знанието на Ца-
риградския вселенски 
патриарх старокатоли-
ческата църква в Чехия 
(не признава разцепва-
нето на християнството на източно и 
западно и безгрешността на папата) 
създаде енория за православно бо-
гослужение – самостоятелна и само-
управляваща се. Тя бе предоставена 
на нас, българите. Радвахме се на 
неутралната си позиция и възмож-
ността да се молим така, както са ни 
завещали дедите ни. Реакцията на 
противниците ни беше недостойна 
за хора, които наричат себе си хрис-
тияни, но за нея ще говорим другаде. 
Тя обаче откри дълбоката, непреодо-
лима пропаст, която стои между две-
те административно разделени крила 
на Православната църква в Родината 
ни. Тя доведе до познанието, че на 
българското малцинство е необхо-
дима една нецърковна християнска 
организация, която да се старае за 
общото празнуване на църковно-
битовите и държавните празници, 
които са здрава опора за стабилно 
народно съзнание в живота ни в не-
българска етническа среда. Така на 
бял свят се появи „Българска право-
славна община“. 

Сдружение „Българска православна 
община в ЧР“ (БПО) е създадено през 2001 
г. и сдружава граждани, причисляващи 
се към християнската традиция, както и 
всички останали, които милеят за съхра-
няването и развитието на православната 
култура и национална идентичност. БПО 
работи с деца и младежи, задълбочавай-
ки познанията им за българската култура, 
традиции и история и тяхното сравнение 
с чешките културни ценности. Организи-
ра събития с мултикултурна насоченост, 
с цел възпитаване в дух на толерантност 
и позитивно отношение към културните 
различия. От 2010 г. към сдружението съ-
ществува Клуб на православните бълга-
ри, който подкрепя брака и семейството, 
човешките взаимоотношения на основата 
на християнските ценности. Сдружението 
организира семинари, изложби и дискусии, 
свързани с вярата, презентации на право-
славната етика и църковни празници. Съ-
браните от подобни инициативи средства 
се даряват за благотворителни каузи. 

БПО разполага с канцелария в Бъл-
гарския дом в Прага, ул. „Америцка“ 28, 
ет. II. Канцеларията е отворена за всич-
ки по предварителна договорка на тел.: 
724780183

Г-н Ангел Спасов по време на работа
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Vystoupení tanečního souboru Bulgari

Pražský Trifon Zarezan – 
оsobitá folklorní oslavа!

Přátelé a milovníci balkánského folkloru, hudby, tance a dobré nálady i letos oslavovali barvitý svátek vína Trifon 
Zarezan. Pražský Trifon Zarezan je osobitou folklorní oslavou a neodmyslitelně patří mezi největší balkánské slav-
nosti, konané pravidelně v Praze od roku 2003. Letošní ročník proběhl v tradičním duchu. Den D byla sobota 20. 
února. Oslava proběhla ve staré dobré Baráčnické rychtě. Jako každý rok jsme připravili rozmanitý program s více 
než 50 účinkujícími.

Začali jsme blokem, který 
představil hudbu a tanec 
zemí bývalé Jugoslávie. Za-
zpívala i temperamentní 
bosenská divoženka – Aida 

Mujačić. Nezapomenutelné bylo vy-
stoupení nadšenců ze souboru Radost, 
kteří představili srbský lidový tanec. 
Předvedli rychlé kroky, z kterých se i 
divákům točil svět. Zazpívali tradiční 

lidové písně a to vše za doprovodu dvou 
harmonikářů. „Své lidi“ přišli podpořit 
konzul Srbské republiky v ČR a další zá-
stupci Velvyslanectví. Nezbývá nám než 
říci „Bravo, bratři Srbové a děkujeme za 

– Какви са основните цели, кои-
то си поставя ръководеното от Вас 
сдружение?

– БПО започна дейността си с ор-
ганизиране на чествания на именни 
дни, молебени, панихиди, християн-
ски празници, изложби и др., които 
се посрещнаха добре от нашите съ-
народници. Позитивно е сътрудни-
чеството ни с Пражкия клуб на АБС 
и със сдружението „Св. Кирил и Ме-
тодий“, радвахме се и на моралната 
подкрепа на Българското посолство 
в Прага. 

– Има ли интерес у младите хора 
към традиционните православни 
християнски ценности и кое според 
Вас би ги привлякло към Вашето 
сдружение?

– Радостно е обстоятелството, че 
средната възраст на членовете ни е 
около 45 години, което гарантира 
нашето бъдеще. Нашият успех оба-
че ни спечели и неприятели. Пред-
седателят на една от организациите 
заплашва членовете с изключване 
заради участие в наше мероприятие. 
Браво, зер гут – демек – ашколсун! 

Истинско чедо на Бай Ганьо.
Що се отнася до бъдещето на 

БПО, аз съм оптимист и предпола-
гам, че на нейните основи в близките 
години ще легне тежестта да орга-
низира и ръководи духовния живот 
на малцинството. Предполагам, и се 
моля на Бога, да не допусне да се из-
роди в „доячка“ на дотации. За при-
мери не трябва да ходим далеко.

Забележка: Текстът на г-н Ангел 
Спасов се публикува без редакторска 
намеса.  ◆

(Следва продължение...)

roden_glas_1.2016.indd   10 21.3.2016 �.   19:29:49 �.




