
9брой 2/2016

нужди тази публикация, можете да 
я поръчате на имейла на сдружение 
„Заедно“: zaedno@zaedno.org. Раз-
пространява се безплатно. Издател: 
сдружение „Заедно“, всички права за-
пазени.

Същевременно 
е достъпна и елек-
тронната версия на 
книгата във формат 
epub или за мобил-
ни телефони с по-
мощта на QR код 
(поместен по-долу), 
формат mobi за ус-
тройстваKindle.   ◆
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Текст и сним

ки: Силвия Кръ
стева, зам

.-председател на „Бъ
лгарска православна общ

ина в Ч
Р“

Пролетни тържества 
в духа на родните традиции
организира сдружение „Българска православна община в ЧР“

ставеното обобщение на българския 
празничен календар се основава на 
специфичните особености на право-
славната религия и няма връзка с етни-
ческата или езиковата принадлежност 
на българските граждани. Годишният 
празничен кален-
дар е основен знак 
за идентичността 
на всяко общество, 
а българите не пра-
вят изключение в 
тази посока. Всич-
ки празници в кни-
гата са хронологич-
но подредени. 

Книгата „Традиционни празници 
на българите“ е издадена с финансо-
вата подкрепа на Министерството на 
културата на ЧР и на Пражкото кмет-
ство по Програмата за подкрепа на 
културните дейности на национални-

те малцинства на 
територията на гр. 
Прага за 2015 г. 

Скъпи читате-
ли,

Ако искате да 
получите за нуж-
дите на Вашето 
сдружение или 
лично за Ваши 

epub mobi за устройства Kindle

Началото постави Ве-
ликденска работил-
ница – на 17 април 
Българският дом в 
Прага отвори врати 

за всички, които имаха желание да 
научат повече за този голям христи-
янски празник и обичаите, които го 
съпровождат в различните страни. 
Сдружение „Българска православна 
община в ЧР“ събра своите членове и 
приятели, а за техните деца, с българ-
ски корени или от смесени българо-
чешки семейства тази инициатива бе 
възможност да се запознаят с право-
славните Великденски традиции. 

В работилницата се включиха мал-
ки и големи и с ентусиазъм се заеха да 
изработват свои великденски декора-
ции, с които да украсят домовете си. С 
помощта на родителите си децата из-
майсториха оригинални украшения – 
венци с мотив агне, зайчета, кошници 
за Великденски яйца с форма на ко-
кошка и др. Малчуганите имаха въз-
можност да усвоят различни техники 
за украсяване и боядисване на яйца, 
да проявят въображение и творческо 
мислене и така, под формата на игра 

и забавление, да обогатят познанията 
си за най-големия православен хрис-
тиянски празник.

По стара българска традиция, 
веднага след Лазаровден, българите, 
в Родината и по света, посрещат един 
от най-обичаните, пъстри и весели 
пролетни празници, известен под 
името Цветница, Връбница, Цвет-
на неделя и Куклинден. На този ден 

празнуват всички, които носят име 
на цвете или друго растение. Той е 
подвижен християнски празник, 
честван винаги в неделния ден, сед-
мица преди Великден. От понедел-
ника след Цветница започва Страст-
ната седмица – дните на Христовите 
страдания преди Възкресението. 

Празникът на цветята се свързва 
с библейската история за влизането 

Децата измайсториха оригинални украшения



10 Роден глас
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на Христос в Йерусалим в дните пре-
ди Пасха (Великден), когато хората 
го посрещали, хвърляйки в краката 
му палмови клони и цветя. С течение 
на времето традицията постепенно 
се променя и днес се използват вър-
бови клонки, които се откъсват на 
Лазаровден и се носят в църквата, за 
да бъдат поръсени със светена вода. 
Когато богослужението приключи, 
всеки взима от осветените върбо-
ви клонки и цветя, за да ги отнесе 
вкъщи за здраве. Поставят се пред 
иконата, за да пази дома от всякакви 
злини. От останалата част се оплита 
върбово венче, което се поставя над 
входната врата, за да защитава цяло-

то семейство от злите сили (уроки) 
чак до разпукването на следващата 
пролет. По традиция привечер на 
Цветница моми и ергени играят за 
последен път лазарско хоро. 

Символиката на празника, който 
се чества от IV век сл. Хр., се е запа-
зила и до днес, а молитвите са отпра-
вени към Божия син с надеждата да 
не дава никому кръст, по-голям от 
този, който може да носи.

И тази година, ние, пражките пра-
вославни българи, не изневерихме на 
традицията, почитайки празника в 
православния храм „Св. св. Кирил и 
Методий“ в центъра на чешката столи-
ца и в една от най-живописните й части 

– в градините на Петршини (Petřínské 
sady“), в катедралния храм „Св. Вавр-
жинец“ (katedrální chrám sv. Vavřince). 
Православният християнски празник 
бе организиран от сдружение „Бъл-
гарска православна община в ЧР“ и за-
почна в 10 часа със Златоустова литур-
гия на открито. В духа на традицията 
оплетохме венчета от върбови клонки 
и червен конец, за да сме здрави и за-
щитени от злите сили. И времето беше 
празнично: започна със слънце, пре-
хвърчаха снежинки, пак слънце, после 
дъжд, а привечер слънцето отново се 
усмихна на всички: за добро настрое-
ние на празника на цветята, младостта 
и зараждащия се живот. ◆


