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Текст: Камелия Илиева | Снимки: „Роден глас“

Със свещица в ръка

Вече дълги години за спаз-
ването на тази традиция 
се грижи Българският 
културно-просветен клуб 
в чешката столица, който 

е организатор на събитието и изцяло 
го обезпечава с финансови средства. В 
подготовката и реализацията винаги 
участва и сдружение „Българска пра-
вославна община в ЧР“. Още в ранния 
следобед на този петъчен ден в сграда-
та на ул. „Америцка“ се понеса благо-
уханната миризма на печена тиква. И 
ако се питате откъде пък се намериха 
тикви, веднага ще получите отговора – 
отгледани са от сръчните ръце на Ата-
нас Бялковски, градинарски зет, който 
с вещина и любов продължава тради-
цията, макар и само за лична употре-
ба. Неговата съпруга Деляна е дъщеря 
на известния в миналото български 
градинар Атанас Делинешев, а благо-
дарение на г-н Бялковски, много съ-
народници в Прага, членове на Праж-
кия клуб, всяка година си припомнят 
вкуса на истинската, родна тиква. И 
докато г-жа Силвия Кръстева, зам.-
председател на сдружение „Българска 
православна община в ЧР“ сръчно 
въртеше тиквеници, Българският дом 
лека-полека започна да се пълни с по-
сетители. Естествено, никой от тях не 
идваше с празни ръце, защото според 
нашата традиция трябва да се донесе 
и раздаде храна за помен на мъртвите. 

Точно в 18:00 часа, всичко по орга-

низацията беше наред и отец Пламен 
Ангелов покани присъстващите да 
станат на крака, за да може да започне 
общата панихида. Смирено слушахме 
заупокойната молитва, съпроводена 
от църковнославянски песнопения, 
изпълнени от чешка вокална група. 

След като се помолихме и свеще-
никът благослови приготвената храна, 
дойде ред на общата трапеза, пак спо-
ред традицията. 

Мисля си, че всеки от нас си е тръг-
нал поне мъничко успокоен и пречис-
тен, защото смисълът на подобни съ-
бирания е много по-дълбок – не само 
да почетем паметта на починалите 
свои любими хора, показвайки, че не 
сме ги забравили, а и за да бъдем ние, 
българите, заедно. Защото, когато сме 
заедно, се чувстваме повече у дома и 
по-близо до нашата далечна Родина. ◆

бе последната лента от проекта 
„Филмови вечери“ за тази година и, ло-
гично, събра най-много детска публи-
ка. В петъчния следобед на 9 декември 
библиотеката на Българския дом госто-
приемно отвори врати за 13 български 
децаи техните родители, дошли да видят 
любимия на поколения сънародници, а 
вероятно и на техните родители, неоста-
ряващ български филм. 

Когато играта на малките е по-сериоз-
на от опита на големите... Когато наивност-
та е по-силна от мъдростта, когато искре-
ността е във война с възпитанието…

Свободата на децата срещу възпита-
нието по модела на обществото в три но-
вели с обща тема и герои: „Тревожно явле-
ние“, „Хулигани“ и „Подаръкът“, обединени 
под заглавието „Войната на таралежите“. 
Филмът е предназначен не само за децата, 
но и за нас възрастните и, с ръка на сър-
цето, сигурно и ние, отдавна порасналите, 
често се връщаме към тази вечна българ-
ска комедия по сценарий на Братя Морма-
реви и музика на Петър Ступел. 

В продължение на две години Българ-
ският културно-просветен клуб в гр. Прага 
реализираше проекта „Филмови вечери“ с 
финансовата подкрепа на Пражкото кмет-
ство, а публиката можеше да се наслади на 
класически за българската кинематогра-
фия ленти: „Специалист по всичко“, „С деца 
на море“, „Момчето си отива“, „Молитвата 
на Борис Христов“, „Това е България“...  ◆

„Таралежите 
се раждат 

 без бодли“

на 4 ноември, десетки наши сънародници се събраха в Българския 
дом в Прага, за да отбележат заедно последната за годината Задушни-
ца – Архангеловата – и да почетат паметта на починалите свои близки. 

Отец Пламен Ангелов и Николай Флоров – 
заупокойна молитва


