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Velikonoce 
a Bulhaři v Praze

Velikonoce neboli Vzkříšení Páně je největší, 
nejsvětější svátek pravoslavných křesťanů, 
neboť naplňuje podstatu křesťanského 

dogmatu – víru ve vzkříšení těch, kdo jsou bez hří-
chu, do nového, lepšího světa. Datum 17. dubna, 
Velikonoční pondělí, zůstane zcela určitě v historii 
bulharské menšiny v Praze. „Ježíš vstal z mrtvých!“ 
– „Opravdu vstal!“, vítali se ti, co přišli na veliko-
noční setkání do bulharského klubu.

Již poněkolikáté se v novodobé historii bul-
harské diaspory v Praze sešlo více než 80 našich 
krajanů ve věku 1 až 93 let v budově v Americké ul. 
28, a každý z nich si pro sebe našel něco zajímavé-
ho. Setkání organizoval Bulharský kulturně-osvě-
tový klub v Praze a Bulharská pravoslavná obec v 
ČR. Již během odpoledních hodin se začali scházet 
ti nejmenší, pro které byla v knihovně Bulharského 
domu připravena velikonoční dílnička doprováze-
ná tematickými hrami a soutěžemi.

Zatímco se děti věnovaly zábavně-výukovým 
hrám, v Denním klubu se začali scházet dospělí. 
Pozorný pozorovatel si mohl všimnout, že přítom-
ni byli nejen členové zmíněných spolků, ale i jejich 
čeští přátelé. Jedním slovem, bylo zde plno a vese-
lo. Podle tradic, čím více je veselo na Velikonoční 
pondělí, tím úspěšnější bude rok. Drahým hostem 
svátečního odpoledne byla paní doktorka Miriam 
Moravcová, která zasvětila velkou část svého vě-
deckého života historii Bulharů, kteří našli svůj 
druhý domov v českých zemích.

Nejprve se dle tradice, konal velikonoční 
obřad pro zdraví a spokojenost všech Bulharů, od-
sloužený otcem Plamenem Spiridonovem Angelo-
vem v doprovodu pěveckého tria „Slavoslovie“ ve 
složení Michal Šejvl, Ondřej Ibisik a Igor Angelov. 
Moudrá slova otce Plamena všem žehnala a přála 
světlo v našich duších, pohodu v našich domech a 
více pokory v našich srdcích. ◆

Текст: Николай Флоров | Снимки: Силвия Кръстева и „Роден глас“

Великден 
и българите в Прага
Великден или Възкресение Христово е най-големият, най-светлият 
празник за православните християни, защото представя най-пълно 
основната християнска догма – вярата във възкресението на праве-
дниците в един по-хубав свят. Датата 17 април 2017 г., Светли поне-
делник, със сигурност ще остане в историята на българската общност 
в Прага. „Христос Воскресе! – Воистина Воскресе!“, възгласяха дошли-
те на Великденската среща в Българския клуб.

За пореден път в най-нова-
та история на българската 
диаспора в Прага, в сграда-
та на Клуба се събраха по-
вече от 80 души, на възраст 

между 1 и 93 години, като за всеки се 
намери по нещо интересно. Събити-
ето бе организирано от сдруженията 
Български културно-просветен клуб 
в чешката столица и „Българска пра-



8 Роден глас

вославна община в ЧР“. Още в ран-
ните следобедни часове започнаха 
да се събират най-малките, за които 
в библиотеката на Българския дом 
беше организирана Великденска ра-
ботилничка, съпроводена от зани-
мателни игри, свързани с празника. 
Сами се досещате каква радост беше, 
когато настъпи моментът на борич-
кането с боядисаните 150 яйца, без 
разлика на възраст, всеки искаше 
да победи! Майките измайсториха 
заедно с малките християнчета раз-
нообразни „про-
духани“ яйца и 
Великденски ук-
раси. Със затаен 
дъх децата по-
пиваха разказа 
за чудотворно-
то възкресение 
на Исус. Учеха 
се да рецитират 
стихчета, напи-
сани на чешки и 
български език, 
а организатори-
те бяха осигу-
рили награди за 
всички малчуга-
ни, изработили 
със сръчните си 
ръчички най-
красивите вен-
чета, изписали 
най-интересните 
яйца, украсили 
най-пъстрото ве-
ликденско дърво.

И докато де-
цата се бяха пос-
ветили на забавно-образователните 
игри, в Дневния клуб започнаха да 
пристигат възрастните, сред които 
наблюдателното око можеше да от-
крие не само членове на споменатите 
вече две сдружения-организатори, 
но и техните чешки приятели, че 
дори и петима румънци – с една дума 
многолюдно и весело, защото според 
народните вярвания, колкото по-го-
ляма е веселбата на Светли понедел-
ник, толкова по-успешна ще е годи-
ната. Скъпи гости на празника бяха 
д-р Мириам Моравцова, посветила 
голяма част от научната си работа 
на историята на българите, избра-
ли чешката земя за свой втори дом, 

и г-н Йордан Михалев, председател 
на Българския културно-просветен 
клуб в гр. Мост. 

Тържеството бе открито от г-н 
Николай Балчев, зам.-председател 
на БКПК, гр. Прага и г-жа Сивия 
Кръстева, зам.-председател на БПО в 
ЧР и, по традиция, започна с Велик-
денски водосвет за здраве и благопо-
лучие на всички българи, отслужен 
от отец Пламен Спиридонов Ангелов 
и певчески хор „Славословие“ (Миха-
ил Шейвл, Ондржей Ибисик и Игор 

Ангелов). С мъдрите си думи отец 
Пламен благослови да има повече 
светлина в душите ни, уют в домовете 
ни и повече смирение в сърцата ни. 

След края на Водосвета, настъпи 
моментът мало и голямо да поседне 
на трапезата с традиционните козу-
наци, омесени в пекарна „Хавелска“ 
от трудолюбивите и сръчни българи 
и агнешката дроб-сарма с прясна са-
лата, излезли изпод златните ръце на 
старите хъшове Сашо Александров 
и помощниците му Желязко Желяз-
ков, Борис Антонов, Руси Медов и 
Иванка Спасова. 

Нали не си мисли някой, че всич-
ко това би било възможно, ако не 

бяха родолюбивите българи г-жа 
Силвия Кръстева и Наталия Калай-
джиева, които осигуриха материали-
те за работилничката и организира-
ха всичко, за да протече гладко този 
светъл празник. Няма как да забравя 
сръчните ръце на майките и деца-
та, както и участието на Красимира 
Мархолева, Николай Флоров, Панчо 
Панчев и Адриана Милева, които се 
посветиха на децата и, в подходяща 
форма, ги запознаха с този важен за 
нас, християните, празник. Дълбока 

благодарнос т 
дължим и на 
ръководствата 
на Българския 
културно-про-
светен клуб 
и „Българска 
п р а в о с л а в н а 
община в ЧР“, 
които се бяха 
постарали, как-
то за обредната 
трапеза, така 
и за Великден-
ската украса на 
Дома на бълга-
рите в Прага, 
нашата малка 
България. Мяс-
то, където се 
чувстваме като 
в Родината, къ-
дето се реали-
зират празнен-
ства, на които 
се срещат по-
коления наши 
сънародници, 

съхранявайки българщината за 
следващите поколения. Подготов-
ката на празника беше осъществена 
с доброволния труд на всички Вас, 
скъпи съотечественици! Благода-
рим Ви, че помогнахте за достойно-
то зачитане на този светъл за хрис-
тияните празник!

И накрая, ще завърша с благо-
словията на дядо Ангел, както всич-
ки с много почит и обич го наричат 
– г-н Ангел Спасов, председател 
на БПО в ЧР – който, макар и вече 
89-годишен, помни, копнее и милее 
за България: „Дай, Боже, на този на-
род повече държавници и по-малко 
политици. Амин“!  ◆
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