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Текст: Камелия Илиева | Снимки: „Роден глас“

„Речта ви мощна нек се помни
в Славянството во век веков!“
На 4 юли, в навечерието на деня, в който Чехия и Словакия честват паметта и делото на Солунските бра-
тя, хор „Гласове от България“ изнесе тържествен концерт в катедралния храм „Св. св. Кирил и Методий“ 
в чешката столица.

5 юли – празникът на Кирил 
и Методий – установен е 
за първи път в Чехия от 
папа Пий IX, чрез молба на 
оломоуцкия архиепископ 

Бедржих от Фюрстенберг, по повод 
1000-годишнината от пристигане-
то на Славянските просветители в 
някогашна Великоморавия. Датата 
не е свързана с живота на Светите 
братя, но въпреки това те започват 
да се почитат точно на нея в Чехия и 
Моравия, в Хърватия и най-накрая, 
и в Словакия. Предполага се, че е из-
брана заради засилващия се култ към 
личността на Ян Хус, чийто празник 
е на следващия ден, 6 юли, а и защото 
пролетта (когато Кирил и Методий 
пристигат през 863 г. на територията 
на Великоморавия) не е сезон, подхо-
дящ в литургично отношение. 

През XIX век католическите све-

щеници използват Кирило-Методи-
евата традиция за възраждането на 
моравското понемчено население. 
На 30 септември 1880 г. папа Лъв XIII 
издига изключителните заслуги на 
Солунските братя и те започват да се 
честват от цялата римокатолическа 
църква. В края на ХХ в. папа Йоан 
Павел II обявява двамата братя за 
„съпокровители на Европа“.

Общо взето, скъпи читатели, това 
е всичко, което успях да намеря за 
корените на този празник в чешката 
Уикипедия, но пък историята се гра-
ди и днес, а ние, българите, достойно 
оставяме своята малка следа в нея.

Хор „Гласове от България“ с ди-
ригент Радосвета Костова към Бъл-
гарския културно-просветен клуб, 
член на Асоциацията на български-
те сдружения в ЧР, е единствен по 
рода си на територията на Републи-

„Nechť řeč vaše 
mocná se zapíše 
do paměti všech 
Slovanů na věky 
věků!“
Kameliya Ilieva
4. července, v předvečer dne, kdy si Česká a Slo-

venská republika připomínají dílo soluňských bratrů, 
sbor Hlasy Bulharska vystoupil se slavnostním kon-
certem v katedrále Sv. Cyrila a Metoděje v Praze.

Sbor Bulharů působící při Bulharském kulturně 
osvětovém klubu v Praze (člen ABS v ČR), pod vedením 
sbormistryně Radosvety Kostovové, je jediným sborem 
svého druhu působícím na území České republiky. Sku-
tečnost, že byl pozván otcem Václavem Ježkem, aby vy-
stoupil u příležitosti českého státního svátku, dokazuje 
respekt a důvěryhodnost, kterým se sbor těší, jakož 
i dobré vztahy našeho kulturně osvětového spolku s 
Pravoslavnou církví v českých zemích a na Slovensku.

Sváteční večer začal emotivním proslovem paní 
Radosvety Kostovové, která zdůraznila, že vystoupení 
je poctou svatým bratrům Cyrilovi a Metodějovi za jejich 
neocenitelný přínos pro všechny Slovany. Paní Kostova 
zdůraznila, že tato událost je jak poctou věrozvěstům, 
tak i krásným fi nále třetí tvůrčí sezóny bulharského 
sboru, který pracuje s vůlí, vytrvalostí a talentem, aby 
podpořil bulharskou kulturu v Čechách. Zazněla pravo-
slavná hudba sjednocující v sobě jak jazyk modlitby, tak 
i zkušenost s utrpením a spásou. Nechybělа ani autor-
ská zpracování bulharských lidových písní.

Velehrad, hlavní město bývalé Velké Moravy, je 
jedním z nejoblíbenějších poutních míst ve střední 
Evropě. 5. července se tam každoročně setkávají tisíce 
věřících i turistů u příležitosti Dnů lidí dobré vůle a pa-
mátky slovanských apoštolů. Jen pár kilometrů od Ve-
lehradu se nachází městečko Mikulčice – místo, kde se 
každoročně schází mnoho Bulharů z centrální Evropy, 
aby u památníku sv. Cyrila a Metoděje, vyzdviženého z 
iniciativy našeho spolku, uctili jejich dílo a památku. I 
v tomto roce jsme 20. května navštívili poutní místo v 
Mikulčicích, uctili jsme však i státní svátek český, a to 
koncertem sboru Hlasy Bulharska, který se stal skvělým 
příkladem duchovní vzájemnosti našich národů! ◆

Концертът на „Гласове от България“ бе поклон пред личностите на Светите братя
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ка Чехия. Фактът, че бе поканен от 
отец Вацлав Йежек да изнесе кон-
церт по повод на този официален 
чешки празник красноречиво до-
казва уважението, с което се ползва, 
гласуваното му доверие и добрите 
взаимоотношения на нашето голя-
мо сдружение с управата на чешката 
православна църква. 

Тържествената вечер започна с 
вдъхновено слово на г-жа Радосве-
та Костова, която припомни зна-
чимостта на Кирило-Методиевото 
дело и неговият принос за всички 
славяни. Г-жа Костова подчерта, че 
настоящата проява е поклон пред 
личностите на Светите братя и съ-
щевременно красив финал на тре-
тия творчески сезон на българския 
хор, който работи с воля, упори-
тост и талант за популяризиране 
на българската култура на тери-
торията на чешката страна. Пуб-
ликата, състоящата се от българи, 
чехи и украинци, не беше толкова 
многобройна, както в Нощта на 
църквите, но очевидно се състое-
ше от зрители, оценяващи по дос-
тойнство „Гласове от България“ 
и техния принос в разноцветната 
културна палитра на гр. Прага. 

Концертът включваше изпълне-
ния на православна музика, въплъ-
тила в себе си езика на молитвата и 
опита на страданието и спасението, 
както и обработени български на-
родни песни. 

На 5 юли, едно от най-популяр-
ните места за поклонения в Цен-
трална Европа е Велехрад, столица-
та на някогашната Великоморавия. 
Там всяка година хиляди вярващи, а 
и туристи, се събират, за да отбеле-
жат „Дните на хората с добра воля“ 
и да почетат паметта на Славянски-
те равноапостоли. Само на няколко 
километра от Велехрад се намира 
българското място за поклонение – 
малкото градче Микулчице, където 
се събираме всяка година пред па-
метника на Кирил и Методий, по-
строен от нашето сдружение. Бяхме 
там и тази година, на 20 май, но ува-
жихме и чешкия празник на Светите 
братя чрез концерта на хор „Гласове 
от България“ – какъв по-добър при-
мер за духовната взаимност между 
нашите два народа!  ◆

Българският културно-просветен клуб, 
гр. Прага, 

член на Асоциацията на българските 
сдружения в Република Чехия

и 
Домът на националните малцинства 

в чешката столица, 

с финансовата подкрепа 
на Пражката община 

и под патронажа на градска част Прага 2, 

имат удоволствието 
да Ви поканят 

на 

втория
Фестивал 

на хоровете 
на националните 

малцинства
 Прага ‘2017

Дом

и под

národnostních
menšin

Praha

Festival pěveckých sborů

30. септември 2017
14.00 часа

площад 
Náměstí Míru
Praha 2

Новият брой на „Роден глас“, както винаги, грабна вниманието на почитателите си


