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Текст и снимки: „Българска православна общност в ЧР"

Скъпи читатели, 
за важните неща може да се говори 

с много думи или пък – с малко думи, но в 
едно списание не винаги е важно количе-
ството, а умението да подбереш правилни-
те думи и да боравиш с тях честно. 

Дали сме успели да намерим точните 
слова, ще прецените, след като прочетете 
новия брой на „Роден глас“. 

Естествено, централно място заема 
рубриката „Огнища на българщината“. Не 
случайно, водеща в нея е статията „Българ-
ският Великден в Прага“ – колоритен и уни-
кален, този ден съхранява традициите на 
народа ни. Какви са посланията в работата 
на сдружение „Българска православна общ-
ност в ЧР“, как успява да се противопостави 
на егоизма и липсата на любов в нашето 
съвремие и лесно ли е да се съхранят пра-
вославните традиции? – отговорът на тези 
и още много други въпроси ще намерите в 
споменатия материал. На най-светлия праз-
ник за православния български народ е пос-
ветена и информацията за цветното хоро на 
нашите сънародници в Пилзен. 

Изминалите месеци бяха изключител-
но богати на културни събития, популяри-
зиращи родното изкуство в чешката страна. 
За тяхната реализация, с професионализъм 
и желание работи Българският културен 
институт в Прага, а на нас, зрителите, не ни 
остава нищо друго, освен… да се наслаж-
даваме. Сред цялото това богатство, което 
ще откриете на страниците на Вашето спи-
сание, на първо място поставям отминалия 
юбилеен Фестивал на българското кино, 
който за нас отдавна се е превърнал в праз-
ник, в носител на нещо ново, свежо и ори-
гинално. Е, твърде е възможно да не се съ-
гласите с оценките, направени от скромната 
ми личност, но пък светът затова е пъстър и 
интересен – защото всеки мисли различно. 

Едва ли някой се съмнява в таланта на 
българите, които разнасят славата на Роди-
ната навсякъде по света – в този брой съм 
щастлива да Ви представя наша сънарод-
ничка, която любовта отвежда в мегаполи-
са Истанбул, но дори и там, тя не забравя 
корените си и работи за своята България. 
Какво е пък усещането да се изгубиш в нея 
нарочно и… да ти хареса, разказва наша-
та Ани, която непрекъснато ни изненадва с 
нови интересни идеи. Чували ли сте за До-
бридолския манастир, скътан в живописна 
местност в Северозападна България – ако 
не сте, можете да се отправите на разходка 
и да научите интересни факти от неговата 
история. Не по-малко интересна е и разход-
ката из стара София със спомените и снимки-
те на Жорж Чамов.

Какви са промените в чешката социална 
система и какво трябва да знаем ние, живе-
ещите постоянно в Чехия, ще научите от ин-
формационната рубрика на Иванка Беровска. 

С топлия полъх на южния вятър при 
Вас достига разказ на една от най-четени-
те съвременни български писателки – Ина 
Крейн – насладете му се!

Приятно четене!
Камелия Илиева, главен редактор
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В обичаите и в обредите 
на нашия народ тясно се 
преплитат езичеството 
и християнството, което 
определя колоритност-

та на българския Великден. Според 
народната традиция, Великден отбе-
лязва възкръсването на природата за 
нов живот, победата на пролетта над 
зимата. Великден има огромно значе-
ние в историята на народа ни. „Пре-
ди 158 години – събитието, известно 
като „Българският Великден“, се пре-
връща в символ на нашето духовно 
възраждане. По време на Великден-

ската литургия в Цариград, през 1860 
г., епископ Иларион Макариополски 
официално прокламира отделянето 
на българската църква от гръцка-
та патриаршия. С тази своя смела 
постъпка той дава да се разбере, че 
българите са отделен народ със своя 
история и заслужават да имат бого-
служение на свой език, както и пра-
вото да тачат своите традиции.“

В храма на улица „Вухтерлова“, 
литургията бе почетена от над 100 
български семейства, въпреки къс-
ния час имаше и много деца. Точно 
в полунощ, отец Пламен Ангелов 

На 7 и 8 април, за първи път в най-новата история на Българската пра-
вославна общност в Прага, беше отслужена тържествена Великденска 
Света литургия. Тя се състоя в храма на улица „Вухтерлова“ в квартал 
„Дейвице“, през нощта в събота срещу неделя, нощта на Възкресението. 
По този начин имахме възможност да почетем най-светлия християнски 
празник, защото службите на Велика събота са върхът на православна-
та литургична традиция – те са най-дълбокото духовно проникновение 
във вечния смисъл на спасителните действия на Христос. 

Българският Великден Българският Великден 
в Прага
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запали свещите и поздрави всички 
с „Христос воскресе!“. След това из-
несе запалена свещ, от която всички 
присъстващи запалиха своите свещи 
с надеждата да успеят да запазят бо-
жествения огън и занесат до домове-
те си. Огънят символизира Възкресе-
ние Христово и се смята за светиня 
за вярващите, няма православно бо-
гослужение без палене на свещи.

На Великден е необходимо да 
имаме светлината на Христа в на-
шия дом, тъй като носим Христова-
та светлина в сърцето си. Целта на 
външната традиция и практика на 
Църквата ни е да подхранва вътреш-
ната реалност на живота в Христа в 
нашите домове чрез общуването с 
Христа в нашите сърца. Защото ние 

сме светлината на Христа (Мат. 5:1). 
Домовете ни и днес са за нас места-
та, където душите и характерите ни 
се оформят в ежедневните изяви на 
живота. Точно затова светлината на 
Христа трябва да бъде и у дома, та 
да осветлява всички. Когато ходя в 
тази светлина, например, аз вярвам 

че Господ е моята светлина и моето 
спасение и аз не се боя от никого. А 
щом Господ е силата на моя живот, 
няма от кого и да се плаша (Пс. 26:1). 

Както е редно, и ние обиколихме 
храма със запалени свещи, три пъти 
за здраве и късмет. Трите обикол-
ки на храма символизират Светата 
Троица. Не всеки знае, че храмът се 
обикаля и на Разпети петък, когато 
символизира шествието след разпъ-
ването на Исус Христос.

По примера на Св. Мария Магда-
лина, при християните се утвърдил 
обичаят да си даряват един на друг 
червени яйца за спомен от Христово-
то възкресение. Оттогава останали и 
поздравленията „Христос воскресе!“ 
и отговорът „Воистина воскресе!“. 

Така, както от яйцето се ражда пилен-
це и започва да живее пълнокръвно 
и му се открива широкия свят, така 
при второто пришествие, със силата 
на Христовото възкресение, ще от-
хвърлим от тялото си всичко тленно 
и ще възкръснем за друг, висш, вечен, 
безсмъртен живот. Червеният цвят 

на великденското яйце напомня, че 
изкуплението на човечеството и бъ-
дещият ни нов живот са придобити 
с пролятата на кръста пречиста кръв 
на Христос Спасителя.

След като спазихме християнската 
традиция, дойде ред и на народната, и 
всички се чукнахме с боядисани яйца. 
Знаем, че според традиционните вяр-
вания онзи, у когото остане здравото 
яйце, ще бъде съпътстван от здраве и 
щастие през годината. В някои регио-
ни слагат черупките от яйцата до пор-
тата, за да пазят къщата от зли сили 
или заравят първото червено яйце в 
градината, на запад. Обредния хляб, 
който всички опитахме, също е из-
пълнен със символика. На първо мяс-
то вместо с мая, той се замесва с квас 

и символизира плодородие и растеж. 
Великденският хляб не се реже, а се 
чупи, тъй като използването на нож 
символизира насилие. Хлябът се раз-
деля на толкова парчета, колкото са 
хората, като задължително се броят 
и децата. За всеки имаше и няколко 
глътки червено вино, символизиращо 
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да се засвидетелства обич и почит.
С почит и от сърце, о.с. „Българска 

православна общност“ в Чехия изра-
зява своите благодарности към хората 
и чешките институции, които са наши 
дарители и допринесоха за реализи-
рането на „Българския Великден в 
Прага“. Специално благодари на Сил-
вия Кисьова и Елисавета Mаксимова, 
които боядисаха яйцата за празника; 
на българските пекари Зоя Алексан-
дрова и Методи Илиев от пекарната в 
ул. „Хавелска“, които приготвиха об-
редните хлябове и козунаци; на ико-
нописеца Тенчо Сталев, който изписа 
иконата и свещите.

„Българска православна общност“ 
в Чехия се стреми да припомня пра-
вославните ценности, за да намерят 

– или запазят – мястото си в нашето 
сърце. На Възкресение Христово при-
емаме Божествената светлина, която 
просвещава сърцата ни, озарява ду-
шите и умовете и ни води по пътя на 
любовта и на мира. Егоизмът и липса-
та на любов са основният бич на на-
шето съвремие. Трябва да им проти-
востоим със себежертвеност и любов.

След полунощната литургия, в не-
делята продължихме празника с ра-
ботилница за малки и големи, която 
се състоя в Българския дом в Прага. 
Той беше осветен от запалените све-
щички на малките българчета и дош-
лите им на гости православни деца. 
Присъстваха 15 деца, придружени от 
родители, баби и дядовци. Изработ-
ваха се великденски украси – агънца 
и пиленца, рисуваха се яйца. Пяха се 
народни и великденски песни. Имаше 
игри за символиката и традицията на 
празника. Рецитираха се великденски 

Bulharské 
Velikonoce 
v Praze

стихчета. За своите труд и знания, де-
цата получиха награди.

Традицията повелява в неделя 
семейството да се събере. Затова и 
ние, българите в Прага, привечер се 
събрахме в Българския дом. При-
състваха над 60 човека. Разликата в 
годините на присъстващите беше 89 
години. Отец Пламен Ангелов отслу-
жи тържествена Великденска Света 
литургия. По традиция, приготвихме 
великденско меню: супа от спанак, 
дроб-сарма от агнешки дреболии, 
зелена салата с варени яйца, козунак, 
сервираха се боядисани яйца (както 
и в предишните години, Сашо Алек-
сандров боядиса 150 яйца за праз-
ника). Вкусното менюто бе дело на 
Росен Крумов, Панчо Панчев, Геор-

ги Милковски, Ценко Антов и Ваня 
Спасова. Пи се червено вино, сим-
волизиращо мъченическата кръв на 
Божия син. Отново се чукахме с яйца 
за здраве.

Българска православна общност 
в Чехия и Българският културно-
просветен клуб в Прага изразяват 
сърдечна благодарност към Николай 
Флоров, Димитър Петров, Наталия 
Калайджиева, Силвия Кръстева, Иво 
Великовски, Силвия Кисьова, Десис-
лава Димитрова и всички хора, които 
са наши дарители и допринесоха за 
реализирането на големия празник.

Честит Великден! Нека здравето и 
доброто настроение Ви съпровождат 
и след празника. 

Христос Воскресе! Нека запале-
ните свещи във Великденската нощ 
осветят душите и сърцата ни, а пла-
мъкът на любовта и добротата да из-
пълнят живота ни със смисъл! ◆

7. a 8. dubna byla poprvé v historii Bulharské 

pravoslavné obce v ČR odsloužena svatá veliko-

noční liturgie. Konala se v katedrále ve Wuchter-

lově ulici v Dejvicích, a to ze soboty na neděli, v 

noci vzkříšení. Měli jsme tak možnost oslavit 

nejsvětlejší křesťanský svátek, neboť bohosluž-

by na Velikou sobotu jsou vrcholem pravoslavné 

liturgické tradice. Velikonoce hrají mimořádnou 

roli v historii bulharského národa, neboť během 

velikonoční liturgie v Cařihradě v roce 1860 biskup 

Ilarion Makariopolski ofi ciálně oznámil oddělení 

bulharské církve od řeckého patriarchátu. Tímto 

odvážným činem deklaroval, že jsou Bulhaři sa-

mostatným národem s vlastní historií a že si za-

slouží mít bohoslužbu ve vlastním jazyce, jakož i 

právo ctít a uchovávat své tradice. 

Na liturgii konané v chrámě ve Wuchterlo-

vě ulici bylo přítomno více než 100 bulharských 

rodin, navzdory pozdnímu času zde také mnoho 

dětí. Přesně o půlnoci otec Plamen Angelov zapá-

lil svíčky a pozdravil všechny slovy „Kristus vstal z 

mrtvých!". Poté vynesl hořící svící a od ní si všichni 

přítomní zapalovali vlastní svíčky v naději, že se 

jim podaří „Boží světlo“ odnést do svých domovů. 

Po dodržení křesťanské tradice přišla na řadu 

i ta lidová, kdy jsme si všichni mezi sebou ťukali 

červenými malovanými vejci. Podle lidové tradice 

ten, jehož vajíčko se nerozbije, bude celý rok zdrav 

a šťasten. Rituální chléb, který všichni okusili, má 

taky symbolický význam. Každý dostal i několik 

doušků červeného vína symbolizujícího mučed-

nickou krev Božího Syna.

V neděli pokračovala oslava velikonočních 

svátků v Bulharském domě v Praze, kde se od-

poledne konala dílnička pro malé i velké. Děti 

malovaly vajíčka a vyráběly velikonoční dekora-

ce. Podle tradice by měla být rodina a příbuzní v 

neděli spolu, proto jsme se i my, Bulhaři žijící v 

Praze, sešli v hojném počtu v Вulharském domě, 

kde byly připraveny tradiční velikonoční pokrmy.

Veselé Velikonoce! Nechť Vás provází zdraví 

a dobrá nálada. ◆

мъченическата кръв на Божия син. 
По традиция, на Великден всички 
обличат нови дрехи като символ на 
зараждащия се нов живот през про-
летта. Празникът се чества три дни. 
Първият е винаги в неделя, денят за 
тържествената църковна служба. По-
сещават се родители и кумове, като се 
носят козунаци и боядисани яйца, за 


