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Текст: Силвия Кисьова | Снимки: Силвия Кръстева 

Великден и българите в Прага
Великден или Възкресение Христово е най-големият и най-светлият празник за православните християни, 
защото представя най-пълно основната християнска догма – вярата във възкресението на праведниците 
в един по-хубав свят. Тазгодишният Великден със сигурност ще остане в историята на българската общ-
ност в Прага – за втори път о. с. „Българска православна общност в ЧР“ организира тържествена богослуж-
ба, която се осъществи в събота срещу неделя (27–28 април).

Всеки, който пожела, мо-
жеше да запали свещичка 
от свещения Великден-
ски благодатен огън. Ве-
ликденската богослужба 

започна в 22:30 в храма на улица 
Wuchterlova 6, Dejvice, Praha 6 и бе 
осъществена от отец Пламен, кой-
то отправи Пасхално приветствие 
към православния български народ 
в Прага. 

На следващия ден, 28 април, 
празникът продължи в Българския 
дом. За пореден път в историята на 
българската диаспора в Прага, се съ-
браха повече от 65 души, на възраст 
между 1 и 88 години, като за всеки се 
намери по нещо интересно. Събити-
ето бе организирано от сдруженията 
„Българска православна общност в 
ЧР“ и Български културно-просве-
тен клуб в чешката столица. Още в 
ранните следобедни часове започ-
наха да се събират най-малките, за 
които в библиотеката на Дома беше 
организирана Великденска работил-
ничка, съпроводена от занимателни 
игри, свързани с празника. Майки-
те измайсториха заедно с малките 
християнчета разнообразни „про-
духани“ яйца и Великденски украси. 
В изработването на различните де-
корации: картички, пиленца, кокош-
ки, носещи на гърба си яйце, зайче-
та… се включиха много дечица. Със 
затаен дъх те попиваха разказа за 
чудотворното възкресение на Исус. 
Учеха се да рецитират стихчета, на 
чешки и български език, а органи-
заторите бяха осигурили награди за 
всички малчугани.

Сами се досещате каква радост 
беше, когато настъпи моментът на 
боричкането с боядисаните 150 яйца 
от Силвия Кръстева и Мая Нинова, 
без разлика на възраст, всеки искаше 

да победи!
И докато децата се бяха посвети-

ли на забавно-образователни игри, в 
Дневния клуб започнаха да присти-
гат възрастните, сред които наблю-
дателното око можеше да открие не 
само членове на споменатите сдру-
жения-организатори, но и техните 
приятели – с една дума многолюдно 
и весело. Тържеството бе открито от 
г-жа Силвия Кръстева, председател 
на БПО в ЧР и, по традиция, започ-
на с Великденски водосвет за здраве 
и благополучие за всички българи, 
отслужен от отец Пламен Ангелов. 
С мъдрите си думи отец Пламен бла-
гослови да има повече светлина в ду-
шите ни, уют и благодат в домовете 
ни и повече смирение в сърцата ни. 

След края на Водосвета, настъ-
пи моментът мало и голямо да по-
седне на трапезата с традиционни-
те козунаци, омесени в Българския 
дом в Прага от трудолюбивите и 
сръчни българи, които приготвиха 
и други вкусни гозби, излезли из-

под златните ръце на Ваня Спасова 
и помощниците й: Росен Крумов, 
Ценко Антов, Панчо Панчев, Георги 
Милковски, Цветан Младенов: супа 
от коприва, агнешка дроб-сарма с 
прясна салата, агне. 

Събитието бе реализирано с 
финансовата помощ на Пражката 
община в Програмата за подкрепа 
на културните дейности на нацио-
налните малцинства и на АБС в 
ЧР. Подготовката на празника беше 
осъществена с доброволния труд на 
всички Вас, скъпи сънародници – го-
леми благодарности, че помогнахте 
за достойното зачитане на този све-
тъл християнски празник. 

Дълбока благодарност дължим 
и на ръководствата на „Българска 
православна общност в ЧР“ и на 
Българския културно-просветен 
клуб в Прага, които се бяха постара-
ли, както за обредната трапеза, така 
и за Великденската украса на Дома 
на българите в Прага – нашата мал-
ка България.  ◆


