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Текст и снимки: „Роден глас“

Тържествена панихида
постави началото на деня 3 март – Националният празник на нашето 
Отечество. Ден, в който чествахме 142-ата годишнина от Освобожде-
нието на България, ден, на който сведохме глава пред героите, дали 
живота си за българската свобода.

Панихидата се състоя в 
катедралния храм „Св. 
св. Кирил и Методий“ 
в чешката столица и бе 
организирана от По-

солството на Р България, в присъст-
вието на Н. Пр. посланик Йордан 
Първанов и с благословението на Не-
гово Високопреосвещенство Миха-
ил, архиепископ на Прага и чешките 
земи, който също уважи събитието. 

На прага на храма, посланик Пър-
ванов посрещаше своите съотече-
ственици, които въпреки неспирния 
дъжд бяха решили да почетат с при-
съствието си тържествената панихи-
да. Сред тях имаше представители 
на различни български сдружения в 
Прага, служители от нашето посол-
ство, от Българското училище. Ат-
мосферата на празничност допълва-
ха деца от родното школо, облечени 
в красиви народни носии, а от двете 
страни на църквата, покрай стените, 
бе подредена изложба с икони на на-
шия сънародник, иконописеца Тен-
чо Сталев. Талантливият българин в 
момента зографисва параклиса към 

храма. Този параклис носи името на 
Св. Горазд Пражки, който участва в 
укриването на парашутистите, осъ-
ществили атентата срещу Райнхард 
Хайдрих през 1942 г. Заловен, измъч-
ван и екзекутиран от нацистите, през 
1987 г. той е обявен за светец. 

Панихидата в памет на загиналите 
в Руско-турската освободителна вой-
на бе отслужена от отец Константин 
Моравенов, който произнесе и кратко 
слово, посветено на Националния ни 
празник. В него свещеникът изтъкна, 
че през годините датата 3 март е била 
обект на политически спекулации, но 
единствено Бог знае каква е цялата 
истина. Именно той е позволил бъл-
гарите да се избавят от мъченията и да 
извоюват свободата си. Тази свобода е 
постигната с цената на много жертви, 
за хиляди, от които българската земя 
става вечен дом.

След края на богослужбата, при-
състващите получиха опрощение от 
отец Моравенов и си взеха от при-
готвената храна в памет на мъртви-
те, както повелява нашият правос-
лавен обичай.  ◆

В памет на отец 
Пламен Тодоров
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