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Текст и снимки: Милена Тилева

Сдружение „Родолюбие“ 
официално се включи 
в честванията на града

В неделя, 02.08.2020, 
след доста дълго 
прекъсване, в гр. 
Хоржовице се под-
нови традицията 

за поклонение и тържестве-
но честване на празника Дева 
Мария и Ангелите, който се 
отбелязва винаги на тази дата. 
За нас, патриотите на сдруже-
ние „Родолюбие“, бе истин-
ска чест и повод за гордост, 
защото получихме първата 
официална покана от Община 
Хоржовице да се включим в 
организираното от тях меро-
приятие под наслов Slavnosti 
Porcinkule. Названието произ-
хожда от италианското местно 
име Porzioncula (дума за ма-
лък парцел, имот), това е па-
раклис в Асизи, който сега се 
намира вътре в базиликата на 
Дева Мария на ангелите (Santa 
Maria degli Angeli).

След приемане на пока-
ната, започнахме трескаво с 
подготовката. От традицион-
ната българска кухня пред-
ставихме таратор, лютеница, 
банички със сирене и праз, 
и разбира се, вкусни и сочни 
кебапчета на скара. Имаше 
козметика от българска роза, 
както и ръкоделие, израбо-
тено в нашата творческа ра-
ботилничка „Сръчковци“. По 
стар български обичай, при-
ветствахме всички с домашно 
омесена питка и шарена сол.

Няма как да съществува 
празник без български на-
родни танци! За присъства-
щите бяхме подготвили едно 
красиво Ширто под звуците 
на хубава, тематична, народ-
на песен. Когато на площада 
заехтя „Къде и да одиш, къде 

и да шеташ, не се срами, не се 
плаши, българин да си“ по на-
сълзените очи на публиката, 
отдалеч разпознавахме наши-
те сънародници. На следващи-
те хора – Дайчово, Дунавско 
и Право, танцуващите вече 
бяхме в пъти повече, все пак, 
няма българин, на когото да не 
му се разиграе сърцето, чувай-
ки българска народна музика. 

Да ни уважат и подкрепят, 
дойдоха членове на сдружения 
от гр. Прага, както и председа-
телят на АБС в Чехия – г-н Ки-
рил Беровски.

На всички присъстващи 
благодаря, а на останалите – 
могат само да съжаляват, че 
не дойдоха, получи се весел 
и страхотен празник. Според 
berounsky.denik.cz българско-
то участие в празника е доне-
сло на всички чудесно настро-
ение с дъх на море.  ◆


