На 24 септември в Дома на националните малцинства в Прага бе
тържествено отбелязана 102-та
годишнина от обявяването на Независимостта на България (провъзгласена с манифест на 22 септември
1908 г. в църквата „Свети 40 мъченици“ в старопрестолния град Велико
Търново от княз Фердинанд).
Във връзка с честването на този
значим български празник сдружение „Възраждане“ покани камерния
дамски хор „Добри Христов“ от
Перник да изнесе концерт в чешката
столица. Програмата на хора в Прага
включваше православни песнопения, както и песни от български
и чужди композитори. Особено
топло бяха приети от публиката изпълненията на „Тебе поем“ от Добри
Христов, „Перунико“ на Парашкев
Хаджиев и „Синигерова сватба“ на
Георги Димитров.
На концерта присъстваха представители на четири български организации и сдружения, директорът
на Българското училище в Прага г-н
Еленко Начев, известните преводачки Дана Хронкова и Ивана Сръбкова,

български и чешки граждани.
Тържеството завърши
с неформална среща между
участниците в концерта
и зрителите, на която в непосредствена атмосфера
се размениха мнения за
евентуално бъдещо сътрудничество между сдружение
„Възраждане“ и читалище
„Миньор“ в град Перник.
М. З.
Хор „Добри Христов“
при читалище „Миньор“ гр. Перник, България е създаден през есента на 1928
г. от група ентусиасти, начело с инж. Евстати Александров. На 19 юли 1929 г. се
учредява музикално дружество в Перник. През август същата година ръководството на дружеството изпраща на композитора Добри Христов писмо, в което
го уведомява, че учредителното събрание единодушно е взело решение да го
избере за свой патрон, ценейки неговите големи заслуги в областта на родната
музика. Хорът получава съгласието на композитора. От 1945 г. хор „Добри Христов“ се обособява като смесен миньорски хор към дирекцията на Мината, а от
1946 г. приема името на Темелко Ненков. На 2 април 1996 г. на Общо събрание
на Дома на културата на миньорите е взето решение и хорът възвръща първоначалното си име – хор „Добри Христов“. Днес хор „Добри Христов“ с диригент
Иванка Миланова се състои от около тридесет хористи. През годините е носител
на множество награди от фестивали в България и чужбина.

Снимка: Мария Захариева

Българите в Чехия

Концерт по случай Деня на Независимостта
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Негово Преосвещенство Константийският епископ
Антоний бе избран с решение
на Светия Синод
на Българската православна църква
на тази длъжност
през юни заради добрите му лични
качества и постиженията му за две
години в Смолян като духовен водач
на Родопите. Западно- и Средноевропейската митрополия на Българската православна църква има 23
църковни общини.
Епископ Антоний е най-младият
архиерей в БПЦ. Роден е на 17 януари
(Антоновден) 1978 г. в Стара Загора.
Завършва Пловдивската духовна
семинария „Св. Кирил и Методий“
и Богословския факултет на Софий-

ския университет. Хиротонисан е за
епископ на 23 март 2008 г. и е назначен за викарий на Пловдивския
митрополит.
Западно- и Средноевропейската
епархия на БПЦ е със седалища
в град Будапеща и в Берлин. От 1980
г. главиницкият епископ Симеон
е назначен за патриаршески викарий за Западна Европа със седалище Будапеща. От 1986 г. е повишен
в западноевропейски митрополит
– с второ седалище в Берлин.
Митрополит Симеон през 2005 г. подава оставка, временно управляващ
епархията става Галактион, митрополит старозагорски. Но след като става ясно, че избраният от митрополит
Симеон, епископ Тихон няма да го
замени на митрополитския престол,
владиката оттегля писмото до Све-

тия синод и остава на мястото си.
На 1.12.2009 г. членовете на Светия
синод решиха да бъде отстранен
Западноевропейският и Средноевропейският митрополит Симеон
на базата на новоприета наредба,
според която Светият синод може да
отстранява всеки архиерей, който
в рамките на две години не е живял
в епархията си поне една година.
90-годишният митрополит Симеон, чието официално седалище
е в Берлин, често отсъства заради
продължителни лечения в САЩ. На
синодално заседане от 9 юни 2010 г.
е взето решение за възстановяване
на митрополит Симеон на предишната му длъжност, като от него са
свалени и всички църковни наказания (аргос).
М. З.

Снимка: архив
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Епископ Антоний – викарий
на Средно- и Западноевропейския митрополит Симеон

