Благoдарениe на българското сдружение „Възраждане“ и тази година
Баба Марта гостува на живеещите
в Прага български деца. Тя дойде от
далечна България в Дома на националните общности, за да донесе

на децата от българската общност
дългоочакваните мартенички
и да им пожелае здраве и щастие.
Най-напред Баба Марта разказа на
малчуганите увлекателната история
на този уникален български празник. На свой ред децата от Неделното училище представиха пред нея
новите стихотворения и песнички,
които бяха научили през миналата година, окуражавани от своите
родители. Трогната и с усмивка на

лицето, Баба Марта дари всяко дете
с по една мартеничка, спазвайки
старата българска традиция. Малкият цигулар Михаел Форщ я поздрави
с музикално изпълнение. След като
децата изпратиха Баба Марта, те се
почерпиха със сладки, а техните родители и останалите гости опитаха
от хубавото българско вино, осигурени от сдружение „Възраждане“.
Красимира Мархолева

Снимки: Мария Захариева
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Баба Марта отново в Прага
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Константийският епископ Антоний,
викарий на Западно- и Средноевропейския митрополит Симеон, и секретарят на митрополията Пламен
Димов посетиха Прага. Архиерейската визита, състояла се от 18 до
21 март, бе по покана на българския
свещеник в чешката столица Пламен
Тодоров и църковното настоятелство.

На 19 март епископ Антоний се срещна с временно
изпълняващия длъжността
посланик на Република
България в Прага г-н Марин
Йовчевски. По време на
срещата беше обсъдена
възможността за предприемането на съвместни
действия от страна на
епархията и посолството за
постъпки пред католическата и евангелската църква за
предоставянето на самостоятелен храм на българската православна общност в Прага. Същият ден
епископ Антоний се срещна и с директора на българското училище
в чешката столица „Д-р Петър Берон“
Еленко Начев.
На 20 март – Неделя на св. Григорий
Палама, по покана на архиепископа
на Прага Крищов епископ Антоний
и свещеник Пламен Тодоров взеха

участие в светата Литургия, оглавена от Негово Блаженство в храм
„Успение на Пресвета Богородица“
в Олшанските гробища на Прага.
Преди началото на св. Литургия
епископ Антоний и придружаващите
го лица се помолиха пред гробовете
на загиналите български войни дали
живота си за свободата на Чехословакия през 1945.
Източник:
Двери на Православието
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