
Долината на кръщението

и тази година повече от 50 ос-
травски българи не пропуснаха 
възможността да посетят две от 
забележителностите на Чехия – 
Кромержиж (Kroměříž) и Кржтини 
(Křtiny) – обекти с огромна истори-
ческа стойност. 
По традиция, и този път екскурзия-
та бе организирана от Българския 
културно-просветен клуб в Острава, 
който пое входните билети и обяда 
на своите членове.
Голяма част от българите живеят от 
дълги години в Острава, но малцина 
се оказаха щастливците, които имаха 
възможността отново да съзрат дву-
метровата чудодейна статуя на Дева 
Мария Кржтинска – една от най-го-
лемите забележителности в района 
на Бърно.
Днешното селище Кржтини носи 
името си от латински – Kirtina – (Vallis 
baptismi) или Долина на кръщението.
Първите запазени исторически 
документи за Кржтини водят към 
далечната 1237 година, но историята 
им ни отвежда още в IX век, когато 
светите братя Кирил и Методий са 
дошли на Великоморавска земя. 
За това свидетелства и самото име 
на селището, където двамата пър-
воучители и техните ученици са 
кръщавали езичниците, разказа на 

сънародниците си Сирма Зидаро, 
председател на клуба и организатор 
на пътуването.
Монументалният бароков комплекс 
е едно от най-старите и запомнящи 
се свети места за поклонение в Мо-
равия. Сгушен в прекрасна гориста 
долина, годишно през него минават 
над 50 хиляди поклонници. 
Енорийският храм, 
наречен Перлата на Мо-
равия и смятан за един 
от най-красивите в цяла 
Чехия, е проектиран от 
известния италиански ар-
хитект Джовани Сантини. 
Типично в италиански 
стил, и тук светлината 
преминава през прос-
транството, а светите 
образи, пищно обковани 
в злато, се осветяват от 
33 прозорци. Това не 
бе пропуснато да бъде 
запечатано за спомен от 
бдителното око на люби-
телите фотографи. 
Говори се, че тук, пред 
лика на Дева Мария, 
чието име носи, всеки 
може да сподели своите 
най-съкровени желания 
и те да бъдат изпълнени.

Позлатената статуята се извисява 
на главния храмов олтар, а непо-
средствено под нея са ликовете 
на двамата първоучители – Кирил 
и Методий.
Под купола, висок 30 метра, стои 
органът, който заедно с добрата 
акустика дават възможност за орга-
низирането на множество концерти, 
отбеляза енорийският свещеник 
Томаш Прънка, който вече 30 години 
служи в храма. С особени симпатии 
и топлота, той разказа на достъпен 
за българите чешки език, как през 
13 век в близката гора, по врем на 
силна буря, е намерена каменната 
статуя на Дева Мария, която оттога-
ва става покровителка на Кржтини. 
На мястото, където е била намерена, 
благодарните жители поставили 
паметник с лика на Дева Мария и тя 
не ги забравила. И днес изслушва 
молбите им и помага, увери свещ-
никът.
По исторически или други причини, 
това място е от особено значение за 
българите. В това бяха убедени всич-
ки, които се докоснаха до духовния 
мир, изпълващ всичко наоколо.

Минка Генчева
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