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Пролетни празници

БАБА МАРТА ПАК СЕ СТЯГА, ИДВА
ПРИ ДЕЦАТА В ПРАГА
Бяло-червеният конец на мартеницата свързва с невидима копринена
нишка българите по всички точки
на земното кълбо.
Всяка година на първи март ние,
българите, където и да се намираме
по света, се окичваме с усукан бял
и червен конец. Прадедите ни са нарекли този накит –амулет мартени-

ца. Закичваме с мартеници дрехите
си, завързваме ги на китките си.
Те ни носят пролетно настроение
и благословия за здраве и щастие през цялата година, зареждат
ни с хубава енергия. Всички ние
подаряваме мартенички на близки
и познати с пожелание за успех
и благополучие и си казваме „Честита Баба Марта“.
С „Честита Баба Марта“ започна

и тържеството в Неделното училище в Прага на 1 март от 14 часа
в Дома на националните общности.
Наши гости бяха Горяна Ленкова
– трети секретар и Тюркян Акиф –
консул в Българското посолство
в Прага.
Децата и тази година очакваха
с нетърпение идването на Баба
Марта. Всички ученици се включиха
с много желание в първомартенския сценарий, подготвен от Румяна
Георгиева. Главни герои в него бяха
Голям Сечко, Малък Сечко, Пролетта и нейните помощници, Пижо
и Пенда, Баба Марта. Специално
за празника учениците научиха
и няколко песни за мартеничките.
С една от тях посрещнаха дългоочакваната Баба Марта, която пристигна с хурка и вретено и показа на
всички присъстващи как преде вълната за мартениците. После извади
приготвените от нея мартенички
и ги раздаде на децата. Те я зарадваха с песни и стихове. Накрая изпяха
„На зелената морава“ и всички се
хванаха на хорото с Баба Марта.
На този празничен ден отбелязахме
и Освобождението на България от
турско робство. Стамен Георгиев от
първи клас поздрави всички присъстващи с празника и рецитира
стихотворение, посветено на 3 март.

КАМПАНИЯ „МАРТЕНИЦА“
В ОПАВА
За втора поредна година жителите
на Опава се запознават с българската традиция да се носят мартеници. И докато миналата година
представителите на българската
общност в града закичват голяма
мартеница на дърво пред Общинския дом, то тази година на трети
март голямата мартеница вече виси
от балкона на Силезийския театър.
Причината е миналогодишното
й мистериозно изчезване от дървото пред Общинския дом.
Представянето на този български
обичай се извършва пред театъра
на трети март, където на импровизиран щанд са наредени 600

мартенички, с които се окичват
опавските жители. Представители
на българската общност в града, облечени в български носии,
закичват минувачите с мартенички
и им обясняват какво означава
този традиционен български амулет.
Българите в Опава подготвят и специални табла с постери, от които
минувачите могат да научат повече
за обичая, да видят различни видове мартеници, да опитат от българската погача.
Вярваме, че тази прекрасна инициатива ежегодно жителите на Опава
да се запознават с българските
традиции и обичаи, ще продължи
и ще се разрасне.

Даниела Джорова-Валдханс посреща
гражданите на Опава с българска погача
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Баба Марта при децата от Неделното училище в Прага
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ВЕЛИКДЕНСКА РАБОТИЛНИЦА
На подвижния християнски празник
Лазаровден, свързан с плодородието, любовта и възраждащата се
природа, учениците от Съботнонеделното училище „Възраждане“
участваха в традиционната Великденска работилница в изложбената зала на Дома на националните
общности.
Вярва се, че къщата, в която са пели
лазарки, ще бъде честита през цялата година. Затова открихме работилницата с лазарската песен „Лаленце
се люлее“. Към детския хор се включи
и този на майките. Залата се изпълни
с празнично настроение. Веднага
се заехме с боядисването на яйцата,
като по традиция първо започнахме
боядисването на червените яйца,

а след това на
жълтите, зелените
и сините. Приготвихме и традиционния великденски
венец, който да
краси празничната
трапеза. Украсихме
го с разцъфнали
цветя – иглика,
синчец и здравец,
с клонки, панделки
и пъстри великденски яйца. С него
разцъфна и изложбената зала. Всяко
от децата нарисува
с много желание и радост своето
великденско яйце и зайче. Накрая
всички участници във Великденската

работилница си тръгнаха с боядисани яйца, с приповдигнато настроение и с песен на уста.

СВЕТЪЛ ДЕН ВЕЛИКДЕН
Най-големият празник на православните християни празнувахме на 21
април. Великден е денят на възкресението на Исус Христос, изкупил със
смъртта си греховете на хората.
Около отрупаната великденската
трапеза се събрахме няколко поколения българи. Масата беше нагиздена
с козунаци, боядисани яйца, различни специалитети. Румяна Радева
разказа за един интересен обичай
разпространен в Разградско, който тя
нарече „христосване“. Всички присъстващи си подаваха великденски
яйца от ръка на ръка и така яйцата
обиколиха цялата маса. Всъщност
в църковната традиция „христосването“ е моментът, в който вярващите по
време на великденската богослужба
минават за пасхално благословение,
целувайки светия кръст, Евангелието
и иконата на св. Възкресение.
По стара българска традиция на
масата започна боренето с яйца за
здраве. Децата с радост се включиха
в него.
Учениците от Неделното училище

и техните родители отпразнуваха
пролетните празници Лазоровден,
Цветница и Гергьовден на 27 април.
Те рецитираха стихотворения, пяха
пролетни песни и участваха в няколко състезателни игри, свързани
с пролетните обичаи. Всички ученици

се събраха около празничната торта,
за да се почерпят и кажат „довиждане“ на нашия малък ученик Живко
Алексиев, който замина със семейството си за Лондон. Пожелахме му
„на добър път“ и много успехи в Българското училище в Лондон.

ки с помощта на учителките и украсиха с тях таблото в учебната стая.
Разбира се, заслуга за разпространението на мартеничките в чешка
среда имат родителите на българските деца, които посещават
градината.

Великденска работилница

Великден в Неделното училище
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Снимки: архив на сдружение „Възраждане“

получават мартеници, да ги носят
и после да търсят първото разцъфнало дърво, за да ги закачат на него.
Тази година интерес към този наш
обичай проявиха в детската градина Матехова в Прага-Крч. Там децата
се научиха за изработват мартенич-
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МАРТЕНИЧКИ В ДЕТСКА ГРАДИНА
„МЕХОВА“
Традиционният български обичай
да се окичваме с мартеници за
здраве и щастие се харесва на много чехи. Нашите чешки приятели са
свикнали на всеки първи март да
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