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Микулчице – място за поклонение 
пред Светите братя Кирил и Методий

  На 22 май 2021 г., съ-
бота, в Археологическия 
ареал на село Микулчице, 
окръг Ходонин, Южномо-
равски край, се проведе 
традиционният събор на 
българите в Чехия, къде-
то от 2009 г.  се намира 
величествен паметник на 
Светите братя Кирил и 
Методий. Традицията, да 
се прави поклонение на 
българите в Чехия пред 
делото на първоучители-
те, води началото си от 
1982 г., когато бе открита 
паметната плоча в тяхна 
чест в това селище. Тази 
традиция се утвърди като 
един прекрасен празник, 
както за преклонение 

пред братята първоучи-
тели, така и като възмож-
ност българи от цяла Че-
хия, а и гости – българи от 
съседни на Чехия страни 
и от България, да се съ-
берат, да общуват и да се 
насладят на изпълненията 
на фолклорни самодейни 
състави. 
Селището Микулчице в 
Южна Моравия е едно 
от трите, най-важни за 
българите места за по-
клонение, свързани с 
живота и делото на Ки-
рил и Методий. Другите 
две са: София, където се 
намира най-големият па-
метник на Светите братя 
пред Националната биб-
лиотека „Св. Св. Кирил и 
Методий“, и Рим – църк-
вата „Сан Клементе“, 
където се намира гробът 
на Кирил. Микулчице е 
място, свързано силно с 
жизнената съдба на Ме-
тодий – още от началото 
на духовната му мисия 

(заедно с Кирил) във Ве-
ликоморавия през 863 г, 

после през време на слу-
женето му като първи ар-
хиепископ на Моравия, 
до смъртта му (885 г.) 
на тези земи. При архе-
ологически открития в 
местността, проф. Зденек 
Кланица защитава убеди-
телно идеята, че именно 
тук е погребан Методий. 
Микулчице се превръща 
в място за поклонение от 
всички християни. 
Монументалният памет-
ник на братята Кирил и 
Методий, висок 3.65 м, е 
дело на българския скулп-
тор Емил Венков. Памет-
никът е реализиран, бла-
годарение на финансовата 
подкрепа на Българската 
културно-просветна ор-
ганизация в Чехия (сега 
Асоциация на  българ-
ските сдружения в ЧР), 
българите в Чехия и бъл-
гарската държава.  През 
2019 г., бе отбелязана 
десетгодишнината от от-
криването на паметника с 

много голям по мащабите 
си събор. 

 Обикновено тези събо-
ри, освен официалната 
част – тържествени сло-
ва и поднасяне на венци 

и цветя пред паметника, 
се съпътстват със завла-
дяващите изпълнения на 
самодейните фолклорни 
групи на българите от Че-
хия и от други държави 
на Европа. Това предава 
един неповторим колорит 
на тези срещи и оставя 
трайни следи в присъст-
ващите. Само през 2020 
г. съборът не се проведе, 
поради извънредната си-
туация, свързана с корона 
вируса.
 Тази година, с оглед на 
настоящите разпоред-
бите, съборът протече 
с ограничен брой посе-
тители и без изяви на 
самодейни фолклорни 
състави. Но тези, които 
присъстваха, бяха удо-
влетворени, изпълнявай-
ки дълга си – да изразят 

почит  пред Светите братя 
Кирил и Методий, да по-
ставят венци и цветя на 
паметника.
 Както винаги, този праз-
ник се организира от Асо-
циацията на българските 
сдружения в Чешката ре-
публика и се реализира с 
финансовата подкрепа на 
чешкото Министерство 
на културата. Д-р Иван 
Белков, председател на 
Сдружението на бълга-
рите в град Бърно,  откри 
тържеството. Последва 
приветствено слово на 
председателя на Асоци-
ацията на българските 
сдружения в Чешката 
Република, г-н Кирил 

Беровски.  „Спасявайки 
делото на Св. Св. Кирил 
и Методий, България е за-
служила признателността 

и уважението, не само на 
християнските народи, но 
и на света. И това ще бъде 
така, докато човечеството 
влага истинско съдържа-
ние в думите напредък, 
култура и човечност“, 
припомни той думите 
на френския лингвист и 
специалист по български 
език, Роже Бернар, които 
изцяло отговарят на съ-
временното неспокойно 
време, време на търсене 
на нови решения и цен-
ности и преодоляване на 
различия. Празникът на 
първоучителите Кирил и 
Методий, 24 май, е най-
светлият празник на Ре-
публика България. Този 
празник в историята ни е 
имал много имена, но ви-
наги е изкристализирало 
неговото съдържание, а 
именно Ден на Светите 

братя Кирил и Методий, 
на българската азбука, 
просвета и култура.“ 
 Поклонението пред дело-
то на великите просвети-
тели продължи с полагане 
на венци и цветя пред па-
метника от името на Асо-
циацията на сдруженията 

на българите в ЧР, от име-
то на различни сдружения 
на българите – от Прага, 
Бърно, Пилзен, Усти над 
Лабен, Млада Болеслав и 
др.,  от граждани и гос-
ти.  Официален гост на 
тържеството от чешка 
страна беше д-р Каролина 
Жаковска, адвокат, пред-
седател на Комитета за 
малцинствата в Област-
ната управа на Устецка 
област, която заедно с г-н 
Янчо Янев, председател 
на Сдружението на бълга-
рите в областта, положи-
ха цветя. 
 Поетапно, за да не се по-
лучи струпване на мно-
го хора, поклонение из-
върши и групата от град 
Млада Болеслав, където 
има сдружение на бълга-
рите към православната 
църква. 
 И този път присъстващи-
те бяха приятно изненада-
ни от добрата организа-

ция – осигурен транспорт, 
обяд и други запомнящи 
се моменти от този бъл-
гарски празник. Макар и 
далеч от Родината, всеки 
от присъстващите отнесе 
в сърцето си вдъхнове-
нието на този ден, който 

ни подсеща, че „и ний сме 
дали нещо на светът и на 
вси Словене книга да че-
тът (Ив. Вазов)“ 

Мария ДОБРЕВА
Председател на 

Фондация „Вигория”

Красив цветен фестивал „Флора Варна”

Неповторим фестивал 
на красивото и цветното 
-”Флора Варна” се про-
вежда от 21-ви до 30-ти 
Май в Морската градина, 
в района между Морското 
казино и сцена „Ракови-
на”. 
Като част от непрекъс-
натия стремеж града ни 
да се развива и по повод 
скорошното отбелязване 
на Варна като водещ мор-
ски курорт, ние, инициа-
торите на Арт фестивал 
“Сръчко”, решихме да 
зарадваме гражданите и 

гостите на града с нещо 
свежо и красиво. 
В действителност в забър-
заното ни ежедневие всич-
ки сме обградени главно 
от тонове бетон и неосъз-
нато приемаме сивотата за 
нещо нормално. Откакто 
човекът е опознал цветя-
та, те са станали символ 
на красотата, любовта и 
мъдростта, а където има 
цветя - има и светлина! С 
този фестивал на цветята 
утвърждаваме ръчно из-
работените изделия, под 
формата на цветя. 

Ние каним всички, които 
имат възможност и же-
лание да ни посетят, да 
се насладят и принесат 
красотата и светлината в 
своите домове. Ние сме 
просто група хора, които 
искат да пречупят стерео-
типа на днешното ежедне-
вие и да превърнат своя 
свят и този на децата ни в 
едно по-цветно и приказ-
но място – споделят орга-
низаторите на фестивала.
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