
 

  Bulgarian National Day Celebration – March 3, 2019 / Отпразнуване на националния празник на България 
 

After the Divine Liturgy on Sunday, March 3, 2019, a short celebration was organized in the church’s banquet hall 
on the occasion of the Bulgarian National Day, celebrating 141 years since the liberation of Bulgaria from the 
Ottoman slavery.  
 

The ceremony started with the Bulgarian Anthem, followed by a Moleben (blessing with holy water), conducted  
by Father Vesselin Arnaoudov for the health and well-being of the Bulgarian people and all those present.  
Father Veselin continued with a short speech about the Celebration and the historic date of March 3, 1878,  
when San Stefano Peace Treaty was signed, followed by a short recitation of poems by Kera Masarski in  
memory of the thousands known and unknown heroes, who died for the freedom of Bulgaria. 
 

The Celebration continued with “Na Mnogaya Leta” sung by Father Veselin, the church choir and everyone present, 
as well as Piano Recital by Simeon Shalamanov and lots of Bulgarian and Macedonian Horoes and folk music. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
След Божествената литургия в неделя, 3 март 2019 г., в банкетната зала на църквата бе 
организирано кратко тържество по случай Националния празник на България, отбелязващ 141 години 
от освобождението на България от турско робство.  
 

Церемонията започна с българския химн, последван от молебен (благославяне със светена вода), 
извършен от отец Веселин Арнаудов за здраве и благополучие на българския народ и всички 
присъстващи. Отец Веселин продължи с кратка реч за празника и историческата дата 3 март,1878 г., 
когато е бил подписан Санстефанския мирен договор. Последва  кратък рецитал от Кера Масларска  
в памет на хилядите знайни и незнайни герои, загинали за свободата на България. 
 

Празникът продължи с „На многая лета” в изпълнение на отец Веселин, църковния хор и всички 
присъстващи, пиано рецитал на Симеон Шаламанов и много български и македонски хора и народна 
музика.     


