
Антонов  и 
Атанасовден



Антоновден

1.Кои са именниците и какво значение 

носи това име

 Този празник се почита на 17 януари.

 Именници са Антон, Антония, Антоан, Антоанета, Антонина,

Андон, Андонко, Анчо, Андония, Доника, Дончо, Донка, Дона,

Донко, Доне, Драгостина, Тончо, Тонка, Тонко, Тоня, Тоню,

Тони.

 Това е старо римско родово име, означаващо „безценен,

неоценим, който няма цена”, или ценен или „който увеличава

цената.



2.ТРАДИЦИИ НА 
АНТОНОВДЕН

Кога и защо честваме този празник

Содена питка

 На този ден за предпазване от болести, жените правят и раздават питки,
намазани с мед или специални содени питки, които се дупчат отгоре с
вилица. Те се раздават за здраве на роднини и приятели. Една питка
задължително се закача на тавана. Тя се нарича „за белята“ или „за
лелята“, т.е за чумата. Затова и Антоновден е известен още като
Лелинден. Това честване е свързано с народната представа за Свети
Антоний като покровител на чумата и всички болести изобщо. В някои
краища на България се правят и баници с кайма.

 На този ден жените не бива да шият, да предат и плетат, защото се вярва,
че ако се убодат няма да зарасне лесно, също така не се не се докосва
вълна - защото се смята, че във вълната се крие чумата.

 Не варят боб и леща, царевица, варива , за да не се разболеят децата от 
шарка и да не расърдим чумата.



БАНИЦА С КАЙМА

Покрита

С кашкавал

Със сусам

С праз

Традиционна



3. ЗА ЖИТИЕТО НА 
СВЕТИ АНТОНИЙ

С какво светецът е останал в 

историята

•Свети Антоний е роден през 251 

година в село в Среден Египет.

•20 години живял в изсечена в 

скалите египетска гробница.

•. За постъпка си бил възнаграден 

със способността да лекува, което 

накарало много хора да потърсят 

неговата помощ.

•На 104 години Антоний взел

участие в борбата на Църквата

против арианската ерес, като

излязъл в Александрия в открит

диспут с еретиците и ги победил.

•Починал на 105 годишна възраст, 

на 17 януари 356-та година.

•Легендата за Антоний.



4.ИЗОБРАЖЕНИЯ НА  СВЕТИ АНТОНИЙ И 
МАНАСТИРА МУ В ЕГИПЕТ

Маса в манастира на Свети 

Антоний в Египет

Кулата, която е най-старата част от манастива

Икона на Свети Антоний

Олтарът в пещерата на светеца



•Манастирът е един от най-старите в 
целия свят.



5.ЦЪРКВАТА СВЕТИ 
АНТОНИЙ В МЕЛНИК

•Всяка година хора с психически проблеми търсят

застъпничеството в единствения запазен храм в

България, посветен на Свети Антоний.

•Мелнишкият храм е построен към края на ХVIII (а

някои източници сочат дори ХIХ век).

Стенописи от 1881 г.

Желязната верига, увита около храмовата колона, за която 
едно време връзвали онези от болните, които буйствали.

Има теории, че църквата се намира в центъра на енергиен триъгълник, който
се образува от близките свети места – Роженския манастир, храма „Свети
Георги« и църквата „Св. св. Козма и Дамян. Това е печата на двуглавия орел
в центъра на храма, който е концентрирал в себе си цялата енергия на този
триъгълник. Затова някои поклонници събуват обувките си и стъпват върху
орела, за да се „отключат" и да се “заредят” с невидимата сила.



АТАНАСОВДЕН

1.КОИ СА ИМЕННИЦИ И КАКВО 
ЗНАЧЕНИЕ НОСИ ТОВА ИМЕ

 Това е празникът, който се почита в памет на Свети Атанасий

Велики. Българската Православна църква го отбелязва на 18

януари.

 Имен ден празнуват: Атанас, Атанаска , Атанасия, Наса, Наска,

Наско, Насо, Танас, Тано, Таньо, Тана, Танчо, Таня, Тасе,

Таско, Таска, Таша, Ташко, Тина, Тинка, Тинко, Траян, Траяна.

 В превод от гръцки език Атанас означава "безсмъртен".



2.Традиции На Атанасовден.

Кога и защо честваме този празник

 В този ден трябва да спазваме абсолютно същите правила, които споменахме и за 
Антоновден (относно преденето и приготвянето на варива).

 За празничната трапеза в Тракия се заколва черно пиле или кокошка, което се приготвя с 
ориз и се раздава на съседи и близки против болести. Перата се запазват, защото се вярва, 
че притежават лечебна сила. Не се слага свинско месо за да не се разлютяват болестите.

 В някои райони на страната моми и ергени излизат на поляните, връзват люлки, пеят и 
играят хора. 

 Рано сутрин се берат кокичета и кукуряк, с които се закичват за благополучие и 
дълголетие.В някои региони след Атанасовден се прекратяват годежите и сватбите.

 В района на град Етрополе се палят огньове и се прескачат за здраве. На връщане жените
и децата берат кокичета и кукуряк и се кичат с тях за благополучие и дълголетие.

 В знак на затоплящото се време мъжете в Плевенско се залавят на хоро съблечени по ризи. 
А в Самоковско вярват, че в деня на своя празник Свети Атанас забожда главата си в 
земята, като по този начин я затопля.

 В някои села за Атанасовден приготвяли погача, върху която жените рисували знаците на
богата реколта и благоденствие в дома и стопанството през идния нов земеделски сезон.

 На 5 юли също някои хора честват Атанасовден, който се нарича Атанас Летни или 
Жътвар, защото тогава започва жътвата.



3.За житието на Свети Атанасий
•св. Атанасий Велики е роден през 295 г. 

в Египетската столица Александрия.

•На 23-годишна възраст той е

ръкоположен за дякон и участва в

Никейския Вселенски събор.

•Пет години след това Атанасий

придобива епископски сан.

•Като архиепископ на гр. Александрия

той се включва активно в борбата срещу

арианската ерес в християнството.

•За вярата си е преследван и е бил в

изгнание 15 години.

•Умира на 2 май 373 г. на 80 години.

• В народните вярвания той е представен

като властелин на снеговете и ледовете и

покровител е и на домашните животни.

Счита се, че от този ден нататък зимата

започва да си отива. Облечен с копринена

риза, той отива в планината на своя бял

кон и се провиква: "Иди си, зимо, идвай,

лято!" Затова и празникът е известен като

"Среди зима".

•"Дойде ли Атанасовден, идва и

пролетта" – казваме ние българите.



4. Изображения на Свети Атанасий и Манастирът “Св. 

Атанасий” в село Златна ливада, община Чирпан

Икона в Манастира Св. Атанасий

Кладенеца с лековитата вода в манастира

http://btourism.com/view_pix.php?id=70&p=0&menu=
http://btourism.com/view_pix.php?id=70&p=0&menu=
http://btourism.com/view_pix.php?id=70&p=1&menu=
http://btourism.com/view_pix.php?id=70&p=1&menu=
http://btourism.com/view_pix.php?id=70&p=2&menu=
http://btourism.com/view_pix.php?id=70&p=2&menu=
http://btourism.com/view_pix.php?id=70&p=3&menu=
http://btourism.com/view_pix.php?id=70&p=3&menu=


Антоновден и Атанасовден
 В народния светоглед на българите Свети Антоний и Свети

Атанасий са тясно свързани — счита се, че са двама братя-

близнаци, ковачи и някъде (Поповско) празниците им се означават

с общото название „сладки и медени”; а в Пиринско се вярва, че

всички болести се събират на Антоновден, а на следващия

(Атанасовден) тръгват по хората. В Разградско има обичай две

медени питки да се дават на съседи, а третата остава на тавана за

чумата. Антоновден и Атанасовден са един след друг и се честват

като празници на ковачи, железарии и ножари, смята се, че те са

измислили ковашките клещи.

 Легендата гласи, че преди много години, когато ковашките клещи

още не били изобретени, братята работели в ковачницата си.

Желязото прегаряло в пещта и тогава св. Атанас бръкнал и го

хванал с голи ръце. Но после погледнал към кучето, което лаело

със свити отпред лапички, и мигом бил осенен от идеята да

измайстори клещите по подобие на кучешките крачета. Оттогава и

останал обичаят двамата светци да се тачат като покровители на

ковашкия занаят.





България е 
страна с 
многовековна 
история и 
култура.


