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Празникът прошка

• Празникът Прошка се празнува на Сирни заговезни.Празникът трае 7 седмици преди 
Великдени винаги се празнува в неделя и се празнува една седмица, в която се изпълняват 
различни обреди и обичаи. На трапезата се слагат млечни и яйчни продукти. Всеки ерген 
изстрелва с примитивно направен лък запалена стрела в двора на момата, която харесва. 
Хвърля се кръст в двора на момичетата, които момчетата харесват. През седмицата — в 
сряда, петък и неделя се връзват люлки и момите, и момците се люлеят за здраве.

• В неделя се палят огньове и след като прегорят, се прескачат за здраве. После около тях се 
играят хора и се пеят песни.Oбичаят оратници това са факли от слама, които всеки 
стопанин завърта около главата си и по този начин прогонва бълхите от къщата. . Всеки 
ерген изстрелва с простичък, направен от самия него, лък запалена стрела в двора на 
момата, която си е харесал. Обикновено това продължава до късна доба на Заговезни. 
Семейството на момата стои будно, за да гаси пламъците, докато тя самата събира 
стрелите. Която мома събере най-много стрели от двора си, тя е най-лична и най-
харесвана. За трапезата на Заговезни се приготвят баница със сирене, варени яйца, варено 
жито, халва с ядки. Прието е да се извършва и обичаят хамкане: на червен конец се 
завързва и се спуска от тавана парче бяла халва или варено яйце. Най-възрастният мъж 
завърта конеца в кръг и всеки член от семейството, главно децата, се опитва да хване 
халвата или яйцето с уста. Който успее, ще бъде жив и здрав през цялата година.На Сирни 
Заговезни по-младите обикалят по-стари роднини и близки — свекър, свекърва, тъст и 
тъща, кумове, по-възрастни братя и сестри и искат прошка и целуват ръка на домакините, 
като изричат традиционните думи на прошката: „Простено“, „Прости“ пък е задължителният 
отговор. Затова празникът е познат още и като Прошка.



Прошка



Празникът Великден

– Великден (Възкресение Христово, Пасха) е денят, в който християните празнуват възкресението на 
сина Божи Исус христос. В християнската религия на Възкресение Христово (Великден) се чества 
възкръсването на Исус Христос на третия ден, след като е разпънат на кръст и погребан. Празната 
гробница е видяна от жените мироносици, посетили гроба. След това Иисус Христос се явява 
на Мария Магдалена, а после и на апостолите. 

– Подготовката за честването му започва в седмицата преди Великден, 
наричана Страстна седмица. Празнува се 3 дни. Вечерта преди полунощ в събота се 
отслужва тържествено богослужение, всички светлини в храма се изгасяват и малко 
преди полунощ свещеникът изнася запален трисвещник с думите (пеейки) "Приидите, 
приимите свет, от невечернаго света и прославите Христа, воскресшаго из 
мертвих". Последованието, свързано със запалването на свещите, е заимствано от 
подобно, което се извършва в Йерусалим, в храма „Св. Възкресение“, при слизането 
на Благодатния огън. От трисвещника всички присъстващи палят своите свещи (които 
по традиция носят по домовете си). При пеене на тропара "Воскресение Твое Христе 
Спасе" всички излизат от храма. Точно в полунощ и извън храма при биене 
на камбаните свещеникът обявява Възкресението с думите „Христос Воскресе“. При 
обявяването на Възкресението се пее празничният тропар и се обикаля 
кръстопоклонно иконата на Въскресението, положена на специален аналой, след това 
се чете Евангелие и Апостол. После свещеникът чука на храмовите врата с кръста при 
думите "Отворете се, адови врата, да влезе Царят на Славата", на което подучено 
лице отвръща "Кой е този Цар Слави?". Хората влизат с песнопения в храма, за да се 
извърши литургията на празника. 



Великден



Празникът Гергьовден

• Гергьовден в България се нарича денят, в който се чества Свети Георги Победоносец, 6 май. Обявен е 
за официален празник в Република България, както и за Ден на храбростта и Българската армия. 
Чества се и като главен празник на овчаря. 

• Денят на храбростта започва да се чества в Българската армия още с нейното създаване.

• В българския народен календар Гергьовден е един от най-големите празници през годината и най-големият 
пролетен празник. Познат е с имената Гергьо̀вден, Гѐргевден, Гю̀рговден, Гѐрги, Джу̀рджовдън, както 
и Хъдърлез и Адрелѐс, сред мюсюлманите и помаците. Празникът е календарно обвързан-празнува се на 6 
май и се чества във всички територии населени с българи. С него започва лятната половина на 
стопанската година, завършваща на Димитровден. Това разположение в празничния календар определя и 
изключително богатата му обредност, обхващаща всички области от стопанския и социален живот на 
хората. Гергьовден се празнува в чест на Св. Георги, традиционно схващан като повелител на пролетната 
влага и плодородието (отключва изворите и влагата, побеждавайки ламята; обхожда и наглежда полята и 
посевите), покровител на земеделците и най-вече на овчарите и стадата. Много древен по своя характер, 
днес все още няма пълно единство в мненията за произхода на този празник. Според някои автори той 
идва от тракийската древност, според други е славянски по произход, има и хипотези, че следите му се 
губят в далечното минало на прабългарите от Азия.

• Но така или иначе в българската традиционна духовна култура това е един от най-големите празници, по-
почитан и от Великден. В редица народни песни се пее:

• Хубав ден Великден
още по-хубав Гергьовден.

• На този празник се извършват редица обредни практики и ритуали, целящи осигуряването на здраве за 
хората и плодородие на нивите и животните.



Гергьовден



Еньовден

• Еньовден е стар български празник, който се чества на 24 юни всяка година. На същата дата източно православната 
християнска църква чества деня на Йоан Кръстител и често обредите и традициите на двата празника се преплитат. В 
различните географски области името се произнася по различен начин — в Област София името на празника е Яневден, 
вСтруга — Иванден, в Охрид — Ивъндън, във Великотърновско — Иван бильобер или Драгийка. Празникът съвпада с лятното 
слънцестоене, затова и много от поверията и обичаите са свързани с пътя на небесното светило и култа към него. На този ден 
своя имен ден празнуват всички с имена Еньо, Енчо, Йоана, Йоан, Яни, Яна, Яница, Янина, Янка, Янита, Янко, Янчо. 
Задължителен е обичаят за масово къпане.

• Предполага се, че коренът на празника се крие в тракийската традиция. В Русия празникът се нарича Ива́н Купа́ла и се смята за 
езически народен празник. В Украйна името е Ивана Купала (Купайла), в Беларус името е Купалле. Източните славяни 
отбелязват празника с традиционно нощно къпане в нощта преди Иван Купала. Също има задължително огън, който се 
прескача, а около него се танцува. Билките имат най-голяма сила именно в тази нощ.
Ритуали
===Обиране на плодородието от чужда нива или добитък

• За Еньовден е характерно „грабенето“ (краденето) и „маменето“ на плодородието от нивите и добитъка, макар че ритуала се 
прави и на Гергьовден. Грижата за съхраняване на реколтата и страхът от природните сили са породили още един ритуал —
забраната да се жъне на Еньовден. Според поверието този ден е „хаталия“, „аталия“ (лош ден) и се вярва, че Свети Еньо ще 
порази с гръм нивата на онзи, който не го е уважил на празника му, а е отишъл да работи.

Бране на билки

• Смята се, че на Еньовден различните треви и билки имат най-голяма лечебна сила, особено на изгрев слънце. Затова е най-
добре да се берат рано сутринта преди изгрев слънце. Жените — баячки, магьосници, ходят сами и берат билки, с които после 
лекуват и правят магии. Набраните за зимата билки трябва да са „77 и половина“ — за всички болести и за ,,болестта без име.

•
От набраните билки, между които на първо място е еньовчето, жените правят еньовски китки и венци, вързани с червен конец. В 
някои райони правят толкова китки, колкото са членовете на семейството, наричат ги по именно и ги оставят през нощта навън. 
Сутринта по китката гадаят за здравето на този, комуто е наречена. Еньовските китки и венци се окачват на различни места из 
дома и през годината ги използват за лек — с тях кадят болните, запойват ги или ги окъпват с вода, в която са топили китките 
или венците. С тревите и цветята, набрани на празника, увиват голям еньовски венец, през който се провират всички за здраве. 
Той също се запазва и се използва за лекуване.

• Докато билките, които се берат на Гергьовден се използват за лекуване на добитъка, то еньовденските билки се използват за 
лекуване на хората. С тях според народните вярвания се лекуват бездетни жени, прогонват се зли духове, правят се магии за 
любов и омраза.



Еньовден



Димитровден 

• Димитровден е народен и православен празник, отбелязван 
на 26 октомври в памет на свети Димитър Солунски. Той е роден 
през 3 век в гр. Солун, а баща му е тогавашният градоначалник. 
След неговата смърт императорМаксимиан Херкуп възлага този 
пост на Димитър, който е приет с голяма радост и почит. Като 
управител на Солун Димитър открито изповядва и слави 
християнската вяра. Недоволен от неговото поведение 
император Галерий го хвърля в тъмница. Преди да го осъдят, 
войници влезли в килията му и го убили с копие по време на 
молитва. Тогава християнската църква го провъзгласява за 
мъченик на вярата и светец, а жителите на Солун започват да го 
почитат като покровител на града. За покровирелството на 
светията си съперничат гърци, българи, сърби и руснаци.

• На този ден празнуват: Димитър, Димитрина, Деметра, Дима, 
Димо, Димка, Димчо, Димана, Драго, Драгомир, Драган, Митко, 
Митра, Митка, Митрана, Мита, Даниела, Даниел, Диян/а, Диан/a.



Димитровден

•


