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Лазаровд
ен Лазаровден е християнски празник, който носи името на Свети Лазар 

неговото име е символ на здраве и дълголетие. Той е бил приятел на Иисус 
Христос, когато умира, четири дни след неговата смърт той е възкресен. 
Празникът се празнува на осмия ден преди Великден. Поради това, че 
Великден се определя по лунния календар, а не по слънчевия, Лазаровден
се пада всяка година на различна дата, но винаги в събота. На този ден се 
изпълнява обичаят Лазаруване, младите жени, наречени лазарки берат
цветя за венците, които ще оплетат за празника Цветница. Момите са
пременени в традиционни фолклорни носии. Те обикалят къщите на 
селото, пеят обредни лазарски песни и благославят за здраве, щастие и 
берекет. Стопанинът на дома ги дарява с яйца, пари, плодове и дребни
подаръци. В миналото на Лазаровден момците от селото са поисквали
ръката на своята избраница. 

 В българската традиция Лазаровден е празник на нивите, пасбищата и 
горите, но и празник на момичетата, които след като лазаруват могат
публично да се момеят, да се обличат и държат така, че да ги харесват
ергените, да имат любим, да се омъжват. Според обичая лазаруване, 
неженените момичета до 16 години стават лазарки. Те са събират на 
групи. Четири от тях са певици, две са шеталици и една кумица, тя води 
групата и прибира подаръците.





Цветница
Един от най-хубавите и шарени пролетни праници в българския 
традиционен календар е Цветница, той се празнува последната 
неделя преди Великден и тогава празнуват всички, които имат имен 
на цветя, дървета и зеленина. У нас символ на този празник са 
върбовите клонки, откъдето идва и още едно име на празника-
Връбница. Момичетата които от предния ден е лазарувала, отива на 
реката, където всички пускат венчетата си по течението и гадаят. 
Момите си избират кумица и гостуват в дома й, където тя е 
приготвила трапезата. Името на обичая е кумичене. Нейната роля на 
кумица продължава до великден.



Великден е денят, в който християните честват
Възкресението на Сина Божи Иисус Христос. В 
християнската религия на Възкресение Христово се 
чества възкръсването на Иисус Христос. То е на 
третия ден, след като Христос 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. Възкресение Христово отразява в 
най-пълен вид християнската догма, а именно –
вярата във възкресението на праведниците в един 
по-хубав свят. На този празник християнската
религия чества връщането на Исус Христос към
живота на третия ден, след като е разпънат на 
кръста и погребан. Жените мироноски откриват
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Великден





Гергьовден
Свети Георги Победоносец се почита както от християни, така и от 
мюсюлмани. Израснал в богато християнско семейство той се 
превръща в ревностен привърженик и защитник на Христовата
вяра, поради което е изтезаван жестоко и обезглавен през 288 
година от император Максимилиан. Той олицетворява идеалния
войн, покровител на войската. Според народните поверия и 
легенди е славен юнак, драконоборец и змееборец, който
спасява девойка от ламята от долната земя и именно този му
образ е застъпен в иконографията - светецът пронизва ламя със
своето копие, възседнал бял кон. Народните вярвания гласят, че 
Свети Георги и Свети Димитър са двама братя близнаци, между 
които е поделена годината. От Гергьовден до Димитровден е 
нейната лятна половина, а времето от Димитровден до Гергьовден
бележи зимната й половина. Така Гергьовден предвещава
настъпващото лято и поставя началото на новата стопанска
година, поради което на празника се спазват много традиции и 

   





С този празник 
приключи моята 
презентация. 
Благодаря ви че 
гледахте. Весели 

!


	Пролетни Християнски празници
	Лазаровден
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9

