
                          

 

 

                                    Български светци и празници 

           
       Още от древни времена вярата и традициите сплотявали 

българите, а днес, разпръснати по света, празниците и обичаите ги 

връщат към техните корени. 

          Живея в град Прага, но имам щастието да ходя на българско 

училище, в което изучаваме и разговаряме за нашите празници. 

Винаги ми е било чудно защо  българчетата, които ходят в чешки 

училища, не знаят кога е създадена българската държава и какво 

честваме на 3 март?! А дали знаят какво се прави на Нова година, на 

1 януари? Много се радвам, че живея в комплек, заобиколен от 

българи и точно на този празник -Свети Василий(Васильовден)се 

събираме момчета, обикаляме домовете и сурвакаме стопаните за 

здраве и берекет. Една седмица по-късно, на 7 януари празнуваме 

именния ден на моята майка- Ивановден, когато се чества Свети Йоан 

Кръстител. 

          Важна дата за всеки българин е 3 март-Денят на освобождението 

на България от османско робство. В училище винаги подготвяме 

интересни програми, които представяме не само на родители, учители 

и ученици, а и на важни гости като Посланика и Консула на 

Република България, гости от Българския културен  институт в 

Прага и си тръгват с грейнали и удовлетворени лица от нашето 

старание. 

          С идването на пролетта, се зареждат и много празници като 

Задушница, Месни Заговезни, Сирни Заговезни, Лазарица, Цветница.  

Според българската народна традиция на Лазаровден младите моми 

Лазарки обикалят домовете, пеят и танцуват, домакините ги даряват с 

яйца, парички и лакомства и се вярва, че всяка къща, в която влязат, 

ще бъде честита през цялата година. На този ден и на нас ни гостуват 

и ни радват малките дечица от комплекса. В църквата се извършва 

литургия в памет на Свети Мъченик Лазар Български. На следващия 

ден е Цветница-празникът на пролетта и цветята. Всяка година аз и 

моите родители отиваме на църква, където свещениците ни 

освещават върбовите клонки и венчето, което окачваме на входната 

врата до следващата година.То носи здраве на здравите и излекуване 

на болните. 
          Един от най-светлите празници е, разбира се, Великден-

Възкресение Христово. На Велики четвъртък ние обагряме яйцата, 

като първото е червено, символизиращо кръста на Господ, затова с 



него се прави кръстче на челата на децата, за да са живи и здрави. В 

навечерието и на този празник, винаги ходим на църква с мама и 

татко, за да присъстваме на тържествената литургия и със запалени 

свещи обикаляме три пъти храма за здраве и щастие и се 

поздравяваме с “Христос Воскресе“.С нетърпение чакам да дойде 

неделята, да се чукаме с яйцата и да разберем кой ще бъде борецът. 

Е,моите бяха последните няколко години и наистина не съм боледувал. 

          Важен празник в народния календар на българите е Гергьовден 

на 6 май. Чества се Свети Георги Победоносец. В някои народни 

вярвания той се смята за славен юнак, драконоборец и змееборец, 

който спасява девойката, като убива ламята от долната земя. Вярва се, 

че Свети Георги и Свети Димитър са братя. Първият-донася лятото, 

защото тогава се пробужда пролетта, а вторият-зимата, когато е 

прибрана реколтата. 

          През месец май отбелязваме друг важен ден-Деня на 

българската просвета и култура и на славянската писменост и  

отдаваме почит на Светите братя от Солун Кирил и Методий, създали 

глаголицата. Когато ги споменавам, винаги в ушите ми зазвучава 

песента-химн “Върви народе възродени“ и ми се повдига 

настроението. 
          Следващ важен празник е Димитровден, който бележи края на 

стопанската работа-прибирането на реколтата и на есенната сеитба. 

От Димитровден започва зимата. За Свети Димитър и този празник 

научих нещо повече тази година в пети клас, в час по литература. 

          Когато видя мама, че готви пълнен шаран, се досещам, че е 

дошъл Никулден /6декември/-празник на 

рибари,моряци,пътешественици. Тогава честваме деня на Свети 

Николай  - господарят на целия подводен свят. 
          Много са празниците, които заемат важно място в българската 

празнична традиция. Някои от тях само ще спомена: Св.Св. 

Константин и Елена-празник на нестинарите,Спасовден, Еньовден, 

Петровден, Илинден, Света Ана, Симеоновден, Кръстовден,Света 

София, Вяра, Надежда и Любов и др., а годината завършваме с 

големия християнски празник Рождество Христово. 

          Колко именници има на всички тези празници, а моят имен ден 

е на първи март-Баба Марта.Този празник си е наш български и е 

много интересен както за всички, така и за чехите. 

          Не искам да пропусна и други два български национални 

празници – Съединението и Независимостта на България. 

          Мисля си, че всички тези празници свързват не само моето, но и 

други български семейства по света и ни карат да се гордеем с това, че 

сме българи, запазили традициите и обичаите си.Така както мама и 



татко са ме учили за тях и аз ще разказвам на моите деца, където и да 

се намирам по света, и ще се стремя българските традиции да имат 

важно място в живота и на моето семейство. 
 

 

Мартин Радев,11г.,ученик от 5 клас 
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