
6 май – Гергьовден –

Ден на храбростта

БОЙКА БОЙКОВА 8Б 23 СУ „ФРЕДЕРИК ЖОЛИО – КЮРИ“



Гергьовден

 На 6 май отбелязваме Гергьовден, в 

който се чества Св. Георги 

Победоносец, един от най –

големите български празници.

 Празникът предвещава 

пристигащото лято и е свързан с 

новата стопанска година – затова 

денят е изпълнен с много обичаи, 

свързани със земеделието, 

скотовъдството и здравето.



Свети Георги Победоносец

 Светията е почитан както от 
християни, така и от мюсюмани.

 В иконите се изобразява на бял кон, 
пронизващ с копие змей.

 Според християнското му житие е 
бил славен военен стратег.

 Пък българските легенди го 
представят като славен юнак, 
спасяващ девойка от ламята от 
долната земя.



Росата и водата

 В нощта срещу празника хората 
отиват на някоя ливада или поляна, 
където се търкалят в росата.

 Някъде ходят боси по росата или си 
мият лицето и ръцето с нея, другаде 
я и пият.

 Това се прави от хората, за да са 
здрави и да не ги боли кръста.

 Някои си събират роса и я носят  
вкъщи, защото се вярва, че има 
целебни сили.



Росата и водата

 Освен „къпането“ в роса се 

практикува къпане в реки и извори.

 Както при росата, така и при 

измиването с вода съществува 

обичаят да се носи вкъщи вода, с 

която замесват обредни хлябове.



Зеленината и обредите за 

плодородие

 Младите жени и деца берат свежи 

зелени растения, с които окачват 

праговете на домовете и кошарите.

 Вярва се, че рано сутринта на 

Гергьовден билките имат особена 

целебна сила и затова се берат и 

билки.



Обреди около животните и 

жервеното агне

 На Гергьовден рано сутрнта се 

извършва ритуално извеждане на 

животните на първа зелена паша, 

като стадото се подкарва със 

зелена пръчка.

 Овчарите отварят вратата на 

кошарата и която овца излезне 

първа  я украсяват с венци.



Обреди около животните и 

жервеното агне

 Изборът на жертвеното животно е 

различен – някъде е първото родено 

агне през година, а други първото 

агне, което излезне от кошарата.

 Преди да се заколи, то също се 

окичва с венец или цветя, захранва 

се със свежа зеленина и се запойва 

с вода, някъде го прекадяват с тамян 

или свещеникът му чете молитва.



Празничната трапеза

 Един от най-характерните обичаи за 

Гергьовден е приготвянето на курбан 

от мъжко агне.

 Цялото семейство се събира на 

трапезата задължителни присъства 

печено агне и обредният гергьовски 

хляб.



Ден на храбростта

 Освен Гергьовден празнуваме Ден 

на храбростта.

 Денят на храбростта започва да се 

чества от Българската армия още с 

нейното създаване.


