
Гергьовден-Ден на Храбростта и  
Българската армия 



ГЕРГЬОВ-ДЕН
 Гергьовден е един от най-

големите празници през
годината. По традиция той 
винаги се отбелязва на 6 май. 
Също така този ден е обявен и за 
официален празник на 
Българската армия, Ден на 
храбростта и Празник на овчаря.

 Св. Георги Победоносец е един 
от най-почитаните светци, син на 
богати родители християни. Така
той става страстен привърженик
на Христовата вяра и като неин
защитник е жестоко изтезаван и 
обезглавен. Георги се превръща
в образец на „идеалния воин-
християнин“ и светец-
покровител на войната и 
войската.



 Жената в къщата става рано 
сутринта на Гергьов-ден още
преди изгрев слънце, премита
двора и пътя и закичва
вратите със здравец, цъфнала
клонка от плодно дръвче и 
люляк за здраве. Зелинината
остава по вратите, докато
изсъхне. Това се прави за 
здраве, щастие и берекет през
годината.

Отколешната традиция повелява
на този ден да се коли агне. То 
трябва да е първото, родило се 
през годината. Народните
кулинарни традиции изискват
преди да се заколи, агнето да се 
захранва със зеленина и да се 
запойва с вода.

https://sanovnik.bg/obichai
https://grad.bg/%D0%90%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://sanovnik.bg/n4-100166-%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B8_%D0%B8_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8


 Жертвеното агне за празника се 
пече цяло. Преди консумация
задължително се освещава
в църквата. Освен него на масата
не трябва да липсват свежи 
зеленчуци и зеленина. Заложете
на репички, зелена 
салата и пресен лук.

Обичаи

Наред с обичаите за здраве и плодородие се 
извършват и обреди за прогонване на злото, 
което може да повлияе зле на животните и 
да отнеме плодовитостта и млечността им. 
Народът упражнява защитна магия чрез 
използване на растения и храсти, покрити с 
тръни и бодли, жилещи и лютящи, със силна
и натрапчива миризма- чесън, коприва, глог, 
къпина.

http://pochivka.com/carkvi/
https://gotvach.bg/n5-56133-%D0%94%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BC_%D0%B4%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D0%B8_%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%87%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5
https://gotvach.bg/n7-10068-%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8
https://recepti.gotvach.bg/zelenasalata/
https://gotvach.bg/n5-18678-%D0%A5%D0%B0%D0%BF%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5_%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD_%D0%BB%D1%83%D0%BA_%D0%B7%D0%B0_%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%B6%D0%B0


ТРАПЕЗАТА

 Гергьов-ден задължава на 
масата да присъстват всички
членове на семейството. 
Разчупва се обреден хляб и 
всеки трябва да изпие по 
чаша прясно мляко.

Сиренето и изварата също са
добра идея. Най-добре е да са
домашни. Ако се следват всички
препоръки, ще трябва да има
агнешка дроб сърма, варено 
жито, баница и вино. Традицията
повелява да не се дават назаем
млечни продукти.

https://ezine.bg/semeistvo
https://recepti.gotvach.bg/obreden/
https://gotvach.bg/n7-27754-%D0%9F%D1%80%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%BE_%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%BE
https://recepti.gotvach.bg/%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5/
https://gotvach.bg/n7-19591-%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://recepti.gotvach.bg/r-4258-%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE_%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%BE_%D0%B7%D0%B0_%D0%91%D1%8A%D0%B4%D0%BD%D0%B8_%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%80
https://recepti.gotvach.bg/%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8/
https://recepti.gotvach.bg/%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE/


БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! 

Изготвено от: Беатрис Станимирова от 8д клас


