
Гергьовден-Ден на

храбростта и Българската 
армия



Гергьовден

Гергьовден в България се 
нарича денят, в който се чества 
Свети Георги Победоносец на 6 

май. Обявен е 
за официален празник 

в Република България, както и 
за Ден на храбростта и 

Българската армия. Чества се и 
като Празникът на овчаря.

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8_%D0%B2_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F


Ден на храбростта и 
Българската армия

Денят на храбростта 
започва да се чества 

в Българската армия още с 
нейното създаване. 

Празникът се чества на 6 
май, но е официално 

учреден на 9 януари 1880г. 
от княз Александър I 

Батенберг.



Църковен празник

На този ден Българската православна църква 
чества деня на Свети Георги Победоносец –

мъченик за християнската вяра , загинал 
през 303 г. при управлението 

на римския император Диоклециан.



Имен ден

Гергьовден е петият най-
празнуван имен ден в 
България, 
след Цветница, Ивановден,
Архангеловден 

и Стефановден.Той е имен 
ден на хората с имената 
Георги, Генчо, Гергана, 
Гинка, Ганка, Ганя, Ганчо, 
Георгия и производните 
им.



Народен календар

В българския народен календар 
Гергьовден е един от най-
големите празници през 
годината и най-
големият пролетен празник. С 
него започва лятната половина 
на стопанската година, 
завършваща на Димитровден. В 
българската традиционна 
духовна култура това е един от 
най-големите празници, по-
почитан и от Великден.

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:S.George_(Russian_North,_17th_c.,_Karelia_museum).jpg


Росата и водата

В нощта срещу празника, преди да 
пропеят петлите, хората отиват на 
някоя ливада или поляна, където се 
търкалят в утринната роса ,защото 
народното вярване твърди, че по това 
време на годината всичко е „повито с 
блага роса”. Освен „къпането“ в роса 
се практикува и обредното къпане в 
реки и извори.



Празнична трапеза

Тя обикновено е общо селска. Прави се 
извън селището някъде на зеленина –
обикновено при оброчище, параклис или 
манастир . След като се освети, на нея се 
носят опечените агнета, обредните 
хлябове, прясно издоеното мляко и 
подсиреното от него сирене, квасено мляко 
и други подобни. На този ден за първи път 
през годината се яде пресен чесън, който 
задължително присъства на трапезата.
Веселието е задължително по време на 
празника.



Представена от Кристиана 
Кирова 8 “Б” клас


