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Възкресение Христово 

 В християнската религия на 
Възкресение Христово 
(Великден) 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. 



 

Празници и обичаи // Великден - YouTube 

 

 

 

 https://www.youtube.com › watch 
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Богослужение 

 Подготовката за честването 
му започва в седмицата преди 
Великден, наричана Страстна 
седмица. Празнува се 6 дни. 
Вечерта преди полунощ в 
събота се отслужва 
тържествено богослужение, 
всички светлини в храма се 
изгасяват и малко преди 
полунощ свещеникът изнася 
запален трисвещник с думите 
(пеейки) 



 

Разлика в датите 

 Разликата между католици и 
православни, която се 
наблюдава в датите на 
отбелязване на Великден е, 
че по отношение на Великден 
православните спазват 
допълнителното изискване, 
Великден да не съвпада с 
еврейската Пасха. В случай 
на такова съвпадение 
католиците и протестантите 
отбелязват Великден, а 
православната църква го 
отлага с един лунен месец. 



 

Подвижните празници 

 Спрямо Великден се 

определят и подвижните 

празници, докато при 

постоянните празници 

няма разминаване, тъй 

като за тях повечето 

православни църкви 

ползват подобен на 

Григорианския 

календар. 

 

 



 

Великденски козунаци 

 Някога преди козунаците 
да станата така популярни 
на този свят празник, за 
Великден са се приготвяли 
така наречените обредни 
хлябове. Те 
представлявали пити, 
украсени и сплетени и с 
отредени 5 места в тях за 
червените яйца. 
Боядисаните яйца се 
поставяли по едно в 
четирите края на питата и 
едно в средата й. 



 

Яйце от шоколад 

Още през 18 век започва 

производството на 

шоколадови яйца.  

 

 



 

Великденският заек  

 Великденският заек като 

символ също е от преди 

разпространението на 

християнската религия. 

Заекът традиционно се 

свързва с плодородието 

и изобилието, а в 

древните ритуали и 

вярвания – и с Луната и 

нейните цикли.  



 

Дървени яйца 

Дървените яйца са 

известни от отдавна,но 

започват да се продават 

1960 година. 



 

Благодаря за вниманието! 


