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Честване 

На 6 май празнуваме 
Гергьовден - един от най-
големите празници в 
народния календар, 
отбелязван в чест на 
Свети Георги Победоносец 
и като Ден на храбростта 
и Българската армия. 

 

 



Чудесата на Георги 

Едно от най-известните 
чудеса, извършено от св. 
Георги и заради което често е 
изобразяван на иконите като 
конник, убиващ змей, е чудото, 
станало близо до град Вирит, 
днешен Бейрут, недалеч от 
град Лида, където лежало 
тялото на светеца. 



Начало на пролетта 

Гергьовден е един от най-
обичаните пролетни 
празници, тъй като бележи 
началото на пролетта. Той 
е свързан с пробуждането 
на природата и с 
раззеленяването на гори и 
ливади, насищащи въздуха с 
аромат на цветя, треви и 
билки. Това е причината 
празникът да се нарича още 
"Цветен Георги". 



Обичаи на Гергьовден 

През деня на Гергьовден се 
извършват различни обичаи 
свързани със здравето. На 
този ден се заравя в земята и 
великденското червено яйце, 
за да е плодородна нивата. 
Рано сутринта най-
ранобудният прибягва до 
поляната за коприва и с нея 
шибва всички у дома по 
ходилата - да не ги настига 
злото през годината 

 



Традиция на Гергьовден 

На празника е добре да се 
отъркаляме в росата за 
здраве, а който измие 
лицето си с гергьовски 
капки от тревата ще 
прогони луничките. 
Болните се къпят в "лява 
вода" - там където реката 
завива на ляво, за да се 
излекуват. 



Жертвеното агне 

Младите жени и децата 
набират билки - гергьовче, 
здравец, коприва и чесън. Все 
тревици против "лоши очи" и с 
тях свиват венци, същите, с 
които ще окичат жертвеното 
агне. Обредно на Гергьовден се 
издояват животните, а от 
млякото се дава на всеки 
близък да пийне, друга част се 
изсипва в реката да е обилно 
млякото. 



Специални ястия на трапезата 

Приготвя се специален 
обреден хляб украсен с 
агънца, кошара, овчарска 
гега. Хлябът и печеното агне 
се освещават, след което 
всички се събират на големи 
трапези, играят ситни 
хорца, люлеят се на люлки, 
теглят се на кантар за 
здраве. А после костите от 
курбана заравят в земята. 

 



Празничната трапеза 

На празничната гергьовска 
трапеза има опеченото агне, 
принесено за курбан. 
Задължително се слага 
пресен чесън. На трапезата е 
и първото издоено мляко. В 
някои райони с него например 
приготвят и сутляш (мляко с 
ориз). Поднася се също сирене 
и квасено мляко.  



Имен ден  

Името Георги 
произхожда от гръцки 
език и означава 
„земеделец”. Имен ден на 
Гергьовден празнуват: 
Георги,Генчо, 
Ганчо,Гиньо, Гео, Гиргин, 
Гоце, Гюро, Йорго,  
Гергана, Гергина, Гинка, 
Ганка, Гюрга.  



Благодаря за 
вниманието! 


