
1 ЯНУАРИ 
СУРВА, ВАСИЛЬОВДЕН

Вечерта срещу празника домо-
чадието се събира около софрата, 
която е отрупана с различни ястия 
— всичко онова, което семейството 
желае да има през годината. Сто-
панката припалва четири зърна та-
мян върху лемежа и с кръгови дви-
жения отляво надясно прекадява 
цялата трапеза. След това три пъти 
завърта тавата с  баницата, в  която 
предварително са наречени „къс-
мети“ от дрянови пъпки за имот 
и добруване.

На сутринта, деца с украсени дря-
нови сурвачки, ходят от къща на 
къща и  благославят: „Сурва, сурва, 
година, весела плодна година! Голям 
клас на нива, червена ябълка в гради-
на, жълт мамул на леса, едър грозд на 
лоза, пълни кошери със мед, малки 
пиленца навред! Живо, здраво до го-
дина, догодина, до амина!“

6 ЯНУАРИ
БОГОЯВЛЕНИЕ, ЙОРДАНОВДЕН

Един от най-тържествените цър-
ковни празници, посветен на Кръще-
нието на Исус Христос в река Йордан. 
Смята се още за Ден на светлината 
и  просвещението. След ритуалното 
кръщаване на водата, свещеникът 
хвърля кръста в реката или в морето. 
Мъжете се спускат да го вземат. Вяр-
ва се, че ако кръстът замръзне във 
водата, годината ще е  плодородна, 
а народът – здрав.

7 ЯНУАРИ – СВ. ЙОАН КРЪСТИТЕЛ,  
ИВАНОВДЕН

Този ден 
Хрис тиян-
ската църква 
отрежда на 
най-великия 
от проро-
ците, който 
р е в но с т но 
проповядва 
идването на 
Христос сред хората – на Йоан Кръ-
стител или Предтеча. Светецът се по-
чита като покровител на кумството 
и побратимството.

На Ивановден продължават оби-
чаите и обредите, свързани с вярата 
в  чудодейната здравеносна сила на 
водата. Къпят се булките и  младо-
женците, които са се оженили през 
тази зима до Ивановден, всички 
именници, годените моми и  ергени. 
На Ивановден на обед младоженците 
отиват на гости в дома на своите ку-
мове и им носят кравай, млин, ракия 
и  вино. Кумовете ги канят на тър-
жествена трапеза. Младите гостуват 
и на девера.

8/21 ЯНУАРИ – БАБИНДЕН
Бабинден 

е  един от 
големите на-
родни жен-
ски празни-
ци, посветен 
на „бабите“ 
– жените, 
които пома-
гат при раж-
дане, и  на младите булки и  невести, 
които са раждали.

Обредността през този ден е под-
чинена главно на желанието да се зас-
видетелстват почит и  уважение към 
възрастните жени, които са „бабува-
ли“ на родилките. Още преди изгрев 
слънце майките с деца от една до три-
годишна възраст отиват на чешмата 
да налеят прясна вода. В котлето с во-
дата пускат стрък босилек или здра-
вец. Вземат калъп сапун и една нова 
кърпа и се отправят към дома на ба-
бата да й „полеят“. Всяка жена подава 
на бабата сапуна, полива й вода да се 
измие и  я  дарява с  пешкира, който 

е  донесла. Бабата закичва невестата 
с  китка здравец, вързана с  „марте-
ничка“ – червен и  бял конец. След 
поливането жените даряват бабата 
с ризи, чорапи, платно, които премя-
тат на дясното й рамо. От своя стра-
на, бабата връзва на дясната ръчичка 
на децата, които е отродила червено 
и  бяло конче със сребърна монета 
и също им дава чорапки и ризки. На 
обед булките и невестите се събират 
на празнично угощение в  дома на 
бабата-акушерка. Кулминационен 
момент в  обредността представлява 
обредното изкъпване на бабата-аку-
шерка в реката или на чешмата.

1/14 ФЕВРУАРИ
ТРИФОН ЗАРЕЗАН

Денят е посветен на св. Великомъ-
ченик Трифон. Народният празник 
се нарича още Трифон пияница или 
Трифон чипия, поради общоизвест-
ната легенда за светеца, който отряз-
ал носа си, когато отишъл да зарязва 
лозите. От отколешни времена бълга-
рите почитат св. Трифон като покро-
вител на лозарството и винарството.

На празника се извършва риту-
алното зарязване на лозята. Още 
в ранно утро стопанката омесва тес-
то и изпича хляб, приготвя пълнена 
с ориз или булгур кокошка и ги дава 
на лозаря заедно с  бъклица вино. 
Изпратени тържествено, мъжете 
се отправят към лозята. Щом всеки 
стопанин пристигне в  своето лозе, 
той се обръща към слънчевия изгрев 
и се прекръства три пъти. После от-
рязва първите три пръчки и полива 
мястото с червено вино, светена вода 
и пепел, запазена от Бъднивечерска-
та трапеза. Мъжете избират „цар“, 
наречен с  името Трифон. Качват го 
на каруца, която самите те теглят 
и  по този церемониален начин оби-

Църковни и народни празници и обичаи
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калят лозята и се завръщат в селото, 
носейки на рамене своя цар. С него те 
обхождат къщите, като навсякъде ги 
черпят с ракия и вино. Вечерта царят 
на лозята кани всички мъже в  своя 
дом, където жена му е  приготвила 
богата трапеза. Вярва се, че ако царят 
и мъжете не си попийнат добре, ре-
колтата от грозде и вино няма да бъде 
достатъчна.

14 ФЕВРУАРИ 2010 (ПОДВИЖНА 
ДАТА, ОПРЕДЕЛЯ СЕ ОТ ВЕЛИК-
ДЕНСКИТЕ ПРАЗНИЦИ)
НЕДЕЛЯ СИРОПУСТНА, СИРНИ 
ЗАГОВЕЗНИ

Съобразно с  официалния църко-
вен канон, периодът на Великденския 
пост – „Великите пости“, продължава 
седем седмици. Първата седмица от 
постите българите наричат „сирни-
ца“ или „прошка“, защото право-
славната религия разрешава кон-
сумацията на масло, сирене и  яйца. 
На вечернята се извършва взаимно 
опрощение.

„Сирната неделя“ е наситена с бо-
гата обредност. Още преди обед 
младоженците тръгват на гости у ку-
мовете и  своите възрастни родстве-
ници – родители, братя и  сестри, 
побратими. Те им целуват ръка и им 
искат прошка. „Прощавай!“ – казват 
младите, когато се наведат да целунат 
ръката. „Господ да прощава, простен 
да си!“ – благославят възрастните. 
Вечерта цялото домочадие се нареж-
да около трапезата.

1 МАРТ – БАБА МАРТА

В  традиционния народен свето-
глед на нашия народ, Баба Марта 
е  своеобразна митологична персо-
нификация на пролетта и  на самия 
месец. Нейният нрав е  много непо-
стоянен. Старицата е  ту сърдита, ту 
усмихната и  весела. Настроението 
й  оказва силно въздействие върху 
времето.

На първи март се връзват бели 
и  червени усукани конци – „марте-
нички“. Мартенички се връзват на 
дясната ръчичка на децата, по плит-
ките на момите, на плодните дръвчета 
и на рогцата на домашните животни.

25 МАРТ – БЛАГОВЕЩЕНИЕ

Православната Християнска 
Църква празнува този ден в чест на 
благата вест за раждането на Спаси-
теля, която Архангел Гавраил съоб-
щил на Дева Мария. Българите на-
ричат празника още „Благовец“ или 
„половин Великден“.

Народното поверие гласи, че на 
Благовец долитат кукувиците и ляс-
товиците, за да донесат благата вест, 
че зимата си е отишла и лятото е до-
шло. Въз основа на народната ети-
мология на названието на празника 
(Благовец – благо, сладко) се смята, 
че всяка рана зараства на този ден 
много бързо. Затова именно на Бла-
говец се пробиват ушите на момиче-
тата за обеци.

27 МАРТ (ПОДВИЖНА ДАТА)
ЛАЗАРОВДЕН

Православната Християнска 
Църква посвещава този ден на Лазар, 
когото Иисус Христос възкресил на 
четвъртия ден след погребението му 
в знак на благодарност за проявеното 

от него гостоприемство.
Празникът се характеризира с ня-

колко старинни момински обичая – 
лазаруване, кумичене и  боенек. На 
самия Лазаровден рано сутринта, 
пременени в  нови и  чисти момин-
ски носии, закичени с венци и свежи 
китки по главите, лазарките тръгват 
на групи по махалата да обикалят 
селските домове. През цялото време 
пеят празнични обредни песни, като 
изпълняват и  своя ритуален танц, 
наричан най-често „боенек“. Сто-
панката кара лазарките да подскачат 
високо и да потропват с крака, за да 
растат високо посевите и да се плодят 
домашните животни. После тя даря-
ва девойките с яйца, които те събират 
в кошнички.

28 МАРТ (ПОДВИЖНА ДАТА)
ВРЪБНИЦА, ЦВЕТНИЦА

Цветница се пада в неделята след 
Лазаровден, една седмица преди 
Великден и  е  един от най-хубавите 
пролетни празници. Посветена е  на 
тържественото посрещане на Иисус 
Христос в  Йерусалим с  маслинови 
и лаврови клонки. Затова на този ден 
всички отиват на празничната цър-
ковна литургия с  върбови клонки, 
китки от здравец и  други пролетни 
цветя.

След като свещеникът освети вър-
бовите венчета, те се отнасят вкъщи 
и  се поставят пред домашната ико-
на. С тях жените баят против уроки 
и  болести. Често когато през летни-
те месеци загърми и завали град, те 
изнасят върбовите венчета на двора 
и изричайки магически заклинания, 
гледат през тях облака, за да се разне-
се той надалеч. �
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