
Празници и традиции

24 ЮНИ
РОЖДЕСТВО НА ЙОАН 
КРЪСТИТЕЛ (ЕНЬОВДЕН)

Празникът носи белезите на 
развит в  миналото слънчев култ. 
В  ранно утро всички излизат по 
високите поляни, за да наблюдават 
изгрева. Според поверието, на този 
ден слънцето се изкъпва в  реката 
или морето, играе и поема своя об-
ратен път към зимата. Затова каз-
ват, че св. Еньо си облича девет ко-
жуха и отива да моли Бог да доведе 
зимата. Жените берат цветя и бил-
ки, правят от тях голям венец и  се 
провират през него заедно с децата 
за здраве.

В  Южна България на този ден 
се изпълнява обичаят Еньова буля. 
Всички девойки в  предбрачна въз-
раст, налели от вечерта „мълчана 
вода“, т.е. налята мълчешком, на-
кичени с  набраните преди изгрев 
билки, обличат малко момичен-
це – сираче, в  невестински дрехи, 
забраждат го с  червено було и  го 
носят поред на раменете си околов-

ръст селото, като пеят специални за 
празника песни. Спират се на всеки 
кръстопът, за да изпълнят песента 
си за здраве и берекет, обхождат ме-
рите, нивите. Играят и  предназна-
чено за случая хоро, преди да влязат 
в  самото село. Хорото е  спокойно, 
със стъпките на „буенец“. Мело-
диите са строги и  тържествени. 
Девойките завършват обиколката 
си в  определена къща, където ще 
стане ладуването, гадаенето и  вся-
ка пуска в  котле свой знак – китка 
или пръстен. Момиченцето, наре-
чено „Еньова буля“, бърка в котлето 
и  вади „късметчетата“. Действието 
е съпроводено с припявания, които 
предричат за какъв ерген ще се омъ-
жи момата.

Ладуването се провежда от мо-
мите в  различни дни на годината 
– най-вече на Васильовден, на Гер-
гьовден /6 май/ и  на Еньовден /24 
юни/.

29 ЮНИ
СВЕТИ ПЪРВОВЪРХОВНИ 
АПОСТОЛИ ПЕТЪР И ПАВЕЛ 
(ПЕТРОВДЕН)

Апостол Петър, брат на Ап. Ан-
дрей, бил рибар от гр. Капернаум на 
брега на Галилейското езеро. Спо-
ред Евангелския разказ, Христос 
повикал двамата братя да тръгнат 
след него и  те го следвали до деня 
на неговото Възнесение. Еврейско-
то име на апостола било Симон, 
а името Петър, което означава „ка-
мък“, му било дадено от Исус Хрис-
тос. След Възнесението, Апостол 
Петър разпространявал християн-
ството в Сирия, Кападокия, Галатия 
и Понт. Преданието уверява, че за-
гинал мъченически заради вярата 
си, заедно с Апостол Павел.

Апостол Павел не е  от кръга на 
Христовите ученици. Роден в Мала 
Азия, той бил фарисей – член на 
еврейска секта, която преследва-
ла християните. В  книгата „Дея-
ния на на Св. Апостоли“ /XI гл./ се 
разказва, че на път за Дамаск имал 
необикновено видение, от което за-
губил зрението си и чул Божия глас 
от небето. Това събитие било по-
вратно в живота му. Излекуван, той 

се покръстил и станал най-ревност-
ният разпространител на христи-
янската вяра. Наречен е  „Апостол 
на езичниците“. Проповядвал в Ан-
тиохия, Киликия, Кипър, Галатея, 
Ефес, Атина, Македония, Коринт, 
Испания. Завършил живота си 
в Рим на 29 юни 67 г. В Новия завет 
на Библията са поместени 14 негови 
послания до новопокръстени във 
вярата, в  които разяснява христи-
янските ценности и  правилата на 
църковния живот.

1 ЮЛИ
СВ.СВ. БЕЗСРЕБРЕНИЦИ КОЗМА 
И ДАМИАН, СВЕТИ ВРАЧ

Първият ден на юли е празник на 
всички лечители. Набраните от тях 
в  нощта срещу Енювден билки, се 
разпределят и сортират.

20 ЮЛИ
СВ. ПРОРОК ИЛИЯ (ИЛИНДЕН)

Ревностен последовател на Бога 
и яростен изобличител на идолопо-
клонничеството, пророк Илия жи-
вял по време на цар Ахав и царица 
Йезавел, които се кланяли на езиче-
ския бог Ваал. Разгневен от нежела-
нието им да спазват заповедите на 
истинския Бог, светецът опитвал 
да им посочи правилния път чрез 
заплаха от суша и глад, чрез чудеса 
и усърдни проповеди. Пророк Илия 
успял да обърне мнозина в правата 

Св. Йоан Кръстител, стенопис от XIV в., 
иконостас на Московския Кремъл

Св. Илия, българска икона
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вяра, но владетелите и по-голямата 
част от народа тънели в  безчестие. 
Огорчен, но несломен, той продъл-
жил заедно с ученика си Елисей да 
обикаля сред хората и да ги поуча-
ва. След като получил предизвес-
тие, един ден пророкът бил отнесен 
на небето от огнена колесница, като 
оставил на Елисей само горната си 
дреха.

Юдеите вярвали, че той отново 
ще слезе сред тях преди идването на 
Месията. Ето защо когато след мно-
го години се появил Йоан Предтеча, 
той често бил смятан за върналия се 
на земята пророк.

Св. Илия се почита от всички 
християни като най-големия биб-
лейски пророк и – заедно с Мойсей 
– за един от двамата най-велики 
старозаветни мъже.

27 ЮЛИ
СВ. СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ

Почитта на българската църква 
към делото на Равноапостолите Ки-
рил и Методий и техните най-близ-
ки ученици се изразява и в общото 
им честване като Св. Седмочисле-
ници. Освен двамата първоучители, 
в  това свещено число влизат уче-
ниците им Климент, Горазд, Наум, 
Ангеларий и  Сава. Традицията да 
се честват заедно е  много стара. 
Най-рано имената на седмината се 
споменават в  Пространното житие 
на св. Климент Охридски от архи-
епископ Теофилакт, написано към 
края на XI в. През XIII век култът 
към Седмочислениците е  разпрос-
транен из българските земи.

30 ЮЛИ
БОГОРОДИЧНИ ЗАГОВЕЗНИ

Богородичният пост продължава 
две седмици и  свършва с  големия 
християнски празник Успение на 
Пресвета Богородица /15 август/, 

познат сред българите като Голяма 
Богородица. По традиция Божията 
майка се почита като покровителка 
на семейството, на децата и на раж-
даемостта. Затова в деня на нейния 
празник жените украсяват иконата 
на светицата с цветя, поставят пред 
нея дарове – кърпи, ризи и  пари. 
Това се прави за забременяване 
и  леко раждане, за здравето на ро-
дилките и  децата. Жените си раз-
менят украсени обредни хлябове 
и  питки. Средата на Богородични-
те пости се нарича Преображение 
Господне или Сотировден /6 ав-
густ/. На този ден по традиция се 
бере първото узряло грозде. То се 
носи в черквата да се освети от све-
щеник. След това жените раздават 
гроздето заедно с други плодове за 
здраве и благополучие.

6 АВГУСТ
ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ

Християнската църква чества 
деня на Преображението Госпо-
дне като спомен за небесната слава 
и мощ на Спасителя.

Когато Иисус Христос ходил 
сред хората и проповядвал, мнози-
на проявили съмнение в  неговата 
божествена същност. Те приема-
ли пророчествата на Стария завет 
буквално и  си представяли, че из-
пратеният от Бога Спасител ще въз-
станови царското достойнство на 
Израилевата държава, ще седне на 
престола и  ще прогони чуждите 
господари. Дори сред Христовите 
ученици имало такива, които труд-
но приемали неговото учение за 
смирение и  за поемане на страда-

ния в името на Бога, за преходнос-
тта на земната слава и за вечността 
на небесния живот. Ето защо той се 
изкачил заедно с трима свои учени-
ци – Петър, Яков и Йоан на Тавор-
ската планина. След вглъбена мо-
литва Иисус изведнъж се явил пред 
тях преобразен – лицето и дрехите 
му светили с ослепителна светлина. 
До него стояли великите библейски 
пророци Мойсей и  Илия. Чул се 
глас от небето, който посочил Ии-
сус като Божи син. Когато посмели 
отново да отворят очи, Христовите 
ученици го видели в  обикновения 
му човешки облик.

15 АВГУСТ
УСПЕНИЕ БОГОРОДИЧНО

След Възнесението на Иисус 
Христос, Апостолите очаквали 
в  Ерусалим обещаното слизане на 
Светия Дух. С  тях била и  майката 
на Иисус – Света Богородица Ма-
рия. Тя живеела в дома на Йоан Бо-
гослов, комуто Синът Божи я пове-
рил в последните минути на земния 
си живот. След слизането на Светия 
дух над Апостолите, те се отправи-
ли в  различни краища на света, за 
да проповядват Словото Божие на 
различни езици. Света Богородица 
останала в  Ерусалим и  прекарала 
дните си в  молитви. След години 
й  се явил Архангел Михаил и  като 
й  подал палмова клонка, й  извес-
тил, че след три дни тя ще се пресе-
ли при сина си в Царството небесно. 
Света Багородица с  радост приела 
тази вест и започнала да се готви за 
събитието. По Божие чудо в  дома 
й пристигнали всички Апостоли, за 
да я  изпратят в  последния й  земен 
път. В уреченото време сам Иисус се 
явил в небесна светлина, за да вземе 
душата на майка си. Апостолите по-
гребали тялото й в Гетсимания, а на 
третия ден тя била взета на небеса-
та. Денят на Богородничното Успе-
ние е един от най-големите христи-
янски празници. �

Успение Богородично, икона, Зографски 
манастир

Св. Седмочисленици, икона от 18 в.

Преображение Господне, икона от 14 в.
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