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Снимка: Интернет

Голяма Богородица
Именици: Мария и нейните производни – Мара, Мариела, Мариета, Маша, Мария-Магдалена, Мариан, Марио.
Успение Богородично се чества на 15 август и е най-големият от посветените на Богородица празници. 

Според библей-
ските предания, 
когато станала 

на 64 години, при Бо-
жията майка се явил 
архангел Гавраил, по-
дал й палмова клон-
ка и й възвестил, че 
след три дни духът 
й ще се пресели в 
царството небесно. 
Тя съобщила това на 
Йоан Богослов, укра-
сила дома си, раздала 
дрехите си на бедни 
жени и помолила да 
бъде погребана в Гет-
симания при Йосиф 
и родителите й.

В определения ден 
легнала на леглото си 
и по някое време свет-
лина озарила стаята й. 
Христос, обкръжен от 
светци и ангели, до-
шъл да прибере майка 
си. Апостолите я по-
гребали, както била 
поискала, но на тре-
тия ден отворили пещерата, за да й 
се поклони завърналият се от Индия 
апостол Тома, и видели, че тялото й 
го няма. Останала била само плаще-
ница. Смъртта на Богородица се ока-
зала само успение (заспиване), оттук 
идва и названието, под което е извес-
тен денят на нейната смърт.

По божествен начин смъртта на 
Дева Мария събира всички апостоли 
и те сядат заедно на прощална трапе-
за в нейна чест. Когато благославяли 
хляба, тя самата се явила пред тях. 
В чест на това събитие на този ден 
църквата отслужва тържествена ли-
тургия и прави възношение – възди-
гане на хляба.

Народът ни е съхранил за Богоро-
дица, майката на младия Бог, обич и 
респект, вяра в нейната непорочност, 

вълшебна сила и справедливост. Ма-
рия е дарена от Създателя на родите-
лите й с условие, когато навърши 7 
(или 12) години, да бъде пратена да 
служи на Бога. Тя е девойката, заче-
нала от елмазено камъче или от кит-
ка босилек. Тя е щастливата майка, 
пред която цялата природа застива, 
за да премине с Младенеца в ръце. 
Богородица има силата да кълне и 
да благославя. Обикновено клетвите 
й обричат на безплодие и безполез-
ност, а благословията й е свързана с 
многобройна челяд, спорен труд и 
берекет. Вярва се, че модата в жен-
ските дрехи е създадена също от 
нея. Като ходела от село на село все 
с различни костюми, жените почна-
ли да си шият като носиите, с които 
я видели, и така сътворили цялото 

пищно разнообразие от 
форми и цветове. 

У нас празникът се 
предшества от Богоро-
дичните пости, които 
продължават две сед-
мици. Св. Богородица 
се почита като закрил-
ница на майчинството 
и на жените, като за-
щитница на семейното 
огнище. Това е праз-
ник, честван от всички 
жени, затова в този ден 
не се подхваща женска 
работа. Жените даряват 
кърпи, ризи, пари, цве-
тя. Тогава се раздават и 
първите предварително 
осветени в църква пло-
дове за сезона – грозде, 
дини, както и обредни 
хлябове за здраве и за 
„Бог да прости умрели-
те“. На Голяма Богоро-
дица църквата почита 
паметта на своите да-
рители. В много села и 
градове се устройват 

събори и курбани. 
Народът ни правел и своите ме-

теорологични прогнози – каквото е 
времето на следващия ден, 16 август, 
такова ще е през цялата есен. 

Успение Богородично е и храмо-
вият празник на Троянския мана-
стир, където всяка година се провеж-
да тържествено поклонение-шествие 
на чудотворната икона на Богороди-
ца. Петнайсети август е и Денят на 
Варна. Тогава е храмовият празник 
на Катедралния храм-паметник „Св. 
Успение Богородично“ в града. Ос-
вен варненци празнуват и несебър-
лии, и жителите на Арбанаси.

Традиционната трапеза за праз-
ника включва жито, царевица, варе-
на тиква, прясна пита, мед, каша с 
пиле, грозде и диня. ◆

Богородица Троеручица от Троянския манастир


