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Великден (Възкресение 
Христово) е денят, в който 

Християните честват 
Възкресението на Сина 
Божи Иисус Христос.



-Заговезни
Заговезни е важен празник с 

подвижна дата, която се 
празнува винаги в неделя, осем 

седмици преди Великден. На 
този ден за последен път преди 

началото на Великия пост е 
позволено да се яде месо.



- Велики пости
Великият пост е период от 

седем седмици в 
християнството, който 
предхожда най-големия 

православен, християнски 
празник Възкресение Христово 

(Великден). Това е най-
продължителният и важен 

постен период в годината, част 
от подготовката за Великден. 



-Лазаровден
Лазаровден, Лазарица или Лазарова 
събота се празнува винаги в съботата 
преди Цветница, на осмия ден преди 
Великден. Празникът се отбелязва в 
чест на Свети Лазар – защитник 

на християнството. Празникът носи 
пролетно настроение и се очаква с 
нетърпение от жителите и гостите 
на селата и градовете.

https://www.dechica.com/nauka/nauka-praznici/%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B4%D0%B5%D0%BD/
http://www.youtube.com/watch?v=fRHWKgNvrQA
http://www.youtube.com/watch?v=fRHWKgNvrQA


-Цветница
Празникът се пада в шестата 

неделя на Великия пост. На този ден 
в църквата се отслужва молитва и 
се благославят върбови клонки. Те се 
раздават на вярващите и всеки ги 

отнася до дома си за здраве. 
Върбовите клонки символизират 

палмовите, с които е бил посрещнат 
в Йерусалим Исус Христос.

http://www.youtube.com/watch?v=WM2zcI8Oa1w
http://www.youtube.com/watch?v=WM2zcI8Oa1w


-Страстна седмица
Последната седмица от земния 

живот на Господ Иисус Христос се 
нарича "Велика" или "Страстна 

седмица". Седмица на 
страданията, прелюдия към вечния 

живот. Животът на Господа 
наближава своя край. 

Започва Страстната седмица -
Любопитно-ВИДЕО

https://www.vesti.bg/lyubopitno/na-dneshniia-den-triabva-da-pochistim-domovete-si-6080845


-Велики четвъртък

Велики Четвъртък, най-
важният ден от 

Страстната седмица и 
първият преди празника 
Възкресение Христово, в 

който според традицията 
се боядисват яйца.

Велики четвъртък е - най-важният ден от 

Страстната седмица (ВИДЕО) - Великден

https://dariknews.bg/novini/velikden/veliki-chetvyrtyk-e-naj-vazhniiat-den-ot-strastnata-sedmica-video-2162020


-Велики петък
Разпети петък е денят, в който е 
разпнат Божият син Иисус 
Христос, за да стане изкупителна 
жертва за греховете на 
човечеството. На този ден от 
Страстната седмица постът в 
Православната църква е особено 
строг – тогава нито се яде, нито се 
пие. В петък Вярата повелява да не 
се подхваща каквато и да е работа.



-Велика събота
На Велика събота се правят 
последни приготовления за 

празника. Почиства се къщата. 
Месят се и малки питки, с 
които се ходи на гости при 

кръстниците. В събота се месят 
и козунаците. Коли се агнето, 
пълни се с ориз и дреболии и се 

пече. 



-Възкресение Господне
Вечерта преди полунощ в събота се 

отслужва тържествено 
богослужение, като точно в полунощ 
свещеникът обявява Възкресението с 

думите „Христос Воскресе“. При 
обявяването на Възкресението, 

свещеникът изнася запалена свещ, 
от която всички присъстващи палят 

своите свещи, които носят по 
домовете си.


