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Свети великомъченик Георги е живял през времето на
римския император Диоклетиан (284 – 305 г.) в малоазийската
област Кападокия.

Той бил още дете, когато баща му умрял за Христовото име.
Съвсем млад загубил и майка си. Наследил голямо богатство.

По това време обаче император Диоклетиан издал строги
закони срещу християните.

Готвейки се за смърт, Георги раздал на приятели парите и
скъпоценностите си. За имуществото си в Палестина наредил да
бъдат освободени робите, а имотът да бъде раздаден на
бедните. 2

Свети великомъченик Георги



На 6 май отбелязваме
Гергьовден – един от най-големите
български празници.

Българските легенди го
представят като славен юнак,
спасяващ девойка от ламята от
долната земя. Затова светията се
свързва с храбростта на армията,
която празнува на същия ден.
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Свети Георги



Свети Георги е почитан както от
християни, така и от мюсюлмани.

Според християнското му житие
е бил славен военен стратег, умрял
от меча на император Максимилиан
заради вярата си.

Свети Георги е покровител на
овчарите, нивите, стадата и
растителността.
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Свети Георги и християнството



Отбелязването на Гергьовден е
свързано с много и разнообразни
обреди и обичаи.

Най-известни са освещаването
на гергьовското агне и на обредните
хлябове.
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Обичаи за Гергьовден



Един от най-характерните обичаи за Гергьовден е
приготвянето на курбан от мъжко агне.
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Курбан от мъжко агне

На този празник се събира цялото
семейство и на трапезата
задължително присъстват печеното
агне и обредният гергьовски хляб.

Добре е да има и агнешка дроб
сарма, млечни продукти, варено
жито, зелен лук, пресен чесън,
баница и вино.



На този ден се заравя в земята и великденското
червено яйце, за да е плодородна нивата.

Рано сутринта най-раннобудният прибягва до
поляната за коприва и с нея шибва всички у дома по
ходилата – да не ги настига злото през годината.

На празника е добре да се отъркаляме в росата за
здраве, а който измие лицето си с гергьовски капки от
тревата, ще прогони луничките.
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Обичаи и ритуали



Младите жени и децата набират билки – гергьовче,
здравец, коприва и чесън. Все тревици против „лоши очи“
и с тях свиват венци, с които ще окичат жертвеното агне,
котлето на първото издоено животно и иконата на
светеца.

Обредно на Гергьовден се издояват животните, а от
млякото се дава на всеки близък да пие, друга част се
изсипва в реката, за да е обилно млякото.
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Обичаи и ритуали



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 хора, люлеят се на
люлки, теглят се на кантар за здраве.

Костите от курбана се заравят в земята.

9

Обичаи и ритуали



Според едно българско предание
Свети Георги е брат (близнак) на Свети
Димитър. Двамата са си разделили
годината по братски – за свети Георги –
лятото, а за свети Димитър – зимата.

На Димитровден се разпускат
работниците, а след Гергьовден се
наемат новите – овчари, чираци, слуги.
Започва да усилен труд.
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Свети Георги и Свети Димитър



Благодаря за
вниманието!

Иван Павлов
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