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Как посрещаме 

зимните празници



Обикновено с настъпването на 

зимата всички свързваме едни от 

най-светлите християнски 

празници- именно Бъдни вечер и 

Рождество Христово.

Бъдни вечер, която отбелязваме на 24 

декември, се свързва най-вече с 

тържествената постна трапеза, на която 

единственото изискване е да има 

нечетен брой ястия.



На трапезата трябва да има: варено жито, варен фасул, сарми, 

пълнени чушки с боб (или ориз), ошав, туршии, лук, чесън, 

мед и орехи, вино. Също тиквеник, зелник и малка пита, в 

която е скрита паричка за която се смята че на когото се 

падне, ще бъде щастлив цялата година. 

При разчупване на питата първото 

парче символично се оставя за 

Богородица и починалите, после за 

къщата, а следващите се раздават на 

всеки член от семейството според 

възрастта. 



След приключване на вечерята трапезата се оставя неприбрана, в символ на 

очаквания гост.

Под софрата се слага слама, напомняща за Витлеемските ясли, в които е 

родила Дева Мария. 

В четирите ъгъла на стаята се поставя по един орех, за да се осветят 

четирите краища на света.



Коледуването е друг от традиционните 

български обичаи по случай празниците.

Дружини от момци „коледари“, облечени в 

традиционно празнично облекло  със 

специална украса на калпаците и с водач -

,,станеник“, обикалят по къщите и пеят песни 

за здраве и щастие в семейството и придобив в 

стопанството.

Обикновено стопаните ги даряват с кравай, пари, храна и др. 

Традицията завършва с общо угощение, на което се поканват и 

другите женени мъже, у които са коледували. Останалите след 

това продукти се продават, а парите се дават на бедните или на 

църквата, училището, читалището и др.



Ден след Бъдни вечер отбелязваме може би най-значимия 

икономически и светски християнски празник –Коледа 

или Рождество Христово.

Свързваме го най-вече с размяна на подаръци в 

семейството, както и с подаръци от Дядо 

Коледа и други митични персонажи.



Разбира се, Коледа се характеризира и с най-пищната украса по цял свят, с 

изключение на ислямските държави. Това, че предшества с няколко дни Нова 

година я прави още по-цветна и светла.

Градовете са обляни в светлини и са украсени със символите на Коледа: истински 

или символични коледни елхи, звезди, които са символ на Витлеемската звезда, и 

др.



Следва Нова година , при която се отбелязва краят на текущата и началото на 

следващата календарна година.

Всички култури, използващи годишен календар, празнуват Нова година.

Характеризира се с пищни празненства – фоерверки, 

тържествена заря, гърмене на шампанско и др.



Сурвакането е още една българска традиция, изпълнявана от деца и 

ергени, които обикалят и удрят хората по гърба с дрянова клонка, 

произнасяйки заклинателни формули-богопожелания за здраве и 

плодородие.

Подобно на 

коледарите, 

навестените стопани 

възнаграждават 

сурвакарите с 

плодове,орехи, дребни 

пари и др.



Благодарим за вниманието и Ви пожелаваме весели празници!

..Защото Коледа е, за това се усмихни и повече 

не му мисли - хапвай, пий и се весели, и на 

семейството поклон стори! Бъдете здрави, 

весели, сплотени и все така засмени, и дай Боже 

цялата година да ви спори и късмет да ви носи!

От 9е


