
 

ПРОЛЕТНИ ПРАЗНИЦИ И ОБИЧАИ 

ЛАЗАРОВДЕН 

 

 

https://youtu.be/EwP4BEtW0nQ


Лазаровден или Лазарница е християнски празник, кръстен на Свети Лазар. Момичетата се 

разделят на групи от по 5-6 лазарки и започват да обикалят селото, пременени в невестински 

дрехи. Обхождат селото в събота от обяд и неделя до обяд, като влизат във всяка къща, пеят 

песен за всеки член от семейството. Играят несключено лазарско хоро. Според народните 
вярвания стопанката на къщата задължително трябва да дари всяка лазарка със сурово яйце. 

Счита се, че къща, която е посетена от лазарки е щастлива и благословена. 

 

ВРЪБНИЦА (ЦВЕТНИЦА) 

 

https://youtu.be/fRHWKgNvrQA


Цветница се пада в неделята след Лазаровден, една седмица преди Великден и е един от най-

хубавите пролетни празници. Посветена е на тържественото посрещане на Иисус Христос в 

Йерусалим с маслинови и лаврови клонки. Затова на този ден всички отиват на празничната 

църковна литургия с върбови клонки, китки от здравец и други пролетни цветя. След като 

свещеникът освети върбовите венчета, те се отнасят вкъщи и се поставят пред домашната 

икона. С тях жените баят против уроки и болести. 

На този ден празнуват всички, които носят имена на дървета и цветя. 

 

ВЕЛИКДЕН 

 

https://youtu.be/WM2zcI8Oa1w


 

Великден е един от най-светите християнски празници. За великденските празници всяка къща 

е почистена, украсена, хората се обличат с нови дрехи – символ на новия живот през пролетта и 

възкресението на Христос. Трапезата е отрупана с вкусни ястия и сладкиши. На Великден 

трапезата във всеки дом трябва да е богата – обреден хляб, баница, пиле и най-вече яйца и 

козунак. Великден се празнува три дни, а подготовката за честването му започва в седмицата 

преди Великден, наричана Страстна седмица. 

БОЯДИСВАНЕТО НА ЯЙЦАТА 

 

Великденските яйца се боядисват обикновено на Велики Четвъртък, или в съботата преди 

Великден. С първото, боядисано в червено яйце, се рисува кръст по челата на децата, за да са 

https://youtu.be/NrVrNYd0oUI


здрави и румени през годината. Това яйце се слага пред домашната икона, заравя се в средата 

на градината или се пази някъде в дома до следващия Великден. След точно една година се 

чупи и ако се е запазило, а не е развалено, тогава домът ще се радва на радости и благополучие 
през идната година. Яйцето не се изхвърля, а се заравя някъде близо до дома. 

 

 

 



 

 

 

1 - Как да си украсим сами великденските яйца? 

https://youtu.be/D6Pp9TaXe7A


БОРЕНЕТО НА ЯЙЦАТА 

 

Боренето с яйца е основен момент в българската великденска традиция. В “чукането с яйца” 

всеки преживява символична борба за победа и ритуал за здраве през цялата година. Всички се 

„чукат“ с червени и шарени яйца. Това се прави за здраве. Който излезе с най-здравото яйце, 
т.е. бореца, ще се радва на много щастие, сполуки и отлично здраве.          



 

2 - Как да си направим лесна кошничка от  кофички за кисело мляко 

 

3 - Лесно е, нали? Опитайте! 

Още много идеи за великденска украса можете да намерите в 

интернет. Но още по-добре е да разпитате баба и мама. Най-



важното е Великден да се посрещне със семейството! Останете 

вкъщи и бъдете здрави! 

 


