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БЛАГОВЕЩЕНИЕ  

Клуб Родолюбие – за българските традиции и обичаи

Д Е Т С К А     Г Р А Д И Н А    № 14



Християнски ден на майката

БЛАГОВЕЩЕНИЕ 

ТО ВА  Е  Е ДИН  О Т  Г ОЛ ЕМИТ Е  П РОЛ ЕТНИ  
ПРА ЗНИЦИ  

И  Ч А С Т  О Т  В Е ЛИ КД ЕН С КИ Я  П Р А ЗНИ Ч ЕН  
ЦИ КЪЛ .



• Според Библията на този ден Архангел Гавраил донася на
Дева Мария благата вест, че тя ще роди Спасителя на

човечеството, сина Божий Иисус Христос.

• В народните представи този ден се свързва с идването на
прелетните птици и с идването на пролетта и затова на този
ден задължително трябва да се яде „нещо зелено“ (коприва,
спанак, лапад и др.)

• Традиция е на този ден на трапезата да има риба, като
обикновено се приготвя рибник — риба с ориз. Задължително
се пече пита, която намазана с мед, се раздава на съседи и
близки.

БЛАГОВЕЩЕНИЕ 
ТОВА Е ЕДИН ОТ ГОЛЕМИТЕ ПРОЛЕТНИ ПРАЗНИЦИ 

И ЧАСТ ОТ ВЕЛИКДЕНСКИЯ ПРАЗНИЧЕН ЦИКЪЛ



БЛАГОВЕЩЕНИЕ 
ПРАЗНИК НА НАДЕЖДАТА 

И ВЯРАТА В ДОБРОТО

• На този ден пробиват ушите на малките момичета, дамгосват
агнетата и яретата, защото се вярва, че няма да ги боли. В дните
срещу празника иманяри търсят заровени съкровища.

• Друг обичай, който се спазва в навечерието на Благовец,е
почистването на селските дворове и паленето на обредни
пролетни огньове със събраните отпадъци. Покрай тях момите
запяват обредни песни и тръгват да обикалят къщите в селото, за
да известят, че кукувиците са пристигнали, а с тях и пролетта.

• Според друго народно поверие, чуеш ли гласа на кукувица
трябва да пипнеш парче хляб и пара, за да си сит и богат през
цялата година, а новата реколта да е благодатна.

• Смята се, че, ако на Благовещение се засаждат дръвчета, те ще
родят много сладки плодове.



НА БЛАГОВЕЦ - ТРАДИЦИИТЕ ПОВЕЛЯВАТ ОЩЕ...

• На този ден се става рано, за да е богата годината.

• Пчеларите отварят кошерите и пускат пчелите, за да
събират сладък мед. Вярва се, че на Благовещение и най-
силната отрова губи своята сила.

• Според поверието на този ден излизат самодивите и
самовилите. “Събуждат се и излизат от дупките” змиите и
гущерите. В тази връзка се изпълняват редица обредни
действия, които според народните вярвания имат
предпазваща и прогонваща сила.



НА БЛАГОВЕЦ - ТРАДИЦИИТЕ ПОВЕЛЯВАТ ОЩЕ...

Преди изгрев палят огън на едно или на три места
или по всички ъгли на двора и слагат говежда тор да
пуши и прогонва влечугите.

Деца и възрастни удрят тенекии и звънци и с тичане
обикалят двора и къщата. Тези действия са съпроводени
с изричането на специална словесна формула:

“Бягайте, змии и гущери, днеска е Благовец” или
“Бягайте, змии, Благовец ша ва затисне” и други
подобни.

Като прескачат огъня, момците си пърлят леко
краката, за да не ги хапят змиите през лятото.

Пак за предпазване жените не шият ¬ “да не ги
дупчат змиите”, не месят хляб, “че ще се свие змия на
него”



ЧЕСТИТ ПРАЗНИК! 




