


Този красив семеен празник е посвет ен на 
дома и огнищет о. 

Много надежди и упования за по-добро 
бъдеще са свързани с т ази вечер. 

В къщите е светло и празнично украсено. 



Празникът събира заедно най-близките хора,
сплотени от обич. Това е празник на добротата, на
мира и радостта, на мечтите и желанията, на
надеждата за едно ново по-добро начало. Тази вечер
е много различна от всички други празници, носи в
себе си богати и стари български традиции. Самите
обреди водят до размисъл за доброто на дома и
семейството.



Във всеки дом цари радост но суетене свързано с
подгот овкат а на вечерт а, коят о изисква специални
пригот овления. Женит е ст ават много рано и през
целия ден пригот вят празничнат а трапеза. Според
повериет о, какт о мине Бъдни вечер, т ака ще върви
живот ът през цялата година.
Зат ова цялот о семейст во помага при извършванет о на
обредит е и пригот вянет о на т рапезат а. Тази вечер
символизира какт о щедрост та на земят а ни, т ака и
вечната надежда за плодородие и напредък.



По стара традиция, преди да се нареди празничната
маса на Бъдни вечер, стопанинът на къщата запалва
специален пън в огнището, наречен бъдник.
Отначало разбърква с него огъня, наричайки:
"Колкото искрици, толкова пиленца, шиленца,
теленца, дечица в тоя дом!". После поставя тънкия
край на дръвчето в огъня, там то остава да тлее
цялата нощ и да поддържа огъня жив.



Трапезата на Бъдни вечер е тържествена и изобилна.
Събират се всички членове на семейството.
Приготвят се постни ястия – варен боб, сарми с
ориз, пълнени чушки, тиквеник, зелник, варена
царевица, както и орехи, мед, жито , плодове,
кромид и чесън, сол. Слагат се специално ошав,
вино, ракия и обреден хляб. Ястията трябва да бъдат
7, 9 или 11 /нечетен брой/, за да бъде годината с
много храна.



Над всичко е хлябът. За Бъдни вечер се приготвя 
прясна питка в която е скрита паричка за късмет, 
някъде слагат и дрян за здраве. Тя е в центъра на 
масата, а свещичката върху нея се запалва, когато 
всички са се събрали. 
Питката се разпределя от най-стария човек в 
семейството. Раздаването става от дясно на ляво -
по посоката на живота в разбиранията на българина. 



Вечерята на Бъдни вечер започва рано, за да
узреят рано житата. Остатъка от хляба се слага на
високо, за да израснат високо житата през лятото.

На този член от семейството, на когото се падне
паричката, през цялата година ще му върви и ще
бъде здрав и щастлив.



Всеки трябва да опита всички ястия, за да му върви
през годината. Докато трае вечерята, никой не трябва
да става от масата. Ако все пак се наложи да я
напусне за малко, върви приведен, за да не се
повалят житата.

Накрая сътрапезниците чупят по един орех. Ако е
пълен орехът, значи човекът няма да боледува.



Трапезата не се вдига цялата нощ, за да не
избяга късметът. Вярва се, че когато всички
заспят, близките покойници идват да вечерят и
да се погрижат за благополучието на живите.





Християнския празник наследява народните представи за
раждането на новата година и за прехода между старото и
новото. Народът казва:

„Където и да ходиш, за Коледа - у дома да си!".



Като продължение на Бъдни вечер, празникът започва от
полунощ с обичая КОЛЕДУВАНЕ. В него участват млади
неженени мъже, така наречени коледари. Само водачът им,
наричан станеник е семеен.



В традиционно празнично облекло, коледарите обикалят
домовете от полунощ до сутринта и пеят песни за
благоденствието на дома и членовете на семейството.
Навсякъде ги очакват с радост и ги даряват с коледни
кравайчета, пари, плодове.



Украсената коледна елха е символ на отрупаното с плод
Райско дърво. Звездата на върха на елхата символизира
изгряването на витлеемската звезда. Под елхата децата
намират рано сутринта на празника дългоочакваните
подаръци от дядо Коледа. Елхата остава украсена до
Йордановден - Богоявление.
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