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Гергьовден в България се нарича денят, в който се чества Свети Георги

Победоносец на 6 май. Обявен е за официален празник в Република България, както и

за Ден на храбростта и Българската армия. Чества се и като Празникът на овчаря.



В българския народен календар Гергьовден е един от най-
големите празници през годината и най-големият пролетен
празник.



Обичаи
Коленето на агне в чест на Свети Георги е задължително във всеки дом.

Определеното за курбан агне се окичва с венец от цветя и билки, набрани

сутринта на празника и завързани с червен конец, за да прогонва злите и нечисти

сили.



Рано сутринта на Гергьовден, още преди изгрев слънце, жени, моми и деца берат

пролетни цветя и лековити билки, от които правят венци и китки. С венците

украсяват прозорците и вратите на къщите, а китките връзват на котлите за

мляко, нощвите и печеното агне. Зелени клони се слагат и върху завивките на

децата.



На този голям пролетен празник навсякъде хората се люлеят на люлки, вързани на
разлистено дърво. Люлеенето на люлки се свързва в народните представи с
пренасянето на растителната сила на дървото върху човека по време на пролетното
събуждане на природата. Високото залюляване е символ на растежа. Люлеенето
започва рано сутринта, преди изгрев слънце и продължава през целия ден.



Гергьовденска трапеза

На този празник е важно

присъствието на цялото семейство

около трапезата. На нея освен

печеното агне, трябва да присъства

зеленина и свежи зеленчуци. Например

маруля, пресен лук и репички. Изпича

се и обреден хляб, и се поднася прясно

издоено мляко, сирене и извара.







Според едно българско предание Свети Георги е брат

близнак на Свети Димитър и двамата са си раздели

годината по братски - за свети Георги лятото, а за

свети Димитър - зимата. И ако на Димитровден се

разпускат работниците, то след Гергьовден се наемат

новите - овчари, чираци, слуги и започва да кипи усилен

труд.





Благодаря за вниманието!


