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„Бъдни вечер“



На 24 декември празнуваме един от най-светлите 

християнски празници – Бъдни вечер. В различните краища 

на страната той е наричан с различни имена – Суха Коледа, 

Крачун, Малка Коледа, Детешка Коледа, Мали Божич, 

Наядка. Въпреки разнообразните наименования на 

празника, всички са единодушни, че в полунощ, според 

православната църква, в една пещера около Витлеем се е 

родил Иисус Христос.



В днешни дни се е създала

традицията да обръщаме

най-много внимание на

украсяването на елхата,

Дядо Коледа и най-вече на

подаръците. В тази статия

ние от „Българска история“

ще ви припомним, че в този

празник има и нещо повече

– обичаите, трапезата и

спокойната и уютна

атмосфера, които те

създават.



Един малко познат символ на

Бъдни вечер е именно Бъдникът.

Според традицията млад момък,

облечен в най-новите си дрехи,

трябвало да отиде в гората и да

отсече три годишно дъбово дърво,

което да е дълго , но и да може да

влезне в къщата.



Според традициите трапезата тази вечер трябва да е

тържествена, тъй като това е последният ден от

четиридесетдневните коледни пости, които са

започнали на 15 ноември. Ястията трябва

задължително да са постни и да са нечетен брой – 7

(колкото са дните в седмицата), 9 (колкото трае

бременноста при жените) или 11.



Приготвят се празнична пита с късмети, варено жито,

варен боб, сарми с ориз или булгур, ошав, баница с

тиква и други като всяко ястие има важна за българина

символика. На трапезата също могат да се сложат

чесън, орехи, мед, кромид лук, запазени от лятото

пресни плодове, вино и ракия. Съществува обичай под

масата да се разстеле слама, напомняща за

Витлеемските ясли, в които е родила Дева Мария. Също

така в миналото до трапезата са се поставяли различни

предмети: ремъка на ралото, напълнена с житни зърна

ръкавица, паничка с пясък, кесия с пари, сито с житни

зърна и вързани за него с червен конец босилек и чесън,

сърп.









Според някои както мине Бъдни вечер, такъв ще бъде

и животът през следващата година. Затова ние от екип

„ Българска история“ ви пожелаваме тиха и свята нощ

и щастлив и спокоен празник, изпълнен с любов от

най-близките ви хора.



Благодаря за вниманието!


