
16 Урок по Религия - Православие, 1 клас, тема „Моят светец, моят имен 

ден“, м. януари 

 

Въпроси за преговор: 

 

1.Къде и как бил кръстен Иисус Христос? – той бил кръстен от свети Йоан 

Кръстител във водите на река Йордан. 

2.Защо Кръщението Господне се нарича Богоявление? – тогава се 

разкрило, че Иисус Христос е нашия Бог. 

3.Какво означава извършването на Велик водосвет? – това е освещаване на 

вода в деня на Богоявление. 

4.Какво е значението на богоявленската светена вода? – тя е лечителна и 

предпазва от зло. 

5.Кога празнуваме Богоявление? – на 6 януари, деня преди Ивановден, 7 

януари. 

 

Моят светец, моят имен ден 
 

Кога е моят имен ден? Имените дни са дни на голяма радост, както за 

нас самите, така и за нашите близки и приятелите ни. Именият ден е по-

различен от другите празници в нашето семейство. Той е християнски 

празник, посветен на светец, на Господ, на Божията майка, на ангелите или 

друг църковен празник. Ако не сме кръстени на светец, добре е да знаем кой 

светец се чества на нашия рожден ден и да го почитаме. 

Например всички момичета, които носят името на Божията майка - 

Мария, празнуват имен ден на най-големия Богородичен празник, който е на 

15 август. Тези, които носят името Георги празнуват в деня на свети Георги – 

Гергьовден, 6 май. Кога е именият ден на момчетата с имена Иван или Йоан? 

– на 7 януари. Всички, които носят имена на цветя, имат имен ден на 

Цветница. Всеки може да провери в църковното календарче или в книгата  

„Жития на светиите“ кога се почита светеца, на когото е кръстен. 

Моят светец-моят небесен закрилник. Добре е да научим нещо повече 

за светеца, на когото сме кръстени, за да се поучим от живота му и да 

разкажем на приятелите си за него. Хубаво е да имаме и икона на този светец 

у дома си. Да помним, че той е наш небесен закрилник и ни помага винаги, 

когато му се молим. Тези, които не са кръстени на светци, също имат свой 

небесен закрилник. Такъв е светецът, който се почита на рождения им ден. 

Небесен закрилник за нас е всеки светец, на когото се молим и когото 

почитаме. 

Как празнуваме имения си ден? Нека не забравяме, че първо трябва да 

отидем на църквата, за да почетем този християнски празник. Да се помолим 

на светеца за своето здраве и успех, за близките, приятелите си и за всички 

хора. И като отнесем благословението от празника у дома си, да се заемем с 

подготовката за посрещане на гостите.  



Ако желаем да празнуваме нашия имен ден по християнски, трябва 

всеки път да правим това, което подчертава тъкмо християнския характер на 

празника. Тогава и празникът ни ще е по-хубав, защото празнуваме като 

християни. 

Въпроси към урока: 

 

1.Знаем ли кой светец е нашият небесен закрилник?- светецът, чието име 

носим или светецът, който се почита в деня, в който сме родени. 

2.Как трябва да празнуваме своя имен (рожден) ден? – първо трябва да 

почетем светеца-покровител, като отидем на църква, а след това да се веселим 

с приятели. 

 

Задача: Гледайте презентацията „Моят светец, моят имен ден”. 

Напишете писмо до свой приятел, за да му разкажете за своя небесен 

закрилник и за това как празнувате своя имен ден. 

 

 

 

 

 

 

 
 


