
ЦЪРКОВНИ ПРАЗНИЦИ ПРЕЗ МАРТ  
 

Тодорова събота – 4 март, 2017 г. 
 

  Тодоровата събота носи името на свети Теодор Тирон, заради едно чудо, 

свързано с него. Царете Максимиан и Максимин (IV век), в своята ревност 

към езическата вяра заповядали да принуждават християните да принасят 

жертви на боговете. Свети Теодор бил християнин, по професия воин. Той 

твърдо отказал да се поклони на идолите и без да се бои от опасността, 

гръмко славел Бога. Бил хвърлен в тъмница, но Сам Господ  му се явил и го 

укрепил в подвига. След като дълго го мъчили,  накрая  бил изгорен на 

клада. 

   Около петдесет години след смъртта на свети Теодор, гоненията срещу 

християните продължавали. Императорът, знаейки че пред първата седмица 

от Великия пост те пазят строг пост, за да ги подиграе, заповядал да се 

поръсят с кръв от идолски жертви всички неща за ядене, продавани на 

пазара. 

   Но свети Теодор се явил на архиепископа във видение и го предупредил 

за това , като казал:„ Поръчай на тия, които нямат храна у дома си да си 

правят коливо*". 

          Църквата, за благодарност към свети Теодор, запазила досега обичая - 

в първата събота от Великия пост чрез коливо да почита паметта на светия 

великомъченик.  
 

Свети 40 мъченици Севастийски – 9 март 
 

  При царуването на нечестивия император Ликиний се надигнало 

жестоко гонение срещу християните. В арменския град Севастия началникът 

на войската - ревностен поборник на идолослужението, научил, че в неговия 

полк има дружина от 40 християни и решил да ги принуди към 

идолопоклонство, но те били твърди във вярата си.  

Мъчителите завързали четиридесетте свети воини в леденостуденото 

езеро, близо до град Севастия за цяла нощ, а наблизо затоплили баня, та 

войниците, привлечени от топлината й, да не устоят на подвига. Само един 

от тях побягнал към банята, но едва стъпил на прага й, паднал мъртъв. В 

третия час на нощта светлина се разляла над всички, а те пеели възхвала на 

Бога. Като видял чудото стражът, който ги пазел, се хвърлил при мъчениците 

в езерото, изповядвайки вярата си в Христос, и така попълнил числото на 

четиридесетте. 

На сутринта всички били поразени от чудото, че мъчениците са още живи 

и славят Бога. Извлекли ги от езерото и ги подложили на нови мъчения, а 

накрая ги изгорили на клада. Това станало на 9 март.  



На 9 март, 1230 г. цар Иван Асен удържал победа над епирския деспот в 

Клокотница и построил храм в чест на 40-те мъченици в столицата Търново. 

Светите 40 мъченици са много почитани в България до днес.  

 
Благовещение – 25 март 

 
След тригодишна възраст света Дева Мария била въведена в Божия храм 

и посветена в служба на Бога. Там тя пребъдвала в молитви, в труд и 

послушание, в изучаване на Свещеното писание.  

Според тогавашните закони, след навършване на пълнолетие, 

момичетата трябвало да се сгодят. Света Дева Мария била сгодена за своя 

родственик – стареца Йосиф, който да се грижи за нея. Но макар да станала 

негова годеница, тя не станала негова истинска съпруга и останала девица. И 

в дома на праведния Йосиф света Дева Мария продължила да живее както в 

храма – в труд и молитви.  

Един ден пред нея се явил свети Архангел Гавриил и я поздравил с 

думите: “Радвай се благодатна! Господ е с Тебе! Благословена си Ти 

между жените!”. Той й съобщил благата вест, че ще стане Майка на нашия 

Господ. При тези думи, осенена от Светия Дух, света Дева Мария заченала в 

утробата си Божия Син.  

Празникът в чест на благата вест, дошла от небето, се нарича 

Благовещение и се празнува на 25 март. Този празник е начало на нашето 

спасение. Всички отиват в храма, за да присъстват на богослужението и да се 

поздравят с благата вест. 

На този ден църквата слави света Дева Мария с думите от поздрава на 

Ангела: “Радвай се благодатна! Господ е с Тебе!“ 

 

коливо -  от гр., варено подсладено жито, използвано при помените 


