


    До старини праведните 

Йоаким и Анна нямали деца, 

но Бог чул горещите им 

молитви и ги дарил с чедо - 

родила се малката Мария. 

Този празник отбелязваме на 

8 септември. 

      



      Празникът Рождество 

Богородично у нас се нарича 

Малка Богородица, в храма се 

донасят много цветя. Жените 

приготвят празнична пита, за 

да почетат Рождеството на 

света Дева Мария. 



    Като навършила три години, малката Мария била отведена 

от родителите си в Божия храм. Така родителите й изпълнили 

своето обещание да я посветят на Бога. 

      



       

    По примера на света Дева 

Мария, малките християн-

чета отрано се въвеждат в 

православния храм и се 

приобщават към живота на 

църквата. Въведение 

Богородично се почита като 

ден на християнското 

семейство. 



   Благовещение е празникът на 

благата вест – вестта, че 

Девица ще зачене и ще роди 

Спасителя на света. 

    Този празник е радостен за 

цялото човечество, защото с 

него се поставя началото на 

нашето спасение. 

      



     На Благовещение почитаме 

света Дева Мария, чрез Която 

дойде нашето спасение. 

    На Благовещение църквата е 

установила да се почита 

майката, която ни е дала 

живот и ни е възпитала в 

християнските добродетели.  



     Света Богородица поискала да види 12-те апостоли в 

предсмъртния си час. Те по  чуден начин се явили край нея. Тя 

ги благословила и тихо предала чистата си душа на Бога.  



      Празникът Успение 

Богородично у нас се нарича 

Голяма Богородица. Той е най-

тържественият празник, 

посветен на света Богородица. 

На този ден всички християни 

са в храма. Правят се литийни 

шествия с иконата на 

Божията Майка. 



   На Пресвета Богородица са 

посветени и празници, свързани с 

различни чудеса на Божията 

Майка. Един такъв празник 

Църквата установила във връзка 

с чудесното избавление на град 

Константинопол през 10 век от 

нашествието на арабите.  

      



      Когато вражеските войски 

наближавали да превземат града, 

народът се молел в Божия храм. 

Тогава двама свети мъже видели 

Пресвета Богородица във въздуха, 

разгърнала своя покров над 

богомолците. По застъпничеството 

на Божията Майка нашествениците 

отстъпили.  



      Безбройни са чудесата на 

Божията майка, свързани с 

чудотворните й икони.     

       Възникнали са празници, 

свързани с чудотворните икони, 

които отбелязваме на различни 

дати. Например празникът на 

чудотворната икона «Достойно 

ест» празнуваме на 11 юни. 



Въпроси към урока:  

 

1. Кога и как почитаме Рождество 

Богородично? 

2. Кой от Богородичните празници е ден 

на християнското семейство? 

3. Кой е най-големият Богородичен 

празник и как го отбелязваме? 

4. Знаете ли празници, посветени на 

чудотворните икони на Божията Майка? 



• Рождество Богородично  ........................ 

 

• ..........................................  21 ноември 

 

• Благовещение                      ........................ 

 

• ...........................................  15 август 


