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Благовещение се почита едно от най-големите тайнства в християнството.

Според Библията на този ден архангел Гавраил съобщава на Дева Мария благата вест, че тя ще

Благовещение е един от големите пролетни празници. Той е част от Великденския празничен ци

Благовещение e празник за всички християни, независимо от традицията и църквата, към която

Благовещение е истинският ден на жената и майката според християнското учениеЗатова на то
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Народни поверия на Благовещение
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Според народните поверия след Благовещение всеки гледа да излиза от къщи сит и с пари в дж

На Благовец се вярва, че на който змия му пролази дрехата, ще добие големи богатства, както и

В този ден се извършват дейности с насърчаващо значение, което приписват на празника. Сеят

Според поверието на този ден излизат самодивите и самовилите. "Събуждат се и излизат от ду

Деца и възрастни удрят тенекии и звънци и с тичане обикалят двора и къщата. Тези действия с

Народните поверия гласят, че на Благовещение кукувицата се чува за първи път и това е знак, ч

Според вярванията на старите българи, кукувицата се чува само до Еньовден или Петровден, то
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Според друго народно поверие, чуеш ли гласа на кукувица трябва да пипнеш парче хляб и пара,

Въз основа на народната етимология на названието на празника (Благовец - благо, сладко) - 25

Момите ще разберат дали ще се задомят

Момите ще разберат дали ще се задомят, като поставят във вода лалета и изчакат три дни. Ако

Какво се прави против уроки

Против урочасване се прави възел на коланче или забрадка, което не се развързва до другата г
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На Благовец не е хубаво да се спи до късно, за да не те закука кукувица в леглото и да се разбо

Вярва се, че...

В деня преди Благовещение каквото направите, такава ще е цялата ви година.

Друг обичай, който се спазва в навечерието на Благовец, е почистването на селските дворове и

Какво се слага на трапезата

Празникът Благовещение съвпада с Великия пост, но Светата православна църква разрешава д
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Неслучайно точно от този ден е останала приказката: "Дойде ли Благовец, хващаме се за зелено

На обредната трапеза присъстват риба (изпечена или сварена), шарена пита, лучник. Приготвя

Именници на този ден са

Благовест, Благовеста, Благой, Блага, Благо, Евелина, Евангелина, Гавраил, Габриела, Гавраил

Благовещение е денят, който по особено тържествен начин се отбелязва в старинния столичен
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БЛАГОВЕЩЕНИЕ Е!

ЧЕСТИТО БЛАГОВЕЩЕНИЕ на всички, които са духовно богати, за всички, които са готови вина

НЕКА ИДАТ ВСЕ ПОВЕЧЕ БЛАГИ ВЕСТИ!

БЪДЕТЕ БЛАГОСЛОВЕНИ!

Весел Празник!
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