


ВЕЛИКДЕН

Великден, смятан за най-

големия християнски 

празник, всяка година 

озарявa дома на 

българското семейство. 

Въпреки че по време на 

Коледните празници 

честваме раждането на 

Христос, той доказва, че е 

Син Божи именно, след като 

възкръсва на третия ден.



Възкресение Христово отразява 

в най-пълен вид християнската 

догма, а именно – вярата във 

възкресението на праведниците 

в един по-хубав свят. На този 

празник християнската религия 

чества връщането на Исус 

Христос към живота на третия 

ден, след като е разпънат на 

кръста и погребан. Жените 

мироноски откриват празния 

гроб, а Христос се явява на 

Мария Магдалина и на 

апостолите.



На Великден имен ден 

празнуват следните

именници:

Велико, Велко, Велка, 

Величка, Величко, 

Велика, Велик, Велин, 

Велислав, Велислава, 

Вили, Велъо

Великден е променлив

празник.

Онлайн калкулатор за 

именниците Велико, 

Велко, Велка, Величка, 

Величко, Велика, Велик, 

Велин, Велислав, 

Велислава, Вили, Велъо



Най-разпространеното месо на

празника е агнешкото. Това е така,

защото се смята, че в деня на

Възкресението на Божия син, в

жертва е било принесено агне. Все

пак, ако не ви допада вкуса на

агнешкото, може приготвите печено

свинско или друг вид месо.

Агнешкото обаче си е класика.

В комбинация с агнешкото месо

най-предпочитани са зелените

салати, които могат да бъдат

приготвени в най-различни

вариации. За десерт се правят

сладки с цветни декорации и

различни сладкиши. Приготвят се и

различни обредни хлябове, които

имат различна форма – могат да са

продълговати, елипсовидни или

кръгли, а отгоре да са украсени с

кръстове или великденски яйца.

https://recepti.gotvach.bg/%D1%8F%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F/
https://recepti.gotvach.bg/agneshko/
https://recepti.gotvach.bg/r-46884-%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D1%85%D0%BB%D1%8F%D0%B1


ИНТЕРЕСНИ ФАКТИ ЗА ВЕЛИКДЕН                                                                             
Традицията с великденския заек 

започва в САЩ през 18 век. Смята се, 
че произходът на тази традиция се 

корени някъде в Европа, но въпросът
е спорен. У нас напоследък

великденският заек също става все 
по-популярен.

Великден се празнува по различно 
време от източните и западните

християни. Причината е, че датите на 
Великден се определят в зависимост

от календара, който се следва –
Юлиянският или Григорианският.

.Смвол на възкресението в много 
държави по света.

/

https://www.az-jenata.bg/a/12-semeystvo/28203-interesni-fakti-za-velikden/


Какъв е символът на 

червеното яйце?

Преданието разказва за Мария 

Магдалена, която поздравила 

император Тиберий с думите

„Христос е възкръснал". Той се 

засмял и отговорил: „Христос е 

възкръснал от мъртвите

толкова, колкото яйцето в 

ръката ти е червено". Но още

преди да завърши думите си, 

яйцето, което тя носела като 

дар, се обагрило в червено.

Затова и Мария Магдалена 

често е изобразявана на 

иконите да държи в дясната си 

ръка червено яйце.



ИЗГОТВИЛА

ВИКТОРИЯ АЛЕКСИЕВА Vб 

клас


