
Празник, здраве, интелект, вяра 
и просперитет

Вярата е съхранила култура и традициите в 
българското общество и винаги е била първородният 
учител за живота и всичко, което ни заобикаля.
Преди всичко, вярата е и надежда за благополучие и 
просперитет и не случайно християнските празници 
след Рождество Христово със своите обичаи 
символизират ритуали за здраве, благоденствие и 
плодовитост през цялата година.

Стефановден (27 декември) -  третият ден на 
Рождество Христово и според вярванията се 
„затваря кръга“ на старата година. Основен обичай 
на празника е ладуването -  колективно гадаене за 
женитба.

Йордановден (Богоявление -  6 януари) - кръщението 
на Исус Христос от Йоан Кръстител в р. Йордан. 
Според народните вярвания, празникът вещае 
плодородна и благодатна година, здраве и щастие за 
този, които извади кръста от водата. Вярва се още, 
че нощта срещу Богоявление небето се отваря и Бог ще 
изпълни желанията на всеки, които го види.

Ивановден ( 7 януари) -  според традията на този ден 
се къпят обредно за здраве младоженците, сключили 
брак преди една година. Според традицията, кумът 
пръска с вода младото семейство, които след това му 
гостуват, носейки различни дарове.

Антоновден (17 януари) -  празникът се чества за 
предпазване от болести през цялата година. Раздават 
се погачи и питки за здравето на децата, не се вари 
боб и леща.

Атанасовден (18 януари) -  продължение на 
традицията от Антоновден. Св. Атанас е покровител 
на домашните животни и според вярванията се 
счита, че той съблича кожуха, облича копринена риза, 
отива в планината и прогонва зимата. В народната 
поговорка се казва: „Атанас дойде и лятото дойде“.

Бабинден ( ст. стил 21 януари/нов стил 8 януари) -  
един от най-големите женски празници, посветен на 
„бабите“ -  жените, които помагат при разждане и 
на младите булки и невести, които са раждали. 
Обредността на този ден е подчинена главно на 
желанията, да се засвидетелстват почит и уважение 
към възрастните жени, които са „бабували“ на 
родилките.

ГЕРБ
* * ★

Приятели и съкварталци, искаме да Ви 
пожелаем много здраве, късмет, 
благоденствие и просперитет през 
Новата 2016 година!
Ние от ГЕРБ-Младост вярваме, че 
заедно винаги сме успявали и постигали 
поставените цели.

МГЕРБ - София 
район ’’Младост”
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„Мои съкВрталци,
Весела Коледа и ‘’ЩдстлиВа Н>оВа 

година!
В  наВечерието на празниците искам да Ви 
благодсря 3а доВрието, което ми гласубате 

всеки ден, защото то е най-големият 
стимул Вмоятаработа.

Н>ека празниците изпълнят домоВте ни с 
много топлина, здраве, късмет, благополучие 

и да запазим усилията и енергията 3а 
Н>оВата 2016 г., когато заедно ще 

кдодължим започнатото, за да Видим 
Младост, такъВкакъВто ние - негоВите
^  ижители си го представяме.

д-р ЦВета АВджиеВа 
Кмпана район “Младост”



Здравословни празници и активен старт 
на 2016 г.

Знаете ли, че удоволствието по празниците 
рефлектира върху психическо и физическо 
състояние, което често влияе на работния процес 
в първите няколко дни след дълга почивка.
Затова ние младежите на ГЕРБ предлагаме по 
време на Коледните и Новогодишни празници да 
съчетаем уюта с полезното -  спорт, разходка, 
колоездене и любимо четиво. Нашият Младост ни 
предлага всичко това.

- дори през малкото слънчеви 
дни на зимата остави 
автомобила на паркинга и 
използвай велоалеата в 
квартала

- да поддържаме умствената си активност 
будна е добре постоянно да посещаваме 
библиотеката в района

-  на спорт можем да се отдадем в спортната зала 
в 81 СОУ "Виктор Юго"

-  информирай се за културните мероприятия в 
нашия Младост на www.so-mladost.com 
и на www.facebook.com/somladost

http://www.so-mladost.com
http://www.facebook.com/somladost

