
ЦВЕТН

ИЦА



Цветница е 

светъл християнс

ки празник, който 

празнуваме 

винаги в 

последната 

неделя преди 

Великден. 

Празнуват както 

православните 

християни, така и 

католици и 

протестанти. В 

повечето случаи 

датата не 

съвпада за 

всички, а 



На Цветница се 

отбелязва 

влизането на 

Иисус в 

Йерусалим.





По повод на едно чудно 

събитие, извършено от 

Христос, ден преди 

Цветница, празнуваме 

Лазаров ден.



На този ден –Цветница, в 

църквата се отслужва 

молитва и се благославят 

върбови клонки. Те се 

раздават на вярващите и 

всеки ги отнася до дома си за 

здраве. Пак за здраве се 

окичват с върбови клонки 

портите и се сплита венче 

от осветената в църквата 
върба. Върбовите клонки 

символизират палмовите, с 

които е бил посрещнат в 
Йерусалим Исус Христос.



В различните краища на 

България, съществуват 

различни обичаи за 

почитане на празника.По тази 

причина Цветница е много 

важен ден за Лазарките тъй 

като тогава те изпълняват 

своят обичай наречен 

“кумичене”. Кумиченето е 

традиция изпълнявана от 

Лазарките от много години, 

тя има за цел да покаже 

готовността на момичето да 

поеме задълженията на 

домакиня, способността и да 

се грижи за останалите.





Обичаят протича по следният начин:

В деня на цветница преди обяд 

всички моми от селото се събират 

накуп до брега на близката река, като 

всяка една девойка (Лазарка) носи със 

себе си така наречената “кукла” 

представляваща специално обредно 

хлебче или букет с цветя или венче на 

правено от върбови клонки.
След като всички моми са се 

събрали те наведнъж хвърлят в 

реката своите обредни дарове и, 

на която излезе пред този, на 

останалите Лазарки получава 

титлата кръстница или кумица,

на всички лазарки!





След като пуснат  

венците 

едновременно в 

реката и пеят 

специална песен:

„Лаленце се люлее 

сред зелени ливади,

не е било лаленце, ами 

е било детенце.

Майка му го будеше:

Стани, стани, 

детенце,

за да видиш лазарки!“



Кумицата на лазарките се ползва с 

голямо уважение и почит, тя е символ 

на жената, майката и домакинята и тя 

поема ангажимента след 

Великденските празници и по точно на 

третият ден от Великден да покани 

всички лазарки в домът си и да ги гости 

с червени яйца останали от празника и 

баница!





В района на Добруджа 

кумиченето се изпълнява 

не за да се избере кума 

на лазарките, а за да се 

види коя мома първа ще 

се омъжи първа, 

респективно втора и т.н. 

до края на годината 

според това чий венец 

отплува най-далеч.



Цветница е 

един от 

празниците, 

когато най-

много хора 

имат имен 

ден – всички, 

които носят 

имена на 

цветя или 



Цветница е време за 

празник и за хубави 

емоции. Отдайте им се с 

близките си хора и се 

настроите на „цветна 

вълна”.
Пролетта е сезон изпълнен с 

надежда – за ново начало, за по-

добро време и за пробуждане. 

Пролетта е сезон изпълнен с 

добри намерения .
Дано повече от добрите намерения да 

станат реалност! Но дори и само част 

от тях да се сбъднат, пак  трябва да 

сме доволни – заради хубавото време 

и поводите за усмивки.



БЛАГОДАРИМ 

ЗА 

ВНИМАНИЕТО!

!!
ИЗГОТВИЛИ:
МАГДАЛЕНА ИВАНОВА
ЕЛЕНА СТАНКУЛОВА
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