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На този ден православната църква чества
великомъченик свети Георги Победоносец. 
Той е патрон на българската войска, 
затова 6 май е почитан като Ден на
храбростта и българската армия и е
официален празник за страната.



 Св. Георги е роден в Кападокия, Мала
Азия. Заради воинските си способности
бил удостоен с военен чин трибун.
Светецът ревностно проповядвал
християнската вяра и затова бил
затворен в тъмница и посечен през 305
г.

 Близо до гроба му се заселил змей,
който опустошавал околността,
владеел водите и всеки ден искал
човешка жертва, за да ги пусне на
хората. Когато дошъл ред на царската
дъщеря, Св. Георги убил змея с копието
си и така я спасил.Заради това
светецът се почита като пръв
змееборец в християнството. На
иконите можете да го видите



Дъждовна вода Реки



 Рано сутринта се прави обредно
извеждане на стадата на първа
зелена паша, като животните се
подкарват със зелена пръчка.
Овчарите издояват обредно
първото мляко в котле, украсено с
билки и цветя, вързани с червен
конец, които да предпазят овцете
от болести. Издояването се прави
през сребърна женска гривна или
гергьовско кравайче. Първото
издоено мляко по традиция се
раздава на роднини.



 ГЕРГЪОВСКО АГНЕ



ОБРЕДЕН ХЛЯБ

 За празника се приготвят и
специални обредни гергьовски
хлябове. Гергьовските хлябове са
големи, кръгли, украсени отгоре с
тесто. Украсата най-често
изобразява овчарска гега, овчар,
кошара с овце, кучета. Гергьовското
агне и опечените хлябове се носят в
църквата, за да ги освети
свещеникът.



Празничната
трапеза обикновено е
обща за всички близки
и се прави сред
природата. На нея, 
освен печеното агне и
хлябовете, се
нареждат и други
обредни храни – прясно
издоено мляко, квасено
мляко, сирене, пресен
чесън. Трапезата е
придружена с песни, 
музика и танци.
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