


Съдържание: 

1.Делото на Кирил и Методий.  

2.Свети Седмочисленици. 

3.Възникване на празника. 

4.Празникът преди освобождението. 

5. Празникът след освобождението. 

 - кога се заражда идеята за химн?  

 - последни промени  

- кои имена празнуват днес 

 



1.Делото на Св.св Кирил и Методий 

Светите братя са родени в Солун 
и през целия живот развиват 
мисионерската дейност  като 
проповедници на 
християнството сред народите. 

На тях се дължи създаването на 
глаголицата- първата азбука 
която служи на староцърковен 
славянски. 



2.Свети Седмочисленици 

Братята Кирил и Методий  са 
канонизирани като светци за 
превода на Библията на 
старобългарски език.  

Православната църква ги 
почита като част от свети 
Седмочисленици заедно с 
техните ученици Климент, Наум, 
Ангеларий ,Горазд и Сава. 



3.Възникване на празника 

Светският празник  бележи 
началото си Възраждането и се 
свързва с училищните 
тържества на 11 май. На същата 
дата Църквата отбелязва 
празника  на двамата братя.  

 Най- ранна информация за 
празнуването на Кирил и 
Методий  на 11 май намираме в 
книжнина( вдясно ) на Неофит 
Рилски от 1852г. 

 



4.Празникът преди освобождението 

В Цариградски вестник  през 
1858 г пише , че в  българските 
градове се празнува ‘‘ Св.Св. 
Кирил и Методий‘‘ като 
училищен празник  вместо „Три 
светий“. 

На 11 май същата година в Ески 
Загра (дн. Стара Загора) по идея 
на учителя С. П. Иванов с 
вълнуващо слово е отбелязан 
празника на Кирил и Методий. 



 По-късно една от църквите в 
Стара Загора 
„Св.Димитър“(вдясно) се 
сдобива с второ име –“Св.Св 
Кирил и Методий“. Според 
запазения текст на южния вход 
това е станало  около 1859 г. 

От 1863 г. 11 май се установява 
като църковен празник на 
своите равноапостоли .  



 

 През 1892 г. се заражда идеята 
за химн. В последствие в Русе , 
Стоян Михайловски написва 
„Върви народе възродени‘‘ 
когато е учител в Мъжката 
гимназия.   

По-късно през 1901 г. учител от 
Петокласно  училище Панайот 
Пипков написва музиката към 
текста.  

5.Празникът след Освобождението 



Последни промени 

След въвеждането на 
Григорианския календар през 
1916 г. празникът, отбелязван от 
държава и Църква , вече се 
чества на един ден – само 24 
май. 

През 1969 г.  се провежда процес 
за отделяне на църковния от 
светския календар, затова днес 
имаме два празника- църковен 

( 11 май) и светски (24 май).  



Кой има имен ден? 

Имен ден празнуват: 

 Кирил, Кире, Кирин, Киро, 
Кирчо, Керан, Рилко, 
Рилчо, Кира, Кирана, Кика, 
Кина, Кинка, Кера, 
Керанка, Кераца, Рилка, 
Методи, Метко, Мето, Мечо 



ЧЕСТИТ ПРАЗНИК! 


