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Личност на броя 
 
Добре Димитров Добрев,  
 
известен като Дядо Добри и наричан от някои Светецът от 
Байлово, е български дарител за реставриране и поддържане на много 
 български християнски храмове. Считан е от мнозина за 
изключителен духовен пример в българското общество. 

Роден е на 20 юли 1914 г. в село Байлово. Баща му Димитър 
загива в Първата световна война и майка му Катерина отглежда сама 
децата си. Детството и ученическите си години дядо Добри не помни. 
Решава да се ожени през 1940 г. – време, в което България участва 
във Втората световна война. При една от бомбардировките над София 
снаряд пада в близост до него и почти го лишава от слух. С жена си 
има четири деца, две от които надживява. През годините дядо Добри 
се отделя от материалните аспекти на живота и се посвещава изцяло на 
духовното. Именно тази нова посока в живота и примерът, който дава впоследствие с щедростта и 
аскетизма си, карат мнозина да го наричат „Светецът от Байлово“. 
   Около 2000 г. решава да дари всичките си имоти на църквата. Живее много скромно, в малка 
пристройка към църквата „Св. Св. Кирил и Методий“ в родното си село. За него се грижи една от 
дъщерите му. Някъде от това време датира и неговата мисия за събиране на средства за 
реставриране на християнски църкви и храмове в цяла България.  

Почти всеки ден Добри Добрев ходи пеша или с автобус до София и пред вратите на храм-
паметника „Свети Александър Невски“ или църквата „Свети Седмочисленици“ събира в една 
пластмасова чаша пари, които след това дарява до стотинка. 

Умира след кратко боледуване на 13 февруари 2018 година около 15 часа в Кремиковския 
манастир, където е отседнал през последните си години. Погребан е на 15 февруари 2018 година в 
двора на църквата „Св. Св. Кирил и Методий“, точно до пристройката, в която живее в края на 
живота си. На погребението присъстват патриарх Неофит, десетки свещеници и стотици миряни  

Светецът от Байлово е считан за един от най-висшите морални примери в България в днешно 
време. Добротата, скромността му, аскетският начин на живот и дълбоката щедрост се възприемат 
от мнозина като изключителен нравствен модел в съвременното ни общество. Заради лишенията, на 
които се подлага, силната вяра в доброто, чистите си и искрени действия и надеждата, която дава на 
отчаяните, възрастният старец е изключително уважаван и почитан от хора от всякакви социални 
групи.  

Дядо Добри е аскет и като такъв той се отрича от всичко материално в живота. Живее в 
крайна бедност, защото всички пари, които събира, отделя за дарения на български православни 
храмове. Част от храната си набавя чрез щедростта на граждани, които са трогнати от безкористната 
му душа. Дядо Добри живее смирено и добродушно и въпреки напредналата си възраст, активно се 
включва в реставрациите на църкви и храмове.  

 

Училищен вестник             
Издаден от Клуб по интереси „Дигитален свят” към  Професионална гимназия по ИТУ – гр. Ловеч 



 

 
 

В този брой ще прочетете още: 

 Спасовден и Еньовден в християнската вяра 
 Лазаровден и Цветница в народната традиция 
 Вълшебството на Великден 
 Рецепта за домашен козунак 

 

Спасовден и Еньовден в християнската вяра 
Възнесение Господне, Възнесение Христово или Спасовден 

е християнски празник. Той празнува момента, когато Исус Христос се 
възкачва на небето. 

Спасовден, Възнесение Господне. Отбелязва се 40 дни 
след Великден. Тачи се строго за предпазване от градушка – 
жените не перат, не тупат, не предат, не шият, не тъкат; мъжете 
не орат. Вярва се, че ако на Спасовден вали, годината ще е 
богата, а реколтата –  обилна. 

Според народната вяра в нощта срещу Спасовден 
русалиите (самодивите) кършат връхчетата на цветето росен, 
смятано за самодивско биле, и се 
кичат с него, затова са милостиви 
към хората и ги лекуват. 
Разпространен е обичаят ходене на 
росен –  вечерта срещу празника 
болни от различни болести отиват 
на места, където расте лековитата 
билка. Те носят със себе си нова 
зелена стомна, нов пешкир, вино, 
хляб, печена кокошка –  дарове за 
русалиите. Престояват там до втори 

петли, в пълно мълчание, като преди разсъмване също мълчешком се 
търкалят в росата и напускат мястото или биват отвеждани от близките 
си без да се обръщат назад. Празникът се тачи особено от бездетни жени, 
тъй като се вярва, че само срещу Спасовден те могат да се излекуват от 
безплодието.  Жена, която не може да зачене, трябва да преспи под 
растението, но с мъж, с когото няма кръвна връзка... Малко преди първи 
петли двамата хукват към селото, без да се обръщат назад. Вярва се, че 
безплодието остава под росена, а зачеването в нощта преди Спасовден се 
смята за „магическо” и не се възприема като прелюбодеяние.  

  
 



 

 
Еньовден в народната традиция 

 

 
Християнски празник 

Еньовден е български народен празник, който се чества на 24 юни всяка година. Празникът 
съвпада с лятното слънцестоене, затова и много от поверията и обичаите са свързани с пътя на 
Слънцето и култа към него. На същата дата източноправославната християнска църква чества 
деня на Йоан Кръстител и често обредите и традициите на двата празника се преплитат. На този 
ден своя имен ден празнуват всички с имена Йоан, Янко, Яни, Яна, Янка, Еньо. 

Фолклор 
Според народните вярвания на Еньовден започва далечното начало на зимата – казва се „Еньо 

си наметнал кожуха да върви за сняг“. Вярва се, че сутринта на празника, когато изгрява, 
слънцето „трепти“, „играе“ и който види това, ще бъде здрав през цялата година. 

Според народната вяра от този ден Слънцето започва да умира, а годината клони към зима. 
Преди да поеме дългия си земен път, то спира да си почине, и окъпано в „живата вода“, изгрява 
много рано сутринта на Еньовден, за да се прости със света, който няма да види до догодина. В 
нощта срещу празника водата придобива особена магическа сила. Според вярванията, водата в 
реките и кладенците на този ден е лечебна, защото Слънцето се е окъпало в нея. В някои краища 
на България се смята, че еньовската роса също има лечебна сила. За лечение и гадаене, при залез 
слънце се взима от чист сладък извор „мълчана вода“ (налята при пълна тишина, за да не се 
погуби от човешки глас магическата й сила). През нощта срещу празника не бива да се пие вода, 
нито да се налива, а в самия ден не се пере, за да не се разболее член на семейството. Има 
поверие и че в нощта срещу Еньовден там, където има заровено имане, от земята излиза син 
пламък. 

 



 

Ритуали – бране на билки 

В нощта на умиращото и раждащото се слънце различните треви и билки придобиват най-
голяма лечебна сила, която изчезва с изгрева му. Затова на Еньовден, рано сутрин, моми и жени, 
врачки, баячки, лечители и магьосници берат билки, които използват за лек и магии през цялата 
година. Набраните за зимата билки трябва да са 77 и половина - за всички болести и за "болестта 
без име". От набраните билки, между които на първо място е еньовчето, жените правят еньовски 
китки и венци, вързани с червен конец. В някои райони правят толкова китки, колкото са 
членовете на семейството, наричат ги поименно и ги оставят през нощта навън. Сутринта по 
китката гадаят за здравето на този, на когото е наречена. Еньовските китки и венци окачват на 
различни места из дома и през годината ги използват за лек – с тях кадят болните или ги 
окъпват с вода, в която са топили китките или венците. С тревите и цветята, набрани на 
празника, увиват голям еньовски венец, през който се провират всички за здраве. Той също се 
запазва и се използва за лекуване. Докато билките, които се берат на Гергьовден се използват за 
лекуване на добитъка, то еньовденските билки се използват за лекуване на хората. С тях според 
народните вярвания се лекуват бездетни жени, прогонват се зли духове, правят се магии за 
любов и омраза. 

Рано сутринта на Еньовден хората се изкачват по високите хълмове, гледат своите 
слънчеви сенки и по тях гадаят за здраве. Ако сянката се очертае без глава или наполовина, това 
предвещава болест. 

Обиране на плодородието от чужда нива или добитък 

За Еньовден е характерно "грабенето" (краденето) и "маменето" на плода от нивите и 
добитъка. Казват, че жени (баятелки, магьосници, наречени „житомамници“) отиват на чужда 
нива, събличат се голи и извършват различни ритуали. Тогава стръковете на нивата им се 
покланят. Прав остава само един стрък и това е царят на нивата. Тогава магьосницата го откъсва 
и го носи на своята нива или на нивата на този, който й е поръчал "краденето". Вярва се, че с 
царя тръгва и плодородието на нивата. Срещу празника всеки стопанин зажънва по няколко 
класа от своята нива, за да я намери житомамницата вече обрана. За да има плодородие, на 
празника млади жени отиват на нивата, ожънват една ръкойка, изплитат плитка от житото и 
слагат на кръст плитката и ръкойката. Грижата за съхраняване на 
реколтата и страхът от природните сили са породили още един 
ритуал - забраната да се жъне на Еньовден, според поверието 
този ден е "аталия" (лош) ден и се вярва, че Свети Еньо ще 
порази с гръм нивата на онзи, който не го е уважил на празника 
му, а е отишъл да работи. 

 

 

 



 

Вълшебството на Великден 
 
 Всяка година Великден се празнува на  различни дати, но винаги в неделя. 

Българите се подготвят за този празник с постоянно постене. Някога хората спазвали 
най-строго постите и се хранили само с хляб, плодове и зеленчуци. 

След Цветница започва Страстната 
седмица. До сряда всяка домакиня почиства своя 
дом и празнично подрежда всяко кътче в дома си. 
Както с постите се пречиства душата, така и 
домът ни трябва да е чист и подреден за големия 
празник. В сряда жените спират работа и ходят 
на черква. Нашите баби казват, че който 
продължи да работи, ще загуби уменията си за 
цяла година. 

Велики четвъртък пък е ден за отдих и за 
мъжете. Вярвало се, че ако впрегнат воловете или 
конете за работа, през годината ще има 
градушки, които ще убият посевите. С тази вяра 

е свързан и обичая да се червят яйцата. 
В четвъртък жените стават сутрин рано, за да приготвят яйцата. Боядисаните яйца 

се поставят в сито покрито с червен плат. Бабите излизат на двора, обръщат се на изток 
към изгрева и ги вдигат високо нагоре "за да ги види слънцето". 

С първото червено яйце се потриват бузките на децата "да са бели и червени" и ги 
"здравоват" с думите: "жив, здрав дядо Великден". Яйцето се поставя при домашната 
икона. Там то остава до другата година, когато по черупката му се гадае за плодородието 
през годината.След това се носи на нивата, за да пази реколтата от градушки, а плодът да 
узрее. 
"Червената вода" се изсипва на чисто място в градината при цветята, там където не се 
тъпче. Цяла година тя ще пази дома от беди. Това вълшебство се прави с надежда за 
здраве и късмет. Всяка домакиня влага уменията си при украсата на яйцата - с парафин, 
лимонена киселина, с листа от здравец и т.н. На Велики четвъртък се месят и козунаците, 
и хрупкавите сладки курабийки. Предлагаме на вашето внимание рецепти за боядисване 
на яйца и домашен козунак. 

 
 
 



 

 

Осем начина за боядисване на Великденски яйца 

За да са твърдо сварени и по-трайни яйцата, 
които ще боядисваме, се варят още 10-12 минути 
след завирането. Слагат се в подсолена студена 
вода, като преди това се измиват и почистват 
идеално едно по едно. Минутите за варене се 
засичат след завирането на водата. След свалянето 
от котлона се оставят да поизстинат във водата, 
след което се вадят и се подсушават преди 
боядисването. Ако се правят с винена киселина, то 
тя се добавя към края на варенето. Тогава яйцата се 
покриват с красиви блестящи кристалчета. 

І начин 
Известен на всички домакини. Сварените яйца се потапят в предварително разтворената по 
указания на пакетчетата начин боя и се държат поне 8-10 мин. Колкото повече се държат яйцата, 
толкова по-наситен става цвета. Ако искаме по-лек цвят, ги държим по-малко. След 
получаването на желания цвят, яйцата се вадят и се поставят да изсъхнат на попивателна хартия 
и след това се полират с памук напоен с олио. Може върху някои от тях да се залепят лепенки 
или ваденки по указания начин. 
 
ІІ начин 
В боята, разтворена по указания начин, се добавят 1-2 с.л. олио. Когато яйцето се потопи, част 
от олиото полепва по него и не позволява на тези места боята да го боядиса. Така яйцата стават 
на петна. Могат последователно да се потапят в няколко цвята и тогава ефекта наистина е много 
добър и пъстър. Вадят се, подсушават се и се полират с олио. 
 
ІІІ начин 
Свареното и изстинало яйце се потапя в разтворен на водна баня желатин. След като се извади 
от желатина яйцето се рисува на ръка, с помощта на клечка за уши и различни бои разтворени 
на гъста каша. Боите трябва да са прахообразни, за да могат да се приготвят по този начин с 
много малко вода. Боята се разлива по желатина и се получават много ярки и красиви яйца. Ако 
имате добра фантазия и сръчна ръка, то резултата е гарантиран. Трябва малко повечко търпение 
и желание, но ще останете доволни. Имайте предвид, че яйцата изсъхват бавно. 

 



 

ІV начин 
Върху парче памук голямо толкова, че да може да се обвие цялото яйце, се поръсва от всички 
цветове разтворена боя. Яйцето се увива стегнато в памука и се оставя 5-10 мин. Колкото повече 
стои, толкова по-ярки и тъмни стават цветовете. След като е готово яйцето се изважда от 
памука, подсушава се и се полира. Едно парче памук не е желателно да се ползва повече от 2-3 
пъти, защото резултата започва да става незадоволителен. Работата с ръкавици е задължителна, 
ако не искате ръцете ви да добият цвета на яйцата. 
 
V начин 
 Ползват се сурови яйца, защото по време на боядисването те се сваряват. Подготвят се 
предварително по следния начин: Всяко яйце се завързва стегнато в парче от дамски тънък 
чорапогащник, като преди това  яйцето се обвива в люспа от кромид червен лук. Използват се 
само най-горните и най-тъмни люспи. Не е нужно люспата 
да покрива цялото яйце. Трябва добре да се опъне 
чорапогащника и да се завърже стегнато. Така 
приготвените яйца се варят 10- 12 мин. Вадят се от водата 
и без да се маха чорапогащника се оставят 
да поизстинат малко. След това се потапят в боя, с 
цвят по желание и след като яйцето постои 5-7 мин., се 
вади и се оставя да се оцеди добре. Тогава се маха 
внимателно чорапогащника и люспите от лук и след като 
яйцето изстине, напълно се полира. Получават се много красиви мраморни шарки. Ако яйцата 
просто се сварят във вода, в която има люспи от лук, то тогава се получават яйца в жълто-
оранжев цвят. 
 
VІ начин 
Върху свареното яйце се поставя листенце от тревичка с интересна форма или някаква изрязана 
фигурка от непропусклив материал. Яйцето се стяга в чорапогащник и се поставя в боята. След 
като престои се вади, оставя се да се изцеди и внимателно се маха чорапогащника. На мястото 
на фигурката или листенцето остава небоядисано. След като изсъхне се полира. 
 
VІІ начин 
По изстиналите напълно яйца се рисува с восък фигурки или надписи. След това се боядисват 
по нормалния начин, но там където е рисувано с восък боята не хваща и яйцето остава бяло. 
Така се появяват фигурките, които сме нарисували. 
 
VІІІ начин 
Яйцата се рисуват с безвредни боички или моливи на ръка, като вариантите са много, в 
зависимост от вашата фантазия и умения. 

 



 

 
 

Домашен козунак 

Продукти: 5 яйца 
1 и 1/2 ч.чаша прясно мляко 
1 ч.чаша захар 
1 ч.чаша разтопено масло 
1 кг.брашно 
мая (колкото кибритена кутийка) 
настъргана лимонова кора или 1/2 шишенце 

лимонова есенция 
стафиди 
1 жълтък 

Начин на приготвяне: Млякото се затопля и в него се разтваря маята. Добавят се 1 
ч.л.захар и 2 с.л. брашно. 
Яйцата се разбиват с останалата захар. прибавя се маслото (3/4 
чаша) и настърганата кора от лимон. 
Брашното се пресява и в него се прави кладенче, в което изсипваме 
маята и яйчената смес. 
Замесва се тесто (за да не полепва по ръцете е добре да ги намажем 
с масло), намазва се с масло и се оставя да втаса на топло. 
Когато тестото стане двойно, намазваме пак с разтопено масло, в 
което е разтворена ванилията, и го разделяме на 3 - 4 топки. 
Прибавяме стафидите. Оформяме ленти, които сплитаме на плитка 
и прехвърляме в кръгла форма, с дупка в средата. 
Тестото втасва за втори път. 
 Преди да сложим в печката, намазваме козунака с жълтъка и го      
набождаме с вилица. 
Фурната се включва на 150 градуса и козунакът веднага се поставя 
вътре. 
 След като козунакът е готов, го оставяме десетина минути в       
печката, преди да го извадим. 

За броя работи екип в състав – ученици от 10-а и 10-б клас: 
Васил Василев, Михаела Ивова, Илиян Методиев, Петя Пенкова, Пламена Тодорова, Преслав 

Апостолов, Румяна Одринска, Симона Попова, Атанас Христов, Васил Тодоров, Клара Пламенова, 
Красимира Ангелова, Маринка Иванова, Маша Димитрова, Милен Асенов 

Учител: Стилиян Стоянов 

 


