Сватбата
Любовният празник
на живота
ОП “Радостни обеди” - Пловдив

Скъпи младоженци,сега сте двама,но пред вас животът
е един.Вървете във вашата обител и пристъпете прага на съвместното си битие.Няма вече дъжд да ви вали,защото ще си бъдете
един на друг заслон. Няма вече да сещате студ,защото ще се топлите
един друг. Няма вече самота за вас,защото ще бъдете един до друг. Дано
са много добри дните ви на тази земя и нека любовта ви бъде по-силна от
омразата и гнева, обидите и разочарованията.
Живота трябва да приемате такъв,какъвто е; да се опитате да го разберете и след това да го подобрите.И не питайте какво да очаквате от
живота,питайте какво животът очаква от вас.Ще имате много цветя,но
не забравяйте,че по-хубави цветя от децата няма. И колкото повече любов
давате,толкова повече ще получавате.
Помнете,че светът не е площадка за игра,а училищна стая;че животът не
е празник,а обучение.Един вечен урок как да следвате и как да изживеете
мечтите си.
Но ще е нужно време,за да разберете разликата между преплетени ръце и
оковани души;да осъзнаете,че любовта не е вечно упование,а човекът до теб
– сигурност за цял живот.Ще е нужно време ,за да прозрете,че целувките не
подпечатват договори, а подаръците не значат обещания.И нека има пространство във вашето единство,нека ветровете на Рая танцуват между вас.
Дарявайте сърцата си ,ала не на съхранение у другия,защото единствено
ръката на Живота може да държи сърцата ви.И стойте един до друг,ала не
прекалено близо,защото колоните на храма са на разстояние и нито дъбът
вирее в сянката на елата,нито елата в сянката на дъба.
Обичайте се един друг,но не правете плен от любовта.Любовта е дълго търпелива,пълна с благост,любовта не завижда,любовта не се превъзнася,не се
гордее,не безчинства,не дири своето,не се сърди,зло не мисли,на неправда не
се радва, а се радва на истина.Всичко извинява,на всичко вярва,на всичко се
надява,всичко претърпява.
Любовта никога не отпада.

Според Конституцията на Република България,
за да бъде съюзът на младоженците законен,
като единствено валидна форма се признава
гражданският брак, а процедурата по сключването
му е уредена в Семейния кодекс.За да бъде законен,
гражданският брак трябва да бъде сключен пред длъжностно
лице от Община Пловдив.Това е кметът на общината или
упълномощено от него лице. Подаването на заявление за встъпване
в брак на територията на община Пловдив става в Централен дом
на младоженците на ул. „Христо Г. Данов“ № 36, ет. 1. При подаване
на заявлението се прави избор на дата, час и ритуална зала.
Обредни домове на територията на град Пловдив:
1. Централен дом - ул. „Христо Г. Данов“ № 36,
тел.032/631149
2. Кръгла зала - ул. „Христо Г. Данов“ № 34, тел.032/631149
3. Зала Тракия – Сградата на новото кметство в район Тракия
4. Зала Пълдин – Стария град, ул.Съборна“ № 23,
тел.032/622265
Необходими документи за сключване на граждански брак :
1. Лични карти на младоженците – оригинал;
2. Декларации за сключване на граждански брак, които се
получават при подаване на заявлението за сключване на брак ;
3. Медицински свидетелства за сключване на граждански
брак, валидни 30 дни от датата на издаването;
4. Служебна бележка за платена такса за организиране на
ритуала;
5. Младоженците, ненавършили 18 години трябва да
представят разрешение от Районния съд;

Видове ритуали:

Ритуал с механичен запис – ритуалът се провежда само в
делничен ден в ритуална зала. Включва ритуал с обредничка
и музикален фон на запис. По желание младоженците
могат да си носят в деня на брака пита, мед, чаши,
шампанско и халки, които да бъдат включени в ритуала.
Продължителност от 5 до 15 мин в зависмост от
желанието на младоженците.

Ритуал с оркестър – ритуалът се провежда
само в събота и неделя и обявените за
официални празнични дни. Включва слово на
обредничка и музиканти на живо – цигулка, пиано и
флейта. По желание младоженците могат да носят в деня
на брака пита, мед, чаши, шампанско и халки, които да бъдат
включени в ритуала. Продължителността му е 10 – 15 мин.
Ритуал в обредна зала „Тракийска сватба” - това е фолклорен
ритуал, който включва слово на обредничка, музиканти и танцьори на живо, облечени в народни носии. Ритуалът започва с танц
на момичето и момчето танцьори като приветствие на младоженците. След това постилат бяло платно и танцьорите, държейки
арка от цветя застават от двете страни на платното. Младоженците преминават под арката от цветя по бялото платно и застават
пред длъжностното лице, от където започва официалната част на
ритуала. По време на ритуала певица изпълнява на живо народни песни, спциално подбрани за всяка от частите му. Ритуалът
приключва с танцов поздрав за кума, изпълнен от момчето
танцьор като му подава кумово дръвче. Продължителността на
ритуала е 20 -25 мин.
Изнесен ритуал – изнесеният ритуал се провежда извън
ритуална зала, но само на територията на гр.Пловдив. Той може
да се проведе в ресторант или паметник на културата.
Има 2 варианта – класически и фолклорен изнесен ритуал.
Класическият изнесен ритуал включва слово на обредничка, а
озвучаването му е според желанието на младоженците – класическа музика, която Ди Джея осигурява или музиканти на живо
– трио, квартет или само цигулар, осигурени от младоженците.
Продължителност 10-15 мин.
Фолклорният изнесен ритуал - включва слово на
обредничката и ансамбъл от танцьори, музиканти и певица
облечени в народни носии.Продължителност 20-25 мин.
Изнесеният ритуал е изключително популярна и
атрактивна опция за младоженците вече над 10 години,
защото им предоставя разнообразни възможности. Той
може да бъде проведен в градината на ресторанта /
ако времето позволява/ , в специална зала
на хотела или в самия ресторант, където ще

бъде сватбеното тържество, в паметник на
културата – Античен театър, територията на
„Старинен Пловдив” – Етнографски музей,
Балабановата къща, музеи, арт-галерии и др. къщи,
Историческият музей, Малката базилика, Римският
форум, пеещите фонтани и Виенският павилион в Цар
Симеоновата градина, паметникът Альоша на Бунарджика
и други културно-исторически места на територията на
гр.Пловдив. Удобството при изнесения ритуал е, че всички
гости имат възможност да присъстват на него и да споделят този
важен момент с младоженците.
Интересни места за изнесени ритуали на територията на
Община Пловдив:
1. Античният театър;
2. Римският стадион;
3. Виенският павилион в Цар-Симеоновата градина;
4. Пеещите фонтани в Цар-Симеоновата градина;
5. Етнографският музей
6. Къщата на Енчо Пиронков
7. Антова къща
8. Арт галерия Филипополис
9. Небет тепе
10. Къща Хиндлиян
11. Малката базилика – да се снима;
12. Балабановата къща
13. Къща Златю Бояджиев
Свето Венчание - Брак
Бракът в православната Църква е благословено от Бога
съжителство между мъжа и жената. Не случайно тайнството
на Венчанието започва с думите на свети апостол Павел,
казани към Ефесяни: „Ще остави човек баща си и майка
си и ще се прилепи към жена си и ще бъдат двамата една
плът”. Съюзът между тях по време на това тайнство
придобива смисъл на свещен съюз, по подобие
на съюза, който съществува между

Господ Иисус Христос и Църквата.
Когато Бог създал човека, Той не го
оставил сам. Създал и жената, която да му бъде
помощник. Това означава, че още от самото сътворение,
на човека му е било отредено да води съвместен живот.
Пълноценното битие, което всеки желае, би могло да
бъде постигнато именно чрез този благодатен съюз между
съпрузите, когато чрез църковния брак двете половини станат едно
цяло.
Църквата е наречена още Ноев ковчег, а семейството - малка,
домашна Църква. Следователно и семейството се явява спасителен
кораб за човека. При изграждането му, в основите задължително
трябва да бъдат положени любовта, верността и взаимното уважение.
Каквото и да придобият съпрузите, ако нямат любов помежду си,
нищо няма да ги ползва. Любовта обаче изисква пълна преданост
един към друг, както в духовното така и в материалното. И пак Бог е
Този, Който дава сили за преодоляване на трудностите и изпитанията
в живота.
В семейното поприще всеки си има своето задължение.
Мъжът трябва да се грижи, да защитава и осигурява семейството
си, а жената - да превърне дома в истинска домашна Църква, място
на спокойствие, уют и топлина, място на радост и щастие.
Но любовта между двама се осмисля и достига своята пълнота, едва когато даде своя плод чрез раждането на децата. Децата
са дар Божий, благословение от Бога. Чрез тях човек намира сили
да се бори и да постига целите в живота си. В името на децата, той
преодолява егоизма и омразата и се научава да обича безрезервно,
да претърпява и оцелява в превратностите на живота.

Църковен календар 2017 г.

Дни и периоди, в които не се разрешава извършването на тайнство Брак през 2017 година:
1. Извън енорийския храм.
2. През Великия пост от Сирни заговезни до вторник на
Светлата седмица (т.е. от 27 февруари до 18 април).
3. През Богородичните пости (от 1 август до
15 август).

4. През Коледните пости: от Коледни заговезни до Въведение Богородично (от 15 ноември до 21 ноември) и от Игнажден до Богоявление (от 20 декември до 6 януари).
5. Срещу дванадесетте Господски и Богородични празници: Сретение Господне ( 2 февруари ), Възнесение Господне
(25 май), Петдесетница(4 юни), Свети Дух (5 юни), Отсичане
главата на св. Йоан Кръстител (29 август), Рождество Богородично
(8 септември), Въздвижение на Св. Кръст Господен (14 септември).
За повече информация погледнете Православен църковен
календар за 2017 година.

Органайзер за младоженците/ сватбен календар
Как да плануваме сватбеното си тържество
1 ГОДИНА ДО ШЕСТ МЕСЕЦА ПРЕДИ
• Направете си план за сватбата /или използвайте този/.
• Обсъдете най-общите неща – бюджет за сватбата, приблизителен
брой гости, възможни дати.
• Помислете къде ще се провежда церемонията за гражданския и
църковния брак и си резервирайте дати.
• Започнете да разглеждате булчински рокли. За младоженката
това е много важен момент и е добре да бъде споделен със
специален човек – майка, сестра, близка приятелка.
• Изберете си кумове и ги поканете официално. Изборът на
кумове трябва да бъде добре обмислен, защото те стават част
от вашето семейство и ще бъдат едни от най-близките ви хора.
• Обиколете подходящите за вашата сватба ресторанти и
направете своя избор. Запазете го!
• Започнете да търсите фотограф, видеооператор и дисководещ.
Резервирайте ги!
ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ПРЕДИ
•

Поръчайте си булчинската рокля

•

Финализирайте списъка с гостите за сватбата.

•

Разгледайте сватбени покани.

ТРИ МЕСЕЦА ПРЕДИ
• Проучете различни варианти за меден месец,
консултирайте се с някоя туристическа агенция
•
Поръчайте поканите за сватбата. Не забравяйте да
изберете по-специална покана за кумовете с лично послание.

ДВА МЕСЕЦА ПРЕДИ
Резервирайте си медения месец и проверете давността на
задграничните си паспорти, ако ще бъдете извън България. Не
забравяйте, че ако паспорта ви изтича след 6 месеца нямате
право да напускате страната и трябва да си извадите нов.
• Започнете да раздавате поканите като започнете от кумовете и
родителите.
•
Отидете на първата си проба на булчинската рокля
• Поръчайте халките за сватбата
• Изберете подходящите чаши и аксесоари за деня на сватбата
ЕДИН МЕСЕЦ ПРЕДИ
• Срещнете се с дисководещия и уточнете желаната музика
• Купете си бельото, обувки, бижута и всички аксесоари за
роклята.
• Направете пробна прическа и грим
• Започнете да подготвяте необходимите документи за
гражданския брак и църковния ритуал. Не забравяйте да
съобразите, че медицинските за брак важат 30 дни.
• Изберете подарък за кумовете.
• Набавете си формулярите за смяна на името за личната карта
и шофьорската ви книжка
• Отидете на последната проба за роклята
• Вземете халките
ДВЕ СЕДМИЦИ ПРЕДИ
•
Предупредете фотографа какви снимки желаете и
на кои ситуации и моменти държите най-много
• Направете списък с най-любимите си песни
и изпълнители и го дайте на дисководещия.
•

Направете разпределението на местата
по масите, скицирайте и отбележете
кой къде желаете да стои.. Погрижете се
да го предоставите на ресторанта.
• Поразтъпчете се в новите си обувки, за да се убедите,
че не ви стягат.
ЕДНА СЕДМИЦА ПРЕДИ
• Опаковайте багажа си за медения месец
• Проучете дестинацията, в която отивате – местна валута, дали
можете да използвате кредитните си карти, забележителности,
които искате да посетите
• Време за парти! Организирайте моминско и ергенско парти
или оставете тази забавна работа на кума и кумата!
• Вземете булчинската си рокля.
•

ЕДИН ДЕН ПРЕДИ – ДЕН ЗА РЕЛАКС!
• Отидете с кумата на маникюр и отпускащ масаж.
• Вземете си релаксираща вана с ароматни соли или се отдайте
на любимо занимание!
• Легнете рано и се опитайте да поспите! Пълноценният сън е
гаранция за свеж и отпочинал вид!
В ДЕНЯ НА СВАТБАТА
• Започнете деня с усмивка, лека закуска и чаша ароматно кафе!
• Насладете се на всеки миг, отпуснете се и релаксирайте докато
ви правят прическата и грима!
• Не забравяйте да се забавлявате и усмихвате, това е Вашият
ден!

Какво е необходимо за сватбения ден

За дома на младоженеца е необходимо:
Украса за сватбен автомобил
• Украса за колите на гостите
• Украсена бутилка с ракия за кумовете
•
Букет за кумата
• Дребни стотинки за откупуване на булката

За дома на кумовете е необходимо:
• Лека почерпка
•
Букет за булката
За дома на булката е необходимо:
• За булката – нещо старо, нещо ново и нещо синьо
• Лека почерпка
Бутониери за официалните гости
• Украса за колите на гостите
• Стъклена чуплива чаша с вода или менче
• Кутия шоколадови бонбони за пред дома на булката

За ритуалната зала (изнесения ритуал)
в сватбения ден е необходимо
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Документите за самоличност на младоженците и кумовете
Квитанциите за платени такси (както за самия ритуал, така и
за допълнителните услуги, които ще се ползват в ритуалната
зала като видео и фото заснемане, музикален съпровод и др.)
Две брачни халки
Възглавничка или кошничка за халки
Две чаши за шампанско
Бутилка шампанско
Бонбони, дребни сладки и други за почерка на гостите
Кошнички за хвърляне от кумата
Украса за ритуала (ако сте предвидили такава)

За църквата е необходимо:
•
•

Документ за сключен граждански брак
Кръщелни свидетелства, както на младоженците, така и
на кумовете
• 1 питка
• Мед
•
1 бутилка червено вино
• 1 ритуална чаша
• Поднос с жито, дребни бонбони и стотинки

•
•
•

2 ритуални свещи завързани с по-дълга
панделка
Бонбони за почерпка
Сватбена украса за църква (ако сте предвидили
такава)

За ресторанта в сватбения ден е
необходимо:
Украса на ресторанта - обща
• Декорация на масата на младоженците
Украса на масите за гости
• Картички с разпределение на местата на гостите
• Табло с разпределение на местата на гостите
• Бяло платно
• Менче с 2 бр цветчета
• 2 питки
• Паничка с мед
• Паничка със сол
• 4 чаши за шампанско
• 1 бутилка шампанско
Сватбени подаръци за гости
• Украсен петел за кума
• Питка или торта за кумата
• Втори букет за хвърляне
• Сватбена торта
СВАТБЕНИ СУЕВЕРИЯ
•
•
•

Булката трябва да носи нещо старо, нещо ново, нещо на заем,
нещо синьо, червен конец и нещо наобратно, за да не я
урочасат.
Младоженецът не трябва да вижда роклята на булката
преди сватбата.
Булката се забулва от кумата преди да
излезне от дома.

•
•

•
•
•
•

•

• Разчупване на погача от младоженците - целта
е да се види, кои ще отчупи по-голямото парче,
съответно той ще командва в семейството.
•
Когато булката преминава през прага, първо трябва
да стъпи с десния крак.
• В нощта преди сватбата младоженците трябва да са
разделени.
Броят на късметите, които кумата хвърля пред църквата, трябва
да бъде нечетен.
След сватбата младоженците не трябва да минават по пътя, по
който са дошли, за да не възникне у тях желание да се върнат
към предишния си живот. Ако при това завали дъжд или сняг
над сватбената процесия, се смятало за добра поличба - младите
ще живеят богато.
Булката не трябва да вижда друга булка в деня преди сватбата.
Ако това се случи, двете трябва да си разменят нещо.
На прага на новия си дом булката трябва да внимава да не се
спъне. Затова младоженецът трябва да я пренесе на ръце.
Сватбената рокля не се пере, докато не се роди първото дете.
Когато се отива към църквата никой не трябва да пресича пътя
на булката и младоженеца. За целта няколко крачки пред тях
вървят приятелките или шаферите, като пресичат всякакви
опити на недоброжелатели. По пътя към храма булката трябва
внимателно да следи бъдещия си съпруг. Ако той се спъне,
значи не е уверен в избора си и не иска да върви към олтара.
Ако стъпи в локва, може да се пристрасти към алкохола. И в
двата случая булката трябва първа да стъпи на килима, постлан
пред олтара. Тогава именно тя ще командва в дома и ще държи
мъжа си изкъсо.
За да живее бъдещото семейство безгрижно, в обувката на
младоженеца се поставя по монета под двете пети. Когато късно
вечерта младата жена съблича мъжа си, тези пари тя взима
за себе си. Тогава според поверието съпругът ще помни,
че трябва да осигурява жената и децата си. На булката
се слкагат монети само под лявата пета - за защита от
изкусителя, който стои зад лявото рамо.
• Бракът (все още) е в основата на щастливия

•

•

и успешен живот. И без да сте успешни
в брака си – всички останали успехи в
бизнеса, кариерата, обществения живот
и където и да е другаде… ще ви горчат. И ще бъдат
безсмислени…
Бракът и семейството са основите на нашия живот. Така е
от векове и въпреки, че модерните времена промениха до
голяма степен представите ни за брака, човешката душа не се е
променила с толкова бързи темпове.
Хората няма скоро да престанат да имат нужда от любов,
разбиране и приятелство. А точно тези качества растат не
другаде, а в задния двор на нашата семейна градина. И като
всяко друго растение – имат нужда от поливане, наторяване
и редовни грижи. За да сме добри „градинари“ се изисква
абсолютно същото, както и за всяка останала професия:
търпение, упорство, любов и старание.

11 съвета за щастлив и успешен брак
Бракът е като живота.
Същността на този съвет е да не гледате на брака си с очите
на 15-годишна девойка, която току-що е изчела поредния си „розов“ роман. Както в живота, така и в брака илюзиите са вредни
и пораждат недоразумения и разочарования. Да, в един щастлив
брак има много романтика, страст и незабравими мигове. Но не
само… И ако се научим да приемаме нещата с повечко здрав
разум – и ако успеем да се отърсим от илюзиите за идеалния брак
(както всичко идеално, той също е само фикция) – само това ще е
достатъчно, за да живеем щастливо. Тук, в реалния живот. Който
е много по-различен от романите и филмите. Но е и много поистински…
Бракът е като автомобил.
Да ме прощават дамите за тази „мъжка“ метафора, но си е
точно така. И най-луксозният и скъп нов автомобил (който
изглежда прекрасно когато седнем зад волана му за първи
път) с времето ще се превърне в грозна таратайка…
ако не полагаме усилия да го поддържаме в
добро състояние. Както при автомобилите,
така и в брака, грижите ни не бива да са

само за лъскавия външен вид. Още по-големи
грижи трябва да полагаме и за „невидимите“
елементи на тази сложна конструкция – за
ходовата част, за спирачната система, за двигателя
и т.н. И още една алегория – да сипваме в „резервоара“
само качествено „гориво“. Ако правите всичко това – ще
се радвате дълги години на едно превъзходно возило. Което
може да ви отведе където си поискате…
Бракът е като платноход.
В „морето на живота“, вашият брак е точно корабът, на борда на който прекосявате този необятен океан. И също като при
всеки истински кораб – ще има дни, в които попътният вятър ще
духа в платната ви. Но ще има и такива – на пълно безветрие. И
това е нещо естествено и нормално. А най-важното е да стоите
гордо – и двамата – на капитанския мостик и да вярвате в собствените си сили да стигнете (заедно!) до спасителния бряг.
Бракът е като конска каруца.
Съжалявам ако и тази метафора не ви се стори достатъчно
романтична. Но и тя е вярна. Бракът е точно като една конска
каруца, теглена от два коня – вие и вашия партньор. Ако теглите
каруцата в една и съща посока, с едно и също темпо – тогава
всичко ще е наред. Обратното обаче също е вярно – ако едно от
кончетата е с по-сприхав нрав, каруцата няма да върви гладко и
лесно може да се обърне… дори и от дребно камъче по пътя. Но
има един удивителен физичен закон, който важи с пълна сила и
за законите на сърцето. Доказано е, че ако един кон може да тегли
сам товар от, примерно, 5 тона – когато до него се впрегне втори
кон, общият товар, който двата коня могат да теглят заедно не е
механичния сбор от 10 тона (5+5). А е още по-голям – 12-13 тона!
В брака ревността е отрова.
Само при влюбените тийнейджъри ревността
(евентуално) може да мине като някакво доказателство за
любов. В брака е точно обратното. Ревността не е нищо
друго освен липса на доверие. И то не само в другия
– а и в себе си. В собствените си качества и в
собствената си ценност за другия до теб.

Затова – заменете отровата на ревността с
амброзията на взаимното доверие. Дори и
да останете излъгани – след 10 години брак,
примерно – ще сте изживели тези 10 години щастливо, а
не в постоянни съмнения и изпепеляваща ревност.
В брака също има лидери.
Всеприетата представа е, че в брака и двамата партньори са
равни. Това е така, но и не съвсем. Винаги единият от партньорите
– независимо дали това ще бъде мъжът или жената – трябва да
поеме инициативата. В определен критичен момент (не завинаги
и без изключения). Да бъде лидер и да поеме отговорност за
излизане от кризисната ситуация. Ако този брак е наистина
успешен – в такива моменти другият партньор с готовност поема
ролята на „дясната ръка“ , вместо да оспорва лидерството му/й.
И в това няма нищо срамно или унизително – но има много
житейска мъдрост.
Бракът не е тясна стая.
Много хора живеят с погрешната представа, че след брака
всички други хора – освен брачния партньор – престават да
съществуват. И че винаги и във всичко трябва да сте заедно
(едва ли не като сиамски близнаци). Това е много неправилно!
В щастливите бракове партньорите винаги си дават достатъчно
пространство – така че да дишат свободно и да не се чувстват
задушавани от любовната прегръдка на половинката си. Найлесният начин да провалите брака си е да настоявате другия да
забрави изцяло предишния си живот, навици и интереси. Това
просто е нереално…
Вашия семеен партньор е единственото ви семейство.
Много често срещана грешка – особено пък на Балканите –
е да се гледа на брачния партньор като нов член на вашето
предишно семейство. Ново „попълнение“ в редиците
на семейството, което винаги сте имали… преди брака.
Разбира се, далеч съм от мисълта, че бракът трябва да
ви накара да скъсате всички връзки с майките,
бащите, братята и сестрите си – в никакъв

случай! Но рецептата за щастлив и успешен
брак включва осъзнаването, че сега – след като
вече сте женени – имате само едно-единствено
семейство. Това, което току-що сте създали по собствена
воля и желание. И всички други са на второ място…
Бракът е непресъхващ извор на любов.
Въпреки че по-горе писах, че не трябва да живеете с илюзията за брака като розов роман, това съвсем не значи, че само в първите месеци или години на брака има място за романтика. Напротив! Независимо колко дълъг е брачния ви стаж – не преставайте
да се обичате, ухажвате, целувате, галите (и всичко останало…),
както през медения ви месец! Ако си мислите, че това просто е
невъзможно – значи някъде по пътя вече сте допуснали някоя от
гореописаните грешки. Няма страшно – поправимо е! Да бъдеш
влюбен до уши в партньора си (дори и след 10 или 20 години
брак) не е леснопостижимо. Но е неописуемо…
Бракът е приключение.
Най-смъртоносните врагове на един брак са скуката и рутината.
Ако не успявате да се изненадвате взаимно (за препоръчване е –
приятно!) ще пропуснете голяма част от прелестите на щастливия
брак. Най-успешните бракове са тези, в които партньорите всеки
ден се преоткриват и това също не е непостижимо. Единственото,
което се изисква от вас, за да го постигнете, е да гледате на човека
до вас с влюбени очи…
Бракът е цирк.
Свикнали сме да влагаме в тази дума – „цирк“ – по-скоро
негативни нотки. Когато определяме нещо за цирк, обикновено
имаме предвид, че то е неподредено, хаотично, непристойно и така
нататък. Ако искате да имате наистина щастлив брак – гледайте
на този цирк през очите на едно дете. За децата циркът е
онова място, където винаги има много забавления, смях,
акробатика, дресура, захарен памук… Не е невъзможно
вашият брак да бъде точно цирк. Даже е много весело. А
за какво ви е този брак – ако не се забавлявате?!

КАЛЕНДАР НА
СВАТБЕНИТЕ ЮБИЛЕИ
Памучна (басмена) сватба – На първата годишнина
от сватбата съпрузите си подаряват памучни (басмени)
кърпички.
Книжна (кожена) сватба – След две години семейният живот
е като „по книга” – с повече разум и мъдрост. Съпрузите си
даряват ценни книги.
Дървена сватба – Празнуват се пет години брачен живот.
Подаряват се предимно дървени предмети и вещи с дърворезба.
Цинкова сватба – На шестата година се напомня, че е
време бракът да възстанови гланца си, за да заблести като
поцинкованите съдове.
Медна сватба – Седем години от брака – съпрузите си разменят
медни предмети и се уверяват, че всички търкания между тях
вече са се изгладили.
Тенекиена сватба – На осмата годишнина се подаряват
тенекиени съдове.
Розова сватба – На десет годишния юбилей съпрузите
танцуват, хванали роза с ръце. Канят се приятели, присъствали
на сватбеното тържество.
Коралова сватба – На 11-годишнината съпругът подарява бижу
от корали.
Никелова сватба – Изминали са 12 години. Годишнината от
бракосъчетанието предупреждава: не забравяйте да поддържате
блясъка си.
Стъклена (кристална) сватба – На 15-годишния
юбилей подаръците са само от стъкло – символ на чистите
взаимоотношения между съпрузите.
Сапфирена сватба – Отбелязват се 16 години от сватбата
– съпругът подарява украшения със сапфир (символ на
приятелството).
Порцеланова сватба – На 20-годишнината

от брака всички ястия на масата се сервират
в нови порцеланови съдове, като се смята,
че дотогава не е останало нищо от старите
сервизи в дома.
Сребърна сватба – На 25-ата годишнина се събират
всички роднини. Съпрузите си разменят сребърни накити
и бижута.
Бисерна (перлена) сватба – Отбелязват се 30 години семеен
живот. Мъжът подарява на съпругата си бижу с перли и
огърлица, чиито мъниста напомнят за изнизалите се години
брачно съжителство.
Ленена сватба – На 35-ата годишнина се подаряват ленени
кърпи и чаршафи, символ на здравата тъкан и крепката връзка
между двамата.
Рубинена (изумрудена) сватба – След 40 години брачните
пръстени могат да бъдат заменени с нови, украсени с рубини
или изумруди.
Златна сватба – На 50-ата годишнина златните пръстени се
заменят с нови – смята се, че ръцете след половин век са се
изменили, а златото се е изтрило. Може да се направи повторна
брачна церемония.
Елмазена (диамантена) сватба – Семейният съюз е
просъществувал 60 години и това означава, че той е стабилен и
твърд като елмаз.
Желязна (каменна) сватба – Отбелязва се здравината, силата и
непреходността на 65-годишния съвместен живот.
Благодатна сватба – Празнуват се 70 години семеен живот.
Коронна сватба – Съпрузите честват 75 години любов и вярност.

Интересни места за изнесени
ритуали на територията на
Община Пловдив:

Античният театър

Къщата на Енчо Пиронков

Римски стадион

Виенският павилион-градина

Малката Базилика

Балабановата къща
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