
11. май - празник на Светите братя Кирил и 

Методий



Нещо, което може би не знаем.
Израснали са в семейството на византийския военачалник Леон и 

съпругата му Мария.

Методий се появява на бял свят през 815 година и е 

първородният им син, а Константин е най-малкият от 

седемте братя и се ражда

през 827 година. Te са част 

от аристокрацията на 

Византия, но и двамата

говорят славянски език.



Методий става архонт – управител на 

област, населена със славяни. Малкият 

брат се вглежда в светите писания и на 

15 години отива да учи в Магнаурската 

школа на императорския дворец, 

където по-късно става преподавател и 

печели прозвището „Философ“. 

Оттегля се в манастир. Според някои 

източници това е защото жена му и 

децата умират твърде рано. Кирил 

едва 24-годишен отива на първа мисия 

при арабски халиф, но после се 

присъединява към своя брат в 

монашеската обител.



След смъртта на Кирил и Методий

учениците им са арестувани, изпра-
тени в затвор, продадени в робство –
над 200 души. Само съдбата на ня-
колко от тях е по-необикновена –
на Климент, Горазд, Наум, Ангела-
рий и Сава. Климент, Наум и Ан-

геларий, бягат от гоненията и дости-

гат до България, където срещат

спасение и подкрепа. 

Тук те донасят и

разпространяват славянскитата
азбука.

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F


Кирилицата, с която си служим, е съвършено
различна като графични очертания от глаголицата.
Създадена е в Преславската книжовна школа от 

Климент Охридски и с нея си служат милиони хора по 

света - сърби, македонци, руси, беларуси, украинци, 

румънците др. Макар че съдържа и гръцки букви, тя

следва модела на глаголицата и отговаря на най-

съвършения принцип за писане, според

който на всеки звук съответства

отделна буква. През годините

някои букви са претърпели
промени.



Едни от най-въздействащите паметници на Св. Кирил и 

Методий в България:

Пред Националната библиотека в София



Вечна слава вам, творци!
На Кирил и Методий

О, учители-творци, 

смели войни и светци, 

ний с цветя, цветя безчет 

китим образа ви свет. 

Чутни Солун ви роди, 

вие бяхте две звезди, 

а над нашата страна 

бе безбродна тъмнина. 

Вий запалихте лъчи, 

вий ни дадохте очи, 

пратихте ни братски зов, 

пратихте ни благослов. 

Слава, слава пеем днес, 

вечна слава вам и чест, 

ние вием днес венци 

вам, о, войни и светци! 

Асен Разцветников


