БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ СЪБОРИ
Царева църква
Село Зелениград, Община трън
24 юни – Свети Дух
Всяка година на празника Св.Дух в селото се провежда събор.
Село Зелениград се намира в планински район, по южните склонове на планината Руй,
недалеч от сръбско-българската граница.
Митовете разказват че на времето селцето е било на върха на Шили камък ами на
сегашното място на селото е имало язовир но при голяма суша той е пресъхнал и
хората са се нанесли долу.
Местен обичай е когато някой се напие да бие камбаните на черквата.
======================================================================

Щутград
Село Ситово, Село Лилково, Община Пловдив
15 август – Света Богородица
Всяка година на 15 август се провежда събор, отваря се църквата "св.Богородица" която
е над селото и се отслужва лиутургия.Събитието ще се проведе в двора на църквата.Ще
беде раздаден курбан за здраве и благополучие. Едно незабравимо преживяване
родопска музика, хапване, пийване, хора и още нещо! Нека се съберме повече!

==============================================================
Св. Мина
Село Мечкул, Село Сенокос, Община Симитли
17 юли - Света Марина
http://radio.focus-news.net/?action=news&id=593835
В симитлийското село Сенокос провеждат събор, посветен на Света Марина
14.07.2012 10:18 / Благоевград / Новини
Симитли. В Симитлийското село Сенокос днес ще проведе събор посветен на Света
Великомъченица Марина. По църковния календар празникът на Света Марина се
отбелязва на 17 юли, но в Сенокос ще направят курбан днес, тъй като е събота и за да
могат повече хора от околността да посетят празника, да хапнат от курбана за здраве и
да се насладят на хубавата природа в подножието на Пирин планина. Това каза за
Радио ‘‘Фокус’’ - Пирин кметският наместник на селото Христо Димитров. Съборът ще

започне в 12.30 часа и ще се проведе по традиция в местността Бора, до пътеката
водеща до връх Пирин. Димитров обясни, че мястото е много хубаво, тъй като
трапезата ще бъде направена под вековен бор, който е на над 200 години. „Този бор,
като вид е типичен за Италия, без връх, като крило на орел е. Той е интересен и с това,
че когато се направят снимки на дървото излиза военния началник, който искал
Марина за жена, а високо в клоните излиза Великомъченица Марина. Легендата
разказва, че Марина е отказала да стане жена на този военоначалник, оковават я във
вериги и я хвърлят във вода, така тя става Великомъченица”, каза кметският наместник
Димитров.
Тази година са заклани 3 животни за курбан, които ще бъдат осветени от отец Яне, каза
Димитров. Всяка година на събора идват много хора от селата Брежани, Ракитна,
Ощава, Стара Кресна.
Анита КАФЕДЖИЙСКА

