
ПОЧЕТНА ВЕСТИ СРБИЈА СРБИ НА ВЕЗИ О НАМА КОНТАКТ

Позив за сарадњу

Придружите нам се, шаљите нам своје предлоге, идеје, најаве активности... на наш маил office@srbijanavezi.rs

Најава - Врбица у САД

Оцена 5   Оцените

  Категорија: Вести из дијаспоре

  Објављено недеља, 17 април 2016 23:23

23. апрла 2016, са својом групом Биљана Реган обележава Лазареву Суботу у Вашингтону. Планирано је
фотографисање код Tidal basin-а. Девојке ће носити сведеније комаде ношње из њене колекције уз венчиће и
делиће звончиће деци. Поделиће занимљивости о Српским обичајима са свима који буду заинтересовани  и буду
желели да се фотографишу са учесницима.

“Идеја је да се овде у УСА, визуелно оживи и забележи  још један од најживописнијих Српских обичаја.” – рекла је
Биљана Реган.
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Делегација Републике Малте посетила југ Србије  >

SocButtons v1.6

Следећа 

Све направљене фотографије ће након манифестације бити постављене на сајту ауторке www.BiljanaRegan.com а
део ће бити објављен ин а нашој Facebook страници.

Хришћански празник Лазарева субота празнује се као посебан, врло живописан, обичај познат под именом Врбица.
Овог дана брало се олистало пруће од врбе преко кога се преносила снага зеленила на децу и одрасле. У овом
обичају сачувани су остаци веровања у којима врба због свог бујног раста има велики значај у народном животу.
Лазарева субота, односно Врбица, дан је дечје радости. До Другог светског рата, Лазарева субота (Врбица)
прослављала се и као школска свечаност. Деца су се, лепо обучена, украшена звончићима, кретала у поворкама и
проводила време у игри око каквог извора. После Лазаревог васкрсавања, Исус Христос улази свечано у Јерусалим,
а маса раздраганог света дочекује га свечано; поред осталог, у рукама носе палмове гранчице - данашње врбове
њихова су замена. Убране врбове гранчице на Лазареву суботу, сутрадан, на Цвети, носиле су се и благосиљале у
цркви, па су потом чуване по кућама.
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Пројекат "Будимо на вези" је суфинансиран средствима  Управе за сарадњу с дијаспором и Србима у региону
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