КРЪЩЕНЕ
Кръщаването на детето става най-много две седмици след
раждането. На некръстено дете майката може да “наваше” – ще и “щукне
млекото”, тя не може да излиза нощно време. Некръстено дете не се смята за
българче. Кръщаването става неделен ден в черква. Ако се съберат повече
деца, “в една вода ги банят”. До черквата детето го носи бабата. Там е отишъл
“кумо” с даровете. На връщане той го носи и държи свещ в ръцете си . На
вратата го подава на майката и казва: “Дадохте го еврейче, връщаме го
християнче.” Започва угощението. Като дойде ред на виното, “кумо” вдига
чашата и благославя: “Нека ни е честит и да ни е жив и здрав … /казва името
на детето/”. Чак тогава родителите научават какво име е турил кумът.
Обикновено се слага името на дядото и бабата. В по-ново време името го
слага пак кумът, но родителите научават преди кръщенето. След обеда
майката дарува кума. На него дава даровете за цялото кумово семейство,
защото ако дарува всеки поотделно, трябва “да им цалива рака”, а от това ще
и “бега млекото”. По същата причина тя не изпраща гостите.
“У вторнико кумата прави баняне, да измие детето от мирото. “ Носи
баница на “родилята”, масло, пари, здравец и “ченица”. В коритото пуска
пшеница, пари и здравец, а маслото маже на четирите му краища. След
изкъпването намазва детето с масло и му оставя пари. Ако има някаква
причина кумата да не може да дойде, или пък е недоволна от даровете, плаща
на бабата тя да го къпе.
На четиридесетия ден майката отива на баня и свекърва и я води на
черква да си вземе “очистителна молитва”.
До половин година детето се “баня”/къпят го всеки ден/. От половин
година го къпят в петък и в неделя. До година го стягат в повой. Ако не го
стягат “нозете му ще бъдат криви”.

ПРОЩАПУЛКИ
Като проходи детето, правят “прощапулки”. Омесят нещо – погача или
баница, съберат деца, сложат “паралия”/ниска кръгла масичка/. Щом се
наядат , налавят се около паралията на хоро, уж че играят. Това се прави, за
да върви детето хубаво. В по-ново време на прощапулката на масичката се
нареждат предмети от различни професии и бит и се смята, че каквото избере
детето, такъв ще стане.

