Тъй нашите първоапостоли Кирил и Методий, призовани за
святото дело, разнасят писмената по славянската земя и
осветляват

безкнижните

народи,

тъй

щото

слепите

да

прогледнат и глухите да чуят Божието слово.
С преумножена благодат е надарен българският род, приел
славянската азбука от първите Кирило-Методиеви ученици и
последователи, намерили плодородна почва в българските души, в
които според „Деянията” апостол Павел преди това е посял
семето на христовата вяра в земите покрай р. Брегалница.
Днес след толкова столетия, с гореща благодарност славим
имената на нашите първоучители и първоапостоли.
УВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ!
БУДИТЕЛИ НАРОДНИ!
В празничния ден с уважение и признателност се обръщам
към

всички

Вас,

които

с

безкористна

любов,

търпение

и

упоритост откривате обширните хоризонти на познанието и
духовността. В деня на българските букви приемете най-искрени
пожелания за здраве, високо професионално израстване, успехи и

„Върви народе възродени,

много сила, за да продължите да предавате на бъдните поколения

към светла бъднина върви!

българското четмо и писмо, вяра и надежда в силата на

С книжовността, таз сила нова,

духовността и българщината!

ти чест и слава поднови!”
Под

звуците

на

затрогващия

всяко

Достойно и с чест да продължим великата мисия и
българско

сърце

всеучилищен химн, всички ние, българите, сме преизпълнени с
благоговение пред делото на равноапостолите Кирил и Методий,
което свързваме със сътворението на нашето А Б, за да бъдат
преведени богослужебните книги на разбираем за славяните език.
В далечното лето 863-то Константин – Кирил Философ,

призвание – развитието на родното слово и свяст, за да пребъдва
българското през вековете!
Нека светите равноапостоли – братята Кирил и Методий –
осветляват пътя ни и ни помагат в трудния делник!
Честит празник на българската просвета и култура и на
славянската писменост!

изпълнен с божията благодат, изля над славянския род „божият
дъжд на буквите, та плод божествен да покълне в слово, що кърми
душите

човешки,

слово

що

укрепва сърца

подготвящо всички да познаят Бога.“

и

умове,

слово,
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