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01/14.01. Неделя 32 след Петдесетница, преди 
Богоявление. Гл. 7. Обрезание Господне. Св. 
Василий Велики, архиепископ на Кесария 
Кападокийска.
Възкресно бдение в съчетание с Господски празник и бденна 
служба на светец. 
На ІХ час 
Тропар и кондак на Рождество Христово. 
На малката вечерня 
На „Господи воззвах“ стихири на 4 възкресни. 

„Слава“ на светителя. „Сущих извык естество...“,
„И ныне“ - малък Догматик. 

Стиховни: стихира възкресна гл. 7 (една) и стихирите на 
светителя. 

„Слава“ — на светителя, глас 6-ти: „Излияся благодать...“ (виж 
на литията),
„И ныне“ — на празника, глас 8-ми: „Не устыдеся Всеблагий 
Бог...“ (виж на стиховните на великата вечерня).

Тропар възкресен, „Слава“ тропар на светителя, „И ныне“ на 
празника. 
На великата вечерня 
На „Господи воззвах“ стихири на 10: 

3 възкресни,
3 на празника, 
4 на светителя. Като 4-та стихира на „Господи воззвах“ може да 
се вземе III стихира от литийните. 
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„Слава“ — на светителя, глас 8-ми: „Премудрости рачитель 
быв...“,
„И ныне“ — догматик, глас 7-ми: „Мати убо позналася еси...“.

Вход. Прокимен на деня. Паремии на празника – 2 и на светителя 
- 1. 
Лития. Стихира на храма, стихири на светителя (пропускаме 
3-та.). 

„Слава“ на светителя. 
„И ныне“ на празника – І от „Господи воззвах“. 

На стиховните стихири възкресни. 
„Слава“ на светителя. 
„И ныне“ на празника.

Тропари: на светителя (2), „Богородице Дево“ (1). 
На утренята 
На „Бог Господь“: възкресен (2), „Слава“ на светителя, „И ныне“ 
на празника. 
Стихословия редови. Седални възкресни от Октоиха. След 
първото стихословие богородичен възкресен отпустителен 
тропар на владеещия глас. 
Полиелей. Величание и стих на светителя. Евлогитарий. Ипакои 
на гласа. Седални на светителя, дадени след катизмите без 
богородичните, „Слава“ полиелейният му седален, „И ныне“ на 
празника. Степенни и прокимен на гласа. Утринно възкресно 
Евангелие X: Иоан. 66 (21:1-14). След 50 псалом „Слава“ 
„Молитвами апостолов…“ и до канона всичко възкресно.
Канони: 
Възкресен с ирмоса на 4 

припев: „Слава, Господи, святому Воскресению Твоему“. 
На празника на 4 

припев: „Слава Тебе Боже наш, Слава Тебе“. 
На светителя на 6 

припев: „Святителю отче Василие, моли Бога о нас“. 
Катавасия на Богоявление: „Глубины открыл есть дно...“. 
След 3 песен: кондак на празника, седален на светителя, 
„Слава и ныне“ на празника. 



5

ЯНУАРИ01/14.01. Неделя 32 след Петдесетница, преди Богоявление. Гл. 7. Обрезание Господне

След 6 песен: кондак и икос на светителя. 
На 9 песен: Пеем „Честнейшую...”, Припевите на празника и на 
светителя не се пеят и четат. 
„Свят Господь Бог наш“ (3) на владеещия глас. 
Светилни: Възкресен Х, „Слава“ на светителя, „И ныне“ на 
празника. 
На хвалитните стихири на 8 

4 възкресни. 
4 на светителя от хвалитните, със славата и припевите: 
„Уста моя возглаголют премудрост, и поучение сердца моего 
разум“, „Уста праведнаго поучатся премудрости, и язык Его 
возглаголют суд“. 
„Слава“ евангелска стихира Х, 
„И ныне“ „Преблагословенна еси...“. 

Велико славословие. Тропар възкресен „Днес спасение...“. 
На часовете 
На I и VI час, Тропар възкресен, „Слава“ на празника. Кондак на 
празника. 
На III и IX час, Тропар възкресен, „Слава“ на светителя. Кондак 
на светителя. 
На литургията на св. Василий 
Блаженства на 12. 

На гласа на 4. 
На празника песен 3 на 4. 
На светителя песен 6 на 4. 

След входа за всички храмове: 
Тропари: възкресен, на празника, на светителя, 
Кондаци: „Слава“ на светителя, „И ныне“ на празника. 
Прокимен на Неделя преди Богоявление, глас 6-ти: „Спаси, 
Господи, люди Твоя...“; стих: „К Тебе, Господи...“, и на светителя, 
глас 1-ви: „Уста моя возглаголют...“. 
Апостол и Евангелие — на Неделя преди Богоявление, на 
празника и на светителя.
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2 Тим. 298 (4:5-8); Кол. 254 (2:8-12); Евр. 318 (7:26-8:2). Марк. 1 
(1:1-8); Лк. 6 (2:20-21, 40-52); Лк. 24 (6:17-23). 
Аллилуиарий — на Неделя преди Богоявление (глас 8-ми, стих: 
„Боже, ущедри ны...“), и на празника (същия глас, стих: „Пасый 
Израиля...“). 
Задостойник „О Тебе радуется...“. 
 Причастен — „Хвалите Господа...“ и „В память вечную...“.

05/18.01. Навечерие на Богоявление. Свщмчк 
Теопемпт и мчк Теона влъхв. Преп. Синклитикия. 
На вечернята 
Катизма 12. 
На „Господи воззвах“ стихири на 6. 

3 на мъчениците, 
3 на преподобната. 
„Слава и ныне“ на предпразненство.

На стиховните стихири на предпразненство. 
„Слава и ныне“ на предпразненство. 

Тропар на предпразненство. 
На повечерието (четем извън храма)
Канон на предпразненство. Кондак на предпразненство (писан 
след 6-та песен). 
Полунощница празнична (четем извън храма)
На утренята 
На „Бог Господь“ тропар на предпразненство (2), „Слава и ныне“ 
на предпразненство. 
Канони: 
На предпразненство с ирмоса на 6 

припев: „Слава Тебе Боже наш, Слава Тебе“. 
На мъчениците на 4 

припев: „Святии мученицы Теопемпте и Теоно, молите Бога о 
нас“. 
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На преподобната на 4 
припев: „Преподобная мати Синклитикие, моли Бога о нас“. 

След 3 песен кондак на предпразненство, седален на мъчениците, 
на преподобната, „Слава и ныне“ на предпразненство. 
След 6 песен кондак и икос на предпразненство. 
Не се пее „Достойно есть...“ 
Светилен на предпразненство „Слава и ныне“ втория на 
предпразненство. 
На хвалитните стихири на 4 

„Слава“ на предпразненство, 
„И ныне“ на предпразненство. 

На стиховните стихири на предпразненство. 
„Слава и ныне“ на предпразненство. 

Тропар на предпразненство. 
Отпуст. 
Първи час се чете заедно с царските часове. 
Царски часове 
В средата на храма се поставя аналой.
Свещеникът, предхождан от дякон с кадило и свещ, и свещоносец, 
излиза от царските двери с Евангелие към поставен аналой 
в средата на храма. Свещоносецът обикаля аналоя и поставя 
свещта от източната му страна. 
I час по Минея – След началния възглас, на псалмите, се извършва 
каждение на Евангелието и на целия храм. 
След богородичния на часа – тропари от Минея: 
І тропар – пее се І тропар – чете се 
Стих ІІ тропар – чете се 
Стих ІІ тропар – чете се 
„Слава“ ІІІ тропар – чете се 
„И ныне“ ІІІ тропар – пее се. 
Прокимен, паремия, Апостол и Евангелие. 
До края – на реда 
След „Христе Свете истинный...“ – „Взбранной Воеводе...“ и 
веднага „Приидите поклонимся...“ на ІІІ час. 
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III и VI час по Минея. На псалмите се извършва малко каждение 
– Евангелие, иконостас и народ. Останалото е както при I час. 
IX час по Минея – на псалмите, се извършва каждение на целия 
храм, както на I час. След като се прочете Евангелието, То се 
внася в олтара предшествано от свещоносец и дякон с кадило и 
свещ. 
След богородичния на часа – тропари от Минея: 
І тропар – пее се І тропар – чете се 
Стих ІІ тропар – чете се 
Стих ІІ тропар – чете се 
ІІІ тропар – чете се от средата на храма. 
„Слава и ныне“ ІІІ тропар – пее се 
Не казваме многолетствие. 
Прокимен, паремия, Апостол и Евангелие. След прочитането 
на Евангелието, Царските врати се затварят, а завесата остава 
отворена до края на изобразителните. 
До края – на реда.
Изобразителни 
Не се полага четене на песни на блаженствата, Апостол и 
Евангелие. 
Понеже се служи Литургия, не четем Символа на вярата, четем 
„Буди Имя Господне...“ и 33 псалом. „Премудрость“ „Достойно 
есть...“ , обикновен отпуст и „Богохранимую“. 
Вечерня с Василиева св. Литургия и с велик Богоявленски 
водосвет 
Светват се светлините. 
„Благословен Бог наш“. След възгласа се затварят Царските 
двери и се загасят светлините. 
„Приидите поклонимся“, 103 псалом. Велика ектения. 
На „Господи воззвах“ стихири на 8, гл. 2. 

„Слава и ныне“ на празника гл. 2. 
Вход с Евангелие. Прокимен на деня. 
Паремии. 
След 3-та паремия се отварят царските двери и се светва 
осветлението. 
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Четец: „Глас 5-й“ и тропар „Явился еси...“ до края, а певците 
изпяват „Человеколюбче, слава Тебе“. 
Стих от втори четец, после първия четец чете завършека на 
първия тропар – целия, а певците изпяват: „Человеколюбче, 
слава Тебе“. 

„Слава“ – втори четец. Първия четец чете завършека на 
първия тропар – целия, а певците изпяват: „Человеколюбче, 
слава Тебе“. 
„И ныне“ – втори четец. Първия четец чете завършека на 
първия тропар – целия, а певците изпяват: „Человеколюбче, 
слава Тебе“. 

Накрая четецът прочита началния тропар със завършека, и сам 
изпява „Человеколюбче, слава Тебе“. 
След 6-та паремия аналогично. 
След 13-та паремия се отварят царските двери и се светва 
осветлението. 
Малка ектения, Трисвятое, 
Прокимен, Апостол, алилуиа и Евангелие на предпразненството.
Сугуба ектения и нататък продължава по чина на Василиевата 
св. Литургия. 
Задостойник „О Тебе радуется“. 
Причастен „Хвалите Господа с небес“. 
Богоявленски водосвет 
В средата на храма се приготвят: маса с водосветен купел, 
водосветен кръст върху хавлиена бяла кърпа, кропило (или 
китка) върху поднос, малко напрестолно Евангелие, свещ за 
служещия свещеник, ковшици за отпиване на светена вода. На 
масата трябва да има място за поставяне на напрестолния кръст. 
След заамвонната молитва, свещеникът три пъти прекадява 
напрестолния кръст, вдига го и държейки го на главата си излиза, 
предхождан от свещоносец с кадило при водосветните съдове 
и поставя кръста на масичката. В това време се пеят тропарите 
„Глас Господень...“. 
Свещеникът взима запалената свещ и извършва каждение на 
водата, иконостаса и молещите се. 
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Паремии. Ако няма дякон, по време на паремиите се прочита 
тайната молитва, дадена на мирната ектения. 
Апостол. Малко каждение. 
Евангелие. След прочитане на Евангелието свещта се отдава. 
Мирна ектения. Тайната молитва трябва да се прочете по време 
на паремиите. 
Молитви за освещаване на водата. „Во Иордане...“ пее се три 
пъти от свещеника, като потапя водосветния кръст във водата. 
Тропарят се повтаря от певците. В това време свещеникът 
поръсва от място на четирите посоки (може и олтара и целия 
храм – практика), отпива от водата и поръсва присъстващите. 
„Слава и ныне“ „Воспоим вернии“ на гл. 6 – свещеникът с кръст 
на главата се прибира в олтара предвождан от свещоносец с 
кадило. 
„Буди Имя Господне...“ (3), „Слава и ныне” 
„Благословлю Господа...“ и отпуст-празничен. Раздава се нафора 
(дори ако преди това се е отпивало от св. вода).
В средата на храма се поставя едносвещник. След отпуста 
духовенството излиза и застава зад свещника и изпява 
тропар на празника, „Слава и ныне“ и кондак на празника. 
„Богохранимую...“

06/19.01. Богоявление 
Господски празник 
На великото повечерие 
Началото на повечерието е с каждение както на бдение. След 
края на каждението се затварят Царските двери и се гасят 
светлините. 
Пее се „С нами Бог...“ 
След І Трисвятое се пее тропар на празника. 
След ІІ Трисвятое се пее кондак на празника. 
След Славословието се излиза за лития в притвора на храма. 
На литията стихири на празника. 
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„Слава“ на празника, „И ныне“ на празника. 
След литията повечерието завършва по начина, по който 
завършват обикновено вечерните на всенощно бдение. 
На стиховните стихири на празника. 

„Слава и ныне“ на празника. 
„Ныне отпущаеши...“ Трисвятое, „Отче наш...“
Тропар на празника (3). 
На утренята 
„Бог Господь“ на гл. 1, тропари на празника (2), „Слава и ныне“ 
на празника. 
Стихословия редови, седални на празника. 
Полиелей, величание и избран псалом на празника. Седален на 
празника. 
„От юности моея...“. Прокимен и Утринно Евангелие на празника: 
Марк. 2 (1:9-11). След 50 псалом вместо „Молитвами...“ има 
празнични стихири. 
Канони на празника тропари на 12. 

припев: „Слава Тебе Боже наш, слава Тебе.“
Ирмос „Глубины открыл есть дно...“. 
Катавасия - ирмосите на първия канон „Глубины открыл есть 
дно...“. 
След 3 песен: ипакои на празника. 
След 6 песен: кондак и икос на празника. 
На 9 песен: Дяконът или свещеникът казва първия припев 
„Величай душе моя...“, след което ликът запява ирмоса на първия 
канон „Недоумеет...“. Тропарите на първия канон се четат по 
веднъж с дадените към тях припеви. 
На втория канон пеем така: 
Първи припев „Днесь Владыка...“ и ирмос „О паче ума...“ 
Припеви „Днес Иоанн крещает...“ и „Днесь Владыка...“ с тропара 
„Уведехом...“ 
Припев „Днесь Владыка свыше...“ с тропара „Помазуеши 
совершая...“ 
Припев „Днесь Владыка прииде...“ с тропара „Помазуеши 
совершая...“ 
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Припев „Днесь Владыка крещение...“ с тропара „Помазуеши 
совершая...“ 
След това като катавасия се изпяват двата ирмоса с указаните 
към тях припеви. 
Светилни: на празника, „Слава“ на празника, „И ныне“ на 
празника. 
На хвалитните стихири на празника на 4. 

„Слава“ на празника „И ныне“ на празника. 
Велико славословие. Тропар на празника. 
На часовете 
Тропар на празника. Кондак на празника. 
На литургията на св. Йоан Златоуст. 
Антифони на празника. 
След входа: тропар на празника, „Слава и ныне“ кондак на 
празника. 
Вместо Трисвятое – „Елици во Христа крестистеся...“.
Прокимен, Апостол, Алилуия, Евангелие и причастен на 
празника. Тит. 302 (2:11-14, 3:4-7); Мат. 6 (3:13-17).
Задостойник на празника. 
Велик Богоявленски водосвет 
В средата на храма се приготвят: маса с водосветен купел, 
водосветен кръст върху хавлиена бяла кърпа, кропило (или 
китка) върху поднос, малко напрестолно Евангелие, свещ за 
служещия свещеник, ковшици за отпиване на светена вода. На 
масата трябва да има място за поставяне на напрестолния кръст. 
След заамвонната молитва, свещеникът три пъти прекадява 
напрестолния кръст, вдига го и държейки го на главата си излиза, 
предхождан от свещоносец с кадило при водосветните съдове 
и поставя кръста на масичката. В това време се пеят тропарите 
„Глас Господень...“. 
Свещеникът взима запалената свещ и извършва каждение на 
водата, иконостаса и молещите се. 
Паремии. Ако няма дякон, по време на паремиите се прочита 
тайната молитва, дадена на мирната ектения. 
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ЯНУАРИ8/21.01. Неделя 33 след Петдесетница, след Богоявление. На Закхея. Гл. 8

Апостол. Малко каждение. 
Евангелие. Марк. 2 (1:9-11).След прочитане на Евангелието 
свещта се отдава. 
Мирна ектения. Тайната молитва трябва да се прочете по време 
на паремиите. 
Молитви за освещаване на водата. „Во Иордане...“ пее се три 
пъти от свещеника, като потапя водосветния кръст във водата. 
Тропарят се повтаря от певците. В това време свещеникът 
поръсва от място на четирите посоки (може и олтара и целия 
храм – практика), отпива от водата и поръсва присъстващите. 
„Слава и ныне“ „Воспоим вернии“ на гл. 6 – свещеникът с кръст 
на главата се прибира в олтара предвождан от свещоносец с 
кадило. 
„Буди Имя Господне...“ (3). „Слава и ныне” 
„Благословлю Господа...“ и завършек с празничен отпуст. Раздава 
се нафора (дори ако преди това се е отпивало от св. Вода).

8/21.01. Неделя 33 след Петдесетница, след 
Богоявление. На Закхея. Гл. 8. Попразненство на 
Богоявление. Преп. Георги Хозевит и Емилиан 
изповедник. Преп. Домника.
Възкресна служба в съчетание със служба на попразненство на 
Господски празник и служба без празничен знак. 
Службата на преп. Домника се изчита в друг ден. Ръководим се от 
втора Маркова глава от 7.01. „Аще прилучится попразненство 
Крещения Христова в неделю, а святый поется на 4 или 6“.
На ІХ час 
Тропар на празника, „Слава“ на Предтечата. 
Кондак на Предтечата.
На малката вечерня 
Стихири и тропари от Октоиха. 
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На великата вечерня 
На „Господи воззвах“ стихири на 10:

4 възкресни,
3 на празника вечерните стиховни от 8.01, 
3 на преподобния. 
„Слава“ на празника на реда,
„И ныне“ догматик на владеещия глас. 

Вход. Прокимен на деня. 
Литията не служим. 
На стиховните стихири възкресни. 

„Слава и ныне“ на празника на реда. 
Тропари: „Богородице Дево...“ (2) и на празника (1). 
На утренята 
На „Бог Господь“ тропари възкресен (2), „Слава и ныне“ на 
празника. 
Стихословия редови. Седални от Октоиха. След първото 
стихословие, на „Слава и ныне“ богородичен възкресен 
отпустителен тропар на владеещия глас. 
Непорочни. Евлогитарий. Ипакои, степенни и прокимен на 
гласа. Утринно възкресно Евангелие ХI: Иоан. 67 (21:15-25). До 
канона всичко е възкресно. 
Канони: 
Възкресен с ирмоса на 4 

припев: „Слава, Господи, святому Воскресению Твоему“. 
Богородичен от Октоиха на 2 

припев: „Пресвятая Богородице, спаси нас“. 
На празника І канон на 4 

припев: „Слава Тебе Боже наш, Слава Тебе“. 
На преподобния на 4 

припев: „Преподобне отче Георгие, моли Бога о нас“. 
Катавасия „Глубины открыл есть дно…“. 
След 3 песен: кондак и икос на празника, кондак на преподобния, 
седален на преподобния, „Слава и ныне“ седален на празника. 
След 6 песен: кондак и икос възкресен. 
На 9 песен: пеем „Честнейшую…“. 
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„Свят Господь Бог наш“ (3) на владеещия глас.
Светилни: Възкресен ХI, „Слава и ныне“ на празника. 
На хвалитните стихири на 8. 
Възкресни на 4. 
На празника – утринните стиховни на 4 (със Славника като 
стихира) с допълнителни припеви от стиховните: „Море виде и 
побеже, Иордан возвратися вспят.“ „Что ти ест, море, яко побегло 
еси, и тебе, Иордане, яко возвратился еси вспят.“

„Слава“ евангелска стихира – ХI,
„И ныне“ „Преблагословенна еси…“. 

Велико славословие.Тропар възкресен „Воскрес из гроба...“. 
На часовете 
тропар възкресен, „Слава“ на празника.
На I и VІ час Кондак на празника. 
На III и ІХ час Кондак възкресен. 
На литургията 
Блаженства на 10. 

На гласа на 6. 
На празника песен 1 от двата канона на 4. 

След входа: 
При Господски храм 

Тропари: възкресен, на празника. 
Кондаци: възкресен, „Слава“ на преподобния, „И ныне“ на 
празника. 

При Богородичен храм: 
Тропари: възкресен, на празника, на храма. 
Кондаци: възкресен, на празника, „Слава“ на преподобния, 
„И ныне“ на храма. 

При светийски храм: 
Тропари: възкресен, на празника, на храма. 
Кондаци: възкресен, на храма, „Слава“ на преподобния, 
„И ныне“ на празника. 
Прокимен и Алилуия на неделята след Богоявление и на 
празника. 
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15/28.01. †Неделя на Митаря и фарисея. Начало на Постния Триод. Гл. 1ЯНУАРИ

Апостол и Евангелие на неделята след Богоявление и на неделя 
32. 
Еф. 224 от полу (4:7-13); 1 Тим. 285 от полу (4:9-15).
Мат. 8 (4:12-17); Лк. 94 (19:1-10) (на Закхей).
Задостойник на празника. 
Причастен възкресен „Хвалите Господа…“ и на празника „Явися 
благодать...“.

15/28.01. †Неделя на Митаря и фарисея. Начало 
на Постния Триод. Гл. 1. Препп. Павел Тивейски 
и Иоан Колибар. Препп. Гавриил Лесновски и 
Прохор Пшински (ХI в.).
Възкресно бдение в съчетание с бденна служба на преп. Гавриил 
Лесновски.
Службите на препп. Павел Тивейски и Иоан Колибар се пренасят. 
Службата на преп. Прохор Пшински служим на 19.09/02.10.
На ІХ час
Тропар и кондак на Богоявление.
На малката вечерня
На „Господи воззвах“ стихири възкресни.

„Слава“ преп. Гавриил.
„И ныне“ малък догматик на владеещия глас.

На стиховните първата възкресна стихира и стиховните на 
преподобния.

„Слава“ стихирата след 50-ти псаломна преп. Гавриил.
„И ныне“ богородичен по гласа на славата.

Тропари: Възкресен, „Слава“ на преподобния, „И  ныне“ 
богородичен възкресен по гласа на славата.
На великата вечерня
На „Господи воззвах“ стихири на 10:

3 възкресни, 
3 от Триода (първата повтаряме),
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ЯНУАРИ15/28.01. †Неделя на Митаря и фарисея. Начало на Постния Триод. Гл. 1

4 на преподобния (първите 4 на реда).
„Слава“ от Триода, „И ныне“ догматик на гласа.

Вход. Прокимен на деня. Паремии на преподобния.
На литията стихира на храма, 4-та хвалитна стихира от Триода, 
последните 2 стихири на преподобния от „Господи воззвах”, 
„Слава“-та от хвалитните му стихири,

„Слава“ на преподобния. 
„И ныне“ от Триода „Мытаря и фарисея...”

На стиховните стихири възкресни на гласа.
„Слава“ на преподобния,
„И ныне“ от Триода „Отягченныма очима...”
Тропари: „Богородице дево…“ (2), на преподобния.

На утренята
На „Бог Господь“ тропари: възкресен (2), „Слава“ на преподобния, 
„И ныне“ богородичен възкресен по гласа на славата.
Стихословия редови. Седални от Октоиха. На седалните след 
І стихословие, на „Слава и ныне“ богородичен възкресен 
отпустителен тропар на владеещия глас.
Полиелей, Величание на преподобния (2) Евлогитарий. Ипакои. 
Седални на преподобния – един + един, „Слава“ на преподобния 
(след полиелея), „И  ныне“ богородичния му. Степенна и 
прокимен на гласа. Евангелие възкресно - I.
След 50 псалом, „Слава“ „Покаяние отверзи ми двери...“ и до 
канона всичко е според Триода.
Канони:
Възкресен на 4

припев „Слава Господи, святому  Воскресению Твоему.“
Богородичен от Октоиха на 2
 припев: „Пресвятая Богородице, спаси нас“.
От Триода на 4 

припев „Слава Тебе Боже наш, слава Тебе.“
На преподобния на 4

припев: „Преподобне отче Гаврииле, моли Бога о нас.“
Катавасия: „Сушу глубородителную …“.
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След 3 песен: кондак и икос на преподобния, седален на 
преподобния, „Слава и  ныне“ седални от Триода (два за един) 
„Смирение вознесе…“ и „Смирение древле…“.
След 6 песен: двата кондака и икос от Триода.
На 9 песен: пеем „Честнейшую…“.
„Свят Господь Бог наш“ (3) на владеещия глас.
Светилни: възкресен І, „Слава“ напреподобния, „И  ныне“. от 
Триода „Высокоречие убежим…“.
На хвалитните стихири на 8. 

Възкресни на 4 
на преподобния на 4 с неговите стихове:
„Честна пред Господем смерт преподобных Его.“
„Блажен муж бояйся Господа, в заповедех Его восхощет зело“
„Слава “ от Триода,
„И ныне“ „Преблагословенна еси...“.

Велико славословие. Тропар възкресен „Днес спасение...“.
„Слава и ныне“ евангелска стихира – I.
На часовете
Тропари: възкресен, „Слава“ на преподобния.
На I и IX час: Кондак възкресен.
На III час: Кондак от Триода. 
На VI час: Кондак на преподобния.
На литургията
Блаженства на 12.

Възкресни на 4.
От Триода песен 3 на 4.
На преподобния песен 6 на 4.

След входа:
При Господски храм

Тропари: възкресен и на преподобния. 
Кондаци: възкресен, „Слава“ на преподобния, „И  ныне“ от 
Триода (след VI-та песен).

При Богородичен храм:
Тропари: възкресен, на храма, на преподобния.
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ЯНУАРИ22.01./04.02. † Неделя на Блудния син. Гл. 2. Св. ап. Тимотей

Кондаци: възкресен, от Триода (след VI-та песен), „Слава“ на 
преподобния, „И ныне“на храма.

При светийски храм:
Тропари: възкресен и на преподобния.
Кондаци: възкресен, „Слава“ на преподобния, „И  ныне“ от 
Триода (след VI-та песен).
Прокимен, Алилуия, и причастен - възкресни и на преподобния.
Апостол и Евангелие – на неделята и на преподобния.
2 Тим. 296 (3:10-15); Кор. 176 (4:6–15).
Лк. 89 (18:10-14); Лк. 77 (14:25–35).

22.01./04.02. † Неделя на Блудния син. Гл. 2. Св. ап. 
Тимотей. Препмчк Анастасий Персиец. Свщмчци 
епп. Мануил, Георги, Леонтий, Петър, презвв. 
Сионий, Гавриил, Леонт, Парод, мчци Иоан и др. 
377, пострадали в България около 817 г. Събор 
на всички руски новомъченици и изповедници 
(подв.).
Службата на св. ап. Тимотей се пренася на друг ден.
На ІХ час
Тропар на преп. Максим Изповедник, „Слава“ тропар на мчк 
Неофит.
Кондак на преп. Максим гл. 6, след 6-та песен.
На малката вечерня
На „Господи воззвах“ стихири възкресни.

„Слава“ на новомъчениците от малката вечерня.
„И ныне“ малък догматик на владеещия глас.

На стиховните първата възкресна стихира и стиховните на 
новомъчениците от малката им вечерня.

„Слава“ на новомъчениците на реда,
„И ныне“ богородичен гл. 2 „Кто Тя по достоянию...“ на реда.
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Тропари: Възкресен, „Слава“ на новомъчениците,
„И ныне“ богородичен възкресен по гласа на славата.
В тропара на новомъчениците вместо „да утверждается же 
Церковь русская...“, четем „...да утверждается же Церковь 
Христова...“
На великата вечерня
На „Господи воззвах“ стихири на 10:

възкресни на 3,
от Триода - 3 (повтаряме първата)
и на новомъчениците (първите 4),
„Слава“ от Триода, „И ныне“ догматик на гласа.

Вход. Прокимен на деня. Паремии на новомъчениците.
На литията стихира на храма, стихира на новомъчениците, 
последните две стихири и Славата от „Господи воззвах“ на 
новомъчениците, хвалитните стихири от Триода „Блуднаго 
гласа…“ и „Иждих блудно…“ (без припевите им). 

„Слава“ стихирата на новомъчениците след 50 псалом 
„Воскресения Христова…“
„И ныне“ от Триода „Яко блудный сын...”

На стиховните стихири възкресни на гласа.
„Слава“ на новомъчениците,
„И ныне“ от Триода „Отеческаго дара...”
Тропари: „Богородице дево...“ (2) и на новомъчениците.

На утренята
На „Бог Господь“ тропари: възкресен (2), „Слава“ на 
новомъчениците, „И ныне“ богородичен възкресен по гласа на 
славата.
Стихословия редови. Седални от Октоиха. На седалните след 
І стихословие, на „Слава и ныне“ богородичен възкресен 
отпустителен тропар на владеещия глас.
Полиелей, като добавяме и „На реках вавилонских…”
Величание на новомъчениците (2), Евлогитарий, малка ектения, 
ипакои на гласа, седални на новомъчениците - двата, „Слава“ 
на новомъчениците, „И ныне“ богородичния им. Степенна и 
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прокимен на гласа. Евангелие утренно възкресно - 2: Марк. 70 
(16:1-8). 
След 50 псалом, „Слава“ „Покаяние отверзи ми двери...“ и до 
канона всичко е според Триода.
Канони:
Възкресен на 4

припев „Слава Господи, святому  Воскресению Твоему.“
Богородичен на 2 

припев „Пресвятая Богородице, спаси нас.“
От Триода на 4 

припев „Слава Тебе Боже наш, слава Тебе.“
На новомъчениците на 4

припев: „Святии новомученицы и исповедницы Российстии, 
молите Бога о нас.“

Катавасия: „Сушу глубородительную…“.
След 3 песен: кондак и икос на новомъчениците, седален на 
новомъчениците, „Слава“ другия, „И  ныне“ От Триода двата 
„Обятия Отча…”.
След 6 песен: кондак и икос от Триода.
На 9 песен: пеем „Честнейшую…“.
„Свят Господь Бог наш“ (3) на владеещия глас.
Светилни: възкресен ІІ, „Слава“ на мъчениците, „И  ныне“ от 
Триода (два за един, богородичния се пропуска).
На хвалитните стихири на 8. 

Възкресни на 4
и на новомъчениците на 4, с техните стихове:

„Блажен муж бояйся Господа, в заповедех Его восхощет зело“
„Священницы Твои облекутся в правду и преподобнии Твои 
возрадуются.“

„Слава “ от Триода,
„И ныне“ „Преблагословенна еси...“.

Велико славословие. Тропар възкресен „Воскрес из гроба...“.
„Слава и ныне“ евангелска стихира – ІІ.

На часовете
Тропари: възкресен, „Слава“ на новомъчениците.
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8.01/10.02. Вселенска задушница в събота Месопустна. Преп. Ефрем СиринЯНУАРИ

На I и IX час: Кондак възкресен.
На III час: Кондак от Триода.
На VI час: Кондак на новомъчениците.
На литургията
Блаженства на 12.

Възкресни на 4.
От Триода песен 3 на 4.
На новомъчениците блаженствата, дадени в службата на 4.

След входа:
При Господски храм

Тропари: възкресен и на новомъчениците. 
Кондаци: възкресен, „Слава“ на новомъчениците, „И ныне“ от 
Триода.

При Богородичен храм:
Тропари: възкресен, на храма, на новомъчениците.
Кондаци: възкресен, от Триода, „Слава“ на новомъчениците, 
„И ныне“ на храма.

При светийски храм:
Тропари: възкресен и на новомъчениците.
Кондаци: възкресен, „Слава“ на новомъчениците, „И ныне“ от 
Триода
Прокимен, Алилуия, и причастен - възкресни и на 
новомъчениците.
Апостол и Евангелие на неделята и на новомъчениците.
1 Кор. 135 (6:12-20); Рим. 99 (8:28-39). 
Лк. 79 (15:11-32); Лк. 106 (21:12-19).

28.01/10.02. Вселенска задушница в събота 
Месопустна. Преп. Ефрем Сирин. Преп. Исаак 
Сирин, еп. Ниневийски.
Службата на вселенските светии се пренася на друг ден.
На IX час
Тропари и кондак на светията. 
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ЯНУАРИ8.01/10.02. Вселенска задушница в събота Месопустна. Преп. Ефрем Сирин

На вечернята
Катизма 18.
На „Господи воззвах“ стихири на 6.

3 от Октоиха - IІI, IV и V от мъченичните (за II глас, това са 
последните три стихири от писаните на „Господи воззвах“ в 
Октоиха: „Иже земныя сласти…“, „Святым мучеником…“ и 
„Лицы мученичестии…“) и 3 от Триода.
„Слава“ от Триода, „И ныне“ догматик на отдаващия се глас.

Алилуия на гл. 8 със заупокойните стихове:
„Блажени яже приял и избрал еси Господи и память их в род и 
род.“
„Души их во благих водворятся.“
„Сподоби Господи ...“, просителна ектения.
На стиховните стихири от Октоиха - дадените на стиховните: 
първия мъченичен „Велия слава...“ и двата мертвени „Яко цвет 
увядает…“, „Увы мне...“ с покойните стихове:
„Блажени яже приял и избрал еси Господи и память их в род и 
род.“
„Души их во благих водворятся.“
„Слава“ от Триода,
„И ныне“ богородичен от Триода на реда.
Тропари: „Глубиною мудрости...“ „Слава и ныне“ „Тебе и стену...“.
Сугуба ектения и отпуст.
На повечерието (не четем в храма)
Не четем канон. Кондак „Со святыми упокой...“.
На полунощницата (не четем в храма)
Oбикновена съботна.
На утренята
„Аллилуиа“ гл. 8 със заупокойните стихове „Блажени яже избрал 
и приял еси Господи.“
„Память их в род и род...“ „Души их во благих водворятся.“
Тропари: „Глубиною мудрости...“ (2) „Слава и  ныне“ „Тебе и 
стену...“.
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8.01/10.02. Вселенска задушница в събота Месопустна. Преп. Ефрем СиринЯНУАРИ

На 16 катизма: След катизмата - малка ектения. Седални от 
Октоиха за гл. 2.
Пропускаме първия мъченичен. Четем втория: „Апостоли, 
мученицы и пророцы...“, и „Иже просветивый святыя…”стих: 
„Дивен Бог во святых своих Бог Израилев“ и мъченичен: 
„Страстотерпцы Господни…”, покоин стих: „Блажени яже избрал 
и приял еси Господи и память их в род и род“ и покоин седален: 
„Помяни, Господи яко благ...“.

„Слава и  ныне“ богородичния след второто стихословие 
„Богородице Дево Марие...“.

На седалните панихидника се премества в средата на храма 
(може и по-рано), а духовенството излиза и застава пред него.
На 17 катизма: Докато се чете катизмата панихидникът се кади 
непрекъснато.
Първа статия:

Първите два стиха в началото се изпяват веднъж.
Постоянно се пее припев „Благословен еси Господи“
Стиховете преди и след славите се изпяват по веднъж.
Последните два стиха преди средата се изпяват три пъти.

Малка заупокойна ектения. При парастасите поменаването на 
починалите е следното „Еще молимся о упокоении душ усопших 
рабов Божиих праотец, отец и братий наших зде лежащих и 
повсюду православных христиан преставльшихся...“ (Виж 
Типикона за Събота Месопустна). По устав не се поменават 
имена. Според енорийската практика, ако не се е служила 
панихида след вечернята и настоятелят пожелае - се поменават. 
Докато свещеникът чете тайно „Боже духов...“ пеем 40 пъти 
„Господи помилуй“. След възгласа малко каждение - панихидник, 
иконостас, лик, предстоящи.
Втора статия:

Първите два стиха в началото се изпяват веднъж.
Постоянно се пее припев „Спасе, спаси мя“.
Стиховете преди и след славите се изпяват по веднъж.
Последните два стиха в края на катизмата се изпяват три пъти.

Евлогитарий - пълно каждение.
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ЯНУАРИ8.01/10.02. Вселенска задушница в събота Месопустна. Преп. Ефрем Сирин

Малка заупокойна ектения след евлогитария, като докато 
свещеникът чете тайно „Боже духов...“ пеем 40 пъти „Господи 
помилуй“. 
Седални от Триода гл. 5 „Покой, Спасе наш...“, „Слава и ныне“ „От 
Девы возсиявый...“. 50-ти псалом. След седалните духовенството 
отдава свещите и влиза в олтара.
Канони:
На храма на 6
От Триода на 8 

припев: „Упокой, Господи, души усопших раб Твоих“.
Катавасия „Песнь возслем...“.
Пее се втора песен от Триода. Ирмос от Триода на 8 гл.
След 3 песен: Обикновена малка ектения. Седален от Триода, 
„Слава“ повтаряме го, „И ныне“ богородичен.
След 6 песен: Малка заупокойна ектения с кадило, следва „Со 
святыми упокой...“ и икос „Сам един еси безсмертный...“ - 
каждение. След каждението се благославя коливото. След 
икоса духовенството отдава свещите и се прибира в олтара. 
Панихидникът се прибира от средата на храма на своето място.
На 9 песен: Честнейшую.
След 9-та песен не се пее „Достойно есть“.
Малка ектения.
Светилни от Триода „Слава“ другия, „И ныне“ богородичен на 
реда.
„Хвалите Господа с небес...“ и хвалитни псалми.
На хвалитните стихири на 4 от Триода.

„Слава“ на реда в Триода, „И ныне“ богородичен на реда.
Ежедневно славословие.
На стиховните стихири покойни подобни от Октоиха със 
стиховете си.

„Слава“ от Триода, „И ныне“ богородичен от Триода.
Тропари: „Глубиною мудрости...“ „Слава и ныне“ „Тебе и стену...“.
На часовете
Тропар „Глубиною мудрости...“. Кондак „Со святыми упокой...“.
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29.01/11.02. † Неделя на Страшния съд. Месопустна. Гл. 3ЯНУАРИ

На литургията
Блаженства на 8.

От канона от Триода песен 3 на 4, и песен 6 на 4.
На Входа „ …во святых Дивен Сый…”

След входа:
Тропари: „Глубиною мудрости…“.
Кондаци: „Слава“ „Со святыми упокой...“, „И  ныне“ „Тебе и 
стену...“.
Прокимен, Апостол, Алилуия, Евангелие и причастен на деня и 
за упокой.
Пеем „Достойно есть…”
Пеем заупокойна ектения (има практика да не се поменават 
имена) и лития.
Отпуст „Христос Истинный Бог нашъ…”
На панихидата
Според устава служим панихида на която четем канон покоин 
от Октоиха на гласа. Ирмосите не пеем. След ІІІ, VІ и ІХ песен: 
катавасии – ирмосите на канона на гласа.
Нашата практика е да служим Панихида след отпуста на Св. 
Литургия. Отслужва се по требника, без да се пее канон от 
октоиха.

29.01/11.02. † Неделя на Страшния съд. 
Месопустна. Гл. 3. Пренасяне мощите на свщмчк 
Игнатий Богоносец. Mесни заговезни.
Възкресна служба в съчетание със службата от Триода. Службата 
на свщмчка се пренася на друг ден.
На ІХ час
Тропар „Глубиною мудрости…“. 
Кондак „Со святыми упокой...“, 
На малката вечерня- всичко по Октоиха.
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ЯНУАРИ29.01/11.02. † Неделя на Страшния съд. Месопустна. Гл. 3

На великата вечерня
На „Господи воззвах“ стихири на 10:
6 възкресни,
4 от Триода, със Славата от литията,

„Слава“ от Триода, „И ныне“ догматик на гласа.
Вход. Прокимен на деня.
На стиховните стихири възкресни на гласа.

„Слава“ от Триода.
„И  ныне“ богородичен възкресен на стиховните, по гласа на 
Славата „Безневестная Дево…“.
Тропари: „Богородице дево“ (3).

На утренята
На „Бог Господь“ тропари: възкресен на владеещия глас (2), 
„Слава и ныне“ богородичния на реда.
Стихословия редови. Седални от Октоиха. На седалните след 
І стихословие, на „Слава и ныне“ богородичен възкресен 
отпустителен тропар на владеещия глас.
Полиелей, „На реках вавилонских…”. Евлогитарий, малка 
ектения, ипакои на гласа, Степенна и прокимен на гласа. Утренно 
възкресно Евангелие - 3-то: Марк. 71 (16:9-20).
След 50 псалом, „Слава“ „Покаяние отверзи ми двери...“ и до 
канона всичко е според Триода.
Канони:
Възкресен на 4

припев „Слава Господи, святому  Воскресению Твоему.“
Богородичен от Октоиха на 2

припев „Пресвятая Богородице, спаси нас.“
От Триода на 6 

припев „Слава Тебе Боже наш, слава Тебе.“
Катавасия: от Триода „Помощник и покровител…“.
След 3 песен: седален от Триода, „Слава“ другия от Триода, 
„И ныне“ богородичен на реда.
След 6 песен: кондак и икос от Триода.
На 9 песен: пеем „Честнейшую…“.
„Свят Господь Бог наш“ (3) на владеещия глас.
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29.01/11.02. † Неделя на Страшния съд. Месопустна. Гл. 3ЯНУАРИ

Светилни: възкресен IІІ, от Триода, „Слава“ от другия от Триода, 
„И ныне“ богородичен на реда от Триода.
На хвалитните стихири на 8. 

Възкресни на 5 
От Триода на 4: със стиховете от Триода.

 „Слава “ от Триода „Предочистим себе…”,
 „И ныне“ „Преблагословенна еси...“.
Велико славословие. Тропар възкресен „Воскрес из гроба...“.
 „Слава и ныне“ евангелска стихира – III.
На часовете
Тропари: възкресен.
Кондак от Триода.
На литургията
Блаженства на 10.

Възкресни на 6.
От Триода песен 6 на 4.

След входа:
При Господски храм

Тропар: възкресен. Кондак отТриода.
При Богородичен храм:

Тропари: възкресен и на храма. 
Кондаци: „Слава“ отТриода, „И ныне“ на храма.

При светийски храм:
Тропари: възкресен и на храма.
Кондаци:, „Слава“ на храма, „И ныне“ от Триода.
Прокимен и Алилуия: на Неделя Месопустна.
Апостол и Евангелие на неделята. 
1 Кор. 140 (8:8-9:2). Мат. 106 (25:31-46).
Причастни: възкресен (Хвалите Господа) и „Радуйтеся 
праведнии…“.
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ФЕВРУАРИ02/15.02. Сретение Господне. Сирни четвъртък

ФЕ В Р УА Р И

02/15.02. Сретение Господне. Сирни четвъртък.
Богородичен празник
На IX час – служи се преди Изобразителните в сряда 
сутрин, защото в този ден не се служи св. Литургия.
Тропар на предпразненството, „Слава“ на мъченика. 
Кондак на предпразненството.
На малката вечерня
На „Господи воззвах“ стихири на празника на 4.
„Слава и ныне“, на празника.
На стиховните стихири от Триода (стиховете от Часослова): 
Самогласен на деня, гл. 3 „Возсия весна постная…“ (2) и 
мъченичен „Мученицы Твои Господи…“ (на реда)
„Слава и ныне“, на празника от Малката вечерня.
След Трисвятое тропар на празника.
На великата вечерня
„Блажен муж…“
На „Господи воззвах“ стихири на празника на 8, като може да се 
добавят някои от литийните стихири.

„Слава и ныне“ стихира на празника.
Вход. Прокимен на деня. Паремии на реда.
На литията стихири на празника, като изпускаме добавените 
към стихирите на „Господи воззвах“.

„Слава“ на празника. „И ныне“ на празника.
На стиховните стихири на празника.

„Слава и ныне“ стихира на празника.
Тропар на празника (3).
На утренята
На „Бог Господь“ тропари: на празника (2), „Слава и ныне“ на 
празника.
Стихословия редови. Седални на празника.
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02/15.02. Сретение Господне. Сирни четвъртъкФЕВРУАРИ

Полиелей. Величание и избран псалом на празника. Малка 
ектения. Седален след полиелея на празника, „Слава и  ныне“ 
повтаряме го. „От юности моея…“, прокимен и утринно Евангелие 
на празника: Лк. 8 (2:25-32), 50 псалом. „Слава“ „Молитвами 
Богородицы…“ „И ныне“ „Молитвами Богородицы...“ и стихира 
на празника.
Канони:
На празника гл. 3 на 14. 

припев: „Слава Тебе Боже наш, слава Тебе“.
Катавасия на празника „Сушу глубородительную...“.
След 3 песен: седален на празника. „Слава и ныне“ същият.
След 6 песен: кондак и икос на празника.
На 9 песен: не пеем „Честнейшую…“. Дяконът или свещеникът 
произнася „Богородице Дево…“ и ликът продължава „В законе 
сени и писаний…“.
Четем I, II, III, и IV припеви с първия тропар „Иже древним ...“.
V, VI, VII и VIII припеви с втория тропар „Воздал Еси мне...“
IX, X, ХІ и ХІІ припеви с третия тропар „Свещеннолепно 
исповедашеся...“
Не се чете „Слава ...“ и „И ныне ...“.
Изпълнява се катавасията на IX песен.
Светилен на празника, „Слава“ повтаряме го, „И ныне“ отново 
същия.
На хвалитните стихири на 4 на празника.

„Слава“ Самогласен от Триода от Утренните стиховни: 
„Воздержа воздержания благолепия…“
„И ныне“ стихира на празника.

Велико славословие. Тропар на празника.
На часовете
Тропар и кондак на празника.
На литургията
Антифони изобразителни (както на обикновена неделна 
литургия).
Блаженства на 8.
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ФЕВРУАРИ05/18.02. †Неделя Сиропустна. Гл. 4. Възпоменание на Адамовото изгонване от рая

Песен ІІІ на 4. 
Песен VІ на 4.

Входен стих: „Сказа Господ спасение свое, пред языки откры 
правду свою“. На Входа „…молитвами Богородицы…“ След 
входа за всички храмове: тропар на празника, „Слава и  ныне“ 
кондак на празника.
Прокимен, Апостол, Алилуия, Евангелие и причастен на 
празника.
Евр. 316 (7:7-17); Лк. 7 (2:22-40).
Задостойник на празника.

05/18.02. †Неделя Сиропустна. Гл. 4. Възпоменание 
на Адамовото изгонване от рая. Неделя на 
прошката. Отдание на Сретение Господне. Мчца 
Агатия. Икона на Пресвета Богородица „Търсене 
на погиналите“.
Възкресна служба в съчетание със служба от Триода и Отдание 
на Сретение.
Службата на мъченицата се изчита предварително.
На IX час
Тропар и кондак на преподобните от Триода.
На малката вечерня
На „Господи воззвах“ стихири на 4 на владеещия глас.

„Слава и ныне“, малък Догматик.
На стиховните стихири една възкресна и стиховните от Великата 
вечерня на празника (9.II.).

„Слава и ныне“, на празника от Малката вечерня.
След Трисвятое тропари:
възкресен, „Слава и ныне“, на празника.
На великата вечерня
На „Господи воззвах“ стихири на 10:

3 възкресни,
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3 от Триода,
4 на празника, (със Славата като стихира)
„Слава“ от Триода, „И ныне“ догматик на гласа.

Вход. Прокимен на деня.
Лития – стихири на празника от 02.II., 4-та стихира от Триода на 
„Господи воззвах“, първите две хвалитни от Триода.

„Слава“ от Триода „Солнце лучы скры…”.
„И ныне“ на празника гл. 5 „Ветхии денми…“.

На стиховните стихири възкресни на гласа.
„Слава“ от Триода „Изгнан быст Адам из рая…”,
„И ныне“ на празника гл. 8 „Иже на херувимех…“.

Тропари: „Богородице дево“ (2), на празника (1).
На утренята
На „Бог Господь“ тропари – възкресен (2), „Слава и  ныне“ на 
празника.
Стихословия редови. Седални от Октоиха. На седалните след 
І стихословие, на „Слава и ныне“ богородичен възкресен 
отпустителен тропар на владеещия глас.
Полиелей, „На реках вавилонских ...“. 
Евлогитарии. Ипакои, степенни и прокимен на гласа. Утренно 
възкресно Евангелие – 4-то Лк. 112 (24:1-12).
След 50 псалом, „Слава“ „Покаяния отверзи ми двери…“ и до 
канона всичко е според Триода.
Канони:
Възкресен на 4

припев „Слава Господи, святому Воскресению Твоему“.
От Триода на 4

припев „Слава Тебе Боже наш, слава Тебе“.
На празника на 6

припев „Слава Тебе Боже наш, слава Тебе“.
Катавасия: на празника „Сушу глубородителную…“.
След 3 песен кондак и икос от Триода (икосите са четири, има 
практика да се пеят), седален от Триода (два за един „Заповед 
Твою…” и „Изгнана бывша…”), „Слава и ныне“ на празника.
След 6 песен кондак и икос на празника.
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На 9 песен: пеем „Честнейшую…“.
Свят Господ (3) на владеещия глас.
Светилни: възкресен IV-ти, „Слава“ светилен от Триода (два за 
един), „И ныне“ на празника.
На хвалитните стихири на 8.

Възкресни на 4,
На празника на 4 (със Славата като стихира и припеви от 
вечерните стиховни:
„Ныне отпущаеши раба Твоего Владыко, по глаголу Твоему с 
миром“
„Свет во откровение языков, и славу людей Твоих израиля“.

Припев: Воскресни Господи Боже мой, да вознесется рука Твоя, 
не забуди убогих Твоих до конца“ и самогласна стихира (на реда 
в Триода) „Адам из рая…“

„Слава“ от Триода гл. 5 „Приспе время…“,
„И ныне“ „Преблагословенна еси...“.

Велико славословие. Тропар възкресен „Воскрес из гроба...“.
След отпуста и „Богохранимую...“ - „Слава и ныне“ евангелска 
стихира - IV-та.
На часовете
Тропари: възкресен, „Слава” на празника,
На I и VІ час: Кондак на празника.
На III и ІХ час: Кондак от Триода.
На литургията
Блаженства на 12.

Възкресни на 4.
От Триода песен III на 4.
На празника песен IX на 4.

След входа за всички храмове:
Тропари: възкресен, на празника,
Кондаци: „Слава” от Триода, „И ныне“ на празника.
Прокимен, Апостол, Алилуия и Евангелие на Неделята (от 
Триода) и на празника. 
Рим. 112 (13:11-14:4); Евр. 316 (7:7-17).
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Мат. 17 (6:14-21); Лк. 7 (2:22-40). 
Причастен от Триода (възкресен) и на празника.

12/25.02. †Неделя първа на Великия пост. Гл. 5. 
Тържество на Православието. Свт. Мелетий, 
архиеп. Антиохийски. Свт. Алексий, митрополит 
Московски. Икона на Пресвeта Богородица 
„Иверска–Вратарница” (Московска).
На този ден се пренася паметта на свт. Серафим, 
архиеп. Богучарски, Софийски чудотворец от 13/26.II.
Възкресно бдение в съчетание със служби от Триода и полиелейна. 
Службата на вселенския светец се изчита предварително.
На ІХ час
Тропар и кондак на великомъченика.
На малката вечерня
Стихири от Триода.
Тропар на празника, „Слава и ныне“ богородичен възкресен по 
гласа на славата „Вся паче смысла“.
На великата вечерня
На „Господи воззвах“ стихири на 10:

3 възкресни,
4 от Триода
3 на светителя.

 „Слава“ от Триода,
 „И ныне“ догматик на владеещия глас.
Вход. Прокимен на деня. Паремии на светителя.
На литията: стихира на храма, на светителя – вечерните стиховни 
и хвалитни стихири със славата, като пропускаме литийните му 
стихири.

„Слава“ на светителя от „Господи воззвах“,
„И ныне“ от Триода – славата от литийните.

На стиховните стихири на гласа.
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„Слава“ на светителя,
„И ныне“ от Триода – славата от стиховните.

Тропари: „Богородице Дево...“(2), на празника от Триода 
„Пречистому образу...“ (1).
На утренята
На „Бог Господь“ тропари възкресен (2), „Слава“ на светителя, 
„И ныне“ „Пречистому Образу Твоему...“. Стихословия редови. 
Седални възкресни. На седалните след І стихословие, на „Слава 
и ныне“ отпустителен възкресен богородичен на владеещия глас.
Полиелей. Величание (2). Евлогитарий. Ипакои на гласа. Седални 
на светителя – двата дадени след стихословията (първите), 
„Слава“ полиелейните му седални (двата като един), „И ныне“ 
богородичен на реда. Степенна и прокимен на гласа. Утренно 
възкресно Евангелие 5-то: Лк. 113 (24:12-35). След 50 псалом: 
„Покаяния отверзи ми двери…“ и до канона всичко е според 
Триода.
Канони:
Възкресен с ирмоса на 4

припев: „Слава Господи, святому Воскресению Твоему“.
На светителя на 4

припев: „Святителю отче Серафиме, моли Бога о нас“.
От Триода на 6

припев: „Слава Тебе Боже наш, слава Тебе“.
Катавасия: от Триода „Моря чермную...“.
След 3 песен: кондак и икос на светителя, първи седален от 
триода, „Слава“ седални на светителя (двата като един), „И 
ныне“ седален от Триода (втория).
След 6 песен: кондак и икос от Триода.
На 9 песен: Честнейшую.
„Свят Господь Бог наш“ (3).
Светилни: възкресен - V, първи на светителя, „Слава“ втори 
на светителя, „И ныне“ богородичен от Триода „Взыграйте, 
восплещите...“.
На хвалитните стихири на 8.
Възкресни на 5.
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От Триода на 3 с допълнителните стиховете от Триода: 
„Исповемся Тебе Господи всем сердцем моим: повем вся чудеса 
Твоя“. „Возвеселюся и возрадуюся от Тебе: пою имени Твоему 
Вышний“. „Воскресни Господи Боже мой, да вознесется рука 
Твоя, не забуди убогих Твоих до конца“. Допълнителна стихира 
от Триода.

„Слава“ последната от хвалитните от Триода „Моисей во время 
воздержания…“ (повтаряме я),
„И ныне“ „Преблагословенна еси...“.

Велико славословие. Тропар възкресен „Днесь спасение...“. 
След отпуста и „Богохранимую...“, „Слава и ныне“ - Евангелска 
стихира V.
На часовете 
На I час, тропар възкресен, „Слава“ на празника.
Кондак възкресен.
На III час, тропар възкресен; Слава на светителя.
Кондак на светителя.
На VI час, тропар възкресен, „Слава“ от Триода.
Кондак от Триода.
На IX час, тропар възкресен; Слава на светителя. 
Кондак възкресен.
На литургията на св. Василий
Блаженства на 12.

На гласа на 4.
На празника песен 3 на 4.
На светителя песен 6 на 4.

За всички храмове, след входа:
Тропари: възкресен на владеещия глас, на празника от Триода на 
гл. 2, на светителя.
Кондаци: възкресен, „Слава“ на светителя, „И ныне“ от Триода 
гл. 8.
Прокимен, Алилуия – на празника и на светителя. Алилуията на 
празника е на гл. 4.
Апостол и Евангелие на неделята и на светителя:
Евр. 329 от полу (11:24-26,32-12:2); Евр. 318 (7:26-8:2).
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Иоан. 5 (1:43-51); Иоан. 36 (10:9-16).
Причастен: възкресен „Хвалите Господа...“ и на светителя „В 
память вечную...“.

19.02/04.03. † Неделя втора на Великия пост.  
Свт. Григорий Палама. Гл. 6. Свв. апп. Архип и 
Филимон от 70-те. Преп. Доситей, ученик на авва 
Доротей. 
Възкресно бдение в съчетание със служба от Триода.
Службата на св. апостол Архип се изчита друг ден.
На ІХ час
Тропари: „Апостоли, мученицы и пророцы...“, „Слава“ „Помяни, 
Господи...“. Кондак „Со святыми...“.
На малката вечерня
от Октоиха.
На великата вечерня
На „Господи воззвах“ стихири на 10:

6 от Октоиха
и 4 от Триода.
„Слава“ от Триода, „И ныне“ догматик на владеещия глас.

Вход. Прокимен на деня.
Лития не служим.
На стиховните стихири от Октоихa.

„Слава“ от Триода, „И ныне“ „Безневестная Дево…“.
Тропари: „Богородице Дево...“ (3).
На утренята
На „Бог Господь“ тропари – възкресен (2), „Слава“ на светителя, 
„И ныне“ богородичен възкресен по гласа на славата.
Стихословия редови. Седални възкресни. След І стихословие на 
„Слава и ныне“ богородичен възкресен отпустителен тропар на 
владеещия глас.
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Непорочни, евлогитарий, малка ектения. Ипакои, степенна и 
прокимен на гласа. Утренно възкресно Евангелие 6-то: Лк. 114 
(24:36-53).
След 50 псалом, „Слава“ „Покаяния отверзи ми двери…“ и до 
канона всичко е според Триода.
Канони:
Възкресен на 4

припев: „Слава Господи святому Воскресению Твоему“.
От Триода на 4 

припев: „Слава Тебе Боже наш, слава Тебе“.
На светителя на 6 

припев: „Святителю отче Григорие, моли Бога о нас“.
Катавасия: „Отверзу уста моя…“. (от Триода)
След 3 песен: кондак от Триода, седален от Триода, „Слава“ 
повтаряме го, „И ныне“ богородичен от Триода.
След 6 песен: кондак и икос на светителя.
На 9 песен: пеем „Честнейшую…“.
„Свят Господь Бог наш“ (3) на владеещия глас.
Светилни: Възкресен - VІ, „Слава“ от Триода, „И  ныне“ от 
Триода.
На хвалитните стихири на 8 с една допълнителна стихира.

Възкресни на 5, от Триода на 4 със стихове:
„Уста праведнаго поучатся премудрости, и язык его возглаголет 
суд“.
„Услышите сия вси языцы, внушите вси   живущии по 
вселенней“.
„Воскресни Господи Боже мой, да вознесется рука Твоя, не 
забуди убогих Твоих до конца“.
„Слава“ от Триода „Во тме прегрешений…“, „И  ныне“ 
„Преблагословенна еси…“.

Велико славословие. Тропар възкресен „Воскресе Иисус от 
гроба…”.
След отпуста и „Богохранимую...“ „Слава и ныне“ евангелска 
стихира – VІ.
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На часовете
тропар възкресен, „Слава“ на светителя. 
На І и VI час Кондак на неделята от Триода след ІІІ песен.
На ІІІ и ІХ час Кондак на светителя след VІ песен.
На литургията на св. Василий
Блаженства на 10.

Възкресни на 6.
От Триода, песен 3 на светителя на 4.

След входа:
При Господски храм:

Тропари: възкресен, на светителя
Кондаци: „Слава“ на светителя след VІ песен, „И ныне“ кондак 
на неделята от Триода след ІІІ песен.

При Богородичен храм:
Тропари: възкресен, на храма и на светителя.
Кондаци: на неделята от Триода след ІІІ песен, „Слава“ на 
светителя след VІ песен, „И ныне“ на храма.

При светийски храм:
Тропари: възкресен, на храма и на светителя
Кондаци: на храма, „Слава“ на светителя след VІ песен, „И ныне“ 
на неделята от Триода след ІІІ песен.
Прокимен:
На неделята според Триода гл. 5: „Ты Господи сохраниши ны и 
соблюдеши ны от рода сего и во век“.
Стих: „Спаси мя господи, яко оскуде преподобный“.
На светителя гл. 1 „Уста моя возглаголют премудрость и поучение 
сердца моего разум.”
Апостол: Евр. 304 (1:10-2:3); Евр. 318 (7:26-8:2).
Алилуия: възкресна според владеещия глас и на светителя – гл. 2. 
„Уста праведнаго поучатся премудрости, и язык Его возглаголет 
суд“.
Евангелие: Марк. 7 (2:1-12); Иоан. 36 (10:9-16).
Причастен на деня - възкресен и на светителя.
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26.02/11.03. † Неделя трета на Великия пост. 
Кръстопоклонна. Гл. 7. Свт. Порфирий, архиеп. 
Газки. 
След Великото славословие в края на Утренята се изнася св. 
Кръст за поклонение.
Възкресно бдение в съчетание със служба от Триода.
Службата на светията се изчита друг ден.
Подготвя се поднос, върху който се слага покровец, а върху него 
се закрепя Кръста. Подноса се украсява с босилек и живи цветя. 
Преди девети час Кръстът се слага върху Предложението. За 
свещеника се приготвя пълно облачение (както за литургия).
На ІХ час
Тропари: „Апостоли, мученицы и пророцы...“, „Слава“ „Помяни, 
Господи...“. Кондак „Со святыми...“.
На малката вечерня
Стихири и богородични от Триода.
На „Господи воззвах“ не повтаряме първата стихира, а като 
четвърта взимаме дадената на „Слава и ныне“ на литията.
Тропар само на Кръста.
След отпуста на малката вечерня, свещеникът облечен с фелон 
и епитрахил отива до предложението. Покадява Кръста и казва: 
„Благословен Бог наш…“, четец: „Амин“. Трисвятое, „Отче наш“, 
тропар „Спаси Господи…“, „Слава и ныне“ кондак „Не ктому…“. 
Докато се пее тропарът, свещеникът взима Кръста с подноса на 
главата си и предшествуван от дякон с кадило и свещ го пренася 
на Престола на мястото на Евангелието. Прекадява се три пъти 
околовръст (практика не указана в устава). Пред престола се 
слага свещник, който се оставя да гори постоянно.
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На великата вечерня
На „Господи воззвах“ стихири на 10:

6 от Октоиха
4 от Триода.
„Слава“ от Триода,
„И ныне“ догматик на владеещия глас.

Вход. Прокимен на деня.
Лития не служим.
На стиховните стихири от Октоиха.

„Слава и ныне“ от Триода.
Тропари: „Богородице Дево“ (2), и на Кръста.
На утренята
На „Бог Господь“ тропари – възкресен (2), „Слава“ на Кръста, 
„И ныне“ богородичен възкресен по гласа на славата.
Стихословия редови. Седални възкресни. На седалните след 
I  стихословие на „Слава и ныне“ възкресен богородичен 
отпустителен тропар на владеещия глас.
Непорочни, евлогитарий, малка ектения. Ипакои, степенна и 
прокимен на гласа. Утренно възкресно Евангелие 7-мо: Иоан. 63 
(20:1-10). Чете се от южната страна на св. Престол.
Няма поклонение на Евангелието в средата на храма. След 
прочитането на Евангелието Царските двери се затварят.
След 50 псалом, „Слава“ „Покаяния отверзи ми двери…“ и до 
канона всичко е според Триода.
Канони:
Възкресен на 4 

припев: „Слава, Господи, святому Воскресению Твоему“.
Богородичен на 2 

припев: „Пресвятая Богородице, спаси нас“.
На Кръста на 8 

припев: „Слава, Господи, Кресту Твоему Честному“. 
Към първите тропари от канона на Кръста припевът е: „Слава, 
Господи, святому Воскресению Твоему“.
Катавасия от Триода.
След 3 песен: седалните от Триода на реда.
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26.02/11.03. † Неделя трета на Великия пост. Кръстопоклонна. Гл. 7МАРТ

След 6 песен: кондак и икос на Кръста.
На 9 песен: пеем „Честнейшую…“.
„Свят Господь Бог наш“ (3) на владеещия глас.
Светилни: Възкресен - VІІ, „Слава“ от Триода, „И  ныне“ от 
Триода.
На хвалитните стихири на 8 с допълнителна стихира.

Възкресни на 4
От Триода на 5 със стихове от Триода:
„Возносите Господа Бога нашего и покланяйтеся подножию 
ногу Его, ако свято есть“.
„Бог же, Царь наш прежде века, содела спасение посреде земли“.
„Воскресни, Господи Боже мой, да вознесется рука Твоя, не 
забуди убогих Твоих до конца“.
„Слава“ от Триода „Высокомудраго разума…“,
„И ныне“ „Преблагословенна еси…“.

Велико славословие.
Изнасяне на Кръста
В началото на славословието престолът се прекадява трикратно 
околовръст. Правят се три земни поклона. Щом се запее 
последното „Святый Боже…“, свещеникът взима Кръста на 
главата си и предхождан от дякон със свещ и кадило, минавайки 
през Горното място излиза на солея. На солея застава с лице към 
Царските двери и след като се изпее славословието възглася: 
„Премудрость прости“. От момента в който се вдигне Кръста 
от Престола започва да се бие перезвон с всички камбани, като 
се редуват от най-голямата към най-малката. При възгласа 
„Премудрость прости…“ се бие кратък трезвон.
Тропар „Спаси Господи люди Твоя…“ (3).
В това време свещеникът отива до аналоя в средата на храма, 
поставя Кръста на него и го прекадява три пъти околовръст.
Тропар „Кресту Твоему...“ (3) от духовенството. Всеки път при 
думите „покланяемся…“ духовенството прави земен поклон.
„Кресту Твоему...“ (3) от певците. Всеки път при думите 
„покланяемся…“ народът прави земен поклон.
Стихири на поклонение гл. 2.
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МАРТ26.02/11.03. † Неделя трета на Великия пост. Кръстопоклонна. Гл. 7

По време на стихирите всички минават да се поклонят и целунат 
Кръста. Свещеникът не помазва с елей, понеже такъв не е 
освещаван. Наша практика е свещеникът да помазва с елей от 
кандилото, горяло пред изнесения за поклонение Кръст.
Ектении и отпуст с „Воскресый из мертвых…“ и „Силою 
Честнаго и Животворящаго Креста…“ , като се споменават 
храмовия светец и дневния.
След „Богохранимую...“ „Слава и ныне“ евангелска стихира - VІІ.
На часовете
Тропар възкресен, „Слава“ на Кръста. Кондак на Кръста.
По време на часа или след като всички са се поклонили на Кръста, 
при възможност аналоят се премества при другите аналои от 
южната страна.
На литургията на св. Василий
Блаженства на 10.

Възкресни на 6.
От Триода песен 6, на Кръста на 4.
За всички храмове след входа:

Тропари: възкресен, на Кръста
Кондак: „Слава и ныне“ на Кръста.
Вместо Трисвятое – „Кресту Твоему…“.
Прокимен, Апостол, Алилуия (гл. 8), Евангелие и причастен на 
Кръстопоклонна неделя.
Евр. 311 (4:14-5:6); Марк 37 (8:34-9:1) 
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05/18.03. † Неделя четвърта на Великия пост. На преп. Йоан Лествичник (подв.). Гл. 8МАРТ

05/18.03. † Неделя четвърта на Великия пост. На 
преп. Йоан Лествичник (подв.). Гл. 8. Мчк Конон 
Исаврийски. Мчк Иоан Български (†1784). 
Възкресно бдение в съчетание със служба от Триода.
Службата от Минея се изчита друг ден.
На ІХ час
Тропари: „Апостоли, мученицы и пророцы...“, „Слава“ „Помяни, 
Господи...“. Кондак „Со святыми...“.
На малката вечерня
Стихири и богородични от Октоиха.
На великата вечерня
На „Господи воззвах“ стихири на 10: от Октоиха на 7 и от Триода 
на 3.

„Слава“ от Триода,
„И ныне“ догматик на владеещия глас.

Вход. Прокимен на деня.
Лития не служим.
На стиховните стихири от Октоихa.

„Слава“ от Триода, „И ныне“ гл. 2 „О чудесе новаго…“.
Тропари: „Богородице Дево...“ (3).
На утренята
На „Бог Господь“ тропари – възкресен (2), „Слава“ на преподобния 
от Триода, „И ныне“ богородичен възкресен по гласа на славата.
Стихословия редови. Седални възкресни. След І стихословие на 
„Слава и ныне“ богородичен възкресен отпустителен тропар на 
владеещия глас.
Непорочни, евлогитарий, малка ектения. Ипакои, степенна и 
прокимен на гласа. Утренно възкресно Евангелие. 8-мо: Иоан. 
64 (20:11-18). 
След 50 псалом, „Слава“ „Покаяния отверзи ми двери…“ и до 
канона всичко е според Триода.
Канони:
Възкресен с ирмоса на 4
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МАРТ05/18.03. † Неделя четвърта на Великия пост. На преп. Йоан Лествичник (подв.). Гл. 8

припев: „Слава, Господи, святому Воскресению Твоему“.
Богородичен на 2 

припев: „Пресвятая Богородице, спаси нас“.
От Триода на 4 

припев: „Слава Тебе Боже наш, слава Тебе“.
На преподобния на 4 

припев: „Преподобне отче Иоанне, моли Бога о нас“.
Катавасия: „Отверзу уста моя…“.
След 3 песен: кондак и икос на преподобния от Триода (дадени 
са след 6 песен), седален от Триода, „Слава“ на преподобния от 
Триода, „И ныне“ богородичен от Триода.
След 6 песен: кондак и икос възкресни.
На 9 песен: пеем „Честнейшую…“.
„Свят Господь Бог наш“ (3) на владеещия глас.
Светилни: Възкресен - VІІІ, „Слава“ от Триода, „И  ныне“ от 
Триода.
На хвалитните стихири от Октоиха на 8 с една допълнителна 
стихира от Триода с припев:

„Воскресни Господи Боже мой, да вознесется рука Твоя, не 
забуди убогих Твоих до конца“.
„Слава“ от Триода, „И ныне“ „Преблагословенна еси…“.

Велико славословие. Тропар възкресен „Воскрес из гроба...“.
След отпуста и „Богохранимую...“ „Слава и ныне“ евангелска 
стихира – VІІІ.
На часовете
Тропари: възкресен, „Слава“ на преподобния.
На І и VI час Кондак на преподобния след 6-та песен.
На ІІІ и ІХ час Кондак възкресен.
На литургията на св. Василий
Блаженства на гласа на 8.
След входа:

При Господски храм:
Тропари: възкресен, на преподобния
Кондаци: „Слава“ на преподобния, „И ныне“ възкресен.
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09/22.03. Четвъртък на петата седмица. * Свв. 40 мчци в СевастияМАРТ

При Богородичен храм:
Тропари: възкресен, на храма и на преподобния.
Кондаци: възкресен, „Слава“ на преподобния, „И  ныне“ на 
храма.

При светийски храм:
Тропари: възкресен, на храма и на преподобния
Кондаци: възкресен, на храма, „Слава“ на преподобния, „И ныне“ 
„Предстательство христиан...“ .
Прокимен:
Възкресен със стиха си,
и на преподобния гл. 7: „Восхвалятся преподобнии во славе, и 
возрадуются на ложах своих.“
Алилуия: възкресна според владеещия глас и на преподобния 
– гл. 4. „Насаждени в дому Господни во дворех Бога нашего 
процветут“.
Апостол, Евангелие и причастен: на деня (възкресен) и на 
преподобния:
Евр. 314 (6:13-20); Ефес. 229 (5:9-19).
Марк 40 (9:17-31); Мат. 10 (4:25-5:12).
„Хвалите господа с небес…“ „В памят вечную…“

09/22.03. Четвъртък на петата седмица. * Свв. 40 
мчци в Севастия. (Службата им се пренася във 
вторник, 07/20.III.). Мчк Исихий Доростолски.
На вечернята в сряда сутрин

Ако се служи света литургия.
Катизмата не е 18, а 7.
На „Господи воззвах“ стихири на 30, като започваме стихирите 
от стиха „Впадут во мрежу...“.

„Слава“ стихира на реда
„И ныне“ богородичен на реда.

Вход. Прокимен и паремии на реда.
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МАРТ09/22.03. Четвъртък на петата седмица. * Свв. 40 мчци в Севастия

И до края – обичайното последование на Преждеосвещената 
св. Литургия.

Ако не се служи света литургия.
Преходът от изобразителните е както обикновено за всекидневни 
служби.
Катизмата не е 18, а 7.
На „Господи воззвах“ стихири на 27

Подобните от Триода на 3.
Стихирите на канона на 24.

Започваме да четем подобните от стиха „Внегда исчезати“.
На стиховните четем самогласните и мъченичния (от утринните 
стиховни.

„Слава и  ныне“ богородичен на гл. 1 от 08.03. на „Господи 
воззвах“ – „Недуговавшую пресвятая…“.

След „Отче наш“ тропари великопостни и завършек обикновен 
с 3 поклона с молитвата на св. Ефрем Сирин.
Лития за упокой не служим.
На малкото повечерие
Канон не четем
Кондак на покайния канон. След „Иже на всякое время...“ 3 
поклона и веднага „Нескверная неблазная...“.
На полунощницата
3 поклона. Редови тропари и кондаци. След полунощницата не 
се чете лития за упокой.
На утренята
Начало великопостно с „Царю небесный...“. Двупсалмие, 
шестопсалмие.
Алилуия на гласа. Ектенията не е с великопостен напев. Троични 
от Триода.
Осма катизма. Седални от Триода.
Петдесети псалом с великопостен преход.
Не се казва литийна молитва.
Канон:
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09/22.03. Четвъртък на петата седмица. * Свв. 40 мчци в СевастияМАРТ

Припев: „Помилуй мя, Боже, помилуй мя“ или „Преподобная 
мати Марие, моли Бога о нас“ или „Преподобне отче Андрее, 
моли Бога о нас“.
Тропарите на трипеснеците са с припев „Святии апостоли, 
молите Бога о нас“. Не се казват „Слава и ныне“ на трипеснеците. 
Троичните са с припев: „Пресвятая Троице, Боже наш, слава 
Тебе“, богородичните са с припев „Пресвятая Богородице, спаси 
нас“.
На 1 песен – пеем ирмоса.
На 2 песен – пеем ирмоса, пеем и втория ирмос на своето място.
На 3 песен – пеем ирмоса, втория ирмос изпускаме, а го пеем 
само като катавасия.
След 3 песен – седални от Триода.
На 4 песен – пропускаме ирмосите на трипеснеците. Четец чете 
трипеснеца с припев: „Святии апостоли молите Бога о нас“. Пеем 
ирмоса на канона.
На 5 песен – пеем ирмоса.
На 6 песен – пеем ирмоса, повтаряме го като катавасия. 
Свещеникът казва: „Господи помилуй” (3 пъти) „Слава и ныне”. 
Пеем кондака след ектенията, след него свещеникът чете икоса.
На блаженствата. Стихчетата се четат така както са дадени. 
Тропарите се четат от четец. Накрая „Слава“ и „И ныне“.
След 7-ма песен Трипеснец.
На 8 песен – пеем ирмоса.
След 8 песен пеем „Честнейшую...“. Понеже свещеникът няма 
време да покади олтара, повтаряме катавасията колкото е 
необходимо.
На 9 песен пропускаме ирмосите на трипеснеците. Четец чете 
тропарите на трипеснеца. Пеем ирмоса на канона и накрая го 
повтаряме като катавасия.
Пеем „Достойно есть...“.
Светилни троични.
На стиховните стихири от Триода.
„Благо есть...“ (2) и великопостен завършек на утренята.
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МАРТ09/22.03. Четвъртък на петата седмица. * Свв. 40 мчци в Севастия

Вместо 16 – правим 3 поклона с молитвата на св. Ефрем Сирин 
и веднага І час.
На І час
Всичко се чете.
Не четем катизма.
Тропарите се четат от четец:
Тропар
Стих, тропар.
Стих, тропар.
„Стопы моя...“ не се повтаря. 
Кондак „Душе моя...“.
Три поклона с молитвата на св. Ефрем Сирин.
На I час не казваме завършващото Трисвятое и Господи помилуй 
(12).
На ІІІ, VІ и ІХ час всичко четем както на първи час. Добавяме 
катизми според Триода.
На изобразителните
Започват без начален възглас с „Во Царствии Твоем...“ без пеене, 
и без да добавяме „Помяни нас Господи...“ към стиховете на 
блаженствата.
Обикновен завършек. Вместо 16 – правим 3 поклона с молитвата 
на св. Ефрем Сирин.
На вечернята с Преждеосвещена света литургия
Ектениите са с невеликопостен напев.
12-та катизма.
На „Господи воззвах...“ стихири на 10.

От Триода на 6 и от Минея на 4.
„Слава и ныне“ кръстобогородичен от Минея.

Вход, „Свете тихий...“, прокимен и паремии от Триода.
„Да исправится молитва моя…“.
Ектении и останалото последование на Преждеосвещената св. 
Литургия.
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11/24.03. Събота на петата седмица. Похвала на Пресвета БогородицаМАРТ

11/24.03. Събота на петата седмица. Похвала на 
Пресвета Богородица. Свт. Софроний, патриарх 
Иерусалимски.
На вечернята в петък сутрин

Ако се служи света литургия
Катизма 18.
На „Господи воззвах“ стихири на 10 от Триода. 

„Слава и ныне“ богородичен на реда.
Вход. Прокимен и паремии на реда.
И до края – обичайното последование на Преждеосвещената 
св. Литургия.

Ако не се служи света литургия
На „Господи воззвах“ стихири на 8 на Пресвета Богородица І (3 
пъти), ІІ (3 пъти) и ІІІ (2 пъти). „Слава и ныне“ богородичен на 
реда.
На стиховните самогласния (2) и мъченичния.

„Слава и  ныне“ „Языка егоже не ведяше...“ от събота на 
хвалитните.

След „Отче наш...“ тропар на Похвала „Повеленное тайно...“
Сугуба ектения. И след възгласа: „Сый благословен…“, „Господи 
и Владыко...“ с 3 поклона. „Всесвятая Троице...“, „Буди имя 
Господне...“ (3), 33 псалом.
„Достойно есть...“ и отпуст.
След вечернята не служим заупокойна лития. Нашата практика 
е да я отслужим след ПОЛУНОЩНИЦАТА (в петък сутрин).
На малкото повечерие (не се чете в храма)
Няма канон. Кондак „Взбранной воеводе...“. Няма поклони.
На полунощницата (не се чете в храма)
Празнична със съботната катизма и молитва. След I Трисвятое 
– тропар на Пресвета Богородица, след II Трисвятое – кондак 
на Пресвета Богородица. Няма заупокойна молитва „Помяни 
Господи...“ и атонски завършек.
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МАРТ11/24.03. Събота на петата седмица. Похвала на Пресвета Богородица

На утренята
Началото е със „Слава Тебе Боже наш...“ и „Царю Небесный...“.
На „Бог Господь“ тропар „Повеленное тайно…“ (2), „Слава 
и ныне“ отново същия.
Катизма ХVІ. Малка ектения. Вместо седален се пее:
„Взбранной Воеводе…“ пълно каждение на храма.
Първа статия на акатиста.
„Господи помилуй“ (3) „Слава и  ныне“ ХVІІ катизма. Малка 
ектения. Вместо седален се пее:
„Взбранной Воеводе…“ малко каждение.
Втора статия на акатиста.
„Господи помилуй“ (3) „Слава и ныне“ 50 псалом.
Канон:
Не четем библейски песни.
От 1 до 5 песни

При Господски храм:
Канона на храма с ирмоса на 6.
Канон на Пресвета Богородица (от Триода) на 6.

При Богородичен храм:
Канон на Пресвета Богородица (от Триода) с ирмоса на 12.

При светийски храм:
Канон на Пресвета Богородица (от Триода) с ирмоса на 6.
Канона на храма на 6.
От 6 до 9 песни – оставяме канона на храма и четем четирипеснец.
За всички храмове
Канон на Пресвета Богородица (от Триода) с ирмоса на 6.
Четирипеснец на 8.
Припевите на четирипеснеца са:

на Първия: I – св. Мученицы…, II – св.  Мученицы…, III – 
упокой Господи душы…, IV Пресветая Богородице …. 
на Втория : I – св. Мученицы…, II – св. Мученицы…, III – Слава, 
на IV – И ныне, и допълнителни тропари с припевите си.

След ІІІ песен малка ектения.
„Взбранной Воеводе…“ малко каждение.
Трета статия на акатиста.
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Седален от Триода.
След 6 песен малка ектения.
„Взбранной Воеводе…“ пълно каждение.
Четвърта статия на акатиста.
След като се изпее „Взбранной Воеводе“ в края на акатиста 
може да се включи кратка сугуба ектения с имена, молитва към 
Пресвета Богородица и величание. По време на величанието 
всички могат да минат да се поклонят пред иконата.
На 9 песен пеем „Честнейшую…“.
Катавасии:
От 1 до 5 песни „Отверзу уста моя…“
От 6 до 9 песни на гл. 5 от Триода.
Светилен на празника, „Слава“ повтаряме го, „И  ныне“ пак 
същия светилен.
На хвалитните стихири на 4 на Пресвета Богородица

„Слава и ныне“ на реда.
Велико славословие. Тропар „Повеленное тайно…“. Ектении.
Отпуст обикновен съботен.
На часовете
Тропар и кондак на празника.
На литургията
Блаженна от канона на Акатиста песен ІІІ и VІ на 8.
След входа „Спаси ны Сыне Божий, молитвами Богородицы…“
При Господски, Богородичен и светийски храм
Тропар на празника, „Слава и ныне“ кондак на празника.
Прокимен, Алилуия и причастен на Пресвета Богородица.
Апостол и Евангелие - на деня и на Пресвета Богородица. 
Евр. 322 (9:24–28), Евр. 320 (9:1-7); 
Марк. 35 (8:27-31), Лк. 54 (10:38-42, 11:27-28).
Не служим нищо заупокойно.
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МАРТ12/25.03† Неделя пета на Великия пост. На преп. Мария Египетска(подв.). Гл. 1

12/25.03† Неделя пета на Великия пост. На преп. 
Мария Египетска(подв.). Гл. 1. 
Преп. Теофан, изп. Сигриански. Свт. Григорий 
Двоеслов, папа Римски. Преп. Симеон Нови Богослов.
Икона на Пресв. Богородица “Лидска – Неръкотворна”.
Възкресно бдение в съчетание със служба от Триода. Службата 
от Минея се изчита друг ден.
На ІХ час
Тропар и кондак на Пресвета Богородица (от Триода).
На малката вечерня
Стихири и богородични от Октоиха.
На великата вечерня
На „Господи воззвах“ стихири на 10:
6 от Октоиха
4 от Триода, като повтаряме първата.

„Слава“ от Триода,
„И ныне“ догматик на владеещия глас.

Вход. Прокимен на деня.
Лития не служим.
На стиховните стихири от Октоиха.

„Слава“ от Триода, „И ныне“ гл. 2 „О чудесе новаго…“.
Тропари: „Богородице Дево“ (3).
На утренята
На „Бог Господь“ тропари – възкресен (2), „Слава“ на 
преподобната, „И  ныне“ богородичен възкресен по гласа на 
славата.
Стихословия редови. Седални възкресни.
Непорочни. Евлогитарий. Малка ектения. Ипакои, степенна и 
прокимен на гласа. Утренно възкресно Евангелие 9-то: Иоан. 65 
(20:19-31). 
След 50 псалом, „Слава“ „Покаяния отверзи ми двери…“ и до 
канона всичко е според Триода.
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Канони:
Възкресен на 4 

припев: „Слава Господи святому Воскресению Твоему“.
Богородичен на 2 

припев: „Пресвятая Богородице, спаси нас“.
От Триода на 4 

припев: „Слава Тебе Боже наш, слава Тебе“.
На преподобната на 4 

припев: „Преподобная мати Марие, моли Бога о нас“.
Катавасия от Триода: „Отверзу уста моя…“ гл. 4.
След 3 песен: кондак и икос на преподобната (дадени са след 
VІ песен), седален от Триода, „Слава и ныне“ богородичен от 
Триода.
След 6 песен: кондак и икос възкресни.
На 9 песен: пеем „Честнейшую…“.
„Свят Господь Бог наш“ (3) на владеещия глас.
Светилни: Възкресен ІХ, „Слава“ на преподобната от Триода, 
„И ныне“ от Триода.
На хвалитните стихири от Октоиха на 8.
Стих: „Воскресни Господи Боже мой, да вознесется рука Твоя, не 
забуди убогих Твоих до конца“.
Самогласен от Триода. „Несть Царство…“.

„Слава“ повтаряме самогласния от Триода „Несть Царство…“.
„И ныне“ „Преблагословенна еси…“.

Велико славословие. Тропар възкресен „Днес спасения...“.
След отпуста и „Богохранимую...“ „Слава и  ныне“ евангелска 
стихира – ІХ.
На часовете
тропар възкресен, „Слава“ на преподобната. 
На І и VI час Кондак на преподобната.
На ІІІ и ІХ час Кондак възкресен.
На литургията на св. Василий
Блаженства на гласа на 8.
След входа:
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При Господски храм:
Тропари: възкресен, на преподобната,
Кондаци: „Слава“ на преподобната, „И ныне“ кондак възкресен.

При Богородичен храм:
Тропари: възкресен, на храма и на преподобната,
Кондаци: възкресен, „Слава“ на преподобната, „И  ныне“ на 
храма.

При светийски храм:
Тропари: възкресен, на храма и на преподобната,
Кондаци: възкресен, на храма, „Слава“ на преподобната, 
„И ныне“ „Предстательство христиан…“.
Прокимен: Възкресен със стиха си и на преподобната гл. 4 
„Дивен Бог во святых своих Бог израилев“.
Алилуия: на гласа и на преподобната – гл. 1 „Терпя потерпех 
Господа и внят ми, и услыша молитву мою“. (Розанов стр. 474)
Апостол, Евангелие и причастен: – на деня (възкресен) и на 
преподобната.
Евр. 321 от полу (9:11-14); Гал. 208 (3:23-29).
Марк. 47 (10:32-45); Лк. 33 (7:36-50).
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19.03./01.04. Вход Господен в ИерусалимАПРИЛ

А П Р И Л

19.03./01.04. Вход Господен в Иерусалим
Господски празник.
На IX час
Тропар и кондак от Триода.
На малката вечерня
Стихири от Триода.
След „Отче наш…“ тропари: „Общее воскресение…“, „Слава 
и ныне“ „Спогребшеся Тебе…“.
На великата вечерня
На „Господи воззвах“ – стихири на 10. Повтаряме първата и 
добавяме последните 4 стихири от литийните.

„Слава“ от Триода, „И ныне“ повтаряме я.
Вход. Прокимен на деня. Паремии на празника.
На литията - стихири от Триода.
На стиховните стихири от Триода.

„Слава“ от Триода, „И ныне“ повтаряме я
Тропари: „Общее воскресение…“ (2), „Спогребшеся Тебе …“.
На утренята
На „Бог Господь“ тропари – „Общее воскресение…“ (2), „Слава 
и ныне“ „Спогребшеся Тебе…“.
Стихословия редови. Малки ектении. Седални от Триода.
Полиелей. Величание и избран псалом на празника – поне 4 
пъти.
Седален от Триода. „Слава и ныне“ повтаряме го.
„От юности моея …“. Прокимен и Евангелие на празника. Мат. 83 
(21:1-11, 15-17). Не се пее „Воскресение Христово ...“. Евангелието 
се поставя на аналой до празничната икона за поклонение.
По време на 50 псалом се прекадява ваята (върбовите клонки). 
Молитвата за освещаване на вайя се чете от Триода. Поръсва се с 
богоявленска вода с думите „Благословляется и освящается ваиа 
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АПРИЛ20.03./02.04. Велики понеделник

сия, окроплением воды сея священныя во имя Отца и Сына и 
Святаго Духа“.
След 50 псалом, „Слава“ „Днесь Христос…“ , „И ныне“ повтаряме 
я. „Помилуй мя Боже…“, стихира на празника. Литийна молитва. 
„Господи помилуй“ (12).
Канон на празника на 12

припев „Слава Тебе Боже наш, слава Тебе“.
Катавасия на празника.
След 3 песен: ипакои на празника.
След 6 песен: кондак и икос на празника.
На 9 песен: не пеем „Честнейшую…“.
Иерей (Дякон) възглася припев: „Бог Господь и явися нам.“, лик 
пее: „Составите праздник…“.
Светилни: вместо светилен – „Свят Господь Бог наш“ (3) на 4 гл.
На хвалитните стихири от Триода на 6.

„Слава и ныне“ на празника
Велико славословие. Тропар на празника „Общее воскресение…“ 
– веднъж.
На часовете
Тропар – „Общее воскресение…“, „Слава“ „Спогребшеся Тебе…“.
Кондак на празника.
На литургията на св. Иоан Златоуст
Антифони на празника, входен стих на празника.
След входа:
Тропар – „Общее воскресение…“, „Слава“ „Спогребшеся Тебе…“.
„И ныне“ - кондак на празника.
Прокимен, Апостол, Алилуия, Евангелие и причастен на 
празника. Филип. 247 (4:4-9); Иоан. 41 (12:1-18).
Задостойник на празника.

20.03./02.04. Велики понеделник
На IX час
Тропари и кондак на празника.
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На вечернята
На „Господи воззвах“ стихири от Триода на 6.

„Слава“ от Триода, „И ныне“ от Триода.
Вход с кадилница. Прокимен на деня.
„Сподоби Господи“.
На стиховните – стихири от Триода.
І стих „Воспойте Господеви песнь нову, воспойте Господеви вся 
земля.“

„Слава“ от Триода, „И ныне“ от Триода.
След „Отче наш“ – великопостен завършек на вечернята.
На малкото повечерие
Пеем трипеснец от Триода.
Пеем ирмосите по веднъж, повтаряме ги като катавасии. Преди 
седалния се казва както обикновено „Господи помилуй“ (3) 
„Слава и ныне“.
След „Отче наш“ – кондак на деня: „Иаков рыдаше…“. Поклони 
– 16 с Трисвятое и „Господи помилуй“ (12).
На утренята
Алилуия на 8 гл. Тропар от Триода за деня - „Се жених грядет…“, 
„Слава“ „Се жених...“, „И ныне“ „Се жених...“.
Редови катизми. Седални от Триода. Няма малки ектении.
По времe на последната „Слава“ на катизмата, свещеникът 
(облечен във фелон, отваря Царските двери и) извършва малко 
каждение – олтар, иконостас, народ.
За четенето на Евангелието (на Престола, с лице на изток) се 
светват всички разрешени светлини, слага се свещ в Царските 
двери. Не се държи свещ от свещеника. Не се благославя с 
Евангелието.
Преди 50 псалом не се казва „Господи помилуй“ (3) и „Слава 
и ныне“.
50 псалом – чете се без да се бърза, защото свещеникът извършва 
много действия – гаси светлините, затваря Царските двери и си 
сваля фелона.
Литийна молитва. „Господи помилуй“ (12).
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Трипеснец:
С ирмоса на 14, припев: „Слава Тебе Боже наш, слава Тебе“.
След І песен – малка ектения, кондак и икос от Триода.
След всяка песен катавасия – ирмоса на песента.
Малка ектения. Възглас: „Ты бо еси цар мира…“
На ІХ песен – каждение. Не се пее „Честнейшую...“.
След катавасията на ІХ песен не се пее „Достойно есть“, но се 
прави земен поклон.
Светилен „Чертог Твой…”, „Слава“ повтаряме го, „И ныне“ пак 
същия. Пее се само от певеца.
„Хвалите Господа с небес…“ и хвалитни псалми.
На хвалитните стихири на 4

„Слава и ныне“ на реда.
Ежедневно славословие.
Стиховни от Триода на реда.

„Слава и ныне“ на реда.
„Благо есть“ (2) и обикновен великопостен завършек.
І час
Великопостен чин.
Не се чете катизма и Евангелие. Кондак на деня. 
На полунощницата
Обикновена (с 16 поклона).
Лития за упокой в притвора.
На часовете
Великопостен чин. Кондак на деня.

Ако не се четат всичките катизми:
на III час, катизма - 7-ма – І и ІІ слави.
на VI час, катизма - 7-ма ІІІ слава.
На III час, при четенето на катизмата, свещеникът и дяконът 
със свещ предхождани от свещоносец изнасят Евангелието в 
центъра на храма. Дава се свещ на свещеника. Следва пълно 
каждение.
Евангелието се чете след първата половина на богородичния на 
часа.
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На VI час – малко каждение. Паремия от Триода.
Евангелието се чете след втория прокимен на паремията.
На IX час – пълно каждение. Не се чете катизма.
Евангелието се чете след богородичния на часа.
След прочитането на Евангелието на ІХ час, то се връща в св. 
Олтар предхождано от дякон, ако не служи, от свещоносец.
На изобразителните
Кондак на деня.
На вечернята с Преждеосвещена св. литургия
Катизма 18.
На „Господи воззвах“ стихири на 10 от Триода.

„Слава и ныне“ от Триода.
Вход с Евангелие. „Свете тихий…“. 
Прокимни и паремии от Триода – 2.
„Да исправится молитва моя…“.
Евангелие. Ектения и останалото последование на 
Преждеосвещената св. литургия.
Отпуст „Грядый Господь…“ без поменаването на дневния и 
храмовия светци, но с поменаване на литургийния.

21.03./03.04. Велики вторник
На великото повечерие
Пеем трипеснец от Триода.
Пеем ирмосите по веднъж, повтаряме ги като катавасии. 
На втора песен катавасията е ирмоса на втория трипеснец.
Преди седалния се казва както обикновено „Господи помилуй“ 
(3) „Слава и ныне“.
На осма песен вместо „Слава“ казваме „Благословим Отца ...“. 
След песента „Хвалим, благословим...“ и като катавасия ирмоса 
на канона.
След „Отче наш“ – кондак на деня: „Час душе…“. Поклони – 16 с 
Трисвятое и „Господи помилуй“ (12).
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На утренята
Алилуия на 8 гл. Тропар от Триода за деня - „Се жених грядет…“, 
„Слава“ „Се жених...“, „И ныне“ „Се жених...“.
Редови катизми. Седални от Триода. Няма малки ектении.
По времe на последната „Слава“ на катизмата, свещеникът 
(облечен във фелон, отваря Царските двери и) извършва малко 
каждение – олтар, иконостас, народ.
За четенето на Евангелието (на Престола, с лице на изток) се 
светват всички разрешени светлини, слага се свещ в Царските 
двери. Не се държи свещ от свещеника. Не се благославя с 
Евангелието.
Преди 50 псалом не се казва „Господи помилуй“ (3) и „Слава 
и ныне“.
50 псалом – чете се без да се бърза, защото свещеникът извършва 
много действия – гаси светлините, затваря Царските двери и си 
сваля фелона.
Литийна молитва. „Господи помилуй“ (12).

Трипеснец:
Започва с малка ектения, кондак и икос от Триода.
С ирмоса на 14, припев: „Слава Тебе Боже наш, слава Тебе“.
След всяка песен катавасия – ирмоса на песента.
Малка ектения. Възглас: „Ты бо еси цар мира…“
На ІХ песен – каждение. Не се пее „Честнейшую...“.
След катавасията на ІХ песен не се пее „Достойно есть“, но се 
прави земен поклон.
Светилен „Чертог Твой…”, „Слава“ повтаряме го, „И ныне“ пак 
същия. Пее се само от певеца.
„Хвалите Господа с небес…“ и хвалитни псалми.
На хвалитните стихири на 4

„Слава и ныне“ на реда.
Ежедневно славословие.
Стиховни от Триода на реда.

„Слава и ныне“ на реда.
„Благо есть“ (2) и обикновен великопостен завършек.
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І час
Великопостен чин.
Не се чете катизма и Евангелие. Кондак на деня. 
На полунощницата
Обикновена (с 16 поклона).
Лития за упокой в притвора.
На часовете
Великопостен чин. Кондак на деня.

Ако не се четат всичките катизми:
на III час, катизма 12 – І и ІІ слави.
на VI час, катизма 12 - ІІІ слава.
На трети час, при четенето на катизмата, свещеникът и дяконът 
със свещ предхождани от свещоносец изнасят Евангелието в 
центъра на храма. Дава се свещ на свещеника. Следва пълно 
каждение.
Евангелието се чете след първата половина на богородичния на 
часа.
На VI час – малко каждение. Паремия от Триода.
Евангелието се чете след втория прокимен на паремията.
На IX час – пълно каждение. Не се чете катизма.
Евангелието се чете след богородичния на часа.
След прочитането на Евангелието на ІХ час, то се връща в св. 
Олтар предхождано от дякон, ако не служи, от свещоносец.
На изобразителните
Кондак на деня.
На вечернята с Преждеосвещена св. литургия
Катизма 18.
На „Господи воззвах“ стихири на 10 от Триода.

„Слава и ныне“ от Триода.
Вход с Евангелие. „Свете тихий…“. 
Прокимни и паремии от Триода – 2.
„Да исправится молитва моя…“.
Евангелие. Ектения и останалото последование на 
Преждеосвещената св. литургия.
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Отпуст „Грядый Господь…“ без поменаването на дневния и 
храмовия светци, но с поменаване на литургийния.

22.03./04.04. Велика сряда
На великото повечерие
Пеем трипеснец от Триода.
Пеем ирмосите по веднъж, повтаряме ги като катавасии. 
Преди седалния се казва както обикновено „Господи помилуй“ 
(3) „Слава и ныне“.
На осма песен вместо „Слава“ казваме „Благословим Отца ...“. 
След песента „Хвалим, благословим...“ и като катавасия ирмоса 
на канона.
След „Отче наш“ – кондак на деня: „Паче блудницы…“. Поклони 
– 16 с Трисвятое и „Господи помилуй“ (12).
На утренята
Алилуия на 8 гл. Тропар от Триода за деня - „Се жених грядет…“, 
„Слава“ „Се жених...“, „И ныне“ „Се жених...“.
Редови катизми. Седални от Триода. Няма малки ектении.
По времe на последната „Слава“ на катизмата, свещеникът 
(облечен във фелон, отваря Царските двери и) извършва малко 
каждение – олтар, иконостас, народ.
За четенето на Евангелието (на Престола, с лице на изток) се 
светват всички разрешени светлини, слага се свещ в Царските 
двери. Не се държи свещ от свещеника. Не се благославя с 
Евангелието.
Преди 50 псалом не се казва „Господи помилуй“ (3) и „Слава 
и ныне“.
50 псалом – чете се без да се бърза, защото свещеникът извършва 
много действия – гаси светлините, затваря Царските двери и си 
сваля фелона.
Литийна молитва. „Господи помилуй“ (12).

Трипеснец:
С ирмоса на 14 припев: „Слава Тебе Боже наш, слава Тебе“.
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След III песен – малка ектения. Възглас: „Ты бо еси цар мира…“, 
кондак и икос от Триода.
След всяка песен катавасия – ирмоса на песента.
На ІХ песен – каждение. Не се пее „Честнейшую...“.
След катавасията на ІХ песен не се пее „Достойно есть“, но се 
прави земен поклон.
Светилен „Чертог Твой…”, „Слава“ повтаряме го, „И ныне“ пак 
същия. Пее се само от певеца.
„Хвалите Господа с небес…“ и хвалитни псалми.
На хвалитните стихири на 4

„Слава“ на реда, „И ныне“ на реда.
Ежедневно славословие.
Стиховни от Триода на реда.

„Слава и ныне“ на реда.
„Благо есть“ (2) и обикновен великопостен завършек.
І час
Великопостен чин.
Не се чете катизма и Евангелие. Кондак на деня.
На полунощницата
Обикновена (с 16 поклона).
Лития за упокой в притвора.
На часовете
Великопостен чин. Кондак на деня.

Ако не се четат всичките катизми:
на III час, катизма 19 – І и ІІ слави.
на VI час, катизма 19 – ІІІ слава.
На трети час, при четенето на катизмата, свещеникът и дяконът 
със свещ предхождани от свещоносец изнасят Евангелието в 
центъра на храма. Дава се свещ на свещеника. Следва пълно 
каждение.
Евангелието се чете след първата половина на богородичния на 
часа.
На VI час – малко каждение. Паремия от Триода.
Евангелието се чете след втория прокимен на паремията.
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На IX час – пълно каждение. Не се чете катизма.
Евангелието се чете след първата половина на богородичния на 
часа.
След прочитането на Евангелието на ІХ час, то се връща в св. 
Олтар предхождано от дякон, ако не служи, от свещоносец.
На изобразителните
След „Отче наш...“ кондаци:

При Господски храм:
На деня „Паче блудницы...“, „Слава“ „Со святыми упокой ...“, 
„И ныне“ „Предстательство Христиан...“

При Богородичен храм:
На деня „Паче блудницы...“, „Слава“ „Со святыми упокой ...“, 
„И ныне“ на храма.

При светийски храм:
На деня „Паче блудницы...“, на храма, „Слава“ „Со святыми 
упокой...“, „И ныне“ „Предстательство Христиан ...“
Молитва на св. Ефрем Сирин с 16 поклона.
След „Достойно есть...“, „Слава и  ныне“ и свещеникът чете 
молитвата „Владыко многомилостиве...“ от края на великото 
повечерие. Свещеникът изпросва прошка със земен поклон и 
народът се кланя, казвайки „Бог да простит тя, отче святый“.
На вечернята с Преждеосвещена св. Литургия
Kатизма 18.
На „Господи воззвах“ стихири от Триода на 10.

„Слава и ныне“ от Триода на реда.
Вход с Евангелие. „Свете тихий…“. 
Прокимни и паремии от Триода.
„Да исправится молитва моя…“.
Евангелие. Ектения и останалото последование на 
Преждеосвещената св. Литургия.
След „Буди имя Господне...“ (3) се полагат последните 3 земни 
поклона с молитвата на св. Ефрем Сирин. От този момент до 
Св. Троица в църква не се полагат земни поклони, освен пред св. 
Плащаница.
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23.03./05.04. Велики четвъртък
На малкото повечерие
Пеем трипеснеца на Велики четвъртък.
След „Отче наш“ – кондак на деня: „Хлеб прием…“ и до края по 
реда на малкото повечерие без поклони.
На утренята
Напевите не са великопостни.
Алилуия на 8 гл. Тропар от Триода за деня - „Егда славнии 
…“, „Слава“ „Егда славнии...“, „И  ныне“ „Егда славнии...“. 
Свещеникът кади по време на тропарите преди Евангелието – 
олтар, иконостас, народ.
Не се четат катизми.
Евангелие. За четенето на Евангелието (на Св. Престол, с лице 
на изток) се светват всички разрешени светлини, слага се свещ в 
Царските двери. Не се държи свещ от свещеника.
Преди 50 псалом не се казва „Господи помилуй“ (3) и „Слава 
и ныне“.
50 псалом. Свещеникът не благославя с Евангелието, гаси 
светлините, затваря Царските двери и си сваля фелона.
Литийна молитва не се казва.
Канон:
С ирмоса на 8 

припев: „Слава Тебе Боже наш, слава Тебе“.
След всяка песен се пее катавасия.
След III песен – малка ектения и седалните от Триода.
След VI песен – кондак и икос.
На ІХ песен – каждение. Не се пее „Честнейшую...“.
След катавасията на ІХ песен не се пее „Достойно есть“.
Светилен „Чертог Твой…”, „Слава“ повтаряме го, „И ныне“ пак 
същия.
„Хвалите Господа с небес…“ и хвалитни псалми.
На хвалитните стихири на 4

„Слава и ныне“ на реда.
Ежедневно славословие.
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Стиховни от Триода на реда.
„Слава“ на реда, „И ныне“ на реда.

„Благо есть“ (1)
След Трисвятое тропар „Егда славнии...“, сугуба ектения и отпуст.
І час
Тропар и кондак на деня. След богородичния на часа, тропар на 
пророчеството и паремия. „Стопы моя…“ не се пее.
На полунощницата
Празнична. След I Трисвятое тропар „Егда славнии...“. След II 
Трисвятое кондак „Хлеб прием...“. И без да казваме молитвата 
„Помяни Господи...“ и заупокойните тропари веднага „Господи 
помилуй“ (12) и отпуст до „Сый благословен ХристосБог наш…“.
До Томина Неделя не се полага лития за упокой.
На часовете
Тропар и кондак на деня.
На изобразителните
Блаженствата не се пеят. Не казваме „Помяни…“ на всеки стих. 
Ако ще се служи св. Литургия – не четем „Верую…“
След „Отче наш...“ кондак „Хлеб прием...“. „Господи помилуй“ 
(40), „Всесвятая Троице...“ и отпуст. „Господи помилуй“ (3).
Маслосвет
Цялото последование е по требника, без да се добавя или 
съкращава нещо.
Канонът може да се чете от свещеник или четец.
Припев: „Владико, многомилостиве Господи, помилуй и изцели 
елеом раб Твоих“.
След 3 песен: „Господи помилуй“(3), първия седален, „Слава 
и ныне“ втория седален.
След 6 песен: „Господи помилуй“(3), „Слава и ныне“, кондак.
Молитвата „Отче святый“ се изчита единствено след VII 
Евангелие.
Формула при помазване:

„Благословение Господа, Бога, и Спаса нашего, Иисуса Христа, 
на изцеление души и тела р. б.… (имярек)“.
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На вечернята 
„Благословено Царство…“, „Царю небесный…“, Трисвятое, 
„Отче наш...“ „Господи помилуй“ (12), „Приидите поклонимся“ 
(3), 103 псалом.
Няма катизма.
На „Господи воззвах …“ стихири на 10. При каждението в Олтара 
„Во гробе плотски…“

„Слава и ныне“ „Рождение ехиднов …“.
Вход с Евангелие. „Свете тихий…“ Прокимни и паремии от 
Триода.
Малка ектения. Трисвятое.
Прокимен, Апостол, Алилуия и Евангелие на деня.
Вместо Херувимска песен – „Вечери Твоея…“ трикратно – два 
пъти до пренасянето на св. Дарове и веднъж след това.
Задостойник – „Странствия Владычня…“.
Вместо причастен, по време на причастяването и вместо „Да 
исполнятся…“ – „Вечери Твоея тайныя…“, „Алилуия“ (3).
Отпуст „Иже за превосходящую благость…“.

24.03/06.04. Велики петък
На малкото повечерие
Трипеснец. Ирмос, тропари и накрая ирмоса като катавасия.
След „Отче наш …“ кондак „Нас ради распятаго …“.
Отпуст „Христос истинный Бог наш …“.
На полунощницата
Празнична. След І Трисвятое тропар „Искупил ны Еси …“.
След ІІ Трисвятое кондак „Нас ради…“. Без заупокойни молитва 
и тропари и без атонски завършек.
На утренята
Обикновено начало с „Царю небесный...“, Трисвятое, „Отче 
наш...“.
Двупсалмие. Шестопсалмие. Велика ектения. Поставя се 
благоукрасен аналой на мястото на иконата.



69

АПРИЛ24.03/06.04. Велики петък

Алилуия на гл. 8. „Егда славнии ученицы…“ „Слава“ „Егда 
славнии ученицы...“, „И ныне“ „Егда славнии ученицы...“.
Евангелието се изнася по време на тропарите. Свещеникът се 
предхожда от свещоносец и дякон със свещ.
След като се постави Евангелието на аналоя и свещта пред него, 
се дава свещ на свещеника и се извършва каждение около св. 
Евангелие и пълно на целия храм.
Каждението преди всяко Евангелие се извършва на антифоните, 
а не на седалните, за да има време спокойно да завърши.
Седалните след антифоните се четат както е указано в Триода.
Малка ектения.
„И о сподобитися нам…“, „Премудрость прости…“ „Мир всем “
Преди всяко Евангелие се пее „Слава страстем Твоим Господи“.
1-во Евангелие, Камбаната се бие 1 път в началото на четенето. 
(Пояснение: Камбаната се бие съответен брой пъти преди 
прочитане на съответното Евангелие).
След прочитането на всяко Евангелие се пее: „Слава 
долготерпению Твоему, Господи“.
Три антифона. Малка ектения. Седален. Каждение на Евангелието, 
иконостаса и предстоящите по време на антифоните.
2-ро Евангелие. Камбаната се бие 2 пъти.
Три антифона. Малка ектения. Седален. Каждение от дякон по 
време на антифоните.
3-то Евангелие. Действията са аналогични на тези при 2-то 
Евангелие. Камбаната се бие 3 пъти.
Три антифона. Малка ектения. Седален.
4-то Евангелие. Действията са аналогични на тези при 2-то 
Евангелие. Камбаната се бие 4 пъти.
Три антифона. Малка ектения. Седален.
5-то Евангелие. Камбаната се бие 5 пъти.
След прочитането на 5-то Евангелие се извършва:

Изнасяне на св. Кръст
В началото на антифоните свещеникът, влиза в св. Олтар. 
Постаментът на разпятието се поставя непосредствено зад 
аналоя в средата на храма. Пред северните двери застава 
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свещоносец с кадяща кадилница на свещта. Свещеникът отива 
до Кръста, поема го на плещите си. Шествието тръгва на третия 
антифон при запяването на „Днес висит на древе …“. Шествието 
върви по солея и щом стигне до Царските двери, се отклонява 
на Запад. Щом стигнат до постамента, свещоносецът заобикаля 
аналоя и поставя свещта от източната страна на постамента. 
Щом се постави св. Кръст, свещеникът извършва трикратно 
каждение около него. От полагането на св. Кръст на раменете 
на свещеника до поставянето му на постамента, се бие перезвон 
от най-голямата камбана към най-малката. Когато се постави 
Кръста на постамента се бие кратък трезвон.
Малка ектения. Седален. Каждение на седалния.
6-то Евангелие. Камбаната се бие 6 пъти в началото на четенето.
Блаженства на 9 – пеят се както на Литургия. От „Блаженни 
алчущии…“ започваме четенето на тропарите. В това време се 
извършва каждение.
Малка ектения.
Прокимен (единствен).
7-мо Евангелие. Действията са аналогични на тези при 2-то 
Евангелие. Камбаната се бие 7 пъти.
Псалом 50-ти.
След 7-мото Евангелие няма каждения преди четене на 
Евангелие, а само преди 12-то.
8-мо Евангелие. Камбаната се бие 8 пъти.
Духовенството се прибира в св. Олтар. Затварят се Царските 
двери и се гасят светлините.
Трипеснец (Ирмосът два пъти, тропари на 12): V, VIII и IX песни.
Припев: „Слава Тебе Боже наш, слава Тебе“
Катавасия – ирмосите на канона.
След V песен – малка ектения, кондак и икос.
На ІХ песен не пеем „Честнейшую…“. Каждение след катавасията 
на осма песен.
Малка ектения – на солея.
Ексапостиларий: „Разбойника благоразумнаго...“, „Слава“ 
„Разбойника благоразумнаго...“, „И  ныне“ „Разбойника 
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благоразумнаго...“. Царските двери се отварят и се светват 
светлините.
Свещеникът излиза при аналоя за 9-то Евангелие.
9-то Евангелие. Камбаната се бие 9 пъти. След като прочете 
Евангелието, свещеникът влиза в св. Олтар.
„Всякое дыхание…“ – хвалитните псалми и хвалитни стихири, 
четат се.
10-то Евангелие. След прочитането му, свещеникът влиза в св. 
Олтар.
„Слава, Тебе, показавшему нам свет.“
Ежедневно славословие. Не се светват светлините.
Просителна ектения.
11-то Евангелие. Камбаната се бие 11 пъти в началото на 
четенето.
Стиховни стихири.
При започването на стихирите, отново духовенството излиза в 
центъра на храма. Извършва се пълно каждение.
12-то Евангелие. Камбаната се бие 12 пъти в началото на 
четенето. Веднага след прочитането на Евангелието, свещеникът 
внася св. Евангелие в св. Олтар и затваря Царските двери. След 
прочитането на 12-то Евангелие се полага кратък трезвон.
„Благо есть…“ (1). Трисвятое. „Отче наш”. Тропар „Искупил ны 
Еси...“.
Сугуба ектения. „Премудрость…“, „Сый благословен…“, „Амин. 
Утверди Боже…“,
Отпуст при отворени Царски двери „Иже оплевания и биения…“ 
Многолетни.
Царски часове
В средата на храма се поставя аналой със свещ за свещеника и 
лист със зачалата и отпуста.
Свещеникът, предхождан от дякон с кадило и свещ, и 
свещоносец, излиза от Царските двери с Евангелие към аналоя. 
Свещоносецът обикаля аналоя и поставя свеща от източната му 
страна между аналоя и разпятието.
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І час по Триода – на псалмите, се извършва каждение на целия 
храм.
След псалмите – тропари от триода.
Лик: I-ви тропар четец: І тропар
четец: стих  четец: ІІ тропар
четец: стих  четец: ІІ тропар
Четец: „Слава“ четец: ІІІ тропар
Лик: „И ныне“ Лик:ІІІ тропар
Прокимен, паремия, Апостол и Евангелие.
Прокимен: „Сердце его собра беззаконие себе“.
Стих: „Блажен разумеваяй на нища и убога: в день лют избавит 
его Господь“.
На всички часове след „Честнейшую…“ възгласът е „Боже 
ущедри ны…“.
След „Христе Свете истинный…“ пеем „Взбранной воеводе…“ и 
веднага „Приидите поклонимся…“.
III и VI час по Триода. На псалмите се извършва малко каждение 
– Евангелие, иконостас и народ. Останалото е както при І час.
На III и VI часове прокимните в Триода не са съкратени.
IX час по Триода – на псалмите, се извършва каждение на целия 
храм, както на I час. 
ЗРИ: На IX час в Триода не е дадена паремията на реда - трябва 
да се вземе от I час след утренята на Велики четвъртък.
Прокимен: „Рече безумен в сердце своем: несть Бог“.
Стих: „Несть творяй благостыню, несть до единаго“.
След като се прочете Евангелието, то се внася в олтара, 
предшествано от свещоносец и дякон с кадило и свещ. 
Иконостасната завеса остава отворена до отпуста на 
изобразителните.
На изобразителните
Започва да се чете от „Во Царствии Твоем…“. Стиховете на 
блаженствата не се съчетават с тропари. Чете се Символа на 
вярата.
След „Отче наш…“ кондак „Иже нас ради…“.
Отпуст: „Иже нас ради человек…“.
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„Богохранимую...“.
На вечернята
Преди вечернята Разпятието се прибира в св. Олтар, а в средата 
на храма се поставя гроба за плащаницата.
Чинът на пренасянето на плащаницата от Предложението на 
Престола е аналогичен на пренасянето на кръста на Въздвижение 
на св. Кръст:
Преди пренасянето на плащаницата се полага каждение на 
плащаницата.
„Благословен Бог наш“, Трисвятое, „Отче наш”, тропар – 
„Благообразный Иосиф…“. След поставянето й на Престола, 
се извършва трикратно каждение около св. Трапеза. Слагаме и 
запалена свещ пред Престола.
Приготвя се пълно свещеническо облачение.
„Благословен Бог наш…“.
„Слава Тебе Боже наш…“ „Царю небесный…“, Трисвятое, „Отче 
наш…“
103-ти псалом.
Няма катизма.
На „Господи воззвах…“ стихири на 10.
Самогласни на деня - на 6,
И на Благовещение – на 4

„Слава” на реда в Триода: „О како беззаконное сонмище…“
„И ныне“ на Благовещение.

Вечерен вход с Евангелие.
Прокимен, 3 Паремии от Триода и 5 на Благовещение. 
Апостол от Триода на деня.
Алилуия след апостола:
Гл. 5 „Спаси мя Боже яко внидоша воды до души моея“.
Стих: „Поношение чаяше душа моя и страсть, и ждах 
соскорбящаго и не обретох“.
Стих: „Да помрачатся очи их еже не видети, и хребет их выну 
сляцы“.
Евангелие от Триода, на деня – чете се в олтара на св. Престол. 
След Евангелието Царските двери се затварят.
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Сугуба ектения. „Сподоби Господи...“.
Просителна ектения. Поставя се свещ пред гробницата.
Стиховни стихири от Триода.

„Слава“ на Благовещение, което на „Слава и ныне“
„И ныне“ „Тебе одеющагося…“. Отварят се Царските двери. 
Светват се всички светлини. Предстоятелят в пълно облачение 
и дяконът извършват трикратно каждение около св. Престол.

„Ныне отпущаеши“. Свещоносецът и рипидите застават при 
северните двери.
Трисвятое, „Отче наш“.
Тропар на празника „Слава и ныне“ „Благообразный Иосиф“. 
Правят се три земни поклона. Свещеникът вдига св. Плащаница 
и с една ръка я държи върху главата си, а с другата взима св. 
Евангелие. Шествието минавайки през горното място излиза 
през северните двери, предвождано от свещоносец. Зад него 
кадейки върви дяконът. Отстрани на св. Плащаница вървят 
две рипиди наклонени над нея. Шествието минава по солея, 
спира се пред Царските двери с лице към тях. Свещоносецът 
изчаква слязъл от солея. На „Слава и ныне“ шествието тръгва 
от Царските двери, слиза по стъпалата на солея заобикаля от 
север приготвения гроб и поставя Плащаницата. Свещоносецът 
поставя свещта от изток на гроба. Свещеникът поставя св. 
Евангелие върху Плащаницата и извършва трикратно каждение 
околовръст. Дяконът полага венец от зеленина и цветя, а 
свещеникът взема розовото масло и полива св. Плащаница. 
Рипидите се приближават до плащаницата и се накланят. 
Докато трае шествието се бие перезвон, от голямата към малката 
камбани. В края едновременно всички камбани.
След изнасянето на Плащаницата в средата на храма, всички 
възгласи и отпусти са пред нея.
Иерей: Премудрост. … Отпустът „Иже нас ради человек…“ се 
произнася пред Плащаницата. Рипидите стоят до отпуста.
На малкото повечерие
Начало през Плащаницата.
Канон „Плач на Пресвета Богородица“.
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Припев на канона: „Слава Тебе Боже наш, слава Тебе“.
Преди катавасията на VІІІ песен казваме „Хвалим, 
благословим…“.
След „Отче наш…“ кондак „Иже нас ради…“ „Слава и ныне“ на 
празника.
Отпуст малък „Христос истинный Бог наш…“.
Не се пее „Иже крестом…“.

25.03./07.04. Велика събота. Благовещение на 
Пресвета Богородица.
На утренята
„Благословен Бог наш…“.
„Царю небесный...“, Трисвятое, „Отче наш...“.
Двупсалмие. Малка сугуба ектения.
„Слава Святей…“.
Шестопсалмие
Велика ектения.
„Бог Господь“ на 2 глас. Тропари „Благообразный Иосиф 
…“ (веднъж), „Егда снизшел Еси…“ (веднъж), „Слава“ 
„Мироносицам женам…“ „И ныне“ на празника.
Светват се разрешените светлини. Духовенството излиза пред 
св. Плащаница (както на полиелей). Излизат и рипидите, които 
стоят до св. Плащаница по време на цялата служба. Раздават 
се свещи и започва пълно каждение. Рипидите се отдръпват 
встрани. Пред Плащаницата се слага аналой с похвалите от 
Триод.
Четящият стиховете чете: „Благословен еси Господи, научи мя 
оправданием Твоим”
1-ви раздел. Ликът пее първите няколко стиха с похвалите. След 
това пее само псаломските стихове, а свещеникът чете похвалите. 
(Нашата практика е да пеем първите 10 стиха и похвалите на 
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всяка статия, след това духовник чете стиховете на катизмата, а 
предстоятелят чете похвалите.)
В края на раздела пеем „Слава“ похвала (лик), „И ныне“ похвала 
(лик). Повтаря се първата похвала „Жизнь во гробе...“.
Малка ектения.
2-ри раздел. Аналогично на 1-ви раздел. Докато ликът пее 
първите стихове и похвалите се извършва малко каждение.
Малка ектения.
3-ти раздел. Аналогично на 1-ви раздел. Докато ликът пее 
първите стихове и похвалите се извършва малко каждение.
Малка ектения. След стиха на „И ныне“ не се повтаря първата 
похвала на раздела, а веднага започва Евлогитарият. Пълно 
каждение.
Малка ектения. Седален, „Слава“ – завършека му, „И  ныне“ 
другия.
Полиелей. Величание на празника Седален на празника след 
полиелея, „Слава и ныне“, друг. „От юности моея…“, Прокимен и 
Евангелие на празника: Лк. 4 (1:39-49, 56). 50-ти псалом. Стихира 
на празника.
След която духовенството се прибира в св. Олтар. Рипидите 
остават наклонени над плащаницата.
Канон на празника с ирмоса на 8 и на велика събота с ирмоса на 
8.
Катавасия – ирмоса на канона от Триода.
Припев на канона от Триода: „Слава Тебе Боже наш, слава Тебе“.
След ІІІ песен малка ектения, кондак (пеем го) и икос на деня, 
седален, „Слава и ныне“ на празника (по избор).
След VІ песен малка ектения, кондак и икос на празника. 
На ІХ песен не пеем „Честнейшую“, но казваме припев и пеем 
ирмос на празника;
Катавасия „Не рыдай мене Мати…“, припев на празника и ирмос 
на празника – каждение.
Малка ектения. Вместо светилен - „Свят Господь Бог наш“ на 2 
гл. (3 пъти). Светилен на празника „Слава и ныне“ повтаряме го.
Хвалитни стихири на 6. 
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На деня 3
На празника 3
Припев „Благовестите ден от дне…“ и стихирата „Да веселятся 
небеса…“ Прибира се венецът от Плащаницата. Подготовка на 
литийното шествие в притвора. Духовенството излиза пред св. 
Плащаница. Раздават се свещи.

„Слава“ от Триода, „И  ныне“ „Преблагословенна еси 
Богородице дево...“.
„Слава Тебе показавшему нам свет…“. Подава се кадилница на 
свещеника.

Велико славословие. Трикратно каждение около св. Плащаница. 
Следват три земни поклона. При пеенето на последното 
„Святый Боже“ свещеникът вдига св. Плащаница и с една ръка 
я държи върху главата си, а с другата взима св. Евангелие. 
Подава се кадилница на дякона, а ако няма се закача на свеща на 
свещоносеца.
Литийно шествие.
Пее се „Святый Боже“. Ред на литийното шествие: лампадници, 
кръст и икона, свещоносци, хоругвоносци, кадящи дякони, при 
Плащаницата духовенство, рипиди над нея. Бие се перезвон по 
време на цялото литийно шествие. Щом свърши, се бие кратък 
трезвон. След края на шествието, лампадниците, олтарниците с 
кръст и икона, и хоругвите се прибират в дяконика. Плащаницата 
се държи над входа на храма от духовенството. Рипидите остават 
до входа на храма. След като минат всички хора, свещеникът 
застава под Плащаницата, отива с нея пред Царските двери и 
възглася:
„Премудрость, прости“. Рипидите съпровождат Плащаницата и 
на солея. След това св. Плащаница се връща в средата на храма. 
Щом се положи на гроба, върху нея се полага и Евангелието. 
Свещеникът благославя рипидите да се приберат. Връща се 
венецът.
Тропар „Благообразный Иосиф…“. Еднократно каждение около 
св. Плащаница.
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Тропар на пророчеството, „Слава“ завършека му: „И воскрес 
оживиши ны, яко Бог Безсмертный“, „И ныне“ повтаряме целия 
тропар.
Прокимен на Пророчество Иезекиилево.
Пророчество Иезекиилево. Чете се от свещеника, като триодът 
се поставя на аналой пред Плащаницата.
Втори прокимен.
Апостол. Каждение.
Алилуия.
Евангелие. Чете се от свещеника пред Плащаницата.
Сугуба ектения „Рцем вси...“.
Просителна ектения „Исполним утреннюю молитву...“.
Отпуст: „Иже нас ради…“ Многолетни.
Стихира „Приидите ублажим Иосифа…“.
Поклонение на духовенството и миряните пред Плащаницата.
I час
Тропарна празника и „Благообразный Иосиф…“ Кондак „Бездну 
заключивый…“.
Отпуст малък.
На полунощницата
Празнична. След І Трисвятое тропар „Благообразный Иосиф…“. 
След ІІ Трисвятое „Бездну заключивый…“. Без заупокойни 
молитва и тропари, и без атонски завършек.
На III и IX часове
Тропар на празника и „Благообразный Иосиф…“ Кондак на 
празника.
VI часовете 
Тропар на празника и „Благообразный Иосиф…“ Кондак „Бездну 
заключивый…“.
На изобразителните
Начало с „Во Царствии Твоем…“ Без пеене и без да се добавя 
„Помяни нас Господи…“ към стиховете на блаженствата.
Не четем Символа на вярата.
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След „Отче наш…“ кондак „Бездну заключивый…“ „Слава и 
ныне“ на празника.
„Господи помилуй“ (40) „Всесвятая Троице...“.
„Достойно есть“. Отпуст малък „Христос истинный…“ 
„Амин“, „Господи помилуй“ (3).
На вечернята с Василиева св. Литургия.
За литургията се приготвя петохлебие и вино.
„Благословено Царство...“.
„Приидите поклонимся“ (3) (Това начало е в случай, че няма 
прекъсване след изобразителните. Ако има, началото е пълно.)
Велика ектения.
Няма катизма.
На „Господи воззвах“ стихири на 10 на 1 гл:
3 възкресни,
3 на Велика събота, самогласните,
4 на празника.

„Слава“ „Днешний день…“.
„И ныне“ на празника „Послан быст…“.

Вход с Евангелие. „Свете тихий…“.
Прокимен не казваме, а веднага „Премудрость“ и започва 
четенето на паримиите.
След VI паремия Царските двери се отварят и се светват 
светлините.
Четец в средата на храма: „Поим Господеви.“ Лик: „Славно бо 
прославися…“ на 5 гл. И така се редува четенето на стихове с 
пеене на припева „Славно бо прославися“ според указанията 
на Триода. Накрая четецът изпява „Славно бо прославися“. 
Царските двери се затварят (но не и завесата).
След XV паремия се отварят Царските двери и се светват 
светлините.
Лик „Господа пойте…“. Четец: „Благословите вся дела Господня“. 
И така се редуват стихове с припевите според указанията на 
Триода. Някои припеви леко се различават от останалите.
Малка ектения.
Вместо Трисвятое - „Елицы во Христа крестистеся...“.
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Прокимен и Апостол - на деня и на празника.
Рим. 91 (6:3-11); Евр. 306 (2:11-18).
Вместо Алилуия - „Воскресни, Боже суди земли…“. Облачението 
на храма и духовенството се сменя на пасхално.
Евангелие – на деня и на празника.
Мат. 115 (28:1-20); Лк. 3 (1:24-38).
Нататък продължава по чина на Василиевата св. Литургия.
Вместо Херувимската песен – „Да молчит всякая плоть 
человеча...“.
Великият вход минава пред Плащаницата.
Вместо „Достойно есть…“ – „Не рыдай мене, Мати…“.
Причастен – на деня и на празника.
Отпуст: „Иже нас ради и нашего ради…“ 
След отпуста се освещава хляб и вино в центъра на храма пред 
св. Плащаница. Каждение (петохлебието се поставя така, че да 
може да бъде покадено спокойно от четирите страни). Молитва 
за освещаване на петохлебие, като се изпуска „пшеницу“ и „елей“. 
Осветеният хляб се раздава заедно с нафората, затова трябва да 
се нареже бързо.
На вечернята, ако не се служи литургия
„Благословено Царство...“.
„Приидите поклонимся“ (3) (Ако няма прекъсване след 
изобразителните. Ако има, началото е пълно.)
Велика ектения.
Няма катизма.
На „Господи воззвах“ стихири на 10 на 1 гл:

3 възкресни,
3 на Велика събота, самогласните,
4 на празника.
„Слава“ „Днешний день…“.
„И ныне“ на празника „Послан быст…“.

Вход с Евангелие. „Свете тихий…“.
Прокимен не казваме, а веднага „Премудрость“ и започва 
четенето на паримиите.



81

АПРИЛ25.03./07.04. Велика събота. Благовещение на Пресвета Богородица

След VI паремия Царските двери се отварят и се светват 
светлините.
Четец в средата на храма: „Поим Господеви.“ Лик: „Славно бо 
прославися…“ на 5 гл. И така се редува четенето на стихове с 
пеене на припева „Славно бо прославися“ според указанията 
на Триода. Накрая четецът изпява „Славно бо прославися“. 
Царските двери се затварят (но не и завесата).
След XV паремия се отварят Царските двери и се светват 
светлините.
Лик „Господа пойте…“. Четец: „Благословите вся дела Господня“. 
И така се редуват стихове с припевите според указанията на 
Триода. Някои припеви леко се различават от останалите.
Прокимен и Апостол - на деня и на празника.
Рим. 91 (6:3-11); Евр. 306 (2:11-18).
Вместо Алилуия - „Воскресни,  Боже суди земли…“. Облачението 
на храма и духовенството се сменя на пасхално.
Евангелие – на деня и на празника.
Мат. 115 (28:1-20); Лк. 3 (1:24-38).
Сугуба ектения „Рцем вси...“
„Сподоби Господи...“
Просителна ектения.
На стиховните стихири възкресни на 1 гл. от Октоиха „Страстию 
Твоею Христе...“ с припевите си.
„Слава“ „Се исполнися...“, „И ныне“ на празника.
„Ныне отпущаеши ...“, Трисвятое, „Отче наш...“ тропари:
„Благообразный Иосиф...“, „Егда снизшел Еси...“, „Слава“ 
„Мироносицам женам...“ „И ныне“ на празника.
Отпуст: „Христос, истинный Бог наш, молитвами Пречистыя 
своея матере и всех святых, помилует и спасет нас, яко Благ и 
Человеколюбец“
„Богохранимую...“.
Малко повечерие с четене на деяния апостолски
Няма канон.
След „Достойно есть...“ и Трисвятое, кондак „Бездну 
заключивый...“.
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След отпуста „Господи помилуй“ (3).
Не се пее „Иже Крестом...“
След отпуста, пред плащаницата се поставя аналой с Апостол. 
Поставят се кадящи кадилници пред св. Престол и зад 
плащаницата. До началото на полунощницата кадилниците се 
поддържат да кадят постоянно.
Четец: „Деяния святых апостол, благослови отче прочести“.
Свещеник: „Молитвами святых апостол, Господи Иисусе Христе, 
Боже наш, помилуй нас“.
Четец: „Амин“, и започва да чете от книгата „Деяния на светите 
апостоли“.
Четенето завършва преди началото на полунощницата без да се 
прави отпуст.
На полунощницата
„Благословен Бог наш“.
„Трисвятое, „Отче наш…“ „Господи помилуй“ (12).
50-ти псалом.
Канон на „Волною морскою…“.
След 3-та песен – седален. „Слава и  ныне“ повтаря се същият 
седален.
След 6-та песен – кондак и икос.
След 8-ма песен духовенството излизат от Олтара и застава около 
Плащаницата. Следва каждение на Плащаницата от свещеник и 
дякон със свещ.
На катавасията на 9-та песен, при думите „Востану бо…“, 
свещенослужителите вдигат Плащаницата и предхождани от 
кадящи дякони и двама свещоносци я внасят в олтара през 
Царските двери. Прибира се гробът.
Не се пее „Достойно есть...“
Трисвятое „Отче наш…“, кондак „Егда снизшел Еси…“.
Кратка сугуба ектения.
Отпуст малък.
Слага се аналой с иконата на Въскресение. Поставят се Артосите 
пред иконостасните икони.
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На утренята
Започва в 1 часа гражданско време с благовест.
В притвора се строява литийното шествие.
Царските двери и олтарната завеса са затворени. Светлините са 
загасени.
При първите удари на камбаната дяконът подава на свещеника 
пасхалния трикирий и напрестолния кръст.
Духовенството запява:
„Воскресение Твое...“. След първото изпяване се прави съвсем 
кратка пауза. Отваря се олтарната завеса.
„Воскресение Твое...“. След второто пеене отново се прави малка 
пауза.
Докато се пее „Воскресение Твое...“ два пъти, свещеникът 
трикратно прекадява св. Престол. Ако има повече свещеници, те 
стоят от двете страни на Престола; старшият носи св. Евангелие, 
вторият — иконата на Възкресение, останалите икони на 
Господските празници. Ако няма други свещеници, Евангелието 
и иконата на Възкресение се носят от миряни.
„Воскресение Твое Христе Спасе, ангели поют на небесех, …“. 
Царските двери се отварят и духовенството излиза, младшите 
вървят отпред.
В това време певците, стоящи в притвора с лице на Запад, 
подхващат:
„и нас на земли сподоби, чистым сердцем, Тебе славити“. 
Започва пасхалният трезвон. Литийното шествие напуска храма 
и обикаля около него веднъж (или три пъти).
Литийно шествие.
Начело на шествието вървят лампадници. След тях кръст и 
икона, две хоругви, зад тях свещоносци в две редици, хор, дякони, 
свещеници, предстоятелят с трисвещник и напрестолен кръст в 
лявата ръка. Редом до предстоятеля вървят рипидите наклонени 
над кръста. Втори комплект рипиди се държи над иконата на 
Въскресение и Евангелието, които са в една редица. Не се изнасят 
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артоси. Ако свещеникът е сам, миряните, носещи Евангелието и 
иконата на Възкресение, вървят след хоругвоносците.
Щом шествието достигне до входа на храма, лампадниците, 
иконата от север и кръстът от юг застават в редица с лице на 
запад. От двете им страни застават хоругвите и свещоносците. 
Певците се изтеглят на юг от тях. Предстоятелят застава на 
площадката с лице на изток. Пред него застават свещениците 
с иконата на „Възкресение“ и Евангелието, в шпалир застават 
другите свещеници, а зад тях дяконите. Рипидите се разполагат 
над иконата на „Възкресение“ и Евангелието. Спира трезвонът. 
Предстоятелят взема кадилото, кади само иконите, осенява 
кръстообразно с кадилницата затворените врати на храма три 
пъти и възглася:
„Слава Святей...“. Светват се всички светлини в храма (в този 
момент, а не при излизането от Олтара).
„Христос Воскресе из мертвых“ три пъти от духовенството.
„Христос Воскресе из мертвых“ три пъти от хора.
Пасхални стихове „Да воскреснет Бог...“.
„Слава“, „и  ныне“. На всеки стих, ликът отговаря с „Христос 
воскресе из мертвых...“.
„Христос Воскресе из мертвых, смертию смерть поправ“ от 
предстоятеля.
„И сущим во гробех живот даровав“ от певците.
„Христос Воскресе из мертвых...“ се пее от хора, при което се 
отварят дверите на храма и всички влизат в него (кратък трезвон). 
Фенерите, кръстът и иконата, хоругвите и свещоносците се 
прибират в дякониците. Иконата на Възкресение и Евангелието 
се внасят в св. Олтар. Свещеникът отдава трисвещника и взима 
свещ в ръка. Певците пеят „Христос воскресе из мертвых...“ до 
момента, в който дяконът се качи на солея за произнасяне на 
великата ектения.
Велика ектения.
Пасхален канон.
При запяване на ирмоса „Воскресения день“ на предстоятеля 
се връчва трисвещника с кръста и кадило. Подава се дяконска 
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свещ на дякона. Възгласите за ектениите са особени и трябва да 
са приготвени предварително.
Пеем ирмоса два пъти, тропарите с припев веднъж и катавасия 
веднъж, „Христос воскресе...“ три пъти. Богородичните тропари 
се пропускат.
1-ва песен. Каждение от свещеник и дякон. Малка ектения.
3-та песен. Каждение от свещеник и дякон. Малка ектения.
Ипакои “Предваривше утро…“
4-та песен. Каждение от свещеник и дякон. Малка ектения.
5-та песен. Каждение от свещеник и дякон. Малка ектения.
6-та песен. Каждение от свещеник и дякон. Малка ектения.
Кондак „Аще и во гроб...“ Икос „Еже прежде солнца…“.
„Воскресение Христово...“ три пъти.
 Стихирата „Воскрес Иисус от гроба …“ три пъти.
7-ма песен. Каждение от свещеник. Малка ектения.
8-ма песен. Каждение от свещеник. Малка ектения.
9-та песен. Каждение от дякон.

2 припева  Ирмос
4 припева  І тропар
6 припева  ІІ тропар
първите 2 припева и катавасия.

Малка ектения.
Ексапостиларий „Плотию уснув...“ три пъти без „Слава“ и 
„И ныне“.
„Всякое дыхание...“ Хвалитни псалми и стихири. Пее се само 
онова, което обикновено се пее на служба с велико славословие, 
като се пеят и всички стихири със стиховете си.
Пасхални стихири. Христосване на свещенослужителите.
„Христос воскресе“ три пъти.
Огласително слово на св. Иоан Златоуст.
Тропар на св. Иоан Златоуст.
Ектении.
Отпуст.
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Певците пеят „Христос воскресе...“ три пъти, „И нам дарова 
живот вечный, покланяемся Его тридневному Воскресению“ и 
многолетствие.
На часовете
Пасхален час – обикновено на този ден се пее само един. Всички 
пасхални часове са с начален възглас и отпуст.
На всички пасхални часове свещите на Престола са запалени.
На св. Литургия
„Благословено Царство“. С пасхален трисвещник, кръст и 
кадило.
Духовенство: „Христос Воскресе“ три пъти.
Лик: „Христос Воскресе“ три пъти.
Пасхални стихове – както на утренята. Каждение на олтара, 
иконостаса и хората.
Пасхални антифони.
Вход.
„Елицы во Христа крестистеся“ вместо Трисвятое.
Прокимен, Апостол, Алилуия и Евангелие на деня.
Задостойник - „Ангел вопияше…“.
Причастен „Тело Христово…“.
Вместо „Благословен Грядый…“, „Видехом Свет истинный…“ 
и „Да исполнятся уста наша…“ се пее „Христос воскресе…“ 
веднъж.
След заамвоната молитва се освещава артос. За целта той 
се поставя между солея и възкресната икона. Приготвят се 
кадилница, молитвата за освещаване и съд със светена вода (не 
богоявленска).
Вместо „Буди Имя Господне“ и 33 псалом – „Христос воскресе…“ 
(12).
Вместо „Слава Тебе, Христе Боже…“ свещеникът изпява 
„Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ“, и 
певците довършват „И сущим во гробех живот даровав.“ Отпуст 
и многолетствие.
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Девети пасхален час
В края на часа се подава кадилница и пасхалния трисвещник.
На вечернята
Благословен Бог наш.
„Христос Воскресе“ (3) от духовенството.
„Христос Воскресе“ (3) от певците.
Пасхални стихове – каждение.
„Христос воскресе“ – до половината и певците довършват „И 
сущим во гробех...“.
Мирна ектения.
На „Господи воззвах“ стихири възкресни на 6.
Пее се само онова, което се пее и в обикновен период. Стиховете, 
които обикновено се четат се изпускат. Стихирите и стихчетата 
към тях се пеят.
„Слава“ на реда в Триода, „ И ныне“ догматик на 2 гл.
Вечерен вход с Евангелие.
Велик прокимен.
Евангелие. Чете се от солея с лице на запад.
Сугуба ектения, „Сподоби Господи“, просителна ектения.
Първата възкресна стихира, пасхалните стихири и „Христос 
воскресе“ (4).
Дякон: „Премудрость“ - лик: „Благослови“
„Сый благословен...“ - лик: „Аминь. Утверди Боже...“
Свещеник: „Христос воскресе...“ – до половината и певците 
довършват „И сущим во гробех...“.
Отпуст.
Свещеник: „Христос воскресе“ – народ: „Воистину воскресе“. (3)
„Христос воскресе“ (3) от певците. „И нам дарова живот 
вечный...“
На утренята
Подават се кадилница и трисвещник.
Свещеник: „Слава святей...“.
„Христос Воскресе...“ (3) от духовенството.
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„Христос Воскресе...“ (3) от певците.
Пасхални стихове – каждение.
„Христос воскресе...“ от духовенството до половината и певците 
довършват „И сущим во гробех...“.
Мирна ектения
Канон на пасха с богородичните тропари. Духовенството държи 
свещите до края на канона.
На 3 песен каждение с кръст и трисвещник по време на песента.
На 6 песен каждение с кръст и трисвещник по време на песента.
На 9 песен каждение с кръст и трисвещник по време на песента.
На 9 песен

2 припева  Ирмос
4 припева  І тропар
6 припева  ІІ тропар
Припев „Пресвятая Богородице, спаси нас“ богородичен.
Припев „Пресвятая Богородице, спаси нас“ богородичен.
първите 2 припева и катавасия

Ексапостиларий (3).
Хвалитни псалми – пее се само това, което се пее в обикновен 
период. Онова, което обикновено се чете се изпуска. Стихирите 
и стихчетата към тях се пеят.
Пасхални стихири.
Ектении.
Дякон: „Премудрость“ - лик: „Благослови“
„Сый благословен...“ - лик: „Амин. Утверди Боже...“
Свещеник: „Христос воскресе...“ – до половината и певците 
довършват „И сущим во гробех...“.
Отпуст.
Свещеник: „Христос воскресе“ – народ: „Воистину воскресе“. (3)
„Христос воскресе“ (3) от певците. „И нам дарова живот 
вечный...“
Многолетствие.
Пасхални часове.
На литургията
Пълно пасхално начало.
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АПРИЛ27.03./09.04. Светли понеделник

Пасхални антифони.
Входен стих на Пасха.
След входа тропар „Христос воскресе из мертвых...“, ипакои, 
„Слава и ныне“ кондак на Пасха.
Вместо Трисвятое - „Елицы во Христа...“
Прокимен, Апостол, Алилуия и Евангелие на деня.
Задостойник на Пасха.
Причастен „Тело Христово...“.
Литийно шествие
Литийното шествие е без начален възглас и отпуст. Вмъкнато е в 
чина на св. Литургия. 
Хористите слизат и се подреждат по време на четивото, по време 
на причастяването на Духовенството. Построяването трябва 
да се извърши по време на заамвонната молитва. Особеното е, 
че зад запрестолните кръст и икона се носят два от артосите. 
Рипидите се държат над трисвещника. Приготвят се дяконските 
свещи, кадилници, запалва се трисвещника. 
Подредба: хоругвоносци, запрестолни кръст и икона, два артоса, 
свещоносци и хористи. Тръгването е веднага след заамвонната 
молитва. 
След заамвонната молитва: 
Лик: Ирмоси на Пасха- 1-ва и 3-та песен 
При запяване на канона шествието излиза от храма и тръгва на 
юг. 
След 3 песен: ипакои „Предварившия утро…“
На юг: Четирикратно осеняване с кръст и трисвещник и 
поръсване със св. вода. Пасхални стихове от дякон с „Христос 
Воскресе“. 
След това шествието тръгва отново, като се пеят 4, 5 и 6 песен 
от канона. 
На изток: 
Евангелски чин. 
Прокимен гл. 8 „Сей день егоже сотвори Господь…“, стих 
„Исповедайтеся Господеви…“. 
Евангелие от Лука зач. 114. 
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02/15.04 Неделя II след Пасха. Томина неделя.  Гл. 1. Преп. Тит ЧудотворецАПРИЛ

Четирикратно осеняване с Пасхалната икона и поръсване със св. 
вода. Пасхални стихове от дякон с „Христос Воскресе“.
Тръгване към северната страна. Кондак и икос на Пасха. 
На север: Четирикратно осеняване с Пасхалната икона и 
поръсване със св. вода. Пасхални стихове от дякон с „Христос 
Воскресе...“. 
След това продължаваме на запад, като пеем 7, 8 песни.
На запад: Четирикратно осеняване с Пасхалната икона и 
поръсване със св. вода. Пасхални стихове от дякон с „Христос 
Воскресе...“. 
Влизаме в храма като пеем „Ангел вопияше…“ Хорът заема 
своето място на балкона, спира да се пее задостойника и веднага:
Кратка сугуба ектения.
Свещеник: „Услыши ны Боже ...“ 
Лик: „Христос воскресе...“ (12) (вместо „Буди имя Господне“ и 33 
псалом) 
Отпуст на литургията.

02/15.04 Неделя II след Пасха. Томина неделя.  
Гл. 1. Преп. Тит Чудотворец.
Господски празник в неделя. Светията от деня се премества за 
друг ден.
На ІХ час
Преди часа се затварят отворените иконостасни врати и завеса.
Обикновен трипсалмен час.
Начало с „Христос Воскресе“ и Трисвятое.
Тропар възкресен „С высоты снизшел еси...“. Кондак „Аще и во 
гроб...“.
На малката вечерня
След началния възглас – „Христос воскресе…“ (3) и веднага 103 
псалом. Всичко от Триода на реда.
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АПРИЛ02/15.04 Неделя II след Пасха. Томина неделя. Гл. 1. Преп. Тит Чудотворец

На великата вечерня
След началния възглас – „Христос воскресе…“ (3) и веднага 103 
псалом.
„Блажен муж…“.
На „Господи воззвах“ стихири на 10 - от Триода.

„Слава и ныне“ от Триода на реда.
Вход. Прокимен на деня.
Лития. Стихири на празника от Триода.

„Слава и ныне“ от Триода на реда.
На стиховните стихири от Триода.

„Слава и ныне“ от Триода на реда.
Тропар: „Запечатану гробу…“ (3) 
На утренята
След възгласа „Благословение Господне на вас“, лик: „Амин“, 
четец: „Христос воскресе...“ (3), „Слава в вышних Богу...“ и чете 
шестопсалмието.
На „Бог Господь“ тропари на празника (2), „Слава и ныне“ на 
празника.
Стихословия редови. Седални от Триода.
Полиелей на празника
Духовенство: величание на празника, 
Лик: избран псалом на празника и величание на празника.
Не се пее евлогитарий. Малка ектения, седален от Триода, „Слава 
и ныне“ повтаряме го.
„От юности моея...“. Прокимен на празника: „Похвали 
Иерусалиме Господа, хвали Бога твоето Сионе. Стих: Яко укрепи 
вереи врат твоих, и благослови сыны твоя в тебе.
Евангелие на празника Утр. Ев. 1: Мат. 116 (28:16-20) – чете се 
по начина, по който се четат възкресните евангелски четива в 
събота вечер. След като се прочете, Евангелието се изнася за 
поклонение.
„Воскресение Христово видевше“ (3). 50 псалом. „Слава“ 
„Молитвами апостолов…“, „И ныне“ „Молитвами Богородицы...“, 
„Воскрес Иисус от гроба…”.

Канони:
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02/15.04 Неделя II след Пасха. Томина неделя. Гл. 1. Преп. Тит ЧудотворецАПРИЛ

от Триода на 14
припев „Слава Тебе Боже наш, слава Тебе.“

Катавасия „Воскресения день...“.
След 3 песен: Ипакои на празника.
След 6 песен: кондак и икос от Триода.
На 9 песен: не пеем „Честнейшую…“.
Малка ектения.
„Свят Господь Бог наш“ (3) на 1 глас. 
Светилни: от Триода (2) „Слава и ныне“ от Триода – другия.
На хвалитните стихири на 4 от Триода.

 „Слава“ от Триода „По днех осми...“.
 „И ныне“ „Преблагословенна еси...“.

Велико славословие. Тропар на празника „Запечатану гробу...“.
„Слава и ныне“ евангелска стихира.

На часовете
На І и VІ час, започваме с „Приидите поклонимся“ (3).
На ІІІ и ІХ час след началния възглас „Христос воскресе“ (3), 
Трисвятое и т.н.
Тропар и кондак от Триода.
На литургията
След началния възглас, свещеникът пее „Христос воскресе“ (3) и 
веднага следва мирна ектения.
Антифони изобразителни (редови).
Блаженства на 8 от канона от Триода: песни 3 и 6.
Тропар от Триода, „Слава и ныне“ кондак от Триода.
Прокимен, Апостол, Алилуия, Евангелие и причастен на 
празника.
Деян. 14 (15:12-20); Иоан. 65 (20:19-31)
Задостойник: „Ангел вопияше…“ и „Светися, светися…“
Вместо „Видехом Свет истинный…“ – „Христос воскресе …“ (1).
След „Слава Тебе, Христе Боже…“ – „Христос воскресе …“ (3).
След отпуста,
Свещеник: „Христос воскресе“ – народ: „Воистину воскресе“ (3).
Лик: „Христос воскресе“ (3), „И нам дарова живот вечный …“
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АПРИЛ09/22.04. Неделя III след Пасха, на Мироносиците. Гл. 2. Мчк Евпсихий

Многолетни.

09/22.04. Неделя III след Пасха, на Мироносиците. 
Гл. 2. Мчк Евпсихий.
Възкресно бдение в съчетание със служба от Триода. Светията 
от деня се премества за друг ден.
На ІХ час
Тропар на Томина неделя, „Слава“ на апостолите.
Кондак на Томина неделя.
На малката вечерня
Стихири и тропари от Триода.
На великата вечерня
След началния възглас – „Христос воскресе…“ (3) и веднага 103 
псалом.
„Блажен муж…“
На „Господи воззвах“ стихири от Триода на 10.

„Слава“ на мироносиците.
„И ныне“ догматик на II глас.

Вход. Прокимен на деня.
Лития. Стихири на празника от Триода.

„Слава“ „Проси Иосиф тело Иисусово (на реда).
„И ныне“ богородичен възкресен по гласа на славата (на реда).

На стиховните първата възкресна стихира и стихирите на Пасха.
„Слава“ на празника „Тебе одеющагося...“. 
„И ныне“ „Воскресения день…“.

Тропари: „Богородице Дево…“ (3)
На утренята
След възгласа „Благословение Господне на вас...“, лик: „Амин“, 
четец: „Христос воскресе...“ (3), „Слава в вышних Богу...“ и чете 
шестопсалмието.
На „Бог Господь“ тропари: възкресен (2), „Слава“ „Благообразный 
Иосиф...“, „И ныне“ „Мироносицам женам...“.



94

09/22.04. Неделя III след Пасха, на Мироносиците. Гл. 2. Мчк ЕвпсихийАПРИЛ

Стихословия редови. Седални от Триода.
Непорочни. Евлогитарий. Малка ектения. Ипакои на гласа. 
Степенна и прокимен на гласа. Утренно възкресно Евангелие 3: 
Марк. 71 (16:9-20).
„Воскресение Христово видевше“ (3). 50 псалом. „Слава“ 
„Молитвами апостолов…“ „И ныне“ „Молитвами Богородицы...“ 
Възкресна стихира.
Канони:
На Пасха с богородичните на 6 

припев „Христос воскресе из мертвых“.
На мироносиците на 8 

припев „Слава Тебе Боже наш, слава Тебе“.
Катавасия „Воскресения день...“.
След 3 песен:кондак и икос на Пасха, седален на мироносиците, 
„Слава и ныне“ другия седален.
След 6 песен: кондак и икос на мироносиците.
На 9 песен: не пеем „Честнейшую…“.
Малка ектения.
„Свят Господь Бог наш“ (3) на владеещия глас.
Светилни: на Пасха, „Слава“ на мироносиците, „И ныне“ 
повтаряме го.
На хвалитните стихири на 8 от Триода. 

„Слава“ евангелска стихира от Триода.
„И ныне“ „Преблагословенна еси...“.

Велико славословие. Тропар възкресен „Воскрес из гроба ...“.
На часовете
На І и VІ час започваме с „Приидите поклонимся...“. 
На ІІІ час след началния възглас „Христос воскресе“ (3), 
Трисвятое и т.н.
Тропар възкресен, „Слава“ „Благообразный Иосиф...“. 
Кондак на мироносиците.
На литургията
След началния възглас, свещеникът пее „Христос воскресе“ (3) и 
веднага следва мирна ектения.
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АПРИЛ16/29.04. Неделя IV след Пасха, на Разслабения. Гл. 3

Антифони изобразителни (редови).
Блаженства на 8.

На гласа на 4.
На мироносиците песен 6 на 4 – тропари на св. Йосиф, на 
мироносиците, „Слава“ Троичен и „И ныне“ богородичен.

Тропари: възкресен, „Благообразный Иосиф…“, „Мироносицам 
женам...“.
Кондаци: „Слава“ на мироносиците, „И ныне“ на Пасха.
Прокимен, Апостол, Алилуия и Евангелие на деня.
Деян. 16 (6:1-7); Марк. 69 (15:43-16:8)
Задостойник: „Ангел вопияше…“ и „Светися, светися…“.
Причастен: „Тело Христово…“ и „Хвалите Господа…“.
Вместо „Видехом Свет истинный…“ – „Христос воскресе …“ (1).
След „Слава Тебе, Христе Боже…“ – „Христос воскресе …“ (3).
След отпуста свещеник: „Христос воскресе“, народ: „Воистину 
воскресе“ три пъти. Лик: „И нам дарова живот вечный…“.

16/29.04. Неделя IV след Пасха, на Разслабения. 
Гл.  3. Мчци Агапия, Ирина и Хиония. Св. прав. 
Тавита (подв).
Възкресно бдение в съчетание със служба от Триода. Службата 
на светиите от деня се премества за друг ден.
На ІХ час
Тропар възкресен, „Слава“ „Благообразный Иосиф...“.
Кондак „Радоватися мироносицам...“
На малката вечерня
Стихири и тропари от Триода.
Отпустителен тропар на гласа, „Слава и ныне“ богородичен 
възкресен на гласа.
На великата вечерня
След началния възглас – „Христос воскресе…“ (3) и веднага 103 
псалом.
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16/29.04. Неделя IV след Пасха, на Разслабения. Гл. 3АПРИЛ

„Блажен муж…“
На „Господи воззвах“ стихири от Триода на 10, като добавяме 
стихирата от литията.

„Слава“ на разслабения.
„И ныне“ догматик на владеещия глас.

Вход. Прокимен на деня.
Не пеем лития. Славата от литийните пренасяме към стихирите 
на празника на „Господи воззвах“.
На стиховните първата възкресна стихира и стихирите на Пасха.

„Слава“ на разслабения.
„И ныне“ „Воскресения день…“.

Тропари: „Богородице Дево…“ (3).
На утренята
След възгласа „Благословение Господне на вас...“, лик: „Амин“, 
четец: „Христос воскресе...“ (3), „Слава в вышних Богу...“ и чете 
шестопсалмието.
На „Бог Господь“ тропари: възкресен (2), „Слава и ныне“ 
богородичен възкресен по гласа на неделята.
Стихословия редови. Седални от Триода (възкресни). 
Непорочни. Евлогитарий. Малка ектения. Ипакои на гласа. 
Степенна и прокимен на гласа. Утринно възкресно Евангелие 4: 
Лк. 112 (24:1-12).
„Воскресение Христово видевше“ (3). 50 псалом. „Слава“ 
„Молитвами апостолов…“ „И ныне“ „Молитвами Богородицы...“ 
Възкресна стихира.
Канони:
На Пасха с богородичните на 8 

припев „Христос воскресе из мертвых“.
На разслабения на 6 

припев „Слава Тебе Боже наш, слава Тебе“. „Святый 
архистратиже Божий Михаиле, моли Бога о нас“.

Катавасия „Воскресения день...“.
След 3 песен: кондак и икос на Пасха, седален на разслабения, 
„Слава и ныне“ богородичен на реда.
След 6 песен: кондак и икос от Триода.
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АПРИЛ16/29.04. Неделя IV след Пасха, на Разслабения. Гл. 3

На 9 песен: не пеем „Честнейшую…“.
Малка ектения.
„Свят Господь Бог наш“ (3) на владеещия глас.
Светилни: на Пасха, „Слава“ на разслабения, „И ныне“ повтаряме 
го.
На хвалитните стихири на 8 от Триода, като последните два 
стиха са възкресните.

„Слава“ на разслабения.
„И ныне“ „Преблагословенна еси...“.

Велико славословие. Тропар на възкресен „Днесь спасение ...“.
След „Богохранимую“, четем „Слава и  ныне“ - евангелска 
стихира от Триода.
На часовете
На І и VІ час започваме с „Приидите поклонимся...“. 
На ІІІ час след началния възглас „Христос воскресе“ (3), 
Трисвятое и т.н.
Тропар възкресен, кондак на разслабения.
На литургията
След началния възглас, свещеникът пее „Христос воскресе“ (3) и 
веднага следва мирна ектения.
Антифони изобразителни (редови).
Блаженства на 8.

На гласа на 4.
На разслабения песен 6 на 4 - тропари на разслабения, на 
Архангела, „Слава“ троичен и „И ныне“ богородичен.

Тропари: възкресен.
Кондаци: „Слава“ на разслабения, „И ныне“ на Пасха.
Прокимен, Апостол, Алилуия и Евангелие на деня. 
Деян. 23 (9:32-42); Иоан. 14 (5:1-15)
Стиховете на Алилуията са:
„Милости Твоя, Господи во век воспою, в род и род возвещу 
Истину Твою усты моими“.
„Зане рекл еси: во век милость созиждется на небесех уготовится 
Истина Твоя“.
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16/29.04. Неделя IV след Пасха, на Разслабения. Гл. 3АПРИЛ

Задостойник: „Ангел вопияше…“ и „Светися, светися…“.
Причастен: „Тело Христово…“ и „Хвалите Господа…“.
Вместо „Видехом Свет истинный…“ – „Христос воскресе …“ (1).
След „Слава Тебе, Христе Боже…“ – „Христос воскресе …“ (3).
След отпуста свещеник: „Христос воскресе“, народ: „Воистину 
воскресе“ три пъти. Лик: „И нам дарова живот вечный…“.
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МАЙ23.04./06.05. Неделя V след Пасха на Самарянката. Гл. 4. Св. Георги Победоносец

М А Й

23.04./06.05. Неделя V след Пасха на Самарянката. 
Гл. 4. Св. Георги Победоносец.
Възкресна служба в съчетание със служба от Триода и бдение.
На ІХ час
Тропари: на Преполовение, „Слава” на преп. Теодор Сикеот,еп. 
Анастасиополски.
Кондак на Преполовение.
На малката вечерня
На „Господи воззвах“ стихири на 4 на гласа.

„Слава“ – на светията от Великата вечерня гл. 6 „Достойно 
имени пожил еси…“.
„И ныне“ – малък догматик на гласа.

На стиховните – първата възкресна стихира и стиховните 
стихири на светеца от Великата вечерня с неговите припеви.

„Слава“ славата от стиховните на светията от малката вечерня, 
гл. 4-ти: „Приидите мучениколюбцы…“.
„И ныне“ богородичен по гласа на славата.

Възкресен тропар на 4 гл., „Слава“ на светията, „И  ныне“ 
богородичен възкресен отпустителен тропар по гласа на славата.
На великата вечерня
След началния възглас – „Христос воскресе…“ (3) и веднага 103 
псалом.
„Блажен муж…“.
На „Господи воззвах“ стихири от Триода на 10,
3 възкресни,
3 на празника,
4 на вмчка.

„Слава“ на самарянката, „И ныне“ догматик на гласа.
Вход. Прокимен на деня. Паримии на вкмчка.
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23.04./06.05. Неделя V след Пасха на Самарянката. Гл. 4. Св. Георги ПобедоносецМАЙ

На литията. Стихира на храма, и на вмчка, последната стихира 
от „Господи воззвах“, стихирата след 50 псалом.

„Слава“ на вмчка. 
„И ныне“ на празника.

На стиховните първата възкресна стихира и стихирите на Пасха.
„Слава“ на вмчка, „И ныне“ от Триода на самарянката.

Тропари: „Богородице Дево…“ (2), на вмчка.
На утренята
След възгласа „Благословение Господне на вас“, лик: „Амин“, 
четец: „Христос воскресе...“ (3), „Слава в вышних Богу...“ и чете 
шестопсалмието.
На „Бог Господь“ тропари: възкресен (2), „Слава“ на вмчка, 
„И ныне“ богородичен възкресен отпустителен тропар по гласа 
на славата.
Стихословия редови. Седални от Триода.
Полиелей. Величание (2) с избран псалом. Евлогитарий. 
Малка ектения. Ипакои на гласа. Седални на вмчка след 2-ро 
стихословие (два за един), „Слава“ седален след Полиелей (два 
за един) „И ныне” богородичен. Степенна и прокимен на гласа. 
Утринно възкресно Евангелие 7: Иоан 63 (20: 1-10).
„Воскресение Христово видевше“ (3). 50 псалом. „Слава“ 
„Молитвами апостолов…“ „И ныне“ „Молитвами Богородицы...“ 
Възкресна стихира.
Канони:
На Пасха с богородичните на 6 

припев „Христос воскресе из мертвых“ и „Пресвятая 
Богородице, спаси нас“.

На вкмчка (първия) на 4 
припев „Светий великомучениче Георгие, моли Бога о нас“.

На самарянката на 4 
припев „Слава Тебе Боже наш, слава Тебе“.
Тропарите четем така: възкресен, на празника, Троичен и 
богородичен.

Катавасия: „Воскресения день...“.
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МАЙ23.04./06.05. Неделя V след Пасха на Самарянката. Гл. 4. Св. Георги Победоносец

След 3 песен: кондак и икос на вмчка, неговия седален (два за 
един), „Слава и ныне“ на самарянката.
След 6 песен: кондак и икос на самарянката.
На 9 песен: не пеем „Честнейшую…“. Не пеем припевите към 
девета песен от светлата седмица, а обикновените: „Христос 
воскресе из мертвых“ и „Пресвятая Богородице, спаси нас“.
„Свят Господь Бог наш“ (3) на владеещия глас.
Светилни: на Пасха, „Слава“ на вмчка (два за един), „И ныне“ на 
самарянката.
На хвалитните стихири на 8 от Триода.

Възкресни на 4.
На вмчка на 4, със славата, с припевите: „Праведник яко финикс 
процветет, яко кедър иже в ливане умножится“; „Насаждени в 
дому Господни, во дворех Бога нашего процветут“ .
„Слава“ на самарянката,
„И ныне“ „Преблагословенна еси...“.

Велико славословие. Тропар възкресен „Воскрес из гроба ...“.
След отпуста и „Богохранимую“ „Слава и  ныне“ евангелска 
стихира от Триода.
На часовете
На І и VІ часове започваме с „Приидите поклонимся ...“
На ІІІ и IX часове след началния възглас „Христос воскресе“ (3), 
Трисвятое и т.н.
На часовете: Тропар възкресен, „Слава“ на вмчка. 
На I и VI час Кондак на самарянката.
На III и IХ час Кондак на вмчка.
На литургията
След началния възглас, свещеникът пее „Христос воскресе“ (3) и 
веднага мирна ектения.
Блаженства на 12.

На гласа на 4.
На самарянката песен 3 на 4.
На вкмчка песен 6 (от първия канон) на 4.

Тропари: възкресен, на вмчка,
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30.04/13.05. Неделя VI след Пасха, на Слепия.  Гл. 5. Св. ап. Иаков ЗеведеевМАЙ

Кондаци: „Слава“ на вмчка, „И ныне“ на самарянката.
Прокимен, Апостол, Алилуия и Евангелие: на деня и на вмчка.
Деян. 28 (11:19-26, 29-30); Деян. 29 (12:1-11).
Иоан. 12 (4:5-42); Иоан. 52 (15:17-16:2)
Задостойник: „Ангел вопияше…“ и „Светися, светися…“.
Причастен: „Тело Христово…“ и „В памят вечную…“.
Вместо „Видехом Свет истинный…“ – „Христос воскресе …“ (1).
След „Слава Тебе, Христе Боже…“ – „Христос воскресе …“ (3).
След отпуста свещеник: „Христос воскресе“, народ: „Воистину 
воскресе“ три пъти. Лик: „И нам дарова живот вечный…“.

30.04/13.05. Неделя VI след Пасха, на Слепия.  
Гл. 5. Св. ап. Иаков Зеведеев.
Възкресно бдение в съчетание със служба от Триода и бденна.
На ІХ час
Тропар възкресен. Кондак на самарянката.
На малката вечерня
На „Господи воззвах“ стихири възкресни на 4.

„Слава” на апостола.
„И ныне“ богородичен (Малък догматик на гласа).

На стиховните стихири възкресна и на апостола стиховните от 
Великата Вечерня с неговите припеви.

„Слава” на апостола.
„И ныне“ богородичен.

Тропари: възкресен, „Слава” на апостола, „И ныне” богородичен 
възкресен по гласа на Славата.
На великата вечерня
След началния възглас – „Христос воскресе…“ (3) и веднага 103 
псалом.
„Блажен муж…“.
На „Господи воззвах“ стихири от Триода на 10, 

възкресни 3,
на празника 3,
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МАЙ30.04/13.05. Неделя VI след Пасха, на Слепия. Гл. 5. Св. ап. Иаков Зеведеев

на апостола 4.
„Слава“ на слепия от Триода,
„И ныне“ догматик на владеещия глас.

Вход. Прокимен на деня. Новозаветни паримии на апостола.
Лития- стихира на храма,

„Слава” Славата на апостола от „Господи воззвах“.
„И ныне“ на празника „Все житие слепый...“

На стиховните стихири от Триода – възкресната стихира и 
стихирите на Пасха.

„Слава“ на апостола,
„И ныне“ от Триода „Правды солнце мысленное...“

Тропари: „Богородице Дево…“ (2), на апостола.
На утренята
След възгласа „Благословение Господне на вас“, лик: „Амин“, 
четец „Христос воскресе...“ (3), „Слава в вышних Богу...“ и чете 
шестопсалмието.
На „Бог Господь“ тропари: възкресен (2), „Слава” на апостола, 
„И ныне“ богородичен възкресен по гласа на Славата.
Стихословия редови. Седални от Триода – възкресни. 
Полиелей. Величание на апостола (2) и избран псалом.
Евлогитарий. Ипакои. Седален на апостола, „Слава” седален по 
полиелей, „И ныне” богородичен (взема се от службата на 29.IV. 
богородичен седален след III песен, под. „Премудрости…“: „В 
напасти многоплетенныя…“). Степенна и прокимен на гласа. 
Утринно възкресно Евангелие 8: Иоан. 64 (20:11-18).
„Воскресение Христово видевше“ (3). 50 псалом. „Слава“ 
„Молитвами апостолов...“, „И ныне“ „Молитвами Богородицы...“. 
Стихира възкресна.
Канони:
На Пасха с богородичните на 6

припев „Христос воскресе из мертвых“ и „Пресвятая 
Богородице, спаси нас“.

На апостола на 4 
припев „Святый апостоле Иакове, моли Бога о нас.“
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30.04/13.05. Неделя VI след Пасха, на Слепия. Гл. 5. Св. ап. Иаков ЗеведеевМАЙ

От Триода на слепия на 4 (четем един възкресен, един на 
празника, троичен и богородичен)

припев „Слава Тебе Боже наш, слава Тебе.“
Катавасия на Възнесение.
След 3 песен: кондак и икос на апостола, седален на апостола, 
„Слава и ныне“ седален на слепия.
След 6 песен: кондак и икос на слепия.
На 9 песен: не пеем „Честнейшую…“. Не пеем припевите към 
девета песен от светлата седмица, а обикновените: „Христос 
воскресе из мертвых“ и „Пресвятая Богородице, спаси нас“.
„Свят Господь Бог наш“ (3) на владеещия глас.
Светилни: на Пасха, „Слава“ светилен на апостола, „И  ныне“ 
втория светилен на слепия „Мимоидый Спас наш ...“.
На хвалитните стихири на 8
4 възкресни (на реда от Триода)
4 на апостола със Славата, и неговите стихове: „Во всю землю 
изыде вещание их, и в концы вселенную глаголы их“ и „Небеса 
поведуют славу Божию, творение же руку Его возвещает тверд“.

 „Слава“ на празника „Кто возглаголет...“,
„И ныне“ „Преблагословенна еси...“

Велико славословие. Тропар възкресен „Днесь спасение...“.
След отпуста и „Богохранимую...“ „Слава и ныне“ евангелска 
стихира – VІІІ.
На часовете
Тропар възкресен, „Слава” на апостола.
На І и VІ час започваме с „Приидите поклонимся...“ 
Кондак на слепия.
На ІІІ и ІХ час след началния възглас „Христос воскресе“ (3), 
Трисвятое и т.н.
Кондак на апостола.
На литургията
Блаженства на 12.

На гласа – дадените в Триода на 4.
От Триода на слепия песен 3 на 4 
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МАЙ04/17.05. Възнесение Господне. Св. новомъченици баташки

На апостола песен 6 на 4
Тропари: възкресен, на апостола.
Кондаци: „Слава“ на апостола, „И ныне“ на слепия.
Прокимен, Апостол, Алилуия и Евангелие на деня и на апостола.
Ред.: Деян. 38 (16:16-34); Иоан. 34 (9:1-38).
Деян. 29 (12:1-11); Лк. 17 (5:1-11).
Причастен „Тело Христово“ и „Во всю землю“
Задостойник: „Ангел вопияше…“ и „Светися, светися…“.
Вместо „Видехом Свет истинный…“ – „Христос воскресе …“ (1).
След „Слава Тебе, Христе Боже…“ – „Христос воскресе …“ (3).
След отпуста:
Свещеник: „Христос воскресе“ – народ: „Воистину воскресе“ (3).
Лик: „Христос воскресе“ (3), „И нам дарова живот вечный …“.
Многолетни.

04/17.05. Възнесение Господне. Св. новомъченици 
баташки.
Господски празник,в съчетание с бденна служба.
На ІХ час
Начален възглас, Трисвятое, „Отче наш“ и до края по обичая.
Тропар възкресен „Собезначальное Слово...“;
Кондак „Душевныма очима…“.
На малката вечерня
След началния възглас „Приидите поклонимся…“.
На „Господи воззвах“ стихири на празника.

„Слава“ на новомъчениците“, „И ныне“ на празника.
На стиховните стихири на новомъчениците от Великата им 
вечерня.

„Слава“ на новомъчениците, „И ныне“ на празника на реда.
Тропар на новомъчениците, „Слава и ныне“ на празника.
На великата вечерня
След началния възглас – „Приидите поклонимся…“ (3) и веднага 
103 псалом.
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04/17.05. Възнесение Господне. Св. новомъченици баташкиМАЙ

Пеем „Блажен муж…“.
На „Господи воззвах“ стихири на 10

на празника - 6
на новомъчениците - 4
„Слава“ на новомъчениците, „И ныне“ на празника на реда.

Вход. Прокимен на деня. Паремии на празника 3, и на 
новомъчениците - 3.
На литията стихири на празника и на новомъчениците, 
последната стихира от „Господи воззах“, стихирата след 50-ти 
псалом, последната стихира от хвалитните.

„Слава“ на новомъчениците, „И ныне“ на празника на реда.
На стиховните стихири на празника.

„Слава“ на новомъчениците, „И ныне“ на празника на реда.
Тропари: на празника (2), на новомъчениците.
На утренята
След възгласа „Благословение Господне на вас“, лик: „Амин“, 
четец: „Слава в вышних Богу...“ и чете шестопсалмието.
На „Бог Господь“ тропари: на празника (2), „Слава“ на 
новомъчениците, „И ныне“ на празника.
Стихословия редови. Седални на празника.
Полиелей. Величание и избран псалом на празника. Малка 
ектения. Седален на празника след полиелея, „Слава и  ныне“ 
повтаряме го. „От юности моея…“, прокимен и Утринно 
Евангелие на празника - Марк 71 (16:9-20).
„Воскресение Христово видевше“ (1). 50 псалом. „Слава“ 
„Молитвами апостолов…“ „И ныне“ „Молитвами Богородицы...“, 
стихира на празника.
Канони:
На празника гл. 5 с ирмоса на 6

припев „Слава Тебе Боже наш, слава Тебе.“
На новомъчениците на 4

припев „Святии новомученицы батакстии, молите Бога о нас.“
На празника гл. 4 на 6

припев „Слава Тебе Боже наш, слава Тебе.“
Катавасия на празника „Божественный покровен”.
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МАЙ04/17.05. Възнесение Господне. Св. новомъченици баташки

След 3 песен: Кондак и икос на новомъчениците, техния седален 
(два за един), „Слава и ныне“ на празника.
След 6 песен: кондак и икос на празника.
На 9 песен: не пеем „Честнейшую…“, а припев на празника към 
ирмоса и тропарите на празника.
Светилен на празника, „Слава“ светилен на новомъчениците 
(два за един), „И ныне“ светилен на празника.
На хвалитните стихири на 6.

на празника - 3,
на новомъчениците - 3,
„Слава“ на новомъчениците, „И ныне“ на празника.

Велико славословие. Тропар на новомъчениците, „Слава и ныне“ 
на празника.

На часовете
Тропар на празника,„Слава“ на новомъчениците. 
І и VІ час започваме с „Приидите поклонимся“. Кондак на 
празника.
ІІІ и ІХ час започваме с Трисвятое. Кондак на новомъчениците.

На литургията
Блаженства на 8: от канона на празника гл. 5 песен 3-та на 4;на 
новомъчениците песен 6 на 4
Входен стих на празника.
След входа за всички храмове:
Тропари: на празника, на новомъчениците, „Слава“ кондак на 
новомъчениците, „И ныне“ кондак на празника.
Прокимен, Апостол, Алилуия, Евангелие и причастен: на 
празника и на новомъчениците.
Деян. 1 (1:1-12); Лк. 114 (24:36-53).
Рим. 99 (8:28-39); Лк. 106 (21:12-19).
Задостойник на празника.
Вместо „Видехом Свет Истинный…“ пеем тропар на Възнесение.
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07/20.05. Неделя VII след Пасха, на светите отци от I вселенски събор. Гл. 6МАЙ

07/20.05. Неделя VII след Пасха, на светите 
отци от I вселенски събор. Гл. 6. Възпоменаване 
явяването на Честния Кръст Господен на Небето 
в Иерусалим. Мчк Акакий Стотник.
Възкресно бдение в съчетание със служба от Триода.
Службата на Кръста се премества за друг ден. Мчк Акакий на 
Повечерие.
На IX час
Тропар на празника, „Слава“ на прав. Иов.
Кондак на празника.
На малката вечерня
Стихири от Триода
Тропари: възкресен, „Слава и ныне“ на Възнесение.
На великата вечерня
На „Господи воззвах“, стихири на 10:
възкресни на 3,
на празника на 3
и на отците на 4.

„Слава“ на отците, „И ныне“ догматик на владеещия глас.
Вход. Прокимен на деня. Паремии на отците 3.
На литията: стихира на празника. 

„Слава“ на отците, „И  ныне“ на празника на реда „Господи, 
смотрения совершив...“.

На стиховните стихири възкресни.
„Слава“ на отците,
„И ныне“ на празника „Господи, таинство...“.

На благословение хлебов тропари: на отците (2), на празника (1).
На утренята
На „Бог Господь...“ тропари възкресен (2), „Слава“ на отците, 
„И ныне“ на празника.
Стихословия редови. Седални възкресни от Триода.
Непорочни. Евлогитарий. Ипакои на гласа. Степенна и прокимен 
на гласа. Утринно възкресно Евангелие 10: Иоан 66 (21:1-14), 
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МАЙ07/20.05. Неделя VII след Пасха, на светите отци от I вселенски събор. Гл. 6

„Воскресение Христово видевше...“ (1). След 50-ти псалом 
„Слава“ „Молитвами апостолов...“, „И  ныне“ „Молитвами 
Богородицы...“. Стихира възкресна.

Kанони:
Възкресен на 4

припев: „Слава Господи святому Воскресению Твоему“.
На празника на 4

припев: „Слава Тебе Боже наш, слава Тебе”.
На отците на 6

припев: „Святии отцы, молите Бога о нас“.
Катавасия на Петдесетница „Божественным покровен…”.
След III песен кондак и икос на празника, седален на отците, 
„Слава“ другият им седален, „И ныне“ на празника.
След VI песен кондак и икос на отците.
На IX пеем „Честнейшую...“
„Свят Господь Бог наш“ (3) на владеещия глас.
Светилни: възкресен - Х, „Слава“ на отците, „И  ныне“ на 
празника.
На хвалитните стихири на 8.

4 възкресни,
4 на отците.
Припеви към стихирите на отците:
„Благословен Еси Господи, Боже отец наших, и хвално и 
прославлено Имя Твое во веки“.
„Соберите Ему преподобныя Его, завещающыя завет Его о 
жертвах“.
„Слава“ на отците, „И ныне“ „Преблагословенна еси…“

Тропар възкресен „Воскрес из гроба...“.
След отпуста и „Богохранимую...“ „Слава и  ныне“ евангелска 
стихира Х.
На часовете
На I и VI час тропар възкресен, „Слава“ на празника. Кондак 
на празника.
На III и IХ час тропар възкресен, „Слава“ на отците. Кондак на 
отците.
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13/26.05. Събота на VII-та седмица. Вселенска задушницаМАЙ

На литургията
Блаженства на 12.

На гласа на 4.
На празника песен 4 на 4
На отците песен 6 на 4.

След входа за всички храмове:
Тропари: възкресен, на празника и на отците.
Кондаци: „Слава“ на отците, „И ныне“ на празника.
Прокимен, Апостол, Алилуия и Евангелие на деня.
Деян. 44 (20:16-18, 28-36); Иоан. 56 (17:1-13).
Причастен: „Хвалите Господа...“ и „Радуйтеся...“.
Задостойник на празника.
Вместо „Видехом Свет Истинный…“ пеем тропар на Възнесение.

13/26.05. Събота на VII-та седмица. Вселенска 
задушница.
На IX час
Тропар и кондак на Възнесение.
На вечернята
Катизма 18.
На „Господи воззвах“ стихири от Триода на 6.

„Слава“ стихира на реда „Плачу и рыдаю…“, „И ныне“ догматик 
на отдаващия се глас.

Няма вход. Вместо дневния прокимен – Алилуия гл. 8 от Триода 
– със само два стиха.
На стиховните стихири от Триода

„Слава“ „Начаток ми и состав…“,
„И ныне“ „Молитвами рождшия Тя…“.

Тропари: „Глубиною мудрости…“, „Слава и ныне“ „Тебе и стену 
и пристанище…“.
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МАЙ13/26.05. Събота на VII-та седмица. Вселенска задушница

На панихидата (служим я след св. Литургия)
Според устава служим панихида на която четем покойния канон 
от Триода, даден след вечернята. Ирмосите не пеем. След ІІІ, VІ 
и ІХ песен – катавасии – ирмосите на канона.
На повечерието (четем килийно, а не в храма)
Не четем канон. Кондак „Со святыми упокой...“.
На полунощницата (четем килийно, а не в храма)
Oбикновена съботна.
На утренята
Алилуия на 8 гл. (три стиха – като на панихидата). Тропари 
„Глубиною мудрости…“  (2), „Слава и  ныне“ „Тебе и стену и 
пристанище…“
ХVІ катизма. Малка ектения. На седалните, духовенството 
излиза в средата на храма при панихидника. Раздават се свещи. 
Седални от Триода.
ХVІІ катизма.
Първа статия
Първите два стиха в началото се изпяват веднъж.
Постоянно се пее припев „Благословен еси Господи“
Стихът преди и след славите се изпява.
Последните два стиха преди средата се изпяват три пъти.
Малка заупокойна ектения. При парастасите поменаването на 
починалите е следното „Еще молимся о упокоении душ усопших 
рабов Божиих, праотец, отец и братий наших, зде лежащих 
и повсюду православных христиан преставльшихся...“ (Виж 
Типикона за Събота Месопустна).
По устав (и нашата практика е да) не се поменават имена. 
След възгласа малко каждение - панихидник, иконостас, лик, 
предстоящи.
Втора статия
Първите два стиха в началото се изпяват веднъж.
Постоянно се пее припев „Спасе, спаси мя“.
Стихът преди и след славите се изпява.
Последните два стиха в края на катизмата се изпяват три пъти.
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13/26.05. Събота на VII-та седмица. Вселенска задушницаМАЙ

Евлогитарий - пълно каждение.
Малка заупокойна ектения след евлогитария. Седални, след 
които духовенството отдава свещите и влиза в олтара.
50 псалом.
Канони:
На храма с ирмоса на 6
От Триода на 8 

припев: „Упокой Господи души усопших раб Твоих“.
Катавасия след всяка песен „Песнь восслем…“
Имаме втора песен в Триода.
След ІІІ песен малка ектения. Седални от Триода.
След VІ песен малка заупокойна ектения. Кондак и икос.
На ІХ песен пеем „Честнейшую…“.
След ІХ песен не пеем „Достойно есть…“.
Светилни от Триода
На хвалитните стихири на 4. Не пеем „Всякое дыхание…“, 
първата и последната стихири.
Ежедневно славословие.
На стиховните стихири от Триода.
Тропари „Глубиною мудрости…“, „Слава и ныне“ „Тебе и стену 
и пристанище…“.
На часовете
Тропар „Глубиною мудрости…“, кондак „Со святыми…“.
На Литургията
Блаженства – песен 3 и 6 от заупокойния канон на 8.
След входа „… во святых дивен Сый…“.
Тропари: „Глубиною мудрости…“.
Кондаци: „Слава“ „Со святыми упокой...“, „И  ныне“ „Тебе и 
стену...“.
Прокимен - на деня и съботния заупокоен.
Апостол и Евангелие – на деня и заупокойните съботни, а не 
тези дадени в Триода.
Деян. 51 (28:1-31); Сол. 270 (4:13-17).
Иоан. 67 (21:15-25); Иоан. 16 (5:24-30).
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МАЙ14/27.05. Неделя VIII след Пасха. Петдесетница

Алилуия – на деня и за упокой.
Пеем „Достойно есть...“.
Причастен на деня и за упокой.
Пеем заупокойна ектения и лития.
Вместо „Видехом свет истиный“ се пее „Глубиною мудрости“.
Според нашата практика служим панихида след отпуста на 
литургията. Отслужва се по требника, без да се пее канон от 
октоиха.

14/27.05. Неделя VIII след Пасха. Петдесетница.
Господски празник
За неделната служба се приготвят орехови клонки за 
благословение на богомолците. Те ще се осветят на девети час 
след литургията в неделя.
На ІХ час
Начален възглас, Трисвятое, „Отче наш“ и до края по обичая.
Тропар „Глубиною мудрости…“. Кондак „Со святыми…“.
На малката вечерня
Стихири и тропар от Триода.
На великата вечерня
„Блажен муж…“.
На „Господи воззвах“ стихири от Триода на 10.

„Слава и ныне“ стихира на празника.
Вход. Прокимен на деня. Паремии на реда.
На литията стихири на празника.

„Слава и ныне“ стихира на празника.
На стиховните стихири на празника. 3-та стиховна „Царю 
небесный” се изпява.

„Слава и ныне“ стихира на празника.
Тропари: на празника (3).
На утренята
На „Бог Господь“ тропари: на празника (2), „Слава и ныне“ на 
празника.
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14/27.05. Неделя VIII след Пасха. ПетдесетницаМАЙ

Стихословия редови. Седални от Триода.
Полиелей. Величание и избран псалом на празника. Малка 
ектения. Седален на празника, „Слава и ныне“ повтаряме го. „От 
юности моея…“, прокимен и Евангелие на празника. Евангелието 
не се изнася в средата на храма за поклонение.
Не пеем „Воскресение Христово видевше“, а направо 50 псалом. 
„Слава“ „Молитвами апостолов…“ „И  ныне“ „Молитвами 
Богородицы...“ стихира на празника „Царю небесный…“.

Канони – тропари на 12: (нашата практика е да изчитаме 
тропарите толкова колкото са)

На празника гл. 7 
припев: „Пресвятая Троице Боже наш, слава Тебе“.

На празника гл. 4 
припев: „Пресвятая Троице Боже наш, слава Тебе“.

Катавасия „Божественным покровен...“.
След 3 песен: седален на празника, „Слава и ныне“ повтаряме го.
След 6 песен: кондак и икос на празника.
На 9 песен: не пеем „Честнейшую…“. Няма празничен припев 
преди ирмоса.
Малка ектения.
Светилен на празника (2), „Слава и ныне“ другия светилен на 
празника.
На хвалитните стихири на 6 на празника.

„Слава и ныне“ стихира на празника.
Велико славословие. Тропар на празника.
На часовете
Тропар и кондак на празника.
На литургията
Антифони на празника.
Входен стих.
Вместо Трисвятое – „Елицы во Христа…“.
Прокимен, Апостол, Алилуия, Евангелие и причастен на 
празника.
Задостойник на празника.
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МАЙ15/28.05. Понеделник на I-та седмица след Петдесетница. Свети Дух

След отпуста на литургията царските двери и завесата се 
затварят.
Службата продължава с 9-ти час и вечерня на Свети Дух.

15/28.05. Понеделник на I-та седмица след 
Петдесетница. Свети Дух.
На ІХ час
Началото е с „Приидите поклонимся“. Ако има по-голяма пауза 
– с Трисвятое, но все още без „Царю небесный“.
След „Отче наш“, по време на кондака, ореховите клонки се 
поръсват със светена вода (няма молитва, не се казва нищо при 
поръсването) и се раздават при благословението след вечернята.
В края на часа, олтарната завеса се отваря.
В началото на завършващата молитвата на часа започва 
празничен трезвон, който спира при началния възглас на 
вечернята.
На вечернята
Приготвя се Триод за свещеника.
Начален възглас.
„Царю Небесный“ - изпява се и веднага „Приидите поклонимся…“.
103 псалом.
Велика ектения - има прошения, които трябва да се вземат от 
Триода.
На „Господи воззвах“ стихири на 6 – от хвалитните от утренята 
на празника.

„Слава и ныне“ „Царю небесный…“.
Вход с кадило. Велик прокимен.
І малка ектения с коленопреклонни молитви.
ЗРИ: На прошенията следващи коленопреклонните молитви, да 
не се изпусне думата „возстави“.
Сугуба ектения.
ІІ малка ектения с коленопреклонни молитви.
„Сподоби Господи…“.
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15/28.05. Понеделник на I-та седмица след Петдесетница. Свети ДухМАЙ

ІІІ малка ектения с коленопреклонни молитви.
Царските двери се затварят.
Просителна ектения.
Стиховни стихири.

„Слава и ныне“ стихира на празника.
„Ныне отпущаеши…“, Трисвятое, „Отче наш…“.

Царските двери се отварят.
Тропар на празника.
Свещеникът излиза през отворените царски двери.
Отпуст – особен.
На повечерието
Канон към св. Дух. Кондак на празника.
На полунощницата (четем килийно, а не в храма)
Празнична. След I Трисвятое – тропар на празника, след II 
Трисвятое  – кондак на празника. Не казваме заупокойните 
молитви и тропари, както и атонския завършек.
На утренята
Обичайно начало за славословна служба.
На „Бог Господь“ тропар на празника (2), „Слава и ныне“ тропар 
на празника.
Стихословия редови. Седални от Триода.

Канони:
На празника гл. 7 с ирмоса на 8 

припев: „Пресвятая Троице Боже наш, слава Тебе“.
На празника гл. 4 на 6 

припев: „Пресвятая Троице Боже наш, слава Тебе“.
Катавасия на празника след всяка песен.
След 3 песен седален към св. Дух „Всесвятый Дух“ от понеделник 
сутрин, „Слава и ныне“ повтаряме го.
След 6 песен кондак и икос на празника.
На 9 песен: не пеем „Честнейшую...“.
След 9 песен не пеем „Достойно есть...“
Светилен на празника (2), „Слава и ныне“ другия светилен на 
празника.
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МАЙ15/28.05. Понеделник на I-та седмица след Петдесетница. Свети Дух

На хвалитните стихири на 4, на празника.
„Слава и ныне“ стихира на празника.

Велико славословие. Тропар на празника. 
Празничен отпуст.
На часовете
Тропар и кондак на празника.
На литургията
Изобразителни антифони.
На блаженствата:

Песен 3 от първия канон на празника на 4.
Песен 6 от втория канон на празника на 4.
Входен стих на празника.

След входа тропар на празника, „Слава и  ныне“ кондак на 
празника.
Пеем Трисвятое.
Прокимен, Апостол, Алилуия, Евангелие и причастен на деня.
Задостойник на празника.
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21.05./03.06. Неделя І след Петдесетница, на всички светии. Гл. 8ЮНИ

ЮН И

21.05./03.06. Неделя І след Петдесетница, на 
всички светии. Гл. 8. Свв. Константин и Елена.
Възкресно бдение в съчетание със служба на всички светци и 
бденна служба на равноапостолите.
На IХ час
Тропар и кондак на празника.
На малката вечерня
На „Господи воззвах“ стихири възкресни на 4.

„Слава” на равноапостолите.
„И ныне“ богородичен (Малък догматик на гласа).

На стиховните стихири възкресна
Стиховните на равноапостолите с техните припеви.

„Слава” на равноапостолите.
„И ныне“ богородичен.

Тропари: възкресен, „Слава” на равноапостолите, „И ныне” 
богородичен възкресен по гласа на Славата.
На великата вечерня
На „Господи воззвах“ стихири на 10

3 възкресни от Триода,
4 на всички светии, 
3 на равноапостолите,
„Слава“ на светиите.
„И ныне“ догматик на владеещия глас.

Вход. Прокимен на деня. Паремии 3 на всички светии и 3 на 
равноапостолите.
Лития. Стихира на храма и на всички светии със Славата като 
стихира, на равноапостолите.

„Слава“ на равноапостолите. „И ныне“ богородичен възкресен 
от стиховните, по гласа на славата.

На стиховните стихири от Триода – възкресни.
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ЮНИ21.05./03.06. Неделя І след Петдесетница, на всички светии. Гл. 8

„Слава“ на всички светии. „И  ныне“ богородичен на реда 
богородичен възкресен от стиховните, по гласа на славата.

Тропари: „Богородице Дево“ (2), на равноапостолите (1).
На утренята
На „Бог Господь“ тропари: възкресен, на всички светии, „Слава“ 
на равноапостолите, „И ныне“ богородичен възкресен по гласа 
на славата.
Стихословия редови, седални от Триода.
Непорочни. Евлогитарий. Малка ектения. Ипакои, Седални на 
равноапостолите два,„Слава“ седалния след полиелея на реда, 
„И ныне“ богородичен на реда, Степенна и прокимен на гласа. 
Утринно възкресно Евангелие – 1: Мат. 116 (28:16-20).
„Воскресение Христово видевше“ (1). 50 псалом. „Слава“ 
„Молитвами апостолов…“ „И  ныне“ „Молитвами Богородицы 
...“. Възкресна стихира.
Канони:
Възкресен с ирмоса на 4 

припев „Слава Господи, святому воскресению Твоему“.
На равноапостолите на 4 

припев „Святии равноапостолнии Констатине и Елено, молите 
Бога о нас“.

На всички светии на 6 
припев „Вси святии, молите Бога о нас“.

Катавасия „Отверзу уста моя …“.
След 3 песен: Кондак и икос на равноапостолите, Седален 
на всички светии, „Слава“ на равноапостолите, „И  ныне“ 
богородичен на реда.
След 6 песен: кондак и икос на всички светии.
На 9 песен: пеем „Честнейшую …“.
Малка ектения.
„Свят Господь Бог наш“ (3) на владеещия глас.
Светилни: възкресен - I, на светиите, „Слава“ на равноапостолите 
(два за един) „И ныне“ богородичен от Триода.
На хвалитните стихири на 8.

3 възкресни на реда в Триода.
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2 на всички светии,
3 на равноапостолите, с допълнителните си стихове от 
вечерните стиховни:
„Вознесох избраннаго от людей Моих, обретох Давида раба 
моего.“
„Сего ради помаза тя, Боже, Бог Твой елеем радости“
„Слава“ на всички светии (третата хвалитна).
„И ныне“ „Преблагословенна еси ...“.

Велико славословие. Тропар на възкресен „Воскрес из гроба …“. 
Преди 1-ви час: „Слава и ныне“, Евангелска стихира I.
На часовете
На І час Тропар на възкресен,„Слава“ на всички светии.
Кондак възкресен.
На ІІІ час Тропар възкресен, „Слава“ на равноапостолите. 
Кондак на равноапостолите.
На VІ час Тропар на възкресен,„Слава“на всички светии.
Кондак на всички светии.
На ІХ час Тропар възкресен, „Слава“ на равноапостолите. 
Кондак възкресен.
На литургията
Блаженства на 12.

На гласа на 4.
На всички светии песен 3 на 4.
На равноапостолите песен 6 на 4.

След входа:
Тропари: възкресен, на всички светии, на равноапостолите.
Кондаци: „Слава“ на равноапостолите, „И  ныне“ на всички 
светии.
Прокимен възкресен със стиха си, и на всички светии.
Апостол на Неделята и на равноапостолите: 
Евр. 330 (11:33-12:2); Деян. 49 (26:1-5, 12-20).
Алилуия на светиите.
Евангелие на Неделята и на равноапостолите:
Мат. 38 (10:32-33,37-38;19:27-30); Иоан. 35 от полу (10:1-9).
Причастен: „Хвалите Господа…“ и „Радуйтеся…“.
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ЮНИ28.05./10.06. Неделя ІI след Петдесетница, на всички български светии

28.05./10.06. Неделя ІI след Петдесетница, на 
всички български светии и на всички преподобни 
и богоносни отци от Св. Гора. Гл. 1. Преп. Никита 
изповедник. Преп. Софроний Български.
Възкресно бдение в съчетание със служба на всички български 
светци.
Службата на дневните светци се пренася на повечерие или се 
служи друг ден.
На IХ час
Тропар (указан в Устава: „И нравом причастник…“ и кондак 
(общ) на свщмчка.
На малката вечерня
На „Господи воззвах“ стихири на 4 на гласа.

„Слава“ – славата от „Господи воззвах“ на светиите от малката 
вечерня гл. 8 „Вседержителю Господи…“.
„И ныне“ – малък догматик на гласа.

На стиховните – първата възкресна стихира и богородичните 
стихири дадени в Октоиха на малката вечерня.

„Слава“ славата от стиховните на светиите от малката вечерня.
„И ныне“ богородичен от малките по гласа на славата „Никтоже 
притекаяй к Тебе...“.

Отпустителен възкресен тропар на 1 гл., „Слава“ на светиите, 
„И ныне“ богородичен възкресен отпустителен тропар по гласа 
на славата.
На великата вечерня
На „Господи воззвах“ стихири на 10:

6 възкресни,
4 на светиите.
„Слава“ на светиите.
„И ныне“ догматик на владеещия глас.

Вход. Прокимен на деня. Паремии на светиите.
Лития. Стихира на храма и на светиите.
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28.05./10.06. Неделя ІI след Петдесетница, на всички български светииЮНИ

„Слава“ на светиите. „И  ныне“ богородичен възкресен на 
стиховните по гласа на славата.

Към литийните прошения добавяме „И всех святых в земли 
Болгарстей просиявших…“.
На стиховните стихири – възкресни.

„Слава“ на светиите. „И  ныне“ богородичен възкресен на 
стиховните по гласа на славата.

Тропари: „Богородице Дево“ (2), на светиите.
На утренята
На „Бог Господь“ тропари: възкресен (2), „Слава“ на светиите, 
„И ныне“ богородичен възкресен по гласа на славата.
Стихословия редови, седални възкресни. Към седалните след 
първото стихословие на „Слава и ныне“ богородичен на реда в 
Октоиха.
Непорочни. Евлогитарий. Малка ектения. Ипакои, степенна и 
прокимен на гласа. Утринно възкресно Евангелие – II Марк 70 
(16:1-8).
„Воскресение Христово видевше“. 50 псалом. „Слава“ 
„Молитвами апостолов…“ „И ныне“ „Молитвами Богородицы...“. 
Възкресна стихира.
Канони:
Възкресен с ирмоса на 4 

припев „Слава, Господи, святому воскресению Твоему“.
Богородичен на 2 

припев „Пресвятая Богородице, спаси нас“.
На светиите на 8 

припев „Вси святии земли Болгарския, молите Бога о нас“.
Катавасия „Отверзу уста моя…“.
След 3 песен: кондак и икос на светиите. Седален на светиите, 
„Слава и ныне“ богородичен на реда.
След 6 песен: кондак и икос възкресни.
На 9 песен: пеем „Честнейшую…“.
Малка ектения.
„Свят Господь Бог наш“ (3) на владеещия глас.
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ЮНИ28.05./10.06. Неделя ІI след Петдесетница, на всички български светии

Светилни: възкресен - II, „Слава“ на светиите, „И  ныне“ 
богородичен на възкресния светилен.
На хвалитните стихири на 8.

възкресни - 4.
на светиите с допълнителни стихове - 4.
„Воззваша праведнии и Господь услыша их.“
„Дивен Бог во святых своих, Бог Израилев.“
„Слава“ евангелска стихира ІI.
„И ныне“ „Преблагословенна еси...“.

Велико славословие. Тропар възкресен „Днесь спасение …“.
На часовете
Тропар възкресен, „Слава“ на светиите.
На І и VІ час: Кондак на светиите.
На ІІІ и ІХ час: Кондак възкресен.
На литургията
Блаженства на 10.

На гласа на 6.
На светиите песен 6 на 4.

След входа:
При Господски храм:

Тропари: възкресен и на светиите.
Кондаци: „Слава“ на светиите „И ныне“ възкресен.

При Богородичен храм:
Тропари: възкресен, на храма и на светиите.
Кондаци: възкресен, „Слава“ на светиите, „И ныне“ на храма.

При светийски храм:
Тропари: възкресен и на светиите.
Кондаци: възкресен, „Слава“ на светиите, „И  ныне“ 
„Предстательство христиан…“.
Прокимен възкресен със стиха си, и на светиите гл. 7 „Честна 
пред Господем смерть преподобных Его“.
Апостол на деня и светиите – Рим. 81 от полу (2:10-16); Евр. 330 
(11:33-12:2).
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04/17.06. Неделя ІII след Петдесетница. Гл. 2.  Свт. Митрофан, патр. ЦариградскиЮНИ

Алилуия гласа и на светиите гл. 8 „Веселитеся о Господе и 
радуйтеся праведнии“.
Евангелие на деня и на светиите – Мат. 9 (4:18-23); Мат. 10 (4:25-
5:12).
Причастен: „Хвалите Господа…“ и „Радуйтеся…“.

04/17.06. Неделя ІII след Петдесетница. Гл. 2.  
Свт. Митрофан, патр. Цариградски. 
Възкресно бдение в съчетание със служба без празничен знак.
На IХ час
Тропар (указан в Устава: „Мученик Твой Господи…“ и кондак 
(общ) на мчка.
На малката вечерня
Стихири и тропари от Октоиха.
На великата вечерня
На „Господи воззвах“ стихири на 10.

възкресни 7,
на светителя 3.
„Слава и ныне“ догматик на владеещия глас.

Вход. Прокимен на деня.
На стиховните стихири на гласа.

„Слава и ныне“ богородичен възкресен на гласа.
Тропари: „Богородице Дево...“ (3).
На утренята
На „Бог Господь“ тропари: възкресен (2), „Слава“ на светителя, 
„И ныне“ богородичен възкресен отпустителен тропар по гласа 
на славата.
Стихословия редови. Седални от Октоиха. След І стихословие 
на „Слава и ныне“ богородичен възкресен отпустителен тропар 
на владеещия глас.
Непорочни. Евлогитарий. Ипакои, степенни и прокимен на 
гласа. Утринно възкресно Евангелие – III: Марк 71 (16:9-20). 
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ЮНИ04/17.06. Неделя ІII след Петдесетница. Гл. 2. Свт. Митрофан, патр. Цариградски

След 50 псалом „Слава“ „Молитвами апостолов…“ и до канона 
всичко възкресно.
Канони:
Възкресен с ирмоса на 4 

припев: „Слава, Господи, святому воскресению Твоему.“
Кръстовъзкресен на 3 

припев: „Слава, Господи, Кресту Твоему Честному и 
воскресению“.

Богородичен на 3 
припев: „Пресвятая Богородице, спаси нас.“

На светителя на 4 
припев: „Светителю отче Митрофане, моли Бога о нас“.

Катавасия „Отверзу уста моя“ гл. 4.
След 3 песен: кондак и икос на светителя, кондак на светителя след 
3-та песен, седален на светителя, „Слава и ныне“ богородичен на 
реда.
След 6 песен: кондак и икос възкресни.
На 9 песен: пеем „Честнейшую …“.
„Свят Господь Бог наш“ (3) на владеещия глас.
Светилни: възкресен - III, „Слава“ светилен на светителя, 
„И ныне“ богородичен на възкресния светилен.
На хвалитните стихири възкресни на 8.

„Слава“ евангелска стихира - III.
„И ныне“ „Преблагословенна Еси ...“.

Велико славословие. Тропар възкресен „Воскрес из гроба ...“.
На часовете
Тропари: възкресен, „Слава“ на светителя.
Кондак възкресен.
На литургията
Блаженства на 8: възкресни
След входа:

При Господски храм:
Тропари: възкресен и на светителя.
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1/24.06. Неделя ІV след Петдесетница. Гл. 3. Свв. апп. Вартоломей и ВарнаваЮНИ

Кондаци:, „Слава“ на светителя след 6-та песен, „И  ныне“ 
възкресен.

При Богородичен храм:
Тропари: възкресен, на храма и на светителя.
Кондаци: възкресен, „Слава“ на светителя след 6-та песен, 
„И ныне“ на храма.

При светийски храм:
Тропари: възкресен, на храма и на светителя.
Кондаци: възкресен, на храма, „Слава“ на светителя след 6-та 
песен, „И ныне“ „Предстательство христиан...“.
Прокимен, Алилуия и причастен – възкресни.
Апостол и Евангелие – на деня. 
Рим. 88 (5:1-10); Мат. 18 (6:22-33).

11/24.06. Неделя ІV след Петдесетница. Гл. 3. 
Свв. апп. Вартоломей и Варнава. Събор на свв. 
китайски мъченици. Икона на св. Богородица 
„Достойно ест“
Възкресна служба в съчетание с полиелейна служба. Бденната 
служба на иконата се премества в друг ден.
На ІХ час
Тропар (указан в Устава: „И нравом причастник…“ и кондак 
(общ) на свщмчка.
Малка вечерня
На „Господи воззвах“ стихири на 4 на гласа.

„Слава“ на апостолите.
„И ныне“ малък догматик на владеещия глас.

На стиховните възкресна стихира, стихирите на апостолите от 
вечернята.

„Слава“ на апостолите – стихирата след 50 псалом. „И ныне“ 
богородичен по гласа на славата.



127

ЮНИ1/24.06. Неделя ІV след Петдесетница. Гл. 3. Свв. апп. Вартоломей и Варнава

Тропари: Възкресен, „Слава“ на апостолите, „И  ныне“ 
богородичен отпустителен възкресен по гласа на славата.
На великата вечерня
На „Господи воззвах“ стихири на 10:

на гласа 4,
на апостол Вартоломей 3,
на апостол Варнава 3.
„Слава“ на апостол Варнава.
„И ныне“ догматик на владеещия глас.

Вход. Прокимен на деня. Паремии на апостолите.
Лития не служим.
На стиховните възкресни стихири на гласа.

„Слава“ на апостол Варнава.
„И ныне“ богородичен по гласа на славата.

Тропари: „Богородице Дево“ (3).
На утренята
На „Бог Господь“ тропари възкресен (2),  „Слава“ на апостолите, 
„И  ныне“ богородичен възкресен отпустителен по гласа на 
славата.
Стихословия редови. Седални от Октоиха. 
Полиелей. Величание (2) и избран псалом на апостолите. 
Евлогитарий. Ипакои на гласа. Седални на апостолите, дадени 
след катизмите без богородичните, „Слава“ полиелейният 
седален на ап. Варнава, „И ныне“ богородичен на гл. 8 след 3-та 
песен от службата 08.06 „Божественою всеоружие восприим…“. 
Степенна и прокимен на гласа. Утринно възкресно Евангелие – 
IV: Лк. 112 (24:1-12). До канона всичко възкресно.
Канони:
Възкресен на 4

припев: „Слава, Господи, святому воскресению Твоему“.
Богородичен на 2

припев: „Пресвятая Богородице, спаси нас“.
На апостол Вартоломей на 4

припев: „Святый апостоле Вартоломее, моли Бога о нас“.
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На апостол Варнава на 4
припев: „Святый апостоле Варнаво, моли Бога о нас“.

Катавасия „Отверзу уста моя ...“
След 3 песен: кондак  и икос на ап. Вартоломей, кондак и икос 
на ап. Варнава след ІІІ песен, седален на ап. Вартоломей, „Слава“ 
седален на ап. Варнава, „И ныне“ богородичен на реда.
След 6 песен: кондак и икос възкресни.
На 9 песен: пеем „Честнейшую ...“
„Свят Господь Бог наш“ (3) на владеещия глас.
Светилни: възкресен - IV, „Слава“ на апостолите, „И  ныне“ 
богородичен на възкресния светилен.
На хвалитните стихири на 8.

Възкресни на 4.
На апостолите на 4 със славата и припевите от вечерните 
стиховни:
„Во всю землю изыде вещание их, и в концы вселенныя глаголы 
их.“
„Небеса поведают славу Божию, творение же руку Его 
возвещает тверд.“
„Слава“ Евангелска стихира – IV.
„И ныне“ „Преблагословенна еси ...“.

Велико славословие. Тропар възкресен „Днесь спасение...“.
На часовете
Тропар възкресен, „Слава“ на апостолите.
На I час: Кондак на ап. Вартоломей.
На III и IX час: Кондак възкресен.
На VI час: Кондак на ап. Варнава.
На литургията
Блаженства на 12.

На гласа на 4.
На ап. Вартоломей песен 3 на 4.
На ап. Варнава песен 6 на 4.

След входа:
При Господски храм:
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ЮНИ1/24.06. Неделя ІV след Петдесетница. Гл. 3. Свв. апп. Вартоломей и Варнава

Тропари: възкресен, на апостолите.
Кондаци: на ап. Вартоломей. „Слава“ на ап. Варнава, „И ныне“ 
възкресен.

При Богородичен храм:
Тропари: възкресен, на храма, на апостолите.
Кондаци: възкресен, на ап. Вартоломей. „Слава“ на ап. Варнава, 
„И ныне“ на храма.

При светийски храм:
Тропари: възкресен, на храма, на апостолите.
Кондаци: възкресен, на храма, на ап. Вартоломей. „Слава“ на ап. 
Варнава, „И ныне“ „Предстательство христиан...“
Прокимен, Алилуия и причастен - на гласа и на апостолите.
„Хвалите Господа…“ и „Во всю землю изыде…“
Апостол и Евангелие - на неделята и на апостолите.
Рим. 93 (6:18-23); Деян. 28 (11:19-26, 29-30).
Мат. 25 (8:5-13); Лк. 51 (10:16-21).
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18.06./01.07. Неделя V след Петдесетница. Гл. 4. Мчк ЛеонтийЮЛИ

ЮЛ И

18.06./01.07. Неделя V след Петдесетница. Гл. 4. 
Мчк Леонтий. 
Възкресно бдение в съчетание със служба без празничен знак.
На IХ час
Тропар на светител Йоан, „Слава” на мъчениците.
Кондак на светител Йоан.
На малката вечерня
Стихири и тропари от Октоиха.
На вечернята
На „Господи воззвах“ стихири на 10.
7 възкресни,
 3 на мъченика.

„Слава“ на мъченика.
„И ныне“ догматик на владеещия глас.

Вход. Прокимен на деня.
На стиховните стихири на гласа.

„Слава“ на мъченика.
„И  ныне“ възкресен богородичен на стиховните по гласа на 
славата.

Тропари: „Богородице Дево...“ (3).
На утренята
На „Бог Господь“ тропари: възкресен (2), „Слава“ на мъченика, 
„И  ныне“ богородичен възкресен отпустителен тропар по гласа 
на славата.
Стихословия редови. Седални от Октоиха.
Непорочни. Евлогитарий. Ипакои, степенни и прокимен на 
гласа. Утринно възкресно Евангелие – V: Лк. 113 (24:12-35). 
След 50 псалом „Слава“ „Молитвами апостолов…“ и до канона 
всичко възкресно.
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Канони:
Възкресен с ирмоса на 4 

припев: „Слава, Господи, святому воскресению Твоему.“
Кръстовъзкресен на 3 

припев: „Слава, Господи, Кресту Твоему Честному и 
воскресению.“

Богородичен на 3 
припев: „Пресвятая Богородице, спаси нас.“

На мъченика на 4 
припев: „Святый мучениче Леонтие, моли Бога о нас“.

Катавасия „Отверзу уста моя“ гл. 4.
След 3 песен: кондак и икос на мъченика, седален на мъченика, 
„Слава и ныне“ богородичен на реда.
След 6 песен: кондак и икос възкресни.
На 9 песен: пеем „Честнейшую…“.
„Свят Господь Бог наш“ (3) на владеещия глас.
Светилни: възкресен - V, „Слава“ на мъченика, „И  ныне“ 
богородичен на възкресния светилен.
На хвалитните стихири възкресни на 8.

„Слава“ евангелска стихира – V.
„И ныне“ „Преблагословенна Еси...“.

Велико славословие. Тропар възкресен „Воскрес из гроба ...“.
На часовете
Тропари: възкресен, „Слава“ на мъченика.
Кондак възкресен.
На литургията
Блаженства на гласа на 8.
След входа:

При Господски храм:
Тропари: възкресен и на мъченика.
Кондаци: „Слава“ на мъченика, „И ныне“ възкресен.

При Богородичен храм:
Тропари: възкресен, на храма и на мъченика.
Кондаци: възкресен, „Слава“ на мъченика, „И ныне“ на храма.
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При светийски храм:
Тропари: възкресен, на храма и на мъченика.
Кондаци: възкресен, на храма, „Слава“ на мъченика, „И ныне“ 
„Предстательство христиан...“.
Прокимен, Алилуия и причастен – възкресни и на мъченика.
Апостол и Евангелие – на деня и на мъченика.
„Хвалите Господа с небес…“ и „В памят вечную…“
Рим. 103 (10:1-10); Деян. 29 (12:1-11).
Мат. 28 (8:28-9:1); Иоан. 52 (15:17-16:2).

25.06./08.07. Неделя VI след Петдесетница, Гл. 5. 
Препмчца Феврония.
Възкресно бдение в съчетание със служба без празничен знак и 
Отдание на св. Йоан Предтеча.
На IX час
Тропар и кондак на св. Йоан Предтеча.
Малка вечерня
Стихири и тропари от Октоиха.
Велика вечерня
На „Господи воззвах“ стихири на 10. 

4 възкресни,
3 на Предтечата,
3 на преподобномъченицата.
„Слава“ на Предтечата.
„И ныне“ догматик на владеещия глас.

Вход. Прокимен на деня.
Литията не служим.
На стиховните стихири на гласа.

 „Слава и ныне“ на Предтечата на реда от  вечерните стиховни.
Тропари: „Богородице Дево“ (3).
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На утренята
На „Бог Господь“ тропари: възкресен, на Предтечата, „Слава“ 
на преподобномъченицата, „И  ныне“ възкресен богородичен 
отпустителен по гласа на славата.
Стихословия редови. Седални от Октоиха. След първото 
стихословие, на „Слава и ныне“ богородичен възкресен 
отпустителен тропар на владеещия глас.
Непорочни. Евлогитарий. Ипакои, степенни и прокимен на 
гласа. Утринно възкресно Евангелие – VI: Лк. 114 (24:36-53). До 
канона всичко възкресно.
Канони:
Възкресен на 4

припев: „Слава, Господи, святому воскресению Твоему“.
Богородичен на 2 

припев: „Пресвятая Богородице, спаси нас.“
На Предтечата на 4 

припев: „Предтече Спасов Иоанне, моли Бога о нас“.
На преподобномъченицата на 4 

припев: „Святая преподобномученице Февроние, моли Бога о 
нас“.

Катавасия „Отверзу уста моя“.
След 3 песен: кондак и икос на Предтечата, кондак на 
преподобномъченицата, седален на Предтечата, „Слава“ седален 
на преподобномъченицата, „И ныне“ богородичен на реда.
След 6 песен: кондак и икос възкресни.
На 9 песен: пеем „Честнейшую…“.
„Слава-та“ на Предтечата от утринните стиховни „Иже от 
пророка пророка…“ може да се присъедини към тропар от 
канона на 9 песен. 
„Свят Господь Бог наш“ (3) на владеещия глас.
Светилни: възкресен -VI, „Слава“ на Предтечата, „И  ныне“ 
богородичен на възкресния светилен.
На хвалитните стихири възкресни на 8

„Слава“ евангелска стихира - VI.
„И ныне“ „Преблагословенна еси…“.
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Велико славословие. Тропар възкресен „Днесь спасение...“.
На I и VI час: 
Тропар възкресен, „Слава“ на Предтечата, 
Кондак възкресен.
На III и IX час:
Тропар възкресен, „Слава“ на преподобномъченицата.
Кондак възкресен.
На литургията
Блаженства на гласа на 8.
След входа:

При Господски храм:
Тропари: възкресен, на Предтечата и на преподобномъченицата.
Кондаци: на Предтечата, „Слава“ на преподобномъченицата, 
„И ныне“ възкресен.

При Богородичен храм:
Тропари: възкресен, на храма, на Предтечата и на 
преподобномъченицата.
Кондаци: възкресен, на Предтечата, „Слава“ на 
преподобномъченицата, „И ныне“ на храма.

При светийски храм:
Тропари: възкресен, на храма, на Предтечата и на 
преподобномъченицата.
Кондаци: възкресен, на храма, на Предтечата, „Слава“ 
на преподобномъченицата, „И  ныне“ „Предстательство 
християн…“
Прокимен, Алилуия и причастен – възкресни и на 
преподобномъченицата.
„Хвалите Господа…“ и „В памят вечную…“
Апостол и Евангелие – на деня и на преподобномъченицата. 
Рим. 110 (12:6-14); 2 Кор. 181 (6:1-10);
Мат. 29 (9:1-8); Лк. 33 (7:36-50).
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ЮЛИ02/15.07. Неделя VII след Петдесетница. Гл. 6

02/15.07. Неделя VII след Петдесетница. Гл. 6. 
Полагане на честната риза на ПресветаБогородица 
във Влахернския храм. Свт. Иувеналий, патр. 
Йерусалимски.
Възкресно бдение в съчетание със славословна служба.
На ІХ час
Тропар на преподобни Йоан Рилски, „Слава“ на безсребрениците. 
Кондак на преподобния.
Малка вечерня
На „Господи воззвах“ стихири възкресни.
На стиховните стихири една възкресна и стиховните стихири на 
Ризата на Пресв. Богородица,
   „Слава и ныне“ на Ризата на Пресв. Богородица.
Тропари от Октоиха.
Велика вечерня
На „Господи воззвах“ стихири на 10. 

възкресни 6,
на Ризата на Пресв. Богородица 4.
„Слава“ на Ризата на Пресв. Богородица.
„И ныне“ догматик на владеещия глас.

Вход. Прокимен на деня.
Лития не служим.
На стиховните стихири на гласа.

„Слава и ныне“ на Ризата на Пресв. Богородица.
Тропари: „Богородице Дево“ (3).
На утренята
На „Бог Господь“ тропари: възкресен (2), „Слава и ныне“ на 
Ризата на Пресв. Богородица.
Стихословия редови. Седални от Октоиха. След  І стихословие 
на „Слава и ныне“ богородичен възкресен отпустителен тропар 
на владеещия глас.
Полиелей. Евлогитарий. Ипакои, степенни и прокимен на гласа. 
Утринно възкресно Евангелие – VII: Иоан 63 (20:1-10). След 50 
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псалом „Слава“ „Молитвами апостолов…“ и до канона всичко 
възкресно.
Канони:
Възкресен с ирмоса на 4

припев: „Слава, Господи, святому воскресению Твоему.“
Богородичен на 2 

припев: „Пресвятая Богородице, спаси нас.“
На Ризата на Пресв. Богородица двата канона на 8 

припев: „Пресвятая Богородице, спаси нас.“
Катавасия „Отверзу уста моя...“ гл. 4.
След 3 песен: кондак и икос на Ризата на Пресв. Богородица, 
седален на Ризата на Пресв. Богородица, „Слава и ныне“ същия 
седален.
След 6 песен: кондак и икос възкресни.
На 9 песен: пеем „Честнейшую…“.
„Свят Господь Бог наш“ (3) на владеещия глас.
Светилни: възкресен - VІІ, „Слава“ на Ризата на Пресв. 
Богородица, „И ныне“ на Ризата на Пресв. Богородица.
На хвалитните стихири на 8.

Възкресни на 4.
На Ризата на Пресв. Богородица на 4 – със славата и 
допълнителни припеви от вечерните стиховни:
„Воскресни, Господи, в покой Твой, Ты, и кивот святыни Твоея“
„Лицу Твоему помолятся богатии людстии“
„Слава“ евангелска стихира – VII.
„И ныне“ „Преблагословенна еси...“.

Велико славословие. Тропар възкресен „Воскрес из гроба ...“.
На часовете
тропари възкресен, „Слава“ на Ризата на Пресв. Богородица.
На I и VI час: 
Кондак на Ризата на Пресв. Богородица.
На III и IX час:
Кондак възкресен.
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ЮЛИ09/22.07. Неделя VIII след Петдесетница. Гл. 7

На литургията
Блаженства на 10.

На гласа на 6,
на Ризата на Пресв. Богородица, песен 3-та на 4 (от двата 
канона).

След входа:
При Господски храм:

Тропари: възкресен и на Богородица.
Кондаци: „Слава“ възкресен, „И  ныне“ на Ризата на Пресв. 
Богородица.

При Богородичен храм:
Тропари: възкресен, на Ризата на Пресв. Богородица.
Кондаци: „Слава“ възкресен, „И  ныне“ на Ризата на Пресв. 
Богородица.

При светийски храм:
Тропари: възкресен, на Ризата на Пресв. Богородица и на храма.
Кондаци: възкресен, „Слава“ на храма, „И  ныне“ на Ризата на 
Пресв. Богородица.
Прокимен, Алилуия и причастен – възкресни и на Богородица.
Богородичен стих на „Алилуията“: „Воскресни, Господи, в покой 
Твой, Ты, и кивот святыни Твоея“. Указан в Устава и Минея.
Причастни: „Хвалите Господа…“ и „Чашу спасения…“
Апостол и Евангелие – на деня и на Богородица.
Рим. 116 (15:1-7); Евр. 320 (9:1-7).
Мат. 33 (9:27-35); Лк. 54 (10:38-42, 11:27-28).

09/22.07. Неделя VIII след Петдесетница. Гл. 7. 
Свщмчк Панкратий, еп. Тавроменийски. свт. 
Теодор, еп. Едески.
Възкресно бдение в съчетание с проста служба.
На ІХ час
Тропар и кондак на великомъченика.
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Малка вечерня
Стихири и тропари от Октоиха.
Велика вечерня
На „Господи воззвах“ стихири на 10. 

7 възкресни,
3 на свещеномъченика.
„Слава и ныне“ догматик на владеещия глас.

Вход. Прокимен на деня.
Лития не служим.
На стиховните стихири на гласа.

„Слава и ныне“ на реда.
Тропари: „Богородице Дево“ (3).
На утренята
На „Бог Господь“ тропари: възкресен (2), „Слава“ на 
свещеномъченика, „И ныне“ богородичен възкресен 
отпустителен по гласа на славата.
Стихословия редови. Седални от Октоиха. След  І стихословие 
на „Слава и ныне“ богородичен възкресен отпустителен тропар 
на владеещия глас.
Полиелей. Евлогитарий. Ипакои, степенни и прокимен на гласа. 
Утринно възкресно Евангелие – VIII: Иоан 64 (20:11-18). След 50 
псалом „Слава“ „Молитвами апостолов…“ и до канона всичко 
възкресно.
Канони:
Възкресен с ирмоса на 4

припев: „Слава, Господи, святому воскресению Твоему.“
Кръстовъзкресен на 3 

припев: „Слава, Господи, Кресту Твоему Честному и 
воскресению.“

Богородичен на 3 
припев: „Пресвятая Богородице, спаси нас.“

На свещеномъченика на 4 
припев: „Святый свещеномучениче Панкратие, моли Бога о 
нас.“
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Катавасия „Отверзу уста моя...“ гл. 4.
След 3 песен: кондак на свещеномъченика, седален на 
свещеномъченика, „Слава и ныне“ богородичен на реда.
След 6 песен: кондак и икос възкресни.
На 9 песен: пеем „Честнейшую…“.
„Свят Господь Бог наш“ (3) на владеещия глас.
Светилни: възкресен - VІІІ, „Слава и ныне“ богородичен 
възкресен.
На хвалитните стихири възкресни на 8.

„Слава“ евангелска стихира – VIII.
„И ныне“ „Преблагословенна еси...“.

Велико славословие. Тропар възкресен „Днес спасение...“.
На часовете
тропари възкресен, „Слава“ на свещеномъченика.
Кондак възкресен.
На литургията
Блаженства на гласа на 8.
След входа:

При Господски храм:
Тропари: възкресен и на свещеномъченика.
Кондаци: „Слава“ на свещеномъченика, „И ныне“ възкресен.

При Богородичен храм:
Тропари: възкресен, на храма, на свещеномъченика.
Кондаци: възкресен, „Слава“ на свещеномъченика, „И ныне“ на 
храма.

При светийски храм:
Тропари: възкресен, на храма и на свещеномъченика.
Кондаци: възкресен, на храма, „Слава на свещеномъченика, 
„И ныне“ „Предстателство христиан…“.
Прокимен, Алилуия и причастен – възкресни.
Апостол и Евангелие – на деня.
12 Кор. 124 (1:10-18); Мат. 58 (14:14-22). 



140

16/29.07. Неделя IХ след Петдесетница. Гл. 8ЮЛИ

16/29.07. Неделя IХ след Петдесетница. Гл. 8. На 
свв. отци от Шестте Вселенски събора. Свщмчк 
Атиноген, еп. Ираклеополски и 10-те му ученици.
Възкресно бдение в съчетание със служба на отци.
Службата на вселенския светец се изчита на повечерие. 
Службата на отците е дадена в Менията след редовата служба 
за 16.07.
На ІХ час
Тропар и кондак на мъчениците.
Малка вечерня
Стихири и тропари от Октоиха.
Велика вечерня
На „Господи воззвах“ стихири на 10. 

4 възкресни,
6 на отците, като добавяме и славата от литията.
„Слава“ на отците. „И ныне“ догматик на владеещия глас.

Вход. Прокимен на деня. Паремии на отците.
Литията не служим.
На стиховните стихири на гласа.

„Слава“ на отците.
„И ныне“ богородичен възкресен по гласа на славата.

Тропари: „Богородице Дево…“ (2) и на отците.
На утренята
На „Бог Господь“ тропари: възкресен (2), „Слава“ на отците, 
„И  ныне“ възкресен богородичен отпустителен по гласа на 
славата.
Стихословия редови. Седални от Октоиха. След първото 
стихословие, на „Слава и  ныне“ богородичен възкресен 
отпустителен тропар на владеещия глас.
Непорочни. Евлогитарий. Ипакои, степенни и прокимен на 
гласа. Утринно възкресно Евангелие – IХ: Иоан 65 (20:19-31). До 
канона всичко възкресно.
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ЮЛИ16/29.07. Неделя IХ след Петдесетница. Гл. 8

Канони:
Възкресен на 4

припев: „Слава Господи святому воскресению Твоему“.
Богородичен на 2 

припев: „Пресвятая Богородице, спаси нас“.
На отците двата канона на 8 

припев: „Святые отцы, молите Бога о нас“.
Катавасия „Отверзу уста моя…“.
След 3 песен: кондак и икос възкресни, седален на отците,
„Слава и ныне“ техният богородичен.
След 6 песен: кондак и икос на отците.
На 7 песен вторият канон на отците вместо богородичен има 
троичен – припев „И ныне“.
На 9 песен: пеем „Честнейшую“.
„Свят Господь Бог наш“ (3) на владеещия глас.
Светилни: възкресен - IХ, „Слава“ на отците, „И  ныне“ 
богородичен към светилния на отците от Минея.
На хвалитните стихири на 8

Възкресни на 4.
На отците на 4, със стиховете: „Благословен еси Господи 
Боже отец наших, и хвално и прославлено имя Твое во веки.“ 
„Соберите ему преподобныя Его, завещающыя завет Его о 
жертвах“.
„Слава“ на отците. „И ныне“ „Преблагословенна еси…“.

Велико славословие. Тропар възкресен „Воскрес из гроба...“.
След отпуста и „Богохранимую...“, „Слава и ныне“ евангелска 
стихира - IХ.
На часовете
тропар възкресен, „Слава“ на отците.
На I и VI час, Кондак възкресен.
На III и IX час, Кондак на отците.
На литургията
Блаженства на 10.

На гласа на 6.
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16/29.07. Неделя IХ след Петдесетница. Гл. 8ЮЛИ

На отците песен 3 на 4 от двата канона.
След входа:

При Господски храм:
Тропари: възкресен и на отците.
Кондаци: „Слава“ на отците, „И ныне“ възкресен.

При Богородичен храм:
Тропари: възкресен, на храма и на отците.
Кондаци: възкресен, „Слава“ на отците, „И ныне“ на храма.

При светийски храм:
Тропари: възкресен и на отците.
Кондаци: възкресен, „Слава“ на отците, „И  ныне“ 
„Предстательство християн…“.
Прокимен и Алилуия: на гласа и на отците.
Апостол и Евангелие: на деня и на отците.
1 Кор. 128 (3:9-17); Евр. 334 (13:7-16).
Мат. 59 (14:22-34); Иоан 56 (17:1-13).
Причастен: възкресен (на деня) и на отците.
„Хвалите Господа…“ и „Радуйтеся праведнии о Господе…“
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АВГУСТ23.07/05.08. Неделя Х след Петдесетница. Гл. 1. Мчци Трофим, Теофил и др

А В Г УС Т

23.07/05.08. Неделя Х след Петдесетница. Гл. 1. 
Мчци Трофим, Теофил и др.
Възкресно бдение в съчетание с проста служба. 
На IX час
Тропар на равноапостолната, „Слава“ на свщмчк Фока. Кондак 
на свщмчка.
Малка вечерня
Стихири и тропари от Октоиха.
Велика вечерня
На „Господи воззвах“ стихири на 10. 

възкресни 7,
на мъчениците 3.
„Слава и ныне“ догматик на владеещия глас.

Вход. Прокимен на деня.
Литията не служим.
На стиховните стихири на гласа.

„Слава и ныне“ богородичен на реда.
Тропари: „Богородице Дево…“ (3).
На утренята
На „Бог Господь“ тропари: възкресен (2), „Слава“ на мъчениците, 
„И  ныне“ възкресен богородичен отпустителен по гласа на 
славата.
Стихословия редови. Седални от Октоиха. След първото 
стихословие, на „Слава и ныне“ богородичен възкресен 
отпустителен тропар на владеещия глас.
Непорочни. Евлогитарий. Ипакои, степенни и прокимен на 
гласа. Утринно възкресно Евангелие – Х: Иоан 66 (21:1-14). До 
канона всичко възкресно.
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23.07/05.08. Неделя Х след Петдесетница. Гл. 1. Мчци Трофим, Теофил и дрАВГУСТ

Канони:
Възкресен на 4

припев: „Слава, Господи, святому воскресению Твоему“.
Кръстовъзкресен на 3 

припев: „Слава, Господи, Кресту Твоему Честному и 
воскресению.“

Богородичен на 3 
припев: „Пресвятая Богородице, спаси нас.“

На мъчениците на 4 
припев: „Святии мученицы, молите Бога о нас“.

Катавасия „Отверзу уста моя…“.
След 3 песен: седален на мъчениците, „Слава и  ныне“ техния 
богородичен.
След 6 песен: кондак и икос възкресни.
На 9 песен: пеем „Честнейшую…“.
„Свят Господь Бог наш“ (3) на владеещия глас.
Светилни: възкресен - Х, „Слава и  ныне“ богородичен на 
възкресния светилен.
На хвалитните стихири възкресни на 8.

„Слава“ евангелска стихира - Х.
„И ныне“ „Преблагословенна еси…“.

Велико славословие. Тропар възкресен „Днес спасение...“.
На часовете
Тропар възкресен, „Слава“ на мъчениците.
Кондак възкресен.
На литургията
Блаженства на гласа на 8.
След входа:

При Господски храм:
Тропари: възкресен и на мъчениците.
Кондаци: „Слава и ныне“ възкресен.

При Богородичен храм:
Тропари: възкресен, на храма и на мъчениците.
Кондаци: „Слава“ възкресен, „И ныне“ на храма.
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АВГУСТ30.07./12.08. Неделя XI след Петдесетница. Гл. 2. Свв. апп. от 70-те Сила, Силуан и др

При светийски храм:
Тропари: възкресен, на храма и на мъчениците.
Кондаци: възкресен, „Слава“ на храма, „И ныне“ „Предстательство 
християн…“
Прокимен, Алилуия и причастен – възкресни.
Апостол и Евангелие – на деня.
1 Кор. 131 (4:9-16); Мат. 72 (17:14-23).

30.07./12.08. Неделя XI след Петдесетница. Гл. 2. 
Свв. апп. от 70-те Сила, Силуан и др.
Възкресно бдение в съчетание със служба без празничен знак.
На ІХ час
Тропар на свщмчка, „Слава“ на мчка.
Кондак на свщмчка.
Малка вечерня
Стихири и тропари от Октоиха.
Велика вечерня
На „Господи воззвах“ стихири на 10. 

възкресни 7,
на апостолите 3,
„Слава и ныне“ догматик на владеещия глас.

Вход. Прокимен на деня.
Литията не служим.
На стиховните стихири на гласа.

„Слава и ныне“ на реда.
Тропари: „Богородице Дево…“ (3).
На утренята
На „Бог Господь“ тропари: възкресен (2), „Слава“ на апостолите, 
„И  ныне“ богородичен възкресен отпустителен по гласа на 
славата.
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30.07./12.08. Неделя XI след Петдесетница. Гл. 2. Свв. апп. от 70-те Сила, Силуан и дрАВГУСТ

Стихословия редови. Седални от Октоиха. След първото 
стихословие, на „Слава и ныне“ богородичен възкресен 
отпустителен тропар на владеещия глас.
Непорочни. Евлогитарий. Ипакои, степенни и прокимен на 
гласа. Утринно възкресно Евангелие – ХI: Иоан 67 (21:15-25). До 
канона всичко възкресно.
Канони:
Възкресен на 4

припев: „Слава, Господи, святому воскресению Твоему“.
Кръстовъзкресен на 3 

припев: „Слава, Господи, Кресту Твоему Честному и 
воскресению.“

Богородичен на 3 
припев: „Пресвятая Богородице, спаси нас.“

На апостолите на 4 
припев: „Светии апостоли, молите Бога о нас“.

Катавасия „Отверзу уста моя…“.
След 3 песен: кондак на апостолите, седален на апостолите, 
„Слава и ныне“ техния богородичен.
След 6 песен: кондак и икос възкресни.
На 9 песен: пеем „Честнейшую…“.
„Свят Господь Бог наш“ (3) на владеещия глас.
Светилни: възкресен - ХI, „Слава и ныне“ богородичен възкресен.
На хвалитните стихири възкресни на 8

„Слава“ евангелска стихира - ХI.
„И ныне“ „Преблагословенна еси…“.

Велико славословие. Тропар възкресен „Воскрес из гроба...“.
На часовете
Тропар възкресен, „Слава“ на апостолите.
Кондак възкресен.
На литургията
Блаженства на гласа на 8
След входа:

При Господски храм:
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АВГУСТ06/19.08. Неделя XІІ след Петдесетница. Преображение Господне

Тропари: възкресен и на апостолите.
Кондаци: „Слава“ на апостолите, „И ныне“ възкресен.

При Богородичен храм:
Тропари: възкресен, на храма и на апостолите.
Кондаци: възкресен, „Слава“ на апостолите, „И ныне“ на храма.

При светийски храм:
Тропари: възкресен, на храма и на апостолите.
Кондаци: възкресен, на храма, „Слава“ на апостолите, „И ныне“ 
„Предстательство християн…“
Прокимен, Алилуия и причастен – възкресни.
Апостол и Евангелие – на деня.
1 Кор. 141 (9:2-12); Мат. 77 (18:23-35).

06/19.08. Неделя XІІ след Петдесетница. 
Преображение Господне.
Господски празник.
На ІХ час
Тропар и кондак на предпразненството.
На малката вечерня.
Стихири и тропар на празника.
На великата вечерня
Пеем „Блажен муж…”
На „Господи воззвах“ стихири на празника на 8.

„Слава и ныне“ стихира на празника.
Вход. Прокимен на деня. Паремии на празника.
На литията стихири на празника.

„Слава“ на празника, „И ныне“ на празника.
На стиховните стихири на празника.

„Слава и ныне“ стихира на празника.
Тропари: на празника (3).
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06/19.08. Неделя XІІ след Петдесетница. Преображение ГосподнеАВГУСТ

На утренята
На „Бог Господь“ тропари: на празника (2), „Слава и ныне“ на 
празника.
Стихословия редови. Седални на празника.
Полиелей. Величание и избран псалом на празника. Малка 
ектения. Седален на празника, „Слава и ныне“ на празника. „От 
юности моея…“, прокимен и утринно Евангелие на празника - 
Лк. 45 (9:28-36).
50 псалом. „Слава“ „Всяческая днесь…“ „И  ныне“ „Всяческая 
днесь...“ стихира на празника.
Канони на празника два: гл. 4 и гл. 8; тропари на 12

припев: „Слава Тебе Боже наш, слава Тебе“.
Катавасия „Крест начертав...“.
След 3 песен: седален на празника, „Слава и ныне“ повтаряме го.
След 6 песен: кондак и икос на празника.
На 9 песен: не пеем „Честнейшую…“. Дяконът или свещеникът 
произнася „Величай, душе моя, на Таворе преобразившагося 
Господа“ и ликът продължава „Рождество Твое…“. Към тропарите 
на канона, казваме припева, накрая „Слава“ и „И ныне“.
Светилен на празника, „Слава“ повтаряме го, „И ныне“ отново 
същия.
На хвалитните стихири на 4: на празника.

„Слава и ныне“ стихира на празника.
Велико славословие. Тропар на празника.
На часовете
Тропар и кондак на празника.
На литургията
Антифони на празника. Входен стих: „Господи, посли свет Твой, 
и истину Твою, та мя настависта, и введоста мя в гору святую 
Твою.“
След входа във всички храмове:
тропар на празника. „Слава и ныне“ кондак на празника.
Прокимен, Апостол, Алилуия, Евангелие и причастен на 
празника.
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АВГУСТ13/26.08. Неделя XIІІ след Петдесетница. Гл. 4.  Отдание на Преображение

2 Петр. 65 (1:10-19); Мат. 70 (17:1-9).
Задостойник на празника.
Освещаване на грозде след заамвонната молитва. 
Гроздето се поставя пред празничната икона. Певците пеят 
тропар „Слава и ныне“ кондак на празника. В това време 
служащият трикратно кади гроздето.
Иерей: „Господу помолимся“, Лик: „Господи помилуй“. Молитва 
от Минея „Боже, Спасителю наш...“. След това гроздето 
трикратно се поръсва с думите: „Благословляется и освящается 
плод сей лозный благодатию Святаго Духа, окроплением воды 
сея священныя, во Имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. Аминь“.

13/26.08. Неделя XIІІ след Петдесетница. Гл. 4.  
Отдание на Преображение. Преп. Максим 
Изповедник.
Възкресно бдение в съчетание с Отдание на Господски празник. 
Службата на преп. Максим се премества в друг ден.
На IX час
Тропар на празника, „Слава” на преп. Максим Изповедник.
Кондак на празника. 
На малката вечерня
На „Господи воззвах“ стихири възкресни.
На стиховните възкресна стихира, стихирите на празника от 
Великата Вечерня.

„Слава и ныне“ на празника от Малката вечерня.
Тропари: Възкресен, „Слава и  ныне“ на празника.
На вечернята
На „Господи воззвах“ стихири на 10. 

4 възкресни,
6 на празника (от самия ден на празника),
„Слава“ на празника, „И ныне“ догматик на гласа.

Вход. Прокимен на деня.
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13/26.08. Неделя XIІІ след Петдесетница. Гл. 4. Отдание на ПреображениеАВГУСТ

Лития не служим.
На стиховните стихири на гласа.

„Слава и ныне“ на празника.
Тропари: „Богородице Дево“(2) и на празника.
На утренята
На „Бог Господь“ тропари: възкресен (2), „Слава и  ныне“ на 
празника.
Стихословия редови, седални от Октоиха. След I стихословие на 
„Слава и ныне“,  възкресен богородичен отпустителен тропар на 
владеещия глас.
Непорочни. Евлогитарий. Ипакои, степенни и прокимен на 
гласа. Утринно възкресно Евангелие ІІ: Марк 70 (16:1-8). До 
канона всичко е възкресно.
Канони:
Възкресен с ирмоса на 4

припев: „Слава, Господи, святому Воскресению Твоему.“
Богородичен на 2

припев: „Пресвятая Богородице, спаси нас.“
На празника двата канона на 8

припев: „Слава Тебе Боже наш, слава Тебе.“
Катавасия: „Крест начертав…“.
След 3 песен: кондак и икос на празника, седален на празника, 
„Слава и ныне“ същия седален.
След 6 песен: кондак и икос на възкресни.
На 9 песен: пеем „Честнейшую...“.
„Свят Господь Бог наш“ (3) на владеещия глас.
Светилни: възкресен ІІ, „Слава и ныне“  на празника.
На хвалитните стихири на 8

Възкресни на 4.
На празника на 4 със „Славника”, с припевите си: „Твоя сут 
небеса, и Твоя ест земля“; „Тавор и Ермон о имени Твоем 
возрадуетася“. 
„Слава“ евангелска стихира – ІІ.
„И ныне“ „Преблагословенна еси“.

Велико славословие. Тропар възкресен „Воскрес из гроба ...“.
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АВГУСТ15/28.08. Успение на Пресвета Богородица

На часовете
На I и VІ час. Тропари възкресен, „Слава“ на празника.
Кондак на празника.
На III и ІХ час. Тропар възкресен, „Слава“ на празника. 
Кондак възкресен.
На литургията
Блаженства на 10.

На гласа на 6.
На празника песен 9 от двата канона на празника на 4.

След входа:
За всички храмове:

Тропари: възкресен, на празника.
Кондаци: „Слава“ възкресен, „И ныне“ празника.
Прокимен и Алилуия - на гласа и на празника.
„Хвалите Господа…“ и „Господи во свете лица…“
Апостол и Евангелие – на деня.
1 Кор. 166 (16:13-24); Мат. 87 (21:33-42).
Причастен - възкресен и на празника.
Задостойник на празника.

15/28.08. Успение на Пресвета Богородица.
Богородичен празник
На IX час
Тропар и кондак на предпразненството.
На малката вечерня
Стихири и тропар на празника.
На великата вечерня
„Блажен муж...“.
На „Господи воззвах“ стихири на празника на 8.

„Слава и ныне“ на празника на реда.
Вход. Прокимен на деня. Паримии на празника.

На литията стихири на празника.
 „Слава” на празника, „И ныне“ на празника на реда.
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15/28.08. Успение на Пресвета БогородицаАВГУСТ

На стиховните стихири на празника.
 „Слава и ныне“ на празника на реда.

Тропари: на празника (3).
На утренята
На „Бог Господь“ тропари: на празника (2), „Слава и ныне“ на 
празника.
Стихословия редови, седални на празника.
Полиелей. Величание на празника (4). Седални на празника. „От 
юности моея…”. Прокимен и Утринно Евангелие на празника 
Лк. 4 (1:39-49, 56). След 50 псалом „Слава“ „Молитвами 
Богородицы...“, „И ныне“ „Молитвами Богородицы...“, „Помилуй 
мя Боже ...“, стихира на празника.
Канони:
На празника двата канона гл. 1 и гл. 4, тропари на 12. 

припев: „Пресвятая Богородице, спаси нас“.
Катавасия „Преукрашенная божественною славою...“ гл. 1
След 3 песен: Ипакои на празника.
След 6 песен: кондак и икос на празника.
На 9 песен: не пеем „Честнейшую…“. Преди първия канон дяконът 
или свещеникът произнася припева „Ангели, успение Пречистая 
видевше…“ и ликът продължава с ирмоса „Побеждаются 
естества уставы…“. Преди втория канон пеем припев: „Величай 
душе моя…” и ирмос „Всяк земнородный…”. Към тропарите на 
канона, казваме припева, накрая „Слава“ и „И ныне“.
Катавасии: Припев: „Ангели, успение Пречистая видевше …“
Ирмос: „Побеждаются естества уставы…“.
Припев: „Величай, душе моя, от земли на небо…”
Ирмос: „Всяк земнородный да взыграется…”
Светилен на празника, „Слава“ повтаряме го, „И ныне“ отново 
същия.
На хвалитните стихири на празника на 4
„Слава и ныне“ на празника „На безсмертное успение...“.
Велико славословие. Тропар на празника.
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АВГУСТ15/28.08. Успение на Пресвета Богородица

На часовете
Тропар и кондак на празника. 
На литургията
Блаженства на 8.

На празника песен 3 от първия канон на 4
И песен 6 от втория канон на 4

След входа за всички храмове:
Тропар на празника, „Слава и ныне“ Кондак на празника.
Прокимен, Апостол, Алилуия, Евангелие и причастен – на 
празника.
Филип. 240 (2:5-11); Лк. 54 (10:38-42, 11:27-28). 
„Чашу спасения прииму…“
Задостойник на празника.
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20.08./02.09. Неделя XIV след Петдесетница, Гл. 5. Св. пр. СамуилСЕПТЕМВРИ

С Е П Т Е М В Р И

20.08./02.09. Неделя XIV след Петдесетница, Гл. 5. 
Св. пр. Самуил.
Възкресно бдение в съчетание със служба без празничен знак в 
период на попразненство на богородичен празник.
На IX час
Тропар на празника, „Слава“ на мчк Андрей.
Кондак на празника.
Малка вечерня
На „Господи воззвах“ стихири възкресни.
На стиховните възкресна стихира, стихирите на празника от 
Великата Вечерня.

„Слава и ныне“ на празника.
Тропари: Възкресен, „Слава и  ныне“ Богородичен възкресен.
Велика вечерня
На „Господи воззвах“ стихири на 10. 

възкресни 4,
на празника 3,
на пророка 3.
„Слава“ на празника,
„И ныне“ догматик на владеещия глас.

Вход. Прокимен на деня.
Литията не служим.
На стиховните стихири на гласа.

„Слава и ныне“ на празника.
Тропари: „Богородице Дево“ (2), на празника.
На утренята
На „Бог Господь“ тропари: възкресен (2), „Слава“ на пророка, 
„И ныне“ на празника.
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СЕПТЕМВРИ20.08./02.09. Неделя XIV след Петдесетница, Гл. 5. Св. пр. Самуил

Стихословия редови. Седални от Октоиха. След първото 
стихословие, на „Слава и ныне“ богородичен възкресен 
отпустителен тропар на владеещия глас.
Непорочни. Евлогитарий. Ипакои, степенни и прокимен на 
гласа. Утринно възкресно Евангелие – IІІ: Марк 71 (16:9-20). До 
канона всичко възкресно.
Канони:
Възкресен на 4

припев: „Слава Господи святому воскресению Твоему“.
Богородичен на 2 

припев: „Пресвятая Богородице, спаси нас.“
На празника (първия канон) на 4 

припев: „Пресвятая Богородице, спаси нас.“
На пророка на 4 

припев: „Святый пророче Божий Самуиле, моли Бога о нас“.
Катавасия на Успение: „Преукрашенная…“.
След 3 песен: кондак и икос на празника, кондак на пророка, 
седален на пророка, „Слава и ныне“ седален на празника.
След 6 песен: кондак и икос възкресни.
На 9 песен: пеем „Честнейшую…“.
„Свят Господь Бог наш“ (3) на владеещия глас.
Светилни: възкресен - IІІ, „Слава“ на пророка“, „И  ныне“ на 
празника.
На хвалитните стихири на 8

Възкресни на 4.
На празника на 4 (утренните стиховни от деня със „Славника”), 
с припевите си: 
„Воскресни, Господи, в покой Твой, Ты, и кивот святыни 
Твоея“; 
„Клятся Господ Давиду истинную, и не отвержется ея“. 
„Слава“ евангелска стихира - IІІ.
„И ныне“ „Преблагословенна еси…“.

Велико славословие. Тропар възкресен „Днесь спасение...“.
На часовете
На I и VІ час. Тропари възкресен, „Слава“ на празника.
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27.08./09.09. Неделя XV след Петдесетница, Гл. 6СЕПТЕМВРИ

Кондак на празника.
На III и ІХ час. Тропар възкресен, „Слава“ на пророка. 
Кондак възкресен.
На литургията
Блаженства на 10.

На гласа на 6,
На празника песен 6 на 4.

След входа:
При Господски и Богородичен храм

Тропари: възкресен, на празника и на пророка.
Кондаци: възкресен „Слава“ на пророка, „И ныне“ на празника.

При светийски храм:
Тропари: възкресен, на празника, на храма и на пророка.
Кондаци: възкресен, на празника, на храма, „Слава“ на пророка, 
„И ныне“ на празника.
Прокимен, Алилуия и причастен – възкресни и на празника.
„Хвалите Господа…“ и „Чашу спасения…“
Апостол и Евангелие – на деня.
2 Кор. 170 (1:21-2:4); Мат. 89 (22:1-14).

27.08./09.09. Неделя XV след Петдесетница, Гл. 6. 
Преп. Пимен Велики. Мчк Фанурий.
Възкресно бдение в съчетание със служба без празничен знак.
На IX час
Тропар и кондак (след 6-та песен) на мъчениците.
Малка вечерня
Стихири и тропари от Октоиха.
Велика вечерня
На „Господи воззвах“ стихири на 10. 

възкресни 7,
на преподобния 3.
„Слава”  на преподобния.
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СЕПТЕМВРИ27.08./09.09. Неделя XV след Петдесетница, Гл. 6

„И ныне“ догматик на владеещия глас.
Вход. Прокимен на деня.
Литията не служим.
На стиховните стихири на гласа.

„Слава”  на преподобния.
„И ныне“ богородичен възкресен по гласа на славата.

Тропари: „Богородице Дево“ (3).
На утренята
На „Бог Господь“ тропари: възкресен (2), „Слава“ на преподобния, 
„И  ныне“ възкресен богородичен отпустителен по гласа на 
славата.
Стихословия редови. Седални от Октоиха. След първото 
стихословие, на „Слава и ныне“ богородичен възкресен 
отпустителен тропар на владеещия глас.
Непорочни. Евлогитарий. Ипакои, степенни и прокимен на 
гласа. Утринно възкресно Евангелие – IV: Лк. 112 (24:1-12). До 
канона всичко възкресно.
Канони:
Възкресен на 4

припев: „Слава, Господи, святому воскресению Твоему“.
Кръстовъзкресен на 3

припев: „Слава, Господи, Кресту Твоему честному и 
воскресение“. 

Богородичен на 3 
припев: „Пресвятая Богородице, спаси нас.“

На преподобния на 4 
припев: „Преподобни отче Пимене, моли Бога о нас“.

Катавасия „Крест начертав Мойсей…“.
След 3 песен: кондак и икос на преподобния, седален на 
преподобния, „Слава и ныне“ богородичен на реда.
След 6 песен: кондак и икос възкресни.
На 9 песен: пеем „Честнейшую…“.
„Свят Господь Бог наш“ (3) на владеещия глас.
Светилни: възкресен - IV, „Слава” на преподобния, „И  ныне“ 
богородичен на възкресния светилен.
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27.08./09.09. Неделя XV след Петдесетница, Гл. 6СЕПТЕМВРИ

На хвалитните стихири възкресни на 8
„Слава“ евангелска стихира - IV.
„И ныне“ „Преблагословенна еси…“.

Велико славословие. Тропар възкресен „Воскрес из гроба ...“.
На часовете
Тропари възкресен, „Слава“ на преподобния.
Кондак само възкресен.
На литургията
Блаженства на гласа на 8
След входа:

При Господски храм:
Тропари: възкресен, и на преподобния.
Кондаци: „Слава“ на преподобния, „И ныне“ възкресен.

При Богородичен храм:
Тропари: възкресен, на храма, и на преподобния.
Кондаци: възкресен, „Слава“ на преподобния, „И  ныне“ на 
храма.

При светийски храм:
Тропари: възкресен, на храма, и на преподобния.
Кондаци: възкресен, на храма, „Слава“ на преподобния, „И ныне“ 
„Предстательство християн …“
Прокимен, Алилуия и причастен – възкресни и на преподобния.
„Хвалите Господа…“ и „В памят вечную..“
Апостол и Евангелие – на деня и на преподобния.
2 Кор. 176 (4:6-15); Гал. 213 (5:22-6:2).
Мат. 92 (22:35-46); Мат. 10 (4:22-5:12).



159

СЕПТЕМВРИ03/16.09. Неделя XVI след Петдесетница. Гл. 7

03/16.09. Неделя XVI след Петдесетница. Гл. 7.  
Свщмчк Антим, еп. Никомидийски. Преп.  
Теоктист. 
Възкресно бдение в съчетание с две вселенски служби без празничен 
знак.
На IX час
Тропар на мъченика, „Слава“ на преподобния.
Кондак на мъченика.
Малка вечерня
Стихири и тропари от Октоиха. 
Велика вечерня
На „Господи воззвах“ стихири на 10. 

4 на гласа,
3 на свщмчка,
3 на преподобния.
„Слава”  на свщмчка.
„И ныне“ догматик на владеещия глас.

Вход. Прокимен на деня.
Литията не служим.
На стиховните стихири на гласа.

„Слава“ на преподобния.
„И ныне“ богородичен възкресен по гласа на славата.

Тропари: „Богородице Дево“ (3).
На утренята
На „Бог Господь“ тропари: възкресен, на свщмчка, ,„Слава“ на 
преподобния, „И  ныне“ богородичен възкресен отпустителен 
тропар по гласа на славата.
Стихословия редови. Седални от Октоиха. След първото 
стихословие, на „Слава и ныне“ богородичен възкресен 
отпустителен тропар на владеещия глас.
Непорочни. Евлогитарий. Ипакои, степенни и прокимен на 
гласа. Утринно възкресно Евангелие – V: Лк. 113 (24:12-35). До 
канона всичко възкресно.
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03/16.09. Неделя XVI след Петдесетница. Гл. 7СЕПТЕМВРИ

Канони:
Възкресен на 4

припев: „Слава, Господи, святому воскресению Твоему“.
Богородичен на 2 

припев: „Пресвятая Богородице, спаси нас.“
На свщмчка на 4 

припев: „Святый священномучениче Антиме, моли Бога о нас.“
На преподобния на 4 

припев: „Преподобне отче Теоктисте, моли Бога о нас“.
Катавасия „Крест начертав Моисей…“.
След 3 песен: кондак и икос на свщмчка, седален на свщмчка, 
„Слава“ седален на преподобния, „И ныне“ на богородичен на 
реда.
След 6 песен: кондак и икос възкресни.
На 9 песен: пеем „Честнейшую…“.
Славата от утринните стиховни на свщмчка можем да изчетем 
като тропар към канона му на 9-те песен.
„Свят Господь Бог наш“ (3) на владеещия глас.
Светилни: възкресен - V, „Слава“ на свщмчка, „И  ныне“ 
богородичен на възкресния светилен.
На хвалитните стихири на 8

„Слава“ евангелска стихира - V.
„И ныне“ „Преблагословенна еси…“.

Велико славословие. Тропар възкресен „Днес спасение...“.
На часовете
На I и VІ час. Тропари възкресен, „Слава“ на свщмчка.
На III и ІХ час. Тропар възкресен, „Слава“ на преподобния. 
Кондак само възкресен.
На литургията
Блаженства на 10.
На гласа на 6.
На свщмчка песен ІІІ на 4.
След входа:

При Господски храм:
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СЕПТЕМВРИ08/21.09. Рождество на Пресвета Богородица

Тропари: възкресен, на свщмчка и на преподобния.
Кондаци:, „Слава“ на свщмчка, „И ныне“ възкресен.

При Богородичен храм:
Тропари: възкресен, на храма, на свщмчка и на преподобния.
Кондаци: възкресен, „Слава“ на свщмчка, „И ныне“ на храма.

При светийски храм:
Тропари: възкресен, на храма, на свщмчка и на преподобния.
Кондаци: възкресен, на храма, „Слава“ на свщмчка, „И  ныне“ 
„Предстателство христиан…“ .
Прокимен, Алилуия и Причастен – възкресни и на свщмчка.
„Хвалите Господа…“ и „В памят вечную...“
Апостол и Евангелие – възкресни и на свщмчка.
2 Кор. 181 (6:1-10); Евр. 334 (13:7-16).
Мат. 105 (25:14-30); Иоан. 36 (10:9-16).

08/21.09. Рождество на Пресвета Богородица.
Богородичен празник.
На ІХ час
Тропар на предпразненството, „Слава“ на мъченика. Кондак на 
предпразнеството.
На малката вечерня
Стихири и тропар на празника.
На великата вечерня
„Блажен муж…“.
На „Господи воззвах“ стихири на празника на 8, като могат да се 
добавят две от литийните стихири.

„Слава и ныне“ стихира на празника.
Вход. Прокимен на деня. Паремии на реда.
На литията стихири на празника, като изпускаме добавените 
към стихирите на „Господи воззвах“.

„Слава и ныне“ на празника.
На стиховните стихири на празника.

„Слава и ныне“ стихира на празника.
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Тропари: на празника (3).
На утренята
На „Бог Господь“ тропари: на празника (2), „Слава и ныне“ на 
празника.
Стихословия редови. Седални на празника.
Полиелей. Величание и избран псалом на празника. Малка 
ектения. Седален на празника, „Слава и  ныне“ другия. „От 
юности моея…“, прокимен и утринно Евангелие на празника: Лк. 
4 (1:39-49, 56), 50 псалом. „Слава“ „Молитвами Богородицы…“ 
„И ныне“ „Молитвами Богородицы...“ и стихира на празника.
Канони два на празника гл. 2 и гл. 8 – тропари на 12

припев: „Пресвятая Богородице, спаси нас“.
Катавасия „Крест начертав Моисей...“.
След 3 песен: седален на празника, „Слава и ныне“ повтаряме го.
След 6 песен: кондак и икос на празника.
На 9 песен: не пеем „Честнейшую…“. Дяконът или свещеникът 
произнася „Величай душе моя…“ и ликът продължава „Яже 
прежде солнца…“.
Тропари с припева „Величай, душе моя преславное...“.
Втори припев: „Величай, душе моя от неплодове...“.
Ирмос: „Чужде матерем...“
Тропари с втория припев.

„Слава“ предпоследен тропар.
„И ныне“ последен тропар.

Припев: „Величай, душе моя преславное...“.
Катавасия: „Таин еси...“.
Припев: „Величай, душе моя от неплодове ...“.
Катавасия: „Снедию древа...“.
Светилен на празника (2), „Слава и ныне“ другия.
На хвалитните стихири на 4 на празника.

„Слава и ныне“ стихира на празника.
Велико славословие. Тропар на празника.
На часовете
Тропар на празника, кондак на празника.
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На литургията
Антифони изобразителни (както на обикновена неделна 
литургия).
Блаженства на 8.

Песен 3 от І канон на 4.
Песен 6 от ІІ канон на 4.
На входа за всички храмове

Входен стих: „Спаси ны Сыне Божий, молитвами Богородицы, 
поющия ти…“.
Тропар на празника, „Слава и ныне“ кондак на празника.
Прокимен, Апостол, Алилуия, Евангелие и причастен на 
празника.
Филип. 240 (2:5-11); Лк. 54 (10:38-42, 11:27-28).
Задостойник на празника.

10/23.09. Неделя XVII след Петдесетница. Гл. 8. 
Попразненство на Рождество Богородично. Мчци 
Минодора, Митродора и Нимфодора.
Възкресна служба в съчетание с попразненство на богородичен 
празник и с обикновена служба.
На IX час
Тропар  на празника, „Слава“ на богоотците,
Кондак на празника.
На малката вечерня
На „Господи воззвах“ стихири на 4 на гласа.

„Слава и ныне“ малък догматик.
На стиховните – първата възкресна стихира на гласа, стиховните 
на празника от вечернята на 10.09.

„Слава и ныне“ на реда от вечерните стиховни.
Тропари: възкресен, „Слава и ныне“ богородичен отпустителен 
възкресен.
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На вечернята
На „Господи воззвах“ стихири на 10. 

възкресни 4,
на празника 3,
на мъчениците 3.
„Слава“ на празника от 10.09. 
„И ныне“ догматик на гласа.

Вход. Прокимен на деня.
Литията не служим.
На стиховните стихири на гласа.

„Слава и ныне“ на празника на реда от 10.09.
Тропари: „Богородице дево“(2) и на празника.
На утренята
На „Бог Господь“ тропари: възкресен (2), „Слава и  ныне“ на 
празника.
Стихословия редови, седални от Октоиха. След I стихословие на 
„Слава и ныне“, възкресен богородичен отпустителен тропар на 
владеещия глас.
Непорочни. Евлогитарий. Ипакои, степенни и прокимен на 
гласа. Утринно възкресно Евангелие VІ:  Лк. 114 (24:36-53). До 
канона всичко е възкресно.
Канони:
Възкресен с ирмоса на 4

припев: „Слава Господи, святому Воскресению Твоему.“
Богородичен на 2

припев: „Пресвятая Богородице спаси нас.“
На празника (втория канон) на 4

припев: „Пресвятая Богородице, спаси нас “.
На мъчениците на 4

припев: „Святии мученицы, молите Бога о нас.“
Катавасия: „Крест начертав Моисей…“.
След 3 песен: кондак и икос на празника, кондак на мъчениците, 
седален на мъчениците, „Слава и ныне“ седален на празника.
След 6 песен: кондак и икос на възкресни.
На 9 песен: пеем „Честнейшую...“.
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„Свят Господь Бог наш“ (3) на владеещия глас.
Светилни: възкресен VІ, „Слава и ныне“ на празника.
На хвалитните стихири на 8

4 възкресни.
4 от утренните стиховни на празника, със „Слава и ныне“ като 
стихира, с припевите си:
„Слыши дщи и вижд, и приклони ухо твое“.
„Лицу Твоему помолятся богатии людстии.“
„Слава“ евангелска стихира – VІ.
„И ныне“ „Преблагословенна еси“.

Велико славословие. Тропар възкресен „Воскрес из гроба ...“.
На часовете
На I и VІ час.
Тропари възкресен, „Слава“ на празника.
Кондак на празника.
На III и ІХ час.
Тропари възкресен, „Слава“ на празника.
Кондак възкресен.
На литургията
Блаженства на 10.

На гласа на 6.
На празника песен ІV и V на 4.

След входа:
При Господски и Богородичен храм

Тропари: възкресен и на празника.
Кондаци: възкресен, „Слава“ на мъчениците, „И ныне“ празника.

При светийски храм:
Тропари: възкресен, на празника и на храма.
Кондаци: възкресен, на храма, „Слава“ на мъчениците, „И ныне“ 
на празника.
Прокимен – на Неделя преди Въздвижение:
„Спаси Господи люди Твоя, и благослови достояние Твое“
Стих: „К Тебе Господи воззову, Боже мой, да не премолчиши от 
Мене“;
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и на празника.
Алилуия - на Неделя преди Въздвижение:
„Вознесох избраннаго от людей Моих“,
Стих: „Ибо рука Моя заступит его, и мышца Моя укрепит его“
и на празника.
Апостол и Евангелие – на неделята преди Въздвижение и на реда.
Гал. 215 (6:11-18); 2 Кор. 182 от полу (6:16-7:1).
Иоан. 9 (3:13-17); Мат. 62 (15:21-28).
Причастен – възкресен и на празника.
„Хвалите Господа…“ и „Чашу спасения…“
Задостойник на празника.

14/27.09. Въздвижение на Честния Кръст 
Господен.
Господски празник.
Подготвя се поднос, върху който се слага покровец, а върху 
него се закрепя Кръста. Подносът се украсява с босилек и живи 
цветя. Преди девети час Кръстът се слага върху предложението. 
За свещеника се приготвя пълно облачение (както за литургия).
На IX час
Тропар на обновление, „Слава“ на свещеномъченика. 
Кондак на обновление след VI песен.
На малката вечерня
Стихири на празника от Минея.
Тропар само на Кръста.
След отпуста на малката вечерня, свещеникът облечен с фелон 
и епитрахил отива до предложението. Покадява Кръста и казва: 
„Благословен Бог наш…“, четец: „Амин.“ Трисвятое, „Отче наш“, 
тропар „Спаси Господи…“, „Слава и ныне“ кондак „Вознесыйся 
на Крестъ волею…“. Докато се пее тропарът, свещеникът 
взима Кръста с подноса на главата си и предшестван от дякон 
(олтарник) с кадило и свещ го пренася на Престола на мястото 
на Евангелието. Прекадява се три пъти околовръст (извън 
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уставна практика). Пред престола се слага свещник, който гори 
постоянно.
На великата вечерня
Не пеем „Блажен муж…“.
На „Господи воззвах“ стихири на празника на 8. Могат да се 
добавят последните пет стихири от литията.

„Слава и ныне“ на празника.
Вход, прокимен на деня.
Паремии на празника.
Лития. Стихири на празника.

„Слава и ныне“ на празника.
На стиховните стихири на празника.

„Слава и ныне“ на празника.
Тропари: Кръста (3)
На утренята
На „Бог Господь“ тропари на Кръста (2) „Слава и  ныне“ на 
Кръста.
Стихословия редови. Седални на празника.
Полиелей, величание и избран стих на празника (величанието 
се пее от духовенството в св. Олтар. Излиза се в храма само за 
каждението). Малка ектения. Седален след полиелея, „Слава 
и ныне“ повтаряме го. „От юности моея …“, прокимен и Евангелие 
на празника (чете се в олтара). Иоан 42 от полу (12:28-36). Не се 
слага едносвещник пред Царските Двери, понеже такъв е сложен 
пред св. Престол.
„Воскресение Христово видевше…“, след  което Царските Двери 
се затварят. 50 псалом. „Слава“ „Молитвами апостолов…“ 
„И ныне“ „Молитвами Богородицы…“, „Помилуй мя Боже…“ и 
стихира на празника.
Канони:
На Кръста с ирмоса на 14

припев: „Слава, Господи, Кресту Твоему Честному“.
Катавасия на празника.
След 3 песен: седален на празника „Слава и ныне“ повтаряме го.
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След 6 песен: кондак и икос на Кръста.
На 9 песен: не пеем „Честнейшую…“, а припева на празника.
Обикновено свещеникът от солея с лице на изток казва първия 
припев „Величай, душе моя...“ след което певците запяват „Таин 
Еси...“, а свещеникът започва да кади храма. Пеем ирмоса веднъж. 
Започваме да четем тропарите на първия канон с припева, след 
което пеем с другия припев втория ирмос и четем тропарите на 
втория канон. След това пеем двете катавасии с припевите им.
Светилни: на празника (2) „Слава и ныне“ другия.
В по-новите Mинеи след „...Крест, красота Церкви...“ е 
пропусната фразата „...Крест, царей держава...“.
На хвалитните стихири на 4 на празника.

„Слава и ныне“ на празника.
Велико славословие.
Изнасяне на Кръста
В началото на славословието, свещеникът облечен в пълно 
облачение (както на св. Литургия) и дяконът трикратно 
прекадяват св. Престол от четирите страни. Правят се три земни 
поклона. Щом се запее последното „Святый Боже …“, свещеникът 
взима Кръста на главата си и предхождан от дякон (олтарник) 
със свещ и кадило, минавайки през Горното място, излиза на 
солея. Застава на солея с лице към Царските двери и след като се 
изпее славословието възглася: „Премудрость прости.“
Тропар „Спаси Господи люди Твоя…“ (3).
В това време свещеникът отива до аналоя в средата на храма, 
поставя Кръста на него и го прекадява три пъти околовръст.
Тропар „Кресту Твоему...“ (3) от духовенството. Всеки път при 
думите „покланяемся…“ духовенството прави земен поклон.
„Кресту Твоему...“ (3) от певците. Всеки път при думите 
„покланяемся…“ народът прави земен поклон.
Стихири на поклонение гл. 2.
По време на стихирите всички минават да се поклонят и целунат 
Кръста. Свещеникът помазва с елей и раздава петохлебие.
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СЕПТЕМВРИ17/30.09.2018 Неделя 18 след Петдесетница, след Въздвижение. Гл. 1

Ектении и празничен отпуст „Воскресый из мертвых, Христос, 
истинный Бог наш, молитвами Пречистыя Своея Матере, Силою 
Честнаго и Животворящаго Креста и всех святых...“.
Относно камбанния звън при изнасянето на св. Кръст: При 
взимането на св. Кръст от св. Престол, се започва перезвон - 
бавен звън в който се бият подред всички камбани, започвайки 
от най-голямата камбана, до най-малката. Повтаря се до момента 
в който се положи св. Кръст върху аналоя в средата на храма. 
Щом се положи се бие кратък трезвон.
На часовете
Тропар и кондак на празника.
На литургията
Антифони на празника.
Входен стих „Возносите Господа Бога нашего и покланяйтеся 
подножию ногу Его, яко свято есть.“
След входа във всички храмове: тропар на празника. „Слава 
и ныне“, кондак на празника.
Вместо Трисвятое – „Кресту Твоему…“.
Прокимен, Апостол, Алилуия, Евангелие и причастен на 
празника.
1 Кор. 125 (1:18-24); Иоан. 60 (19:6-11, 13-20, 25-28, 30-35)
Задостойник на празника.

17/30.09.2018 Неделя 18 след Петдесетница, след 
Въздвижение. Гл. 1. Мчч. Вяра, Надежда, Любов 
и София.
Възкресно бдение в попразненство на Господски празник в 
съчетание със служба без празничен знак.
На ІХ час 
Тропар на празника, „Слава “ на вмчцата.
Кондак на празника
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На малката вечерня.
На «Господи воззвах» стихири на гласа на 4.
 «Слава и ныне» малък догматик на гласа.
На стиховните първата възкресна стихира и стихирите на 
празника от вечерните стиховни на деня.
 «Слава и ныне» на празника от утринните стиховни на деня.
Тропари: възкресен, «Слава и ныне» богородичен възкресен.
На великата вечерня
На «Господи воззвах» стихири на 10.

4 възкресни,
3 на празника,
3 на мъчениците.

  «Слава» на празника.
„И ныне“ догматик на гласа.
Вход. Прокимен на деня.
Лития не служим.
На стиховните стихири на гласа.
  „Слава и ныне“ на празника на реда.
Тропари: “Богородице дево” (2) и на празника.
На утренята
На “Бог Господь” възкресен (2), «Слава и ныне» на празника.
Стихословия редови, седални от Октоиха. След първото 
стихословие, на „Слава и ныне” богородичен възкресен 
отпустителен тропар на владеещия глас.
Непорочни и евлогитарий. Ипакои, степенна и прокимен на 
гласа, Утринно възкресно Евангелие – VII: Иоан 63 (20: 1-10) и 
до канона всичко е възкресно.
Канони:
Възкресен на 4
  припев: «Слава, Господи, святому Воскресению Твоему.»
Богородичен на 2
  припев: «Пресвятая Богородице, спаси нас.»
На празника на 4
припев: «Слава, Господи, Кресту Твоему честному.»
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На мъчениците на 4
припев: «Святии мученицы, молите Бога о нас.» На І песен има 
тропарче само към св. мъченица София.
Катавасия «Крест начертав...»
След 3 песен: кондак и икос на празника, кондак на мъчениците, 
седален на мъчениците, “Слава и ныне” на празника.
След 6 песен: кондак и икос възкресни.
На 9 песен пеем „Честнейшую..“..
„Свят Господь Бог наш“ (3) на владеещия глас.
Светилни: възкресен - VIІ, «Слава и ныне» на празника.
На хвалитните стихири на 8

Възкресни на 4
На празника утринните стиховни със славата на 4 с припевите 
на празника. „Возносите Господа Бога нашего, и покланяйтеся 
подножию ногу Его яко свято ест“ „Бог же цар наш прежде 
века, содела спасение посреде земли“.
„Слава» евангелска стихира – VIІ.
„И ныне» «Преблагословенна еси...»

Велико славословие. Тропар възкресен „Днесь спасение...“.
На часовете
На I и VІ час, тропар възкресен, Слава на празника.
Кондак на празника
На ІІI и ІХ час, тропар възкресен, Слава на празника.
Кондак възкресен.
На литургията
Блаженства на 10.
   На гласа на 6.
   На празника песен 4 на 4.
След входа:

При Господски храм:
Тропари: възкресен и на празника.
Кондаци: възкресен, «Слава» на мъчениците, «И ныне» празника

При Богородичен храм:
Тропари: възкресен, на празника и на храма.
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Кондаци: възкресен, на празника, «Слава» на мъчениците, «И 
ныне» на храма.

При светийски храм:
Тропари: възкресен, на празника и на храма.
Кондаци: възкресен, на храма, «Слава» на мъчениците, «И ныне» 
празника
Прокимен, алилуиа и причастен – възкресни и на празника.
Апостол и Евангелие – на неделята след Въздвижение и на деня.
Гал. 203 (2:16-20); 2 Кор. 188 (9:6-11). 
Марк. 37 (8:34-9:1); Мат. 77 (18:23-35).
Задостойник на празника.
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ОКТОМВРИ24.09./07.10.2018 Неделя 19 след Петдесетница

ОКТ ОМ В Р И

24.09./07.10.2018 Неделя 19 след Петдесетница, 
1 след Неделя подир Въздвижение. Гл. 1.  
Св. първомъченица и равноапостолна Текла. 
Възкресно бдение в съчетание с шестерична служба.
На IX час
Тропар и кондак на Предтечата.
На малката вечерня.
Стихири и тропари от Октоиха.
На великата вечерня
На „Господи воззвах” стихири на 10.

6 възкресни, 
4 на мъченицата.
„Слава” на мъченицата.
„И ныне” догматик на владеещия глас.

Вход. Прокимен на деня.
На стиховните стихири на гласа.

„Слава” на мъченицата.
„И ныне” богородичен възкресен по гласа на славата.

Тропари: «Богородице Дево...» (3).
На утренята
На „Бог Господь” тропари: възкресен (2), „Слава” на мъченицата, 
„И ныне” богородичен възкресен отпустителен по гласа на 
славата.
Стихословия: редови. Седални от Октоиха. На седалните след 
първото стихословие, на „Слава и ныне” четем богородичния 
отпустителен възкресен тропар на владеещия глас.
Полиелей и евлогитарий. Ипакои, степенни и прокимен на гласа. 
Утринно възкресно Евангелие 8: Иоан. 64 (20:11-18). След 50 
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псалом „Слава” „Молитвами апостолов…” и  до канона всичко 
възкресно.
Канони:
Възкресен с ирмоса на 4

припев: „Слава, Господи, святому воскресению  Твоему.”
Кръстовъзкресен на 2

припев: „Слава, Господи, Кресту Твоему честному и 
Воскресению.”

Богородичен на 2
припев: „Пресвятая Богородице, спаси нас.”

На мъченицата на 6
припев: „Св. первомученице и равноапостольная Текло, моли 
Бога о нас.”. Към някоя от песните на канона, като отделно 
тропарче се добавя и славата на мъченицата от утринните 
стиховни.
Катавасия „Отверзу уста моя” гл. 4.
След 3 песен: кондак на мъченицата след VІ песен, икос, кондак 
на мъченицата след ІІІ песен, седален на мъченицата, „Слава и 
ныне” богородичен на реда.
След 6 песен: кондак и икос възкресни.
На 9 песен: Честнейшую.
„Свят Господь Бог наш“ (3) на владеещия глас.
Светилни: възкресен VІІІ, „Слава” на мъченицата „И ныне” 
възкресен богородичен светилен.
На хвалитните стихири възкресни на 8.

Възкресни на 4.
На мъченицата на 4 (със Славника като стихира и стиховете:  
„Дивен Бог во святых своих, Бог Израилев” „Святым иже суть 
на земли его, удиви Господь вся хотения своя в них.”
„Слава” евангелска стихира - VІІІ.
„И ныне” „Преблагословенна еси…”.

Велико славословие.Тропар възкресен „Воскрес из гроба...“.
На часовете
Тропари: възкресен, „Слава» на мъченицата.
Кондак възкресен.
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ОКТОМВРИ1/14.10.2018 Неделя 20 след Петдесетница, 2 след Неделя подир Въздвижение. Гл. 3

На литургията
Блаженства на 10.
На гласа на 6.
На мъченицата песен ІІІ на 4.
След входа:

При Господски храм:
Тропари: възкресен и на мъченицата.
Кондаци: „Слава” на мъченицата след VІ песен, „И ныне” 
възкресен.

При Богородичен храм:
Тропари: възкресен, на храма и на мъченицата.
Кондаци: възкресен, „Слава” на мъченицата след VІ песен, „И 
ныне” на храма.

При светийски храм:
Тропари: възкресен, на храма и на мъченицата.
Кондаци: възкресен, на храма, «Слава»: на мъченицата след VІ 
песен „И ныне” «Предстательство христиан...»
Прокимен, аллилуиа и причастен – възкресни и на мъченицата.
Апостол и евангелие – на деня и на мъченицата.
2 Кор. 194 (11:31-12:9); 2 Тим. 296 (3:10-15).
Лк. 17 (5:1-11); Мат. 104 (25:1-13).

1/14.10.2018 Неделя 20 след Петдесетница, 2 след 
Неделя подир Въздвижение. Гл. 3. Покров на 
Пресвета Богородица, св. ап. Ананий и преп. 
Роман Сладкопевец.
Бденна служба на Пресвета Богородица в съчетание с две служби 
на светии без празничен знак.
Службата на преп. Роман се изчита на повечерие.
На IX час
Тропар и кондак на свещеномъченика.
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На малката вечерня
На „Господи воззвах” стихири възкресни на 4.

„Слава и ныне” на празника.
На стиховните, първата възкресна стихира и на празника 
стиховните от великата вечерня.

„Слава и ныне” на празника от малката вечерня.
Тропари: възкресен, „Слава и ныне” на празника.
На великата вечерня
На „Господи воззвах” стихири на 10.

4 възкресни,
3 на празника,
3 на апостола.
„Слава” на празника.
„И ныне” догматик на владеещия глас.

Вход. Прокимен на деня. Паремии на празника.
На литията стихири на празника.

„Слава” на апостола - славата от „Господи воззвах…”.
„И ныне” на празника на реда.

На стиховните стихири на гласа.
„Слава” на апостола – допълнителната вечерна стиховна 
стихира „Страстотепческое приятелище…”.
„И ныне” на празника на реда.

Тропари: на празника (3).
На утренята
На „Бог Господь” възкресен (2), „Слава” на апостола, „И ныне” 
на празника.
Стихословия: редови, седални от Октоиха с техните Богородич-
ни. След І стихословие, на „Слава и ныне” богородичен отпус-
тителен възкресен тропар на застъпващия глас.
Полиелей, Величание на празника (2) „Величаем Тя Пресвятая 
Дево, и чтим покров Твой честный: Тя бо виде святый Андрей 
на воздусе, за ны Христу молящуюся”.
Избран псалом: „Живый в помощи Вышняго, в крове Бога 
небеснаго водворится” (Пс. 90, 1). Евлогитарий. Ипакои, седал-
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ОКТОМВРИ1/14.10.2018 Неделя 20 след Петдесетница, 2 след Неделя подир Въздвижение. Гл. 3

ните на празника след стихословията, „Слава и ныне”  седален 
на празника след полиелей. Степенни и прокимен на гласа. 
Утринно възкресно Евангелие 9: Иоан. 65 (20:19-31). След 50 
псалом. „Слава” „Молитвами апостолов…” и до канона всичко 
възкресно.
Канони:
Възкресен с ирмоса на 4
припев: „Слава, Господи, святому воскресению  Твоему.”
На празника на 6
припев: „Пресвятая Богородице, спаси нас.”
На апостола на 4
припев: „Святый апостоле Анание, моли Бога о нас.”. Към някоя 
от песните на канона може да се добави славата от утрените 
стиховни на апостола като отделно тропарче.
Катавасия „Отверзу  уста моя…” гл. 4.
След 3 песен: кондак и икос на празника, кондак и икос на апос-
тола, седален на апостола, „Слава и ныне” седален на празника.
След 6 песен: кондак и икос възкресни.
На 9 песен: пеем „Честнейшую…”.
„Свят Господь Бог наш“ (3) на владеещия глас.
Светилни: възкресен - IX, „Слава” на апостола „И ныне” на 
празника.
На хвалитните стихири на 8.

Възкресни на 4.
На празника на 4 (със Славника като стихира) и стиховните 
припеви: „Слыши дщи и вижд, и приклони ухо Твое“. „Лицу 
твоему помолятся богатии людстии“.
„Слава” евангелска стихира - IX.
„И ныне” „Преблагословенна еси…”.

Велико славословие. Тропар възкресен „Днесь спасение...“.
На часовете
На І и VІ час: Тропари: възкресен, „Слава” на празника. Кондак 
на празника.
На ІІІ и ІХ час: Тропари: възкресен, „Слава” на апостола. Кондак 
възкресен.
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На литургията
Блаженства на 12.

На гласа на 4.
На празника, песен 3 на 4.
На апостола, песен 6 на 4.

След входа за всички храмове:
Тропари: възкресен, на празника и на апостола.
Кондаци: възкресен, „Слава” на апостола; „И ныне” на празника.
Прокимен, аллилуиа и причастен – възкресни и на празника.
„Хвалите Господа…“ и „Чашу спасения…“
Апостол и евангелие – на деня и на празника.
Гал. 200 (1:11-19); Евр. 320 (9:1-7).
Лк. 26 (6:31-36); Лк. 54 (10:38-42, 11:27-28).

8/21.10.2018 г. Неделя 21 след Петдесетница, 3 
след Неделя подир Въздвижение, на свв. отци от 
Седмия вселенски събор. Гл. 4. Преп. Пелагия. 
Прпмчк Игнатий Старозагорски.
(по главата за св. ап. Иоан Богослов в Неделя 7-ма след Пасха)
Службата на преп. Пелагия изчитаме на повечерие.
На IX час
Тропар и кондак на мъчениците.
На малката вечерня
На “Господи воззвах” възкресни стихири на 4.

„Слава“ на прпмчка от великата вечерня
„И ныне“ Богородичен възкресен на малката вечерня.

На стиховните – първата стихира на гласа. Стиховните на 
прпмчка от великата вечерня със стиховете му.

„Слава“ на прпмчка от великата вечерня.
„И ныне“ Богородичен по гласа на славата „Владычице, приими 
молитвы...“.
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ОКТОМВРИ8/21.10.2018 г. Неделя 21 след Петдесетница, 3 след Неделя подир Въздвижение

Тропари: възкресен, на отците, „Слава“ на  прпмчка, „И ныне“ 
„Еже от века…“.
На великата вечерня
На „Господи воззвах” стихири на 10.

3 възкресни,
4 на отците (пет за четири)
3 на прпмчка.
„Слава” на отците.
„И ныне” догматик на владеещия глас.

Вход. Прокимен на деня.
Паремии на отците 3 и на прпмчка 3 (взимаме ги от 1. 10. преп. 
Сава Вишерски).
На литията: стихира на храма, Славата на отците (като стихира), 
на прпмчка.

„Слава”: на прпмчка, гл. 5.
„И ныне”: Богородичен възкресен на стиховните по гласа на 
„Славата”: „Храм и дверь еси…”

На стиховните: стихири възкресни.
„Слава” на отците гл. 4.
„И ныне” Богородичен възкресен гл. 4: „Призри на моления…”.
Тропари: „Богородице Дево” (2), на прпмчка – един път.
На утренята
На „Бог Господь” тропари: възкресен, на отците,  „Слава” на 
прпмчка, „И ныне” богородичен възкресен отпустителен по 
гласа на славата: „Еже от века …“.
Стихословия редови. Седални от Октоиха.
Полиелей и величание на прпмчка. Евлогитарий. Ипакои на гласа. 
Седални на прпмчка слез катизмите, „Слава“ полиелейния му 
седален, „И ныне” богородичния на реда. Степенна и прокимен на 
гласа. Утринно възкресно Евангелие – Х: Иоан 66 (21:1-14). След 
50 псалом „Слава” „Молитвами апостолов” и  до канона всичко 
възкресно.
Канони:
Възкресен с ирмоса на 4
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припев: „Слава, Господи, святому воскресению Твоему.”
На прпмчка на 4

припев: „Святый преподобномучениче Игнатие, моли Бога о 
нас.”

На отците на 6
припев: „Святии отци, молите Бога о нас.”

Катавасия „Отверзу  уста моя” гл.4
След 3 песен: кондак и икос (от Общия Миней – за прпмчк) на 
прпмчка, седален на отците, „Слава” на прпмчка, и ныне” 
Богородичен  на реда (възкресните кондак и икос не се четат).
След 6 песен: кондак и икос на отците.
На 9 песен: пеем „Честнейшую…”.
„Свят Господь Бог наш“ (3) на владеещия глас.
Светилни: възкресен - X, на отците, „Слава” на прпмчка (който 
е на „Слава”)„И ныне” богородичен на отците.
На хвалитните стихири на 8.

Възкресни на 3
На отците на 2

На прпмчка на 3 със „Славата” като стихира и неговите 
стихове от стиховните на великата вечерня: „Праведник яко 
финикс процветет, яко кедр иже в ливане умножится“, „Блажен 
муж бояйся господа, в заповедех Его восхощет зело“.

„Слава” на отците.
„И ныне” „Преблагословенна еси”.

Велико славословие.Тропар възкресен „Воскрес из гроба...“.
“Слава и ныне” евангелска стихира - X.
На часовете
На I час тропар възкресен; „Слава” на отците. Кондак възкресен.
На ІІІ час тропар възкресен; „Слава” на прпмчка.  Кондак на 
прпмчка.
На VІ час тропар възкресен; „Слава” на отците. Кондак на 
отците.
На ІХ час тропар възкресен; „Слава” на прпмчка.  Кондак на 
прпмчка.
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На литургията
Блаженства на 12.

На гласа на 4
На отците песен 3 на 4
На прпмчка песен 6 на 4

След входа:
При Господски храм:
Тропари: Възкресен на отците и на прпмчка.
Кондаци: на отците, „Слава” на прпмчка,  
„И ныне” „Предстателство христиан…”.
При Богородичен храм:
Тропари: възкресен, на храма, на отците, на прпмчка.
Кондаци: на отците, „Слава” на прпмчка, „И ныне” на храма.
При светийски храм:
Тропари: възкресен, на отците и на прпмчка.
Кондаци: на отците, „Слава” на прпмчка,  
„И ныне” „Предстательство христиан...”.
Прокимен, и аллилуиа – на отците и на прпмчка. Апостол, 
Евангелие – на отците, на деня (под зачало) и на прпмчка.

– На свв. отци: Евр. 334 (13:7-16); Иоан. 56 (17:1-13).
– Ред.: Гал. 203 (2:16-20); Лк. 30 (7:11-16).
– На препмчка: 2 Тим. 292 (2:1-10); Иоан. 52 (15:17-16:2).

Причастен – „Хвалите Господа…“ и „В памят вечную…“

15/28.10.2018 Неделя 22 след Петдесетница, 4 след 
Неделя подир Въздвижение. Гл. 5. Преп. Евтимий 
нови. Препмчк Лукиан, презв. Антиохийски.
Възкресно бдение в съчетание с две служби без празничен знак.
На IX час
Тропар на преподобната, „Слава“ на мъчениците.
Кондак на преподобната.
На малката вечерня
Стихири и тропари от Октоиха.
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На великата вечерня
На „Господи воззвах” стихири на 10.

4 възкресни,
3 на преподобния,
3 на преподобномъченика.
„Слава” на преподобния.
„И ныне” догматик на владеещия глас.

Вход. Прокимен на деня.
На стиховните стихири на гласа.

„Слава” на преподобния.
„И ныне” богородичен възкресен по гласа на славата.

Тропари: „Богородице Дево...” (3).
На утренята
На „Бог Господь” тропари: възкресен, на преподобния, «Слава» 
на преподобномъченика, «И ныне» богородичен възкресен 
отпустителен по гласа на славата.
Стихословия: редови, седални от Октоиха. След първото 
стихословие, на „Слава и ныне” богородичен възкресен 
отпустителен тропар на владеещия глас.
Полиелей и евлогитарий. Ипакои, степенни и прокимен на гласа. 
Утринно възкресно Евангелие – ХI: Иоан 67 (21:15-25). След 50 
псалом „Слава” „Молитвами апостолов…” и  до канона всичко 
възкресно.
Канони:
Възкресен с ирмоса на 4

припев: „Слава, Господи, святому воскресению Твоему.”
Богородичен на 2

припев: „Пресвятая Богородице, спаси нас.”
На преподобния на 4

припев: „Преподобни отче Евтимие, моли Бога о нас.” Добавяме 
и славата от утрените стиховни като отделно тропарче към 
някоя от песните на канона.

На преподобномъченика на 4
припев: „Светий преподобномучениче Лукиане, моли Бога о 
нас.”
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Катавасия „Отверзу уста моя...”.
След 3 песен: кондак и икос на преподобния, кондак на 
преподобномъченика, седален на преподобния, „Слава” седален 
на преподобномъченика, „И ныне” богородичен на реда.
След 6 песен: кондак и икос възкресни.
На 9 песен пеем „Честнейшую...”
„Свят Господь Бог наш“ (3) на владеещия глас.
Светилни: възкресен -  ХI, „Слава” на преподобния, „И ныне” 
богородичен на възкресния светилен.
На хвалитните стихири възкресни на 8.

„Слава”евангелска стихира – ХI.
„И ныне” „Преблагословенна еси”.

Велико славословие. Тропар възкресен „Днесь спасение...“.
На часовете
На І и VІ час Тропари: възкресен,   „Слава” на преподобния, 
кондак възкресен.
На ІІІ и ІХ час Тропари: възкресен, „Слава” на 
преподобномъченика, кондак възкресен.
На литургията
Блаженства на гласа на 8.
След входа:

При Господски храм:
Тропари: възкресен, на преподобния и на преподобномъченика.
Кондаци: на преподобния, „Слава” на преподобномъченика, „И 
ныне” възкресен.

При Богородичен храм:
Тропари: възкресен, на храма, на преподобния и на 
преподобномъченика.
Кондаци: възкресен, на преподобния, „Слава” на 
преподобномъченика, „И ныне” на храма.

При светийски храм:
Тропари: възкресен, на храма, на преподобния и на 
преподобномъченика.
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Кондаци: възкресен, на храма, на преподобния, „Слава” на 
преподобномъченика, „И ныне» „Предстательство христиан...”.
Прокимен, аллилуиа и причастен – възкресни.
Апостол и евангелие – на деня.
Гал. 215 (6:11-18); Лк. 35 (8:5-15).
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НОЕ М В Р И

22.10./04.11.2018 Неделя 23 след Петдесетница, 5 
след Неделя подир Въздвижение. Гл. 6. Св.  равноап. 
Аверкий Иераполски чудотворец.   Св. седем 
отроци Ефески.
Възкресно бдение в съчетание с две служби без празничен знак.
На IX час
Тропар на светителя, „Слава“ на преподобния.
Кондак на светителя.
На малката вечерня
Стихири и тропари от Октоиха.
На великата вечерня
На „Господи воззвах” стихири на 10.

4 възкресни,
3 на светителя,
3 на отроците.
„Слава” на светителя.
„И ныне” догматик на владеещия глас.

Вход. Прокимен на деня.
На стиховните стихири на гласа.

„Слава и ныне” богородичен възкресен на реда.
Тропари: „Богородице Дево...” (3).
На утренята
На „Бог Господь” тропари: възкресен, на светителя, „Слава” на 
отроците, „И ныне” богородичен възкресен отпустителен по 
гласа на славата.
Стихословия: редови, седални от Октоиха. След първото 
стихословие, на „Слава и ныне” богородичен възкресен 
отпустителен тропар на владеещия глас.
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Полиелей и евлогитарий., Ипакои, степенни и прокимен на гласа. 
Утринно възкресно Евангелие – I: Мат. 116 (28:16-20). След 50 
псалом „Слава” „Молитвами апостолов…” и  до канона всичко 
e възкресно.
Канони:
Възкресен с ирмоса на 4

припев: „Слава, Господи, святому воскресению Твоему.”
Богородичен на 2

припев: „Пресвятая Богородице, спаси нас.”
На светителя на 4

припев: „Святителю отче Аверкие, моли Бога о нас.”
На отроците на 4

припев: „Святии мученицы, молите Бога о нас.”
Катавасия „Отверзу уста моя...”.
След 3 песен: кондак и икос на светителя, кондак и икос на 
отроците, седален на светителя, „Слава” седален на отроците, „И 
ныне” богородичен на реда.
След 6 песен: кондак и икос възкресни.
На 9 песен пеем „Честнейшую...”
„Свят Господь Бог наш“ (3) на владеещия глас.
Светилни: възкресен  - I, на светителя, „Слава” на отроците, „И 
ныне” богородичен на възкресния светилен.
На хвалитните стихири възкресни на 8.

„Слава”евангелска стихира - I.
„И ныне” „Преблагословенна еси”.

Велико славословие.Тропар възкресен „Воскрес из гроба...“.
На часовете
На І и VІ час Тропари: възкресен,  „Слава” на светителя. Кондак 
възкресен.
На ІІІ и ІХ час Тропари: възкресен, „Слава” на отроците. Кондак 
възкресен.
На литургията
Блаженства на 10.

На гласа на 6.



187

НОЕМВРИ29.10./11.11.2018. Неделя 24 след Петдесетница

На светителя песен 3 на 4.
След входа:

При Господски храм:
Тропари: възкресен, на светителя и на отроците.
Кондаци: на светителя, „Слава” на отроците, „И ныне” възкресен.

При Богородичен храм:
Тропари: възкресен, на храма, на светителя и на отроците.
Кондаци: възкресен, на светителя, „Слава” на отроците, „И 
ныне” на храма.

При светийски храм:
Тропари: възкресен, на храма, на светителя и на отроците.
Кондаци: възкресен, на храма, на светителя, „Слава” на отроците, 
„И ныне» „Предстатеятииьство христиан...”.
Прокимен, аллилуиа и причастен – възкресни и на светителя.
„Хвалите Господа…“ и „В памят вечную…“
Апостол и евангелие – на деня и на светителя.
Еф. 220 (2:4-10); Евр. 318 (7:26-8:2).
Лк. 83 (16:19-31); Иоан. 36 (10:9-16).

29.10./11.11.2018. Неделя 24 след Петдесетница, 6 
след Неделя подир Въздвижение. Гл. 7. Препмчца 
Анастасия Римлянка. Преп. Аврамий Затворник.
Възкресно бдение в съчетание са две служби без празничен знак.
На IX час
Тропар на мъчениците, „Слава“ тропар на преподобния. Кондак 
на преподобния.
На малката вечерня
Стихири и тропари от Октоиха.
На великата вечерня
На „Господи воззвах” стихири на 10.

4 възкресни,
3 на преподобномъченицата,



188

29.10./11.11.2018. Неделя 24 след ПетдесетницаНОЕМВРИ

3 на преподобния.
„Слава и ныне” догматик на владеещия глас.

Вход. Прокимен на деня.
На стиховните стихири на гласа.
„Слава и ныне” богородичен възкресен на владеещия глас.
Тропари: „Богородице Дево...” (3).
На утренята
На „Бог Господь” тропари: възкресен, на преподобномъченицата, 
„Слава» на преподобния, „И ныне» богородичен възкресен 
отпустителен по гласа на славата.
Стихословия: редови, седални от Октоиха. След първото 
стихословие, на „Слава и ныне” богородичен възкресен 
отпустителен тропар на владеещия глас.
Полиелей и евлогитарий. Ипакои, степенни и прокимен на гласа. 
Утринно възкресно Евангелие – II: Марк 70 (16:1-8). След 50 
псалом „Слава” „Молитвами апостолов…” и  до канона всичко 
възкресно.
Канони:
Възкресен с ирмоса на 4

припев: „Слава, Господи, святому воскресению Твоему.”
Богородичен на 2

припев: „Пресвятая Богородице, спаси нас.”
На преподобномъченицата на 4

припев: „Святая преподобномученице Анастасие, моли Бога о 
нас.”              

На преподобния на 4
припев: „Преподобне отче Авраамие, моли Бога о нас.”

Катавасия „Отверзу уста моя...”.
След 3 песен: кондак и икос на преподобния, кондак на 
преподобномъченицата, седален на преподобномъченицата,

„Слава” седален на преподобния, „И ныне” богородичен на 
реда.

След 6 песен: кондак и икос възкресни.
На 9 песен пеем „Честнейшую...”
„Свят Господь Бог наш“ (3) на владеещия глас.
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Светилни: възкресен - ІІ, „Слава  и ныне” богородичен на 
възкресния светилен.
На хвалитните стихири възкресни на 8.

„Слава” евангелска стихира – ІІ.
„И ныне” „Преблагословенна еси”.

Велико славословие. Тропар възкресен „Днесь спасение...“.
На часовете
На І и VІ час Тропари: възкресен,  
„Слава” на преподобномъченицата. Кондак възкресен.
На ІІІ и ІХ час Тропари: възкресен, „Слава” на преподобния. 
Кондак възкресен.
На литургията
Блаженства на гласа на 8.
След входа:

При Господски храм:
Тропари: възкресен, на преподобномъченицата и на 
преподобния.
Кондаци: на преподобномъченицата, „Слава” на преподобния, 
„И ныне” възкресен.

При Богородичен храм:
Тропари: възкресен, на храма, на преподобномъченицата и на 
преподобния.
Кондаци: възкресен, на преподобномъченицата, „Слава” на 
преподобния, „И ныне” на храма.

При светийски храм:
Тропари: възкресен, на храма, на преподобномъченицата и на 
преподобния.
Кондаци: възкресен, на храма, на преподобномъченицата, 
„Слава” на преподобния, „И ныне” „Предстательство христиан...”.
Прокимен, аллилуиа и причастен – възкресни и на преподобния. 
„Хвалита Господа…“ и „В памят вечную…“
Апостол и евангелие – на деня и на преподобния.
Еф. 221 (2:14-22); Гал. 213 (5:22-6:2).
Лк. 38 (8:26-39); Мат. 43 (11:27-30).
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5/18.11.2018. Неделя 25 след Петдесетница, 7 след 
Неделя подир Въздвижение. Глас 8. Мъченици 
Галактион и Епистима.
Възкресно бдение в съчетание със служба без празничен знак.
На IX час
Тропари: „Апостоли, мученицы и пророцы…”, „Слава” 
„Помяни  Господи…”. 
Кондак „Со святыми упокой…”.
На малката вечерня
Стихири и тропари от Октоиха.
На великата вечерня
На „Господи воззвах” стихири на 10.

7 възкресни,
3 на мъчениците.
„Слава и ныне” догматик на владеещия глас.

Вход. Прокимен на деня.
На стиховните стихири на гласа.

„Слава и ныне” богородичен възкресен на гласа.
Тропари: „Богородице Дево...” (3).
На утренята
На „Бог Господь” тропари: възкресен (2), „Слава” на мъчениците, 
«И ныне» богородичен възкресен отпустителен по гласа на 
славата.
Стихословия редови. Седални от Октоиха. След първото 
стихословие, на „Слава и ныне” богородичен възкресен 
отпустителен тропар на владеещия глас.
Полиелей и евлогитарий. Ипакои, степенни и прокимен на гласа. 
Утринно възкресно Евангелие – III: Марк 71 (16:9-20). След 50 
псалом „Слава” „Молитвами апостолов…” и  до канона всичко 
възкресно.
Канони:
Възкресен с ирмоса на 4

припев: „Слава, Господи, святому воскресению Твоему.”
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Кръстовъзкресен на 3
припев: „Слава, Господи, Кресту Твоему честному и 
воскресению.”

Богородичен на 3
припев: „Пресвятая Богородице, спаси нас.”

На мъчениците на 4
припев: „Святии мученицы Галактионе и Епистимо, молите 
Бога о нас.”, като има тропарчета към тях по отделно.

Катавасия „Отверзу уста моя...”.
След 3 песен: кондак на мъчениците, седален на мъчениците,

„Слава и ныне” богородичен на реда.
След 6 песен: кондак и икос възкресни.
На 9 песен пеем „Честнейшую...”
„Свят Господь Бог наш“ (3) на владеещия глас.
Светилни: възкресен - ІIІ, „Слава и ныне” богородичен на 
възкресния светилен.
На хвалитните стихири възкресни на 8.

„Слава” евангелска стихира – ІIІ.
„И ныне” „Преблагословенна еси”.

Велико славословие.Тропар възкресен „Воскрес из гроба...“.
На часовете
Тропари: възкресен, „Слава” на мъчениците.
Кондак възкресен.
На литургията
Блаженства на гласа на 8.
След входа:

При Господски храм:
Тропари: възкресен, на мъчениците.
Кондаци: „Слава” на мъчениците, „И ныне” възкресен.

При Богородичен храм:
Тропари: възкресен, на храма, на мъчениците.
Кондаци: възкресен, „Слава” на мъчениците, „И ныне” на храма.

При светийски храм:
Тропари: възкресен, на храма, на мъчениците.
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Кондаци: възкресен, на храма, „Слава” на мъчениците, „И ныне» 
„Предстательство христиан...”.
Прокимен, аллилуиа и причастен – възкресни.
Апостол и евангелие – на деня.
Еф. 224 (4:1-6); Лк. 39 (8:41-56).

12/25.11.2018 Неделя 26 след Петдесетница, 
8 след Неделя подир Въздвижение. Гл. 1. Свт. 
Иоан  Милостиви,  патр. Александрийски.  Преп. 
Нил постник Синайски.
Възкресно бдение в съчетание със служба с шестиричен знак.
На IX час
Тропар на мъчениците, „Слава“ на преподобния.
Кондак на преподобния.
На малката вечерня
Стихири и тропари от Октоиха.
На великата вечерня
На „Господи воззвах” стихири на 10.

4 възкресни,
3 на светителя,
3 на преподобния.
„Слава” на светителя.
„И ныне” догматик на владеещия глас.

Вход. Прокимен на деня.
На стиховните стихири на гласа.
  „Слава” на преподобния.
  „И ныне” богородичен възкресен по гласа на славата.
Тропари: „Богородице Дево...” (3).
На утренята
На „Бог Господь” тропари: възкресен, на светителя, «Слава» на 
преподобния, «И ныне» богородичен възкресен отпустителен 
по гласа на славата.
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Стихословия: редови. Седални от Октоиха. След първото 
стихословие, на „Слава и ныне” богородичен възкресен 
отпустителен тропар на владеещия глас.
Полиелей и евлогитарий. Ипакои, степенни и прокимен на гласа. 
Утринно възкресно Евангелие – IV: Лк. 112 (24:1-12). След 50 
псалом „Слава” „Молитвами апостолов…” и  до канона всичко 
възкресно.
Канони:
Възкресен с ирмоса на 4

припев: „Слава, Господи, святому воскресению Твоему.”
Богородичен на 2

 припев: „Пресвятая Богородице, спаси нас.”
На светителя на 4

припев: „Святителю отче Иоанне, моли Бога о нас.”
На преподобния на 4

припев: „Преподобне отче Ниле, моли Бога о нас.” Добавяме 
и славата от утрените стиховни като отделно тропарче към 
някоя от песните на канона.

Катавасия „Отверзу уста моя...”.
След 3 песен: кондак и икос на светителя, кондак и икос 
на преподобния, седален на светителя, „Слава” седален на 
преподобния, „И ныне” богородичен на реда.
След 6 песен: кондак и икос възкресни.
На 9 песен пеем „Честнейшую...”
„Свят Господь Бог наш“ (3) на владеещия глас.
Светилни: възкресен - ІV, на светителя, „Слава” на преподобния, 
„И ныне” богородичен на възкресния светилен.
На хвалитните стихири възкресни на 8.

„Слава”евангелска стихира – ІV.
„И ныне” „Преблагословенна еси”.

Велико славословие. Тропар възкресен „Днесь спасение...“.
На часовете
На І и VІ час Тропари: възкресен,  „Слава” на светителя. Кондак 
възкресен.
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На ІІІ и ІХ час Тропари: възкресен, „Слава” на преподобния. 
Кондак възкресен.
На литургията
Блаженства на 10.

На гласа на 6.
На светителя песен ІІІ  на 4.

След входа:
При Господски храм:

Тропари: възкресен, на светителя и на преподобния.
Кондаци: на светителя, „Слава” на преподобния, „И ныне” 
възкресен.

При Богородичен храм:
Тропари: възкресен, на храма, на светителя и на преподобния.
Кондаци: възкресен, на светителя, „Слава” на преподобния, „И 
ныне” на храма.

При светийски храм:
Тропари: възкресен, на храма, на светителя и на преподобния.
Кондаци: възкресен, на храма, на светителя, „Слава” на 
преподобния, „И ныне» „Предстательство христиан...”.
Прокимен, аллилуиа и причастен – възкресни и на светителя. 
„Хвалите Господа…“ и „В памят вечную…“
Апостол и евангелие – на деня и на светителя.
Еф. 229 (5:9-19); Евр. 311 (4:14-5:6).
Лк. 53 (10:25-37); Лк. 24 (6:17-23).
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Д Е К Е М В Р И

19.11./02.12. Неделя 27 след Петдесетница, 9 след 
Неделя подир Въздвижение. Гл. 2. Св. пр. Авдий 
и св. мчк. Варлаам.
Възкресно бдение в съчетание с две служби без празничен знак
На IX час
Тропар на мъчениците, кондак на мчк. Платон.
На малката вечерня
Стихири и тропари от Октоиха.
На великата вечерня
На „Господи воззвах” стихири на 10.

4 възкресни,
3 на пророка,
3 на мъченика.
„Слава и ныне” догматик на владеещия глас.

Вход. Прокимен на деня.
На стиховните стихири на гласа.

„Слава и ныне” богородичен възкресен на владеещя глас.
Тропари: „Богородице Дево...” (3).
На утренята
На „Бог Господь” тропари: възкресен (2), «Слава» на мъченика, 
«И ныне» богородичен възкресен отпустителен по гласа на 
славата.
Стихословия: редови. Седални от Октоиха. След първото 
стихословие, на „Слава и ныне” богородичен възкресен 
отпустителен тропар на владеещия глас.
Полиелей и евлогитарий. Ипакои, степенни и прокимен на гласа. 
Утринно възкресно Евангелие – V: Лк. 113 (24:12-35). След 50 
псалом „Слава” „Молитвами апостолов…” и  до канона всичко 
е възкресно.
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Канони:
Възкресен с ирмоса на 4

припев: „Слава, Господи, святому воскресению Твоему.”
Богородичен на 2

припев: „Пресвятая Богородице, спаси нас.”
На пророка на 4

припев: „Святый пророче Божий Авдие, моли Бога о нас.”
На мъченика на 4

припев: „Святый мучениче Варлааме, моли Бога о нас.”
Катавасия „Отверзу уста моя...”.
След 3 песен: кондак на мъченика, седален на пророка, „Слава” 
седален на мъченика, „И ныне” богородичен на реда.
След 6 песен: кондак и икос възкресни.
На 9 песен пеем „Честнейшую...”
„Свят Господь Бог наш“ (3) на владеещия глас.
Светилни: възкресен - V, „Слава” на пророка, „И ныне” възкресен 
богородичен светилен.
На хвалитните стихири възкресни на 8.

„Слава” евангелска стихира – V.
„И ныне” „Преблагословенна еси...”.

Велико славословие.Тропар възкресен „Воскрес из гроба...“.
На часовете
Тропари възкресен, „Слава” на мъченика. Кондак възкресен.
На литургията
Блаженства на гласа на 8.
След входа:

При Господски храм:
Тропари: възкресен и на мъченика.
Кондаци: „Слава” на мъченика, „И ныне” възкресен.

При Богородичен храм:
Тропари: възкресен, на храма и на мъченика.
Кондаци: възкресен, „Слава” на мъченика, „И ныне” на храма.

При светийски храм:
Тропари: възкресен, на храма и на мъченика.
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Кондаци: възкресен, на храма, „Слава” на мъченика, „И ныне» 
„Предстательство христиан...”.
Прокимен, аллилуиа и причастен – възкресни.
Апостол и евангелие – на деня.
Еф. 233 (6:10-17); Лк. 66 (12:16-21).

21.11/04.12. Въведение Богородично. 
Богородичен празник 
На ІХ час 
Тропари: предпразненството, „Слава“ на светиите. 
Кондак на предпразненството.
На малката вечерня 
Стихири и тропар на празника. 
На великата вечерня 
„Блажен муж...“. 
На „Господи воззвах“ стихири на празника на 8. 

„Слава и ныне“ стихира на празника. 
Вход. Прокимен на деня. Паремии на реда. 
На литията стихири на празника. 

„Слава и ныне“ на празника. 
На стиховните стихири на празника. 

„Слава и ныне“ стихира на празника. 
Тропари: на празника (3). 
На утренята 
На „Бог Господь“ тропари: на празника (2), „Слава и ныне“ на 
празника. 
Стихословия редови. Седални на празника. 
Полиелей. Величание и избран псалом на празника. Малка 
ектения. Седален на празника, „Слава и ныне“ другия. „От 
юности моея...“, прокимен и утринно Евангелие на празника Лк. 
4 (1:39-49, 56), 50 псалом. „Слава“ „Днес храм одушевленный...“ 
„И ныне“ тойже, и стихира на празника.
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Канони: 
На празника гл. 4 и гл. 1 на 12 

припев: „Пресвятая Богородице, спаси нас“. 
Катавасия „Христос раждается...“. 
След 3 песен: седален на празника, „Слава и ныне“ другий. 
След 6 песен: кондак и икос на празника. 
На 9 песен: не пеем „Честнейшую...“. Дяконът или свещеникът 
произнася „Ангели вхождения Пречистая...“ и ликът продължава 
„Яко одушевленному Божию кивоту...“. 
Тропари с припевите на реда. 

Втори припев: „Величай, душе моя приведенную во храм 
Господен...“. 

Ирмос: „Светоносный облак...“
Тропари с втория припев. На реда в Минея са дадени специални 
припеви. Не се казва „Слава“ и „И ныне“. 
Припев: „Ангели вхождения Пречистая...“. 
Катавасия: „Таинство странное...“. 
Светилен на празника (3). 
На хвалитните стихири на 4, на празника. 

„Слава и ныне“ стихира на празника. 
Велико славословие. Тропар на празника. 
На часовете 
Тропар на празника, кондак на празника. 
На литургията 
Антифони изобразителни (както на обикновена неделна 
литургия). 
Блаженства на 8. 

Песен 3 от І канон на 4. 
Песен 6 от ІІ канон на 4. 

На входа за всички храмове 
Входен стих: „Спаси ны Сыне Божий, молитвами Богородицы, 
поющия ти...“. 
Тропар на празника, „Слава и ныне“ кондак на празника. 
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Прокимен, Апостол, Алилуия, Евангелие и причастен на 
празника. Евр. 320 (9:1-7); Лк. 54 (10:38-42, 11:27-28).
Задостойник на празника.

26.11./09.12. Неделя 28 след Петдесетница, 10 след 
Неделя подир Въздвижение. Гл. 3. Преп. Алипий 
стълпник.
Възкресно бдение в съчетание със служба без празничен знак.
На IX час
Тропар на празника, „Слава“ на св. Климент Охридски. Кондак 
на празника.
На малката вечерня
Стихири и тропари от Октоиха.
На великата вечерня
На „Господи воззвах” стихири на 10.

7 възкресни,
3 на преподобния.
„Слава и ныне” догматик на владеещия глас.

Вход. Прокимен на деня.
На стиховните стихири на гласа.

„Слава и ныне” богородичен възкресен на владеещя глас.
Тропари: „Богородице Дево...” (3).
На утренята
На „Бог Господь” тропари: възкресен (2), „Слава” на преподобния, 
„И ныне” богородичен възкресен отпустителен по гласа на 
славата.
Стихословия редови. Седални от Октоиха. След първото 
стихословие, на „Слава и ныне” богородичен възкресен 
отпустителен тропар на владеещия глас.
Полиелей и евлогитарий. Ипакои, степенни и прокимен на гласа. 
Утринно възкресно Евангелие – VI: Лк. 114 (24:36-53). След 50 
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псалом „Слава” „Молитвами апостолов…” и  до канона всичко 
възкресно.
Канони:
Възкресен с ирмоса на 4

припев: „Слава, Господи, святому воскресению Твоему.”
Кръстовъзкресен на 3

припев: „Слава, Господи, Кресту Твоему честному и 
воскресению.”

Богородичен на 3
припев: „Пресвятая Богородице, спаси нас.”

На преподобния на 4
припев: „Преподобне отче Алипие, моли Бога о нас.”
Катавасия „Христос раждается...”.
След 3 песен: кондак и икос на преподобния, седален на 
преподобния, „Слава и ныне” богородичен на реда.
След 6 песен: кондак и икос възкресни.
На 9 песен пеем „Честнейшую...”
„Свят Господь Бог наш“ (3) на владеещия глас.
Светилни: възкресен - VI, „Слава” на преподобния, „И ныне” 
богородичен на възкресния светилен.
На хвалитните стихири възкресни на 8.

„Слава” евангелска стихира – VI.
„И ныне” „Преблагословенна еси”.

Велико славословие. Тропар възкресен „Днесь спасение...“.
На часовете
Тропари: възкресен, „Слава” на преподобния.
Кондак възкресен.
На литургията
Блаженства на гласа на 8.
След входа:

При Господски храм:
Тропари: възкресен и на преподобния.
Кондаци: „Слава” на преподобния, „И ныне” възкресен.

При Богородичен храм:
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Тропари: възкресен, на храма и на преподобния.
Кондаци: възкресен, „Слава” на преподобния, „И ныне” на 
храма.

При светийски храм:
Тропари: възкресен, на храма и на преподобния.
Кондаци: възкресен, на храма, „Слава” на преподобния, „И 
ныне” „Предстательство христиан...”.
Прокимен, аллилуиа и причастен – възкресни.
Апостол и Евангелие редови.
Кол. 250 (1:12-18); Лк. 71 (13:10-17).

3/16.12.2018 Неделя 29 след Петдесетница, 11 след 
Неделя подир Въздвижение. Гл. 4. Св. пророк 
Софоний.
Възкресно бдение в съчетание със служба без празничен знак
На IX час
Тропар и кондак на пророка
На малката вечерня
Стихири и тропари от Октоиха.
На великата вечерня
На „Господи воззвах” стихири на 10.

7 възкресни,
3 на пророка.
„Слава и ныне” догматик на владеещия глас.

Вход. Прокимен на деня.
На стиховните стихири на гласа.

„Слава и ныне” богородичен възкресен на гласа.
Тропари: „Богородице Дево...” (3).
На утренята
На „Бог Господь” тропари: възкресен (2), „Слава” на пророка, «И 
ныне» богородичен възкресен отпустителен по гласа на славата.
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Стихословия: редови, седални от Октоиха. След първото 
стихословие, на „Слава и ныне” богородичен възкресен 
отпустителен тропар на владеещия глас.
Полиелей и евлогитарий. Ипакои, степенни и прокимен на гласа. 
Утринно възкресно Евангелие – VII: Иоан 63 (20:1-10). След 50 
псалом „Слава” „Молитвами апостолов…” и  до канона всичко 
възкресно.
Канони:
Възкресен с ирмоса на 4

припев: „Слава, Господи, святому воскресению Твоему”.
Кръстовъзкресен на 3

припев: „Слава, Господи, кресту Твоему честному и 
воскресению”.

Богородичен на 3
припев: „Пресвятая Богородице, спаси нас”.

на пророка на 4
припев: „Святый пророче Божий Софоние, моли Бога о нас”.

Катавасия „Христос раждается...”.
след 3 песен: кондак на пророка, седален на пророка, „Слава и 
ныне” богородичен на реда.
след 6 песен: кондак и икос възкресни.
На 9 песен пеем „Честнейшую...”
„Свят Господь Бог наш“ (3) на владеещия глас.
Светилни: възкресен -VIІ, „Слава и ныне” възкресен богородичен 
светилен.
На хвалитните стихири възкресни на 8.

„Слава” евангелска стихира – VIІ.
„И ныне” „Преблагословенна еси”.

Велико славословие.Тропар възкресен „Воскрес из гроба...“.
На часовете
Тропари: възкресен, „Слава” на пророка. Кондак възкресен.
На литургията
Блаженства на гласа на 8.
След входа:

При Господски храм:
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Тропари: възкресен, на пророка.
Кондаци: „Слава” на пророка, „И ныне” възкресен.

При Богородичен храм:
Тропари: възкресен, на храма, на пророка.
Кондаци: възкресен, „Слава” на пророка, „И ныне” на храма.

При светийски храм:
Тропари: възкресен, на храма, на пророка.
Кондаци: възкресен, на храма, „Слава” на пророка, „И ныне» 
„Предстательство христиан...”.
Прокимен, аллилуиа и причастен – възкресни.
Апостол на неделя 31: 1 Тим. 280 от полу (1:15-17);
Евангелие – на неделя 30, (Нед. 13 след НПВ): Лк. 91 (18:18-27).

10/23.12.2018 Неделя 30 след Петдесетница, 12 
след Неделя подир Въздвижение. Гл. 5. Мчци 
Мина, Ермоген и Евграф
Възкресно бдение в съчетание със служба без празничен знак
На IX час
Тропар и кондак на св. Анна.
На малката вечерня
Стихири и тропари от Октоиха.
На великата вечерня
На „Господи воззвах” стихири на 10.

7 възкресни,
3 на мъчениците.
„Слава и ныне” догматик на владеещия глас.

Вход. Прокимен на деня.
На стиховните стихири на гласа.

„Слава и ныне” богородичен възкресен на гласа.
Тропари: „Богородице Дево...” (3).
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На утренята
На „Бог Господь” тропари: възкресен (2), „Слава” на мъчениците, 
«И ныне» богородичен възкресен отпустителен по гласа на 
славата.
Стихословия: редови, седални от Октоиха. След първото 
стихословие, на „Слава и ныне” богородичен възкресен 
отпустителен тропар на владеещия глас.
Полиелей и евлогитарий. Ипакои, степенни и прокимен на гласа. 
Утринно възкресно Евангелие – VIII: Иоан 64 (20:11-18).
След 50 псалом „Слава” „Молитвами апостолов…” и  до канона 
всичко възкресно.
Канони:
Възкресен с ирмоса на 4

припев: „Слава, Господи, святому воскресению Твоему”.
Кръстовъзкресен на 3

припев: „Слава, Господи, Кресту Твоему честному и 
воскресению”.

Богородичен на 3
припев: „Пресвятая Богородице, спаси нас”.

на мъчениците на 4
припев: „Святии мученицы, молите Бога о нас”, но има тропари 
само към мчк Мина.

Катавасия „Христос раждается...”.
след 3 песен: кондак и икоса на мъчениците след VI песен, кондак 
на мъчениците след III песен, седален на мъчениците, „Слава и 
ныне” богородичен на реда.
след 6 песен: кондак и икос възкресни.
На 9 песен пеем „Честнейшую...”
„Свят Господь Бог наш“ (3) на владеещия глас.
Светилни: възкресен -VIIІ, „Слава“ на мъчениците, „И ныне” 
богородичен на възкресния светилен.
На хвалитните стихири възкресни на 8.

„Слава” евангелска стихира – VIIІ.
„И ныне” „Преблагословенна еси”.

Велико славословие. Тропар възкресен „Днесь спасение...“ .
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На часовете
Тропари: възкресен, „Слава” на мъчениците.
Кондак възкресен.
На литургията
Блаженства на гласа на 8.
След входа:

При Господски храм:
Тропари: възкресен, на мъчениците.
Кондаци: „Слава” на мъчениците (след VІ песен), „И ныне” 
възкресен.

При Богородичен храм:
Тропари: възкресен, на храма, на мъчениците.
Кондаци: възкресен, „Слава” на мъчениците (след VІ песен), „И 
ныне” на храма.

При светийски храм:
Тропари: възкресен, на храма, на мъчениците.
Кондаци: възкресен, на храма, „Слава” на мъчениците (след VІ 
песен), „И ныне» „Предстательство христиан...”.
Прокимен, аллилуиа и причастен – възкресни и на мъчениците.
„Хвалите Господа…“ и „Радуйтеся праведнии…“.
Апостол и Евангелие на неделята и на мъчениците.
Кол. 258 (3:12-16); Еф. 233 (6:10-17).
Лк. 85 (17:12-19); Лк. 106 (21:12-19).

17/30.12.2018 Неделя 31 след Петдесетница, на 
свв. Праотци Христови. Гл. 6. Св. пророк Даниил 
и свв 3 отроци: Ананий, Азарий и Мисаил.
Служба на неделята на Праотците в съчетание с шестерична 
служба.
Службата на Праотците се намира в минеята след службата на 
преп. Даниил на 11.12.
На IX час
Тропар и кондак на пророка: общи.
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Тропар гл. 2 „Пророка Твоего Аггея память, Господи, празднующе, 
тем Тя молим, спаси душы наша“.
Кондак гл. 4 „Просветившееся духом чистое твое сeрдце, 
пророчества бысть светлейшаго приятелище; зриши бо яко 
настящая далече сущая; сего ради тя почитаем пророче блаженне 
Аггее славне“
На малката вечерня
Стихири и тропари от Октоиха
На великата вечерня
На „Господи воззвах” стихири на 10.

3 възкресни,
3 на праотците, (четвъртата стихира четем на хвалитните)
2 на пророк Даниил, 2 на отроците.
„Слава” на праотците.
„И ныне” Догматик на владеещия глас.

Вход. Прокимен на деня.
Лития. Стихира на храма, на пророка „На престоле седящаго…” 
– последната от стихирите му на „Господи воззвах”, на отроците 
„Словеси премудрости…” последната от стихирите им на 
„Господи воззвах”, славата на отроците от „Господи воззвах…” 
„Духовно нас, вернии…”.

„Слава” на праотците.
„И ныне” „Се исполнися…” богородичен възкресен на 
стиховните на І глас.

На стиховните стихири Възкресни
„Слава” на праотците
„И ныне” на пророка „Даниил, муж желаний камен без руки…”

Тропари: „Богородице Дево” (2) и на праотците.
На утренята
На “Бог Господь” тропар възкресен (2), „Слава” на отроците, „И 
ныне” на праотците.
Стихословия редови – седални възкресни с богородичните си. 
След І стихословие, на „Слава и ныне” богородичен възкресен 
тропар на владеещия глас.



207

ДЕКЕМВРИ17/30.12.2018 Неделя 31 след Петдесетница, на свв. Праотци Христови. Гл. 6

Полиелей и евлогитарий. Малка ектения, ипакои на гласа, 
седален на Праотците „Слава и ныне” богородичен на реда.
Степенна и прокимен на гласа. Утринно възкресно Евангелие 
– IХ: Иоан 65 (20:19-31). След 50 псалом „Слава“ „Молитвами 
апостолов…“ и до канона всичко възкресно.
Канони:
Възкресен с ирмоса на 4

припев: „Слава, Господи, святому Воскресению Твоему!”
На пророка и отроците от 17.12, двата канона на 6. Четем три 
тропара на пророка, пропускаме богородичния, два тропара на 
отроците и богородичен. 

Припев: “Святый пророче Божий Данииле, моли Бога о нас!” 
или “Святии отроцы, молите Бога о нас!”

На Праотците на 4
припев: „Святии праотцы Христовы, молите Бога о нас!”

Катавасия „Христос раждается…”
След ІІІ песен кондак и икос на пророка, седален на пророка,

„Слава” седален на отроците, „И ныне” ипакои на праотците.
След VІ песен кондак и икос на праотците (съвпадат с кондака и 
икоса на отроците).
На ІХ песен пеем „Честнейшую…”
„Свят Господь Бог наш“ (3) на владеещия глас.
Светилни: Възкресен - IX, на праотците, „Слава” на пророка, „И 
ныне” богородичен на Праотците „Солнце великое...”.
На хвалитните – стихири на 8

Възкресни на 4
На праотците на 4, като след първата стихира четем последната 
стихира от „Господи воззвах” на праотците. Стиховете са на 
реда в службата на праотците.
„Слава” на Праотците.
„И ныне” „Преблагословенна еси...”

Славата на стиховните на отроците се оставя.
Велико славословие.Тропар възкресен „Воскрес из гроба...“.

„Слава и ныне” Евангелска стихира - IX.
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На часовете
На І и VІ час: Тропар възкресен, „Слава” на праотците. Кондак 
на праотците.
На ІІІ и ІХ час: Тропар възкресен, „Слава” на отроците. Кондак 
на праотците.
На Литургията
Блаженства на 12.

На гласа на 4
На праотците песен ІІІ на 4
На пророка песен VІ на 4

След входа за всички храмове:
Тропари: възкресен, на светиите (на св. пр. Даниил и на свв. 
отроци)
Кондаци: „Слава” на пророка,  „И ныне” на праотците.
Прокимен, апостол, аллилуия и Евангелие на праотците и на 
пророка.

– На праотците: Апостол: На Нед. 29.: Кол. 257 (3:4-11); – 
Евангелие: На Нед. 28.: Лк. 76 (14:16-24).
– На прор.: Евр. 330 (11:33-12:2); Лк. 62 (11:47-12:1).

Причастен „Хвалите Господа...” и „Радуйтеся...”.
Отпуст „Воскресый из мертвых, Христос Истинный Бог наш, 
молитвами Пречистыя Своея Матере, святых славных и 
всехвальных Апостол (светиите на храма и на деня), святых 
Праотец Христовых, святых праведных Богоотец Иоакима и 
Анны, и всех святых…”
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24.12.2018/06.01.2019 Неделя 32 след 
Петдесетница, пред Рождество Христово на свв. 
отци. Гл. 7. Навечерие на Рождество Христово. 
Прмчца Евгения.
Службата на отците е в Минея на 18.XII. след св. мчк Севастиан.
На IX час
Тропар на предпразненството, „Слава“ на мъчениците. Кондак 
на предпразненството.
Малка вечерня
На „Господи воззвах” стихири възкресни на 4.

„Слава и ныне” на предпразненството „Вертепе благоукрасися” 
от вечернята на неделята на отците.

На стиховните стихири възкресни.
„Слава и ныне” богородичен от Октоиха на реда.

Тропари възкресен, „Слава и ныне” на предпразненството.
На великата вечерня
На „Господи воззвах” стихири на 10.

На светите отци на 6,
на предпразнество на 4 „Незаходимое солнце…”, от службата 
на отците.
„Слава” на отците гл.6
„И ныне” на предпразненство гл. 6 „Вертепе, благоукрасися…”.

Вход. Прокимен на деня. Паремии на отците – 3.
Лития. Стихири на предпразненство гл. 5 от „Господи воззвах” 
на 24.12., стихира на отците, „Лучами облиставшеся…”

„Слава” на отците гл.3 „Праотец собор…”.
„И ныне” на предпразненство гл. 3 „Благоукрасися Витлееме…”.

На стиховните стихири на предпразненството гл. 2 „Доме 
Евфратов…”.

„Слава” на отците „Радуйтеся, пророцы честнии…”.
„И ныне” гл. 2 на предпразненство „Се время приближися…”.

Тропари: на отците (2) и на предпразненство.
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На утренята
На „Богъ Господь” тропари, възкресен (2), „Слава” на отците, „И 
ныне” на предпразненство.
След І стихословие седален на отците „Во отцех, Боже…”, „Слава 
и ныне” повтаряме го.
След ІІ стихословие седален на отците „Праздник празнуем…”,

„Слава и ныне” повтаряме го.
Непорочни и евлогитарий. Ипакои на гласа. Седален на отците 
„Авраама и Исаака же и Иакова… Тропари:, „Слава и ныне” 
седален на предпразненството „Из недр отеческих…“. Степенна 
и прокимен на гласа, Утринно възкресно Евангелие – Х: Иоан 66 
(21:1-14). След 50 псалом „Слава“ „Молитвами апостолов…“ и 
до канона всичко възкресно.
Канони:
На отците на 8 с възкресните тропарчета.

припев: „Слава Господи, святому Воскресению Твоему” и 
„Святии отцы Христовы, молите Бога о нас.”

На предпразненство на 6
припев: „Слава Тебе Боже наш, слава Тебе.”

Каноните се взимат от службата на отците и се четат изцяло 
така, както са дадени там.
Катавасия „Христос раждается…”.
След 3 песен ипакои на отците
След 6 песен кондак и икос на отците гл.1
На 9 песен пеем „Честнейшую…”.
„Свят Господь Бог наш“ (3) на владеещия глас се пее.
Светилни: на отците „От семене вводится…”, „Слава” на 
отците „Патриархов избраннии…”, „И ныне” на реда „Веселися 
Витлееме…”.
На хвалитните стихири на 6.

На отците на 3.
На предпразненството на 3 „Исаии глас исполняется…”.
„Слава” на отците „Законных учений сословие…”.
„И ныне” „Преблагословенна еси…”.

Велико славословие. Тропар възкресен „Днесь спасение...“
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„Слава и ныне” стихира евангелска - X.
На часовете
I и VI - тропар възкресен; „Слава” на отците.
Кондак на отците.
III и IX - тропар възкресен; „Слава” на предпразненство. Кондак 
на предпразненство от 24.12.             
На литургията
Блаженства на 8.

на отците (без възкресните тропарчета) песен 3 на 4,
на предпразненство песен 6 на 4.

За всички храмове
Тропари: възкресен, на отците и на предпразненство.
Кондаци: „Слава” на отците „и ныне” на предпразненство от 
24.12..
Прокимен, апостол, аллилуиа, евангелие на отците
Злат. лит.: – На Нед. преди Рождество Христово:
Евр. 328 (11:9-10,17-23,32-40); Мат. 1 (1:1-25).

– На Вел. вечерня: Евр. 303 (1:1-12); Лк. 5 (2:1-20).
Причастен: „Хвалите Господа…” и „Радуйтеся…”.
След литургията, свещеникът потребява светите Тайни и след 
като свали одеждите започва девети час.
На часовете
Пълно начало, понеже е имало прекъсване след литургията.
Тропар възкресен; „Слава” на предпразненство. Кондак на 
предпразненство от 24.12..             
На вечернята
Начален възглас, „Приидите поклонимся“ (3). 103 псалом. 
Велика ектения. Блажен муж.
На „Господи воззвах” стихири на 8 гл. 2.

„Слава и ныне“ на празника гл. 2.
Вход с Евангелие. Прокимен на деня.
Паремии.
След 3-та   паремия се отварят царските двери и се светва 
осветлението: 
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Четец: „Глас 6-й” и тропар „Тайно родился еси...“ до края, а 
певците изпяват „С ними же помилуй нас”.
Стих от втори четец, после първия четец чете завършека на 
първия тропар – целия, а после певците изпяват: „С ними же 
помилуй нас“ и по същия начин останалите стихове.

„Слава“ – втори четец. Първия четец чете завършека на първия 
тропар – целия, а после певците изпяват: „С ними же помилуй 
нас“.
„И ныне“ – втори четец. Първия четец чете завършека на 
първия тропар – целия, а после певците изпяват: „С ними же 
помилуй нас“.

Накрая първият четец прочита началния тропар със завършека, 
и изпява: „С ними же помилуй нас“.
След 6-та  паремия аналогично.
След 8-та   паремия се отварят царските двери и се светва 
осветлението.
Малка ектения. Възглас „Яко Свят Еси...“ и веднага прокимен, 
Апостол - Евр зач. 303, алилуия, Евангелие от Луки зач. 5. След 
Евангелието Царските двери се затварят.
Рцем вси.
Сподоби Господи.
Просителна ектения.
Премудрость - благослови … - отпуст.
Празничен отпуст „Иже в вертепе родивыйся...”
След отпуста се поставя едносвещник в средата на храма. 
Духовенството и певците застават зад него и изпяват тропар, 
„Слава и ныне” и кондак на Рождество Христово. Многолетствие.

25.12.2018/07.01.2019 Рождество Христово.
На великото повечерие
Началото на повечерието е с каждение както на бдение.
Пее се „С нами Бог...”
След І Трисвятое пеем тропар на празника.
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След ІІ Трисвятое пеем кондак на празника.
След Славословието се излиза за лития в притвора на храма.
На литията стихири на празника

„Слава” на празника „И ныне” на празника.
След литията повечерието завършва по начина по който 
завършват обикновено вечерните на всенощно бдение.
На стиховните стихири на празника

„Слава” на празника „И ныне” на празника.
„Ныне отпущаеши...” Трисвятое, „Отче наш...”

Тропар на празника (3).
На утренята
На “Бог Господь” гл. 4, тропари на празника (2), „Слава и ныне” 
на празника.
Стихословия редови, седални на празника.
Полиелей, величание и избран стих на празника, седален на 
празника.
„От юности моея...”. Прокимен и утринно Евангелие на празника: 
Мат. 2 (1:18-25). След 50 псалом вместо „Молитвами...” има 
празнични стихири.
Канони на празника на 16

припев: „Слава Тебе Боже наш, слава Тебе.”
Ирмос „Христос раждается...”.
Катавасия  - ирмосите на първия канон „Христос раждается...”.
След 3 песен: ипакои на празника.
След 6 песен: кондак и икос на празника.
На 9 песен: Има традиция дяконът или свещеникът да казва 
първия припев „Величай душе моя...”, след което ликът запява 
ирмоса на първия канон „Таинство...”. Тропарите на първия 
канон се четат по веднъж с дадените към тях припеви.
На втория канон пеем така:
Първи припев „Днесь Дева раждает...” и ирмос „Любити убо...”

Припеви „Днес Владыка раждается...”  и „Днесь пастырие...”  с 
тропара „Образы несветлы...”
Припеви „Днесь Владыка рубищем...” и „Днесь всяка тварь...” с 
тропара „Образы несветлы...”
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Припеви „Небесные силы...”, „Величай ... Триипостаснаго...” и 
„Величай..., избавльшую...” с тропара „Желание получивше...”.

След това като катавасия се изпяват двата ирмоса с указаните 
към тях припеви.
Светилни: на празника, „Слава” на празника, „И ныне” на 
празника.
На хвалитните стихири на празника на 4.

 „Слава” на празника „И ныне” на празника.
Велико славословие. Тропар на празника.
На часовете
Тропар на празника, кондак на празника.
На литургията (на св. Василий Велики)
Антифони на празника
Тропар на празника, „Слава и ныне” кондак на празника.
Вместо Трисвятое – „Елици во Христа крестистеся...”
Прокимен, апостол, аллилуиа, Евангелие и причастен на 
празника.
Гал. 209 (4:4-7); Мат. 3 (2:1-12).
Задостойник на празника.

31.12.2018/13.01.2019 Неделя 33 след Петдесетница, 
след Рождество Христово и преди Богоявление. 
Гл.  8. Св. прав. Иосиф Обручник, цар Давид 
и Иаков брат Божий. Отдание на Рождество 
Христово. Преп. Мелания Римлянка.
На IX час
Тропар и кондак на празника.
На малката вечерня
Стихири и богородични от Октоиха.
На великата вечерня
На „Господи воззвах” стихири на 10.
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3 възкресни,
4 на празника (от деня на самия празник),
3 на Богоотците.
„Слава” на Богоогците  гл. 6 „Память совершаем…”.
„И ныне” на празника гл. 2 „Августу единоначальствующу…”

Вход. Прокимен на деня.
Лития. стихири на празника от 25.12.

„Слава” гл. 5 „Волсви персидстии…”.
„И ныне” на празника гл.6 „Ликуют ангели…”.

На стиховните стихири на гласа.
„Слава” на Богоотците гл.6 „Священных память…”
„И ныне” на празника гл.4 „В вертеп вселился Еси…” от 25.12.

Тропари: „Богородице Дево…” (2), на Богоотците.
На утренята
На „Бог Господь” тропари: възкресен (2), „Слава” на Богоотците, 
„И ныне” на празника.
Стихословия редови. Седални от Октоиха. След първото 
стихословие, на „Слава и ныне” богородичен възкресен 
отпустителен тропар на владеещия глас.
Непорочни и евлогитарий. Ипакои, степенна и прокимен на 
гласа. Утринно възкресно Евангелие – ХI: Иоан 67 (21:15-25). 
След 50 псалом „Слава“ „Молитвами апостолов…“ и до канона 
всичко възкресно.
Канони:
Възкресен с ирмоса на 4

припев: „Слава, Господи, святому Воскресению Твоему.”
На Богоотците на 4

 припев: „Слава Тебе Боже наш, слава Тебе.”
На празника двата канона на 6

 припев: „Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.”
Катавасия „Христос раждается…”.
След 3 песен: кондак и икос на Богоотците (в службата е даден 
след VI песен), двата им седални, „Слава и ныне” ипакои на 
празника от 25.12.
След 6 песен: кондак и икос на празника.
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На 9 песен пеем „Честнейшую…”.
„Свят Господь Бог наш“ (3) на владеещия глас.
Светилни: възкресен ХI, „Слава” на Богоотците, „И ныне” на 
празника.
На хвалитните стихири на 8.

Възкресни  на 4.
На празника на 4, гл. 4        

Допълнителни припеви от вечерните стиховни на празника:
„Из чрева прежде денницы родих Тя, клятся Господ и не 
разкается”, „Рече Господь Господеви моему, седи одесную мене, 
дондеже положу враги Твоя подножие ног Твоих”.

„Слава” на Богоотците гл. 8 „Кровь и огнь…”.
„И ныне” „Преблагословенна еси…”.

Велико славословие. Тропар възкресен „Воскрес из гроба...“
Отпуст:„Воскресый из мертвых Христос, Истинный Бог наш, 
молитвами Пречистыя своея Матере; святых праведных Иосифа 
обручника, Давида царя и Иакова брата Божия, святых славных 
и всехвальных апостол (светиите на храма и на деня), святых и 
праведных Богоотец Иоакима и Анны и всех святых…”

„Слава и ныне” Стихира евангелска ХI.
На часовете
На I и VI час тропар възкресен, „Слава” на празника. Кондак на 
празника.
На III и IX час тропар възкресен, „Слава” на Богоотците. Кондак 
на Богоотците.
На литургията
Блаженства на 12.

На гласа на 4
На празника песен ІХ от първия канон на 4
На Богоотците песен VІ на 4

На входа: „Воскресный из мертвых…”.
За всички храмове

Тропари: възкресен, на празника  и на Богоотците.
Кондаци: „Слава” на Богоотците, „И ныне” на празника.
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Прокимен, аллилуиа – на празника и на Богоотците.
Апостол и Евангелие на Богоотците.
На Нед. сл. Рожд. Христово (На Богоотците):
Гал. 200 (1:11-19); Мат. 4 (2:13-23).
(Четивата на Неделя преди Богоявление се изчитат на 1/14 
януари).
Причастен: „Хвалите Господа…” и на празника „Избавление 
посла…”.



С ЪД ЪРЖ А Н И Е

Януари 3

Февруари 29

Март 40

Април 56

Май 99

Юни 118

Юли 130

Август 143

Септември 154

Октомври 173

Ноември 185

Декември 195


