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МОЛЕБЕН
П Р И П О В С Е М Е С ТНО
РА З П Р О С Т Р А Н Е НИ Е НА
СМ Ъ Р Т О Н О С Н А ЗАРАЗ А

Їерeй начинaетъ: Бlгословeнъ бGъ нaшъ всегдA,
нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.
Ли1къ: Ґми1нь.
Кли1ріцы: Слaва тебЁ, бж7е нaшъ, слaва тебЁ.
Ли1 к ъ: Цр7 ю нбc н ый,/ ўтэ1 ш ителю, дш7 е
и4стины,/ и3же вездЁ сы1й,/ и3 вс‰ и3сполнszй,/
сокр0вище бл7гихъ/ и3 жи1зни подaтелю,/ пріиди2
и3 всели1сz въ ны1й,/ и3 њчи1сти ны2 t всsкіz
сквeрны,// и3 спаси2 бл7же дyшы нaшz.
Чте1цъ: С™hй б9е, с™hй крёпкій, с™hй
безсмeртный, поми1луй нaсъ. три1жды.
Слaва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3
при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.
Прес™az трbце, поми1луй нaсъ: гDи, њчи1сти
грэхи2 нaшz: вLко, прости2 беззакHніz н†ша:
с™hй, посэти2 и3 и3сцэли2 нeмwщи нaшz, и4мене
твоегw2 рaди.
ГDи поми1луй, три1жды. Слaва, и3 нhнэ:
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Џ§е нaшъ, и4же є3си2 на нб7сёхъ, да свzти1тсz
и4мz твоE, да пріи1детъ цrтвіе твоE, да бyдетъ
в0лz твоS, ћкw на нб7си2 и3 на земли2. хлёбъ
нaшъ насyщный дaждь нaмъ днeсь, и3 њстaви
нaмъ д0лги нaшz, ћкоже и3 мы2 њставлsемъ
должникHмъ нaшымъ: и3 не введи2 нaсъ во
и3скушeніе, но и3збaви нaсъ t лукaвагw.
Возглaсъ: Ћкw твоE є4сть цrтво:
Чтeцъ: Ґми1нь. ГDи поми1луй, в7i. Слaва, и3
нhнэ:
Пріиди1те, поклони1мсz цReви нaшему бGу.
Пріиди1те, поклони1мсz и3 припадeмъ хrтY,
цReви нaшему бGу.
Пріиди1те, поклони1мсz и3 припадeмъ самомY
хrтY, цReви и3 бGу нaшему.

Псалом 37
Господи, в яростта Си не ме изобличавай и
с гнева Си недей ме наказва, защото стрелите
Ти се забиха в мен и ръката Ти твърде натежа
върху мене. Няма здраво място в плътта ми
поради Твоя гняв, няма и мир в костите ми
поради моите грехове, защото беззаконията
ми преляха над главата ми и като тежко
бреме ме притиснаха. Разсмърдяха се и
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загниха моите рани поради безумието ми,
пострадах и се превих доземи, цял ден ходех
съсипан от скръб; понеже вътрешностите ми
се преситиха на издевателства и плътта ми не
знае изцеление. Бях подложен на страдание
и докрай се смирих, ревях от въздишките на
сърцето си. Господи, пред Теб е всичкото мое
желание и от Тебе не са скрити въздишките
ми! Сърцето ми се разстрои, силата ми ме
напусна и светлината на очите ми — и нея
я няма у мене. Другарите и близките ми
се приближиха и насрещу ми се спряха;
и ближните ми надалеч от мене застанаха
и насилие употребиха ония, които искаха
душата ми и ония, които зло ми желаеха,
празни думи редяха и измамни кроежи по
цял ден крояха. Пък аз като глух не ги чувах
и като ням уста не отварях; и бях като човек,
който не слуша и който не намира в устата
си изобличение. Защото на Тебе, Господи,
се уповавах, Ти ще (ме) чуеш, Господи Боже
мой. Защото рекох: „Да се не зарадват за
мен враговете ми!“ и когато нозете ми се
колебаеха, те говореха против мене надуто;
но аз за рани съм готов и моята болка е
неизменно пред мене; защото беззаконието
си аз ще призная и за греха си ще се
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погрижа. Ала враговете ми още са живи и
се възмогнаха над мене и мразещите ме без
вина се намножиха; ония, които за добро
ми отплащат със зло, ме клеветиха, понеже
към добрини се стремях. Не ме изоставяй,
Господи Боже мой, не отстъпвай от мене;
Побързай ми на помощ, Господи на моето
спасение!
Слaва, и3 нhнэ: Ґллилyіа. (3) Слaва тебэ2 б9е.
Три1жды.
Тaже вели1каz є3ктеніA,
Їерeй (Діaконъ): Ми1ромъ гDу пом0лимсz.
Ли1къ: ГDи поми1луй,
Њ свhшнэмъ ми1рэ, и3 спасeніи дyшъ нaшихъ,
гDу пом0лимсz.
ГDи поми1луй.
Њ ми1рэ всегw2 мjра, бlгостоsніи ст7hхъ б9іихъ
цRквeй, и3 соединeніи всёхъ, гDу пом0лимсz.
ГDи поми1луй.
Њ ст7 ё мъ хрaмэ сeмъ, и3 съ вёрою,
бlгоговёніемъ и3 стрaхомъ б9іимъ входsщихъ
в0нь, гDу пом0лимсz.
ГDи поми1луй.
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Њ высокопреwсщ7eннэйшемъ митрополjтэ
нaшемъ фHтіи, первостоsтелэ бо1 л гарскіz
и 4 с т и н н о - п р а в о с л а 1 в н ы z ц e р к вэ , ( њ
преwсвzщeннэйшемъ є3 п jскопэ вjкторэ,)
честнёмъ пресвЂтерствэ, во хrтЁ діaконствэ,
њ всeмъ при1чтэ и3 лю1дехъ, гDу пом0лимсz.
ГDи поми1луй.
Њ бг7 о храни1 м эй странЁ нaшей, њ
бlгочести1выхъ и3 правослaвнэхъ хrтіaнэхъ, и3 њ
спасeніи и4хъ, гDу пом0лимсz.
ГDи поми1луй.
Њ пособи1ти и3 покори1ти под8 н0зэ и4хъ
всsкаго врагA и3 супостaта, гDу пом0лимсz.
ГDи поми1луй.
Њ грaдэ сeмъ [ѓще въ монастырЁ: Њ ст7ёй
nби1тели сeй] всsкомъ грaдэ, странЁ, и3 вёрою
живyщихъ въ ни1хъ, гDу пом0лимсz.
ГDи поми1луй.
Њ бlгорастворeніи воздyхwвъ, њ и3з8oби1ліи
плодHвъ земнhхъ, и3 врeменэхъ ми1рныхъ, гDу
пом0лимсz.
ГDи поми1луй.
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Њ плaвающихъ, путешeствующихъ,
недyгующихъ, стрaждущихъ, плэнeнныхъ, и3 њ
спасeніи и4хъ, гDу пом0лимсz.
ГDи поми1луй.

Њ є4 ж е не помzнyти беззак0ній нaсъ
грёшныхъ и3 недост0йныхъ рабHвъ свои1хъ, но
млcтивнw њчи1стити грэхи2 нaшz, и3 tврати1ти
гнёвъ св0й, прaведнw дви1жимый на ны2, гDу
пом0лимсz.
Да не си спомня беззаконията на Своите
грешни и недостойни раби, но милостиво да
очисти греховете ни и да възпре праведния
Си гняв към нас, на Господа да се помолим.
ГDи поми1луй.

Њ є4же помzнyти, ћкw пл0ть є3смы2, дyхъ
ходsй и3 не њбращazйсz, и3 млcтивнw пощади1ти
на1съ t смє1ртныz болэ1зни, гDу пом0лимсz.
Да си спомни, че ние сме плът, дихание,
което отива и не се връща, и милостиво да
ни пощади от смъртоносната болест, на
Господа да се помолим.
ГDи поми1луй.

Њ є4же не вни1ти въ сyдъ съ рабы6 свои1ми, и3
не нaзрити беззакHніz н†ша, но њчи1стити z5,
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и3 млcтиву бhти, и3 пощади1ти лю1ди согрёшшыz,
гDу пом0лимсz.
Да не влиза в съд със Своите раби и да
не се взира в нашите беззакония, но да ни
очисти от тях, да бъде милостив и да пощади
съгрешилите Свои люде, на Господа да се
помолим.
ГDи поми1луй.
Њ є4же помzнyти щедрHты и3 млcти сво‰,
ћкw t вёка сyть, грэхHвъ же ю4ности и3
невёдэніz нaшегw не помzнyти, и3 поми1ловати
нaсъ, гDу пом0лимсz.
Да си спомни Своята отвека щедрост и
милост, а да не спомня прегрешенията на
нашата младост и нашето незнание, и да ни
помилва, на Господа да се помолим.
ГDи поми1луй.
Њ є4же ўслhшати t хрaма с™aгw своегw2
глaсъ нaшъ, и3 и3сцэли1ти болBзни смє1ртныz
њдержaщыz нaсъ, и3 пот0ки беззак0ніz
смути1вшыz нaсъ и3зсуши1ти, гDу пом0лимсz.
Да чуе от светия Си храм нашия зов, да
премахне обградилата ни гибелна зараза и
да пресуши потоците от беззакония, които
ни връхлитат, на Господа да се помолим.
9

ГDи поми1луй.

Њ є4же млcтивнw продолжи1ти рабHмъ свои6мъ
покаsніz врeмz, и3 не безг0днw ћкw непл0дную
смок0вницу посэщи2, но бlгосeрдіемъ њкопaти,
и3 млcрдіz рос0ю напои1ти, плодHвъ покаsніz и3
њбращeніz нaшегw чlвэколю1бнw є3щE њжидaz,
гDу пом0лимсz.
Милостиво да удължи времето за
покаяние на Своите раби, не без време да
ни отсече като безплодна смоковница,
но с добросърдечие да ни окопава и да
ни напоява с роса на милосърдие, като
човеколюбиво продължи да очаква да се
обърнем и да дадем плодове на покаяние,
на Господа да се помолим.
ГDи поми1луй.

Њ є4же ўслhшати мlтву нaшу, и3 молeніе
нaше внуши1ти, и3 слeзъ нaшихъ не премолчaти:
но проще1ніе подaти на1мъ, и3 ми1лостію свое1ю
посети1ти на1съ, гDу пом0лимсz.

Да чуе нашата молитва, да се вслуша в
нашето моление и да не остане безмълвен
пред сълзите ни, но да ни даде прошка и
да ни посети по великата Си милост, на
Господа да се помолим.
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ГDи поми1луй.
Њ и3збaвитисz нaмъ t всsкіz ск0рби, гнёва
и3 нyжды, гDу пом0лимсz.
ГDи поми1луй.
Заступи2, спаси2, поми1луй и3 сохрани2 нaсъ б9е,
твоeю бlгодaтію.
ГDи поми1луй.
Прест7yю, пречcтую, пребlгословeнную, слaвную
вLчцу нaшу бцdу и3 приснодв7у мRjю со всёми
ст7hми помzнyвше, сaми себE, и3 другъ дрyга, и3
вeсь жив0тъ нaшъ хrтY бGу предади1мъ.
ТебЁ гDи.
Їерeй: Возглaсъ: Ћкw подобaетъ тебЁ всsкаz
слaва, чeсть и3 поклонeніе, nц7Y, и3 сн7у, и3 ст70му
дх7у, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.
Ли1къ: Ґми1нь.
Їерeй (Діaконъ): Глaсъ в7: БGъ гDь и3 kви1сz
нaмъ,/ бlгословeнъ грzдhй// во и4мz гDне.
Стjхъ №: И#сповёдайтесz гDви, ћкw бlгъ,
ћкw въ вёкъ ми1лость є3гw2.
Стjхъ в7 : Њбышeдше њбыд0ша мS, и3
и4менемъ гDнимъ противлsхсz и5мъ.
Стjхъ G: Не ўмрY, но жи1въ бyду, и3 повёмъ
дэлA гDнz.
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Стjхъ д7: Кaмень є3г0же небрег0ша зи1ждущіи,
сeй бhсть во главY ќгла: t гDа бhсть сeй, и3
є4сть ди1венъ во nчесёхъ нaшихъ.
Тропaрь: Во гнёвэ твоeмъ б9е, помzни2
щедрHты тво‰, / прaхъ бо и3 пeпелъ є3смы2,/
дyхъ ходsй и3 не њбращazйсz,/ и3 не ћростію
твоeю њбличи2 насъ,/ да не поги1бнемъ до концA:
но пощади2 дyшы нaшz,// ћкw є3ди1нъ млcрдъ.
[Двaжды.]
Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ глaсъ д7:
Застyпнице ўсeрднаz, м™и гDа вhшнzгw./
за всёхъ м0лиши сн7а твоего2 хrтA бGа нaшего,/
и3 всBмъ твори1ши спасти1сz,/ въ держaвный тв0й
покр0въ прибэгaющымъ./ всёхъ нaсъ заступи2,
q гпcжE цRи1це и3 вLчце!/ и5же въ напaстехъ и3
ск0рбехъ, и3 въ болёзнехъ њбременeнныхъ грэхи6
мн0гими,/ предстоsщихъ и3 молsщихсz тебЁ
ўмилeнною душeю, и3 сокрушeннымъ сeрдцемъ,/
предъ пречcтымъ твои1мъ џбразомъ со слезaми,/
и3 невозврaтнw надeжду и3 м yщихъ на тS,
и3збавлeніz всёхъ ѕHлъ./ всBмъ полє1знаz дaруй,
и3 вс‰ спаси2, бцdе дв7о:// тh бо є3си2 бжcтвенный
покр0въ рабHмъ твои6мъ.
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Псалом 50
Помилуй ме, Боже, по голямата Си
милост и по многото Си щедрости изглади
беззаконията ми. Много пъти ме омий
от моето беззаконие и очисти ме от моя
грях, защото беззаконията си съзнавам, и
моя грях е винаги пред мене. Пред Тебе,
пред Тебе едничкия съгреших и лошо
пред Твоите очи извърших; тъй че Ти си
прав в Твоята присъда и чист в Твоя съд.
Ето, в беззаконие съм заченат, и в грях ме
роди майка ми. Ето, Ти обикна истината в
сърцето, и вътре в мене ми яви мъдростта
Си. Поръси ме с исоп, и ще бъда чист; омий
ме, и ще бъда по-бял от сняг. Дай ми да чуя
радост и веселие, и ще се зарадват костите,
от Тебе съкрушени. Отвърни лицето Си
от греховете ми и изглади всичките ми
беззакония. Сърце чисто създай в мене,
Боже, и правия Дух обнови вътре в мене.
Не ме отхвърляй от лицето Си и Светия
Твой Дух не отнимай от мене. Върни ми
радостта на Твоето спасение и с властния
Дух ме утвърди. Беззаконните ще науча на
Твоите пътища, и нечестивите към Тебе ще
се обърнат. Избави ме от кръвнина, Боже,
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Боже на моето спасение, и езикът ми ще
възхвали Твоята правда. Господи, отвори
устните ми, и устата ми ще възвестят Твоята
хвала: да би искал жертва, аз бих Ти дал; но
към всесъжение не благоволиш. Жертва Богу
е дух съкрушен; сърце съкрушено и смирено
Ти, Боже, не ще презреш. Стори добро,
Господи, на Сион по Твоето благоволение;
въздигни стените иерусалимски: тогава
ще Ти бъдат угодни жертви на правдата,
възношение и всесъжение; тогава на Твоя
олтар ще възложат телци.

КанHнъ прес™ёй и3 є3диносyщнэй и3
животворsщей, нераздэли1мэй трbцэ.

Запёвы за № и3 G пёсни:
Кли1ріцы: Прес™az трbце, бж7е на1шъ, сла1ва
тебЁ.
Ли1къ: Прес™az трbце, бж7е на1шъ, сла1ва тебЁ.
Кли1ріцы: Слaва, nц7Y и3 сн7у и3 с™о1му д¦у.
Ли1къ: и3 нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ,
а3ми1нь.
След 3-та песен пеем катавасия: И#збaви
t бёдъ/ рабы6 тво‰ многомлcтиве,/ ћкw мы2
ўсeрднw / къ тебэ2 прибэгaемъ, // къ млcтивому
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и3збaвителю, всёхъ вLцэ, въ трbцэ слaвимому
бGу.
Посeмъ є3ктеніA сугyбаz:

Їерeй (Діaконъ): Поми1луй нaсъ б9е, по вели1цэй
ми1лости твоeй, м0лимъ ти сz, ўслhши, и3
поми1луй.
Ли1къ: ГDи поми1луй. Три1жды.

Е#щE м0лимсz њ богохрани1мэй странЁ нaшей,
њ бlгочести1выхъ и3 правослaвнэхъ хrтіaнэхъ и3
њ спасeніи и4хъ.
ГDи поми1луй. Три1жды.

Е#щE м0лимсz њ высокопреwсщ7eннэйшемъ
митрополjтэ нaшемъ фw1тіи, первостоsтелэ
бо1лгарскіz и4стинно-правослaвныz цeрквэ, (њ
преwсвzщeннэйшемъ є3пjскопэ вjкторэ,) и3 њ
всeй во хrтЁ брaтіи нaшей.
ГDи поми1луй. Три1жды.

Е # щ E м 0л и м с z њ б l ж e н н ы х ъ и 3
приснопа1мzтныхъ создaтелэхъ с™а1гw хра1ма сегw2
и3 њ всёхъ преждепочи1вшихъ nц7ёхъ и3 брaтіzхъ,
здЁ лежа1щихъ и3 повсюду, правослaвныхъ.
ГDи поми1луй. Три1жды.

Е#щE м0лимсz њ ми1лости, жи1зни, ми1рэ,
здра1 в іи, спасeніи, посэщeніи, прощeніи и3
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њставлeніи грэхHвъ рабHвъ б9іихъ, брaтіи
с™а1гw хра1ма сегw2.
ГDи поми1луй. Три1жды.

Е# щ E м0лимсz њ плодоносsщихъ и
добродэ1ющихъ во с™ёмъ и3 всечестнёмъ хрaмэ
сeмъ, труждaющихсz, пою1щихъ и3 предстоsщихъ
лю1дехъ, њжидaющихъ t тебE вели1кіz и3 богaтыz
млcти.
ГDи поми1луй. Три1жды.

Ћкw ми1лостивъ и3 человэколю1бецъ бGъ є3си2,
и3 тебЁ слaву возсылaемъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му
д¦у, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.
Запёвы за д7, є7 и3 ѕ7 пёсни:

След 6-та песен пеем катавасия: И#збaви
t бёдъ / рабы6 тво‰ многомлcтиве,/ ћкw мы2
ўсeрднw/ къ тебэ2 прибэгaемъ, // къ млcтивому
и3збaвителю, всёхъ вLцэ, въ трbцэ слaвимому
бGу.
Е#ктеніA мaлаz.

Їерeй (Діaконъ): Пaки и3 пaки ми1ромъ гDу
пом0лимсz.
Ли1къ: ГDи поми1луй.

Їерeй (Діaконъ): Заступи2, спаси2, поми1луй и3
сохрани2 нaсъ б9е, твоeю бlгодaтію.
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Ли1къ: ГDи поми1луй.
Їерeй (Діaконъ): Прес™yю, пречc т ую,
пребlгословeнную, слaвную вLчцу нaшу бцdу и3
приснодв7у мRjю со всёми с™hми помzнyвше,
сaми себE, и3 другъ дрyга, и3 вeсь жив0тъ нaшъ
хrтY бGу предади1мъ.
Ли1къ: ТебЁ гDи.
Їерeй возглашaетъ: Тh бо є3си2 цRь ми1ра, и3
сп7съ дyшъ на1шихъ, и3 тебЁ слaву возсылaемъ,
nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw, и3 во
вёки вэкHвъ.
Ли1къ: Ґми1нь.
И# по возглaсэ ѓбіе кондaкъ, глaсъ ѕ7:
БолBзни ѓдwвы њбыд0ша нaсъ,/ и3 прикры2
ны2 сёнь смeртнаz,/ и3 ћкw в0скъ t nгнS,/ днjе
нaши тaютъ t лицA гнёва твоегw2 гDи:/ но ћкw
щeдръ во гнёвэ млcти помzни2,/ и3 пощади2 лю1ди
тво‰,/ да жи1ви сyще,// въ покаsніи слaвимъ тS
є3ди1наго чlвэколю1бца.
Їерeй (Діaконъ): В0нмемъ. Їерeй: Ми1 р ъ
всBмъ. Ли1къ: И# д¦ови твоемY. Їерeй (Діaконъ):
Премyдрость.
Чтeцъ: Прокjменъ, глaсъ д7: ГDи, да не ћростію
твоeю њбличи1ши менE, нижE гнёвомъ твои1мъ
накaжеши менE. Ли1къ: (пее прокимена)
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Чтeцъ: Стjхъ: Ћкw стрёлы тво‰ ўнз0ша
во мнэ2, и3 ўтверди1лъ є3си2 на мнэ2 рyку твою2.
Ли1къ: (пее прокимена);
Чтeцъ: ГDи, да не ћростію твоeю њбличи1ши
менE,
Ли1къ: нижE гнёвомъ твои1мъ накaжеши менE.
Їерeй: Премyдрость. Чтeцъ: Ко є3 в рeємъ
с™aгw а3п0стола па1вла, чте1ние. (Ще се чете
из Посланието на свети апостол Павел до
евреите)
Їерeй (Діaконъ): В0нмемъ. (є3врeємъ, [зачaло
тlа t полY.] (гл. 12:6-13)
Чтeцъ: „Братя, Господ наказва, когото
обича; бичува всеки син, когото приема“.
Ако търпите наказание, Бог постъпва с
вас като със синове. Защото кой е тоя син,
когото баща му не наказва? Ако пък оставате
без наказание, на което всички станаха
съучастници, тогава сте незаконни деца, а не
синове. При това, ние бивахме наказвани от
нашите по плът бащи и се свеняхме от тях:
не ще ли се много повече покорим на Отца
на духовете, та да бъдем живи? Защото те ни
наказваха за малко дни, според както им беше
угодно; а Тоя — за полза, та да участвуваме
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в Неговата светост. Всяко наказание изпърво
не се показва да е за радост, а за скръб; но
отпосле на обучените чрез него то принася
мирен плод на праведност. Затова „укрепете
отпадналите ръце и отслабналите колене“
и направете с нозете си прави пътеки, та,
което е хромо, да се не отклони, а по-скоро
да се изцери.“
Їерeй: Ми1ръ ти2. Чтeцъ: И# д¦ови твоемY. Їерeй:
Премyдрость.
Чтeцъ: Глaсъ д7, Ґллилyіа, Ґллилyіа, Ґллилyіа.

Стjхъ №: Њдержaша мz болBзни смє1ртныz,
и3 пот0цы беззак0ніz смzт0ша мS.

Стjхъ в7: БолBзни ѓдwвы њбыд0ша мS,
предвари1ша мS сBти смє1ртныz.
Їерeй (Діaконъ): Премyдрость, пр0сти
ўслhшимъ с™aгw є3ђліа.
Їерeй: Ми1ръ всBмъ.

Ли1къ: И# д¦ови твоемY.

Їерeй: T луки2 с™aгw є3ђліа чтeніе. (Ще се
чете от светото Евангелие според Лука)
Ли1къ: Слaва тебЁ гDи, слaва тебЁ.

Їерeй (Діaконъ): В0нмемъ. [Е#ђліе t луки2,
зачaло ѕ7i.] (4:38-44)
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„В онова време Иисус влезе в къщата на
Симона; а тъщата Симонова бе заболяла от
силна огница, и Го молиха за нея. Като се
приближи до нея, Той запрети на огницата,
и тя я остави. Болната веднага стана и им
прислужваше. А при заник-слънце всички,
които имаха болни от разни болести,
завеждаха ги при Него; а Той, като слагаше
ръка на всекиго от тях, изцеряваше ги.
Излизаха тъй също и бесове из мнозина с
вик и казваха: Ти си Христос, Син Божий. А
Той ги мъмреше и не оставяше да казват, че
знаят, какво Той е Христос. А когато настана
ден, Той излезе и отиде в самотно място; а
народът Го търсеше и, като дойде при Него,
задържаше Го, да си не отива от тях. Но
Той им рече: и на другите градове трябва да
благовестя царството Божие, защото затова
съм пратен. И проповядваше в синагогите
галилейски.“
Ли1къ: Слaва тебЁ гDи, слaва тебЁ.
Пёснь з7: запёвы:
Пёснь }.
Кли1ріцы: Прес™az трbце, бж7е на1шъ, сла1ва
тебЁ.
Ли1къ: Прес™az трbце, бж7е на1шъ, сла1ва тебЁ.
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Кли1ріцы: Бlгослови2мъ, nц7а2, и3 сн7а, и3 с™а1гw
д¦а, гDа.
Ли1къ: и3 нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ,
а3ми1нь.
Пёснь f7: запёвы:
По њкончaніи канHна, глaсъ ѕ7: Дост0йно
є4 с ть, ћкw вои1 с тинну/ бlжи1 т и тS бцd у ,/
приснобlжeнную и3 пренепор0чную,/ и3 м™рь бGа
нaшегw./ чтcнёйшую херув‡мъ/ и3 слaвнэйшую
без8 сравнeніz сераф‡мъ,/ без8 и3стлёніz бGа сл0ва
р0ждшую,// сyщую бцdу тS величaемъ.
Посeмъ сугyбаz є3ктеніA:
Їерeй (Діaконъ): Поми1 л уй нaсъ б9е, по
вели1цэй млcти твоeй, м0лимъ ти сz, ўслhши
и3 поми1луй.
Ли1къ: ГDи поми1луй, три1жды.
Е#щE м0лимсz њ богохрани1мэй странЁ нaшей,
њ бlгочести1выхъ и3 правослaвнэхъ хrтіaнэхъ, и3
њ спасeніи и4хъ.
ГDи поми1луй, три1жды.
Е#щE м0лимсz њ высокопреwсщ7eннэйшемъ
митрополjтэ нaшемъ фw1тіи, первостоsтелэ
бо1лгарскіz и4стинно-правослaвныz цeрквэ, (њ
преwсвzщeннэйшемъ є3пjскопэ вjкторэ,) и3 њ
всeй во хrтЁ брaтіи нaшей.
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ГDи поми1луй, три1жды.
Живот0мъ и3 смeртію вLчествуzй гDи, пощад2и
на1съ и3 болэ1зни смє1ртныz tстaви t на1съ:
занE и3счезaютъ ћкw дhмъ днjе нaши, и3 и4зсше
крёпость нaша, и3 погибaемъ до концA грBхъ
рaди нaшихъ. млcтивъ бyди рабHмъ твои6мъ, въ
покаsніи со слезaми м0лимъ ти сz, ўслhши и3
поми1луй.
Ти, Господи, Който властваш над живота
и смъртта, пощади ни и отмахни от нас
смъртоносната болест. Защото чезнат
като дим дните ни, изсъхна нашата сила и
погиваме докрай заради греховете си. Бъди
милостив към Твоите раби – с покайни сълзи
Ти се молим – чуй и ни помилвай!
ГDи поми1луй, три1жды.
Помzни2 я4кw пло1ть є3смы2 гDи, дх7ъ ходsй и6
не wбраща1zйсz, и6 млcтивнw tврати2 гнёвъ тво1й
пра1веднw на ны2 дви1жимый, u6ста1ви болёзнь, и6
u6толи2 я4зву напра1снw губsщую на1съ: в болёзни
се1рдца стенsще, мо1лимъ ти сz, u6слы1ши и6
поми1луй.
Спомни си, Господи, че ние сме плът,
дихание, което отива и не се връща, и
милостиво възпри праведния Си гняв към
нас, прекрати болестта, премахни поразата,
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която внезапно ни погубва; с болка в сърцето
стенем: молим Те, чуй и ни помилвай!
ГDи поми1луй, три1жды.
Пaче всёхъ согрэши1 х омъ тебэ2 , и3
беззак0нновахомъ, вLко, и3 ѓще покаsніz не
стzжaхомъ предложeніе нaше вмёстw покаsніz
пріими2, и3 на млcть преложи1сz: смертон0снагw
недyга, и3 болёзней лю1тыхъ, ћкw всеси1ленъ
свободи2 рабы6 тво‰, болёзненнw стенsще,
м0лимъ ти сz, ск0рw ўслhши и3 поми1луй.
Повече от всички съгрешихме и
беззакония извършихме пред Тебе, Владико,
и въпреки че не се сдобихме с покаяние,
намерението ни вместо покаяние приеми
и бъди Милостив: като Всесилен избави
рабите Си от смъртоносно заболяване и
тежки болести – с болка стенем и Те молим:
скоро чуй и ни помилвай!
ГDи поми1луй, три1жды.
Не помzни2 беззак0ній и3 непрaвдъ людeй
твои1хъ, и3 не вни1ди въ сyдъ съ рабы6 твои1ми,
нижE ўклони1сz гнёвомъ t рабHвъ твои1хъ. ѓще
беззакHніz нaзриши гDи, кто2 постои1тъ: прaхъ
бо и3 пeпелъ є3смы2, и3 состaвъ нaшъ ћкw ничт0же
пред8 тоб0ю: но ћкw щeдръ и3 чlвэколю1бецъ
ўмлcрдисz, и3 не погуби2 нaсъ со беззак0ньми
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нaшими, м0лимъ ти сz б9е пребlгjй, ўслhши
и3 поми1луй.
Не си спомняй беззаконията и неправдите
на Своите люде, не влизай в съд с нас и не се
отдръпвай поради гняв от Своите раби! Ако
забелязваш беззаконията, Господи, кой ще
устои? Ние сме прах и пепел и естеството
ни е като нищо пред Тебе. Но като Щедър
и Човеколюбец смили се и не ни погубвай
поради нашите беззакония, молим те,
преблаги Боже, чуй и ни помилвай!
ГDи поми1луй, три1жды.

Не хотsй смeрти грёшныхъ, но є4 ж е
њбрати1 т исz и3 живы6 м ъ бhти и5 м ъ, ћкw
животA и3ст0чникъ, њживотвори2 нaсъ: бGъ
бо є3си2 живhми и3 мeртвыми њбладazй, и3 не
погуби2 нaсъ грёшныхъ смертоно1сною болэ1знію,
прaведнw на ны наводи1мую, въ сокрушeніи сeрдца
со слезaми м0лимъ ти сz, ўслhши и3 поми1луй.
Ти, Който не искаш смъртта на грешните,
но да се обърнат те и да бъдат живи, и Сам
си Извор на живота – оживотвори ни! Като
Бог, Който властва над живи и мъртви, не ни
погубвай с тази смъртоносна болест, която
справедливо ни изпрати, със съкрушени
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сърца и сълзи Ти се молим: чуй и ни
помилвай!
ГDи поми1луй, три1жды.
Млcтивнw при1зри гDи, на њѕлоблeніе людeй
твои1 х ъ, и3 ўмилосeрдисz, и3 повели2 ѓгGлу
простeршему рyку свою2, є4же погуби1ти всёхъ
нaсъ, ћкоже и3ногдA при дв7дэ повелёлъ є3си2,
є4же довлёти нhнэ, и3 ўдержaти рyку свою2,
да не до концA нaсъ погуби1тъ. и3 мh бо въ
покаsніи тебэ2 и3 с повёдающесz, ћкw дв7 д ъ
вопіeмъ: согрэши1хомъ и3 беззак0нновахомъ, и3
нёсмы дост0йни твоегw2 млcрдіz. но ты2 сaмъ
ћкw щeдръ, є3ди1нагw рaди бlгосeрдіz твоегw2
ўмолeнъ бhвъ, покажи2 млcти тво‰ дрє1вніz, и3
пощади2 лю1ди, и3 џвцы пaжити твоеS, м0лимъ
ти сz, ск0рw ўслhши и3 поми1луй.
Милостиво погледни, Господи, на
злочестината на Своите люде и се смили
над нас! Както някога, във времето на Давид,
нареди: „вече стига“, така заповядай на
Ангела, вдигнал ръка да изтреби всички ни,
да я възпре, та да не ни погуби тя докрай.
И ние в покаяние ще изповядаме пред Тебе
и като Давид ще викнем: съгрешихме и
извършихме беззакония, и не сме достойни
за Твоето милосърдие, но Ти Сам като
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Щедър, склонѐн към милост от Своето
добросърдечие, покажи ни милостите Си
отвека и пощади людете и овците от Твоето
пасище, молим Те, чуй ни скоро и ни
помилвай!
ГDи поми1луй, три1жды.
Їерeй возглaсъ: Ўслhши ны2 б9е сп7си1телю
нaшъ, ўповaніе всёхъ концє1въ земли2 и3 сyщихъ
въ м0ри далeче, и3 ми1лостивъ, ми1лостивъ бyди,
вLко, њ грэсёхъ нaшихъ, и3 поми1 л уй ны2 .
Ми1лостивъ бо и3 чlвэколю1бецъ бGъ є3си2, и3 тебЁ
слaву возсылaемъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у,
нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.
Ли1къ: а3ми1нь.
Пaки и3 пaки, прекл0ньше главы2 и3 колBна, со
ўмилeніемъ, гDу пом0лимсz.
ГDи поми1луй, три1жды.

МОЛИТВА
Господи, Боже наш, чуй от Твоята светà
висота молитвата, която ние, грешните
и недостойни Твои раби, отправяме към
Теб! Пред Тебе, Владико, съгрешихме, но
и пред Тебе се и каем. С маловерието, с
пристрастието си към временните блага и с
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всичките си грехове пренебрегнахме Твоята
благост и затворихме сърцата си за Твоето
милосърдие! Но Ти, Господи, не влизай в съд
с Твоите раби! Смирено Те молим: премахни
заплахата от гибелната зараза, която
залива света, изцели ни от малодушието и
страха, дай ни в тези дни на изпитание дух
на истинско покаяние, дух на търпение и
надежда, дух на нелицемерна любов към
нашите ближни. Укрепи ни, та да послужим
на всички болни, страдащи, бедни,
самотни, изнемогващи, които ни посочи
Твоят благ промисъл, Господи. Помилвай
ни, всеправедни и всемилостиви Боже
наш, и ни удостой с благодарни сърца да
въздаваме слава, чест и поклонение на Тебе,
едната свята, единосъщна, животворяща
и неразделима Троица – Отец, Син и Дух
Свети – сега и всякога и във вечните векове!
Ли1къ: Ґми1нь.

Їерeй: (Діaконъ:) Премyдрость.

Їерeй: Прес™az бцdе, спаси2 нaсъ.

Ли1къ: Честнёйшую херув‡мъ и3 слaвнэйшую
без8 сравнeніz сераф‡мъ, без8 и3стлёніz бGа сл0ва
р0ждшую, сyщую бцdу тS величaемъ.
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Їерeй: Слaва тебЁ хrтE б9е, ўповaніе нaше,
слaва тебЁ.
Ли1къ: Слaва, и3 нhнэ: ГDи поми1луй, три1жды.
Бlгослови2. (Влады1ко бл7агослови2.)
И# ѓбіе бывaетъ t сщ7eнника сицевhй tпyстъ:
Їерeй: Хrт0съ и4стинный бGъ нaшъ, мlтвами
пречcтыz своеS м™ре, и3 всёхъ с™hхъ, поми1луетъ
и3 спасeтъ нaсъ, ћкw бlгъ и3 чlвэколю1бецъ.
Ли1къ: Ґми1нь. ГDи поми1луй, три1жды.
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