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СВЕЩЕНИК:
Благословен е нашият
Бог, сега и винаги, и во
веки веков.
ПЕВЕЦ: Амин.

(Когато не служи
свещеник, началото е:
По молитвите на светите
наши отци, Господи
Иисусе Христе
Боже наш, помилуй нас.)

Псалом 142
Господи! Чуй молитвата ми, послушай молбата
ми по Твоята истина; чуй ме по Твоята правда и
не влизай в съд с Твоя раб, защото пред Тебе няма да се оправдае нито един от живите. Врагът
преследва душата ми, натъпка в земята живота
ми, принуди ме да живея в тъма като отдавна
умрелите, и отпадна в мене духът ми, онемя в
мене сърцето ми. Спомням си за стародавните
дни, размишлявам за всички Твои дела, разсъждавам за делата на Твоите ръце. Простирам към
Тебе ръце; душата ми е към Тебе като жадна земя. Чуй ме по-скоро Господи: духът ми изнемогва; не скривай лицето си от мене, за да се не уподобя на ония, които слизат в гроб. Дай ми да чуя
рано Твоята милост, защото на Тебе се уповавам,
Господи. Посочи ми, Господи, пътя, по който да
вървя, защото към Тебе възнасям душата си. Избави ме, Господи, от моите врагове: към Тебе

прибягвам. Научи ме да изпълнявам Твоята воля, защото Ти Си мой Бог; Твоят благ
дух да ме води в земята на правдата. Заради Твоето име, Господи, оживи ме; Заради
Твоята правда избави от напаст душата ми
и по Твоята милост изтреби враговете ми и
погуби всички, които угнетяват душата ми,
защтото аз съм Твой раб. Чуй ме, Господи,
по Твоята правда и не влизай в съд с Твоя
раб. Чуй ме, Господи, по Твоята правда и
не влизай в съд с Твоя раб. Твоят благ Дух
да ме води в земята на правдата.
Слава на Отца и Сина и Светия Дух.
И сега и винаги, и во веки веков. Амин.
Аллилуия, Аллилуия, Аллилуия, слава на
Тебе, Боже. (3 пъти)
Упование наше, Господи, слава на Тебе.

Бог Господ. Глас 4 (по 2).
Подобен: Ο υψωθείς εν τω Σταυρώ
(Вознесийся на крест).
Към Богородица сега да прибегнем
и, със смирение пред нея да паднем,
с покайни сълзи викайки от цяла душа:
скоро помогни, Владичице,
и над нас ти смили се,
бързай,
че погиваме
,
в съгрешения много.
И, не отхвърляй своите раби в тебе едничка
надежда намираме.

Слава...(тропара на храма). И сега...
Подобен: Ο υψωθείς εν τω Σταυρώ
(Вознесийся на крест).
Не ще престанем, Богородице Дево,
макар и грешни, твойта сила да славим,
ако ли ти не бдеше във молитви за нас,
кой ли щеше от опасности
и беди да ни пази?
Кой при нападения
би опазвал свободни?
Ще бъдем, Дево, винаги със теб ти ни спасяваш
от всякакви напасти.

Псалом 50
Помилуй ме, Боже, по голямата Си милост,
и по многото Си щедрости изглади беззаконията ми. Много пъти ме умий от моето беззаконие и очисти ме от моя грях, защото
беззаконията си съзнавам,и моят 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;умий 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,
Боже на моето спасение, и езикът ми ще

възхвали Твоята правда. Господи, отвори
устните ми, и устата ми ще възвестят твоята хвала; защото, да би искал жертва, аз
бих Ти дал; но към всесъжения 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
йерусалимски: тогава ще Ти бъдат угодни
жертви на правдата, възношение и всесъжение; тогава на Твоя олтар ще възложат
телци.
Канон. Глас 8 (по 3).
Песен 1.
Пресвета Богородице, спаси ни.
1. От множество напасти сполетян,
към тебе прибягвам
и те моля да ме спасиш,
о, Майко на Словото и Дево,
освободи ме от трудности и беди.
Пресвета Богородице, спаси ни.
2. Опитват се страстите да смутят
душата ми, Дево,
със униние и печал.
Теб моля, света
, Отроковице,
да ме дариш с тишината на твоя Син

Слава...
3. Родила Спасителя наш и Бог,
теб моля, Пречиста,
избави ме от всяко зло;
към тебе прибягвайки, възнасям
благоговейно ума и душата си.
И сега...
4., Болящ и телесно, и по душа,
с божествена грижа
и спасителна благодат
лекувай ме, чиста Богомайко,
на Бога благ ти всеблага Родителко.

Песен 3.
Пресвета Богородице, спаси ни.
1. На живота ми, Дево,
бъди
покров винаги,
,
в скърби и беди ме закриляй,
и направлявай ме
към твоя пристан най-тих,
защото ти си, Всепета,
на блага подателка,
крепост на верните.

Пресвета Богородице, спаси ни.
2. Умолявам те, Чиста,
да прекратиш моя смут
и от разслабление мрачно
да ме предпазиш днес,
защото нашия Бог
и на покоя
, Подател
ти роди в нетление,
о, Всевъзпявана.
Слава...
3. Майко, Богоблажена,
родила в плът Господа силния и благ Вседържител,
Благоподателя,
ти върху всички излей
благодеяния щедри,
за да те възпяваме,
Богородителко.

И сега...
4. От телесни недъзи
съм изтерзан, Дево, аз,
мъчат ме душевните страсти
и обезсилват ме,
теб умолявам сега,
че непресъхващ си извор,
Дево Всевладичице,
на изцерения.

Подобен: „Διάσωσον” (Спаси от бед).
1. Рабите си
спаси от скърби и бедствия, Дево Чиста,
защото всички подир Бога към тебе прибягваме Закрилница и стена наша крепка.
2. Смили се ти,
преславна и всевъзпявана Богомайко,
над неочакваното мое телесно страдание,
лекувайки и душевната болка.

СВЕЩЕНИК: Помилуй ни, Боже, по великата Си милост, молим Ти се, чуй ни и ни
помилуй!
Още се молим за Високопреосвещения наш
митрополит (името) и за цялото наше в
Христа братство.
Още се молим за благочестивия и православен български народ и за христолюбивото
негово воинство.
Още се молим за всички братя и за всички
християни.
ВЪЗГЛАС: Защото Си милостив и човеколюбив Бог, и на Тебе слава отдаваме, на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги, и во
веки веков.
ПЕВЕЦ: Амин.

Седален, гл. 2.
Подобен: „Πρεσβεία θερμή”
(Моление теплое).
Всекрепка стена
и пламенна ходатайка,
приют на света,
на милост извор сладостен,
от сърце зовем към теб:
Богомайко, бързо помагай ни
и ни пази от всякакви беди,
едничка надеждна, Всевладичице.

Песен 4. Гл. 8 (По 3).
Пресвета Богородице, спаси ни.
1. Спри вълните на страстите,
бурята греховна уталожи във мен,
ти, Невесто на Твореца ни,
управлявящ цялото творение.
Пресвета Богородице, спаси ни.
2. Тебе моля, дарувай ми
бездната на Твоето милосърдие,
всевъзпявана Родителко
на благоутробния Избавител.

Пресвета Богородице, спаси ни.
3. Със наслада приемаме
дарове
богати от Теб, Владичице,
,
с благодарност те възпяваме
като Майка истинска на Господа.
Слава...
4. Приснодево единствена
ти, благолюбива, помагай винаги
на лежащия във немощи
и във болест тежка, Богородице.
И сега...
5. За надеждно прибежище
и непоклатима стена спасителна,
Всевъзпявана, те имаме
и от всяка трудност се избавяме.

Песен 5.
Пресвета Богородице, спаси ни.
1. Дево, изпълни ,
днес сърцето ми с веселие;
и с нетленната си радост ме дари,
пречиста Майко
на Извора на веселие.

Пресвета Богородице, спаси ни.
2. Ти ни избави
от беди, Богородителко,
чрез Спасителя, Когото ти роди
Сина Божествен, Мира,
надвишаващ всеки ум.
Слава...
3. Майко пресвета
на предвечното Сияние,
чрез божествената твоя светлина
от мен прогонвай
мъглата на греховете ми.
И сега...
4. Властно изцери
на
, душата ми недъзите,
с посещение ти мене удостой
и, дай ми здраве
с молитвите си, Владичице.

Песен 6.
Пресвета Богородице, спаси ни.
1. Владичице,
твоят Син и наш Господ
Сам пострада и на смърт се предаде,
за да спаси естеството човешко
от вечна смърт и греховно разтление.
Моли Го, Дево, и за мен,
да ме пази от вражески действия.
Пресвета Богородице, спаси ни.
2. Пазителка
на живота знаем те,
Покровителка надеждна за всички;
ти, Пресвета, от съблазни спасяваш
и от бесовски влияния пазиш ни.
На тебе моля се сега:
избави ме от страстите гибелни.
Слава...
3. Убежище
придобихме сигурно
и утеха за душите ни, Дево;
ти лекота ни даряваш
във скърби
,
и светлината ти с радост изпълва ни.
Пречиста Майко на света,
избави ни от страсти и трудности.

И сега...
4. От болести
на легло скован съм аз
и за тялото си лек не намирам.
Но, Пресвета, ти родила си Бога,
Който избавя душата и тялото;
недъзите ми изцери
и спаси ме от тление, моля те.
1. Рабите си
спаси от скърби и бедствия, Дево Чиста,
защото всички подир Бога към тебе прибягваме Закрилница и стена наша крепка.
2. Смили се ти,
преславна и всевъзпявана Богомайко,
над неочакваното мое телесно страдание,
лекувайки и душевната болка.

СВЕЩЕНИК: Помилуй ни, Боже, по великата Си милост, молим Ти се, чуй ни и ни помилуй!
Още се молим за Високопреосвещения наш
митрополит (името) и за цялото наше в
Христа братство.
Още се молим за благочестивия и православен български народ и за христолюбивото
негово воинство.
Още се молим за всички братя и за всички
християни.

ВЪЗГЛАС: Защото Си милостив и човеко любив Бог, и на Тебе слава отдаваме, на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги, и во
веки веков.
ПЕВЕЦ: Амин.
Кондак, гл. 6 (По 2).
Подобен: „Προστασία των χριστιανών”
(Предстателство християн).
Непосрамваща Покровителко на верните,
пред Твореца твърда и надеждна Посреднице,
съгрешихме, но не отхвърляй нашите молби.
Ела, скоро и ни помогни
като преблага и добра,
та да пеем усърдно днес:
Дево, над нас смили се,
молитвите ни приемай,
бърза помощница бъди,
всевъзпявана Владичице.

Прокимен. Глас 4 (По 2).
Ще направя
да се помни Твоето име от всеки
,
род в род.
Стих: Чуй, дъще, и виж, и наклони ухото си,
и забрави твоя народ и дома на баща си.
И силно ще пожелае Царят твоята красота.
(Пс. 44:11)

СВЕЩЕНИК: За да се (Ако не служи свещеник,
удостоим да изслушаме веднага се прочита
Евангелието)
светото Евангелие, на
Господа Бога да се помолим.
ПЕВЕЦ: Господи, помилуй. (три пъти)
СВЕЩЕНИК: Премъдрост! Да застанем
прави, за да изслушаме светото Евангелие.
Мир на всички!
ПЕВЕЦ: И на твоя дух.
СВЕЩЕНИК: Ще се чете от светото Евангелие, според свети евангелист Лука.
ПЕВЕЦ: Слава на Тебе, Господи, слава на
Тебе.
СВЕЩЕНИК: Да внимаваме!
В онова време, като стана Мариам, отиде на
бързо в планинската страна, в град Иудин,
и влезе в дома Захариев и поздрави Елисавета. Когато чу поздрава Мариин, проигра
младенецът в утробата й; и Елисавета се изпълни с Дух Свети, извика с висок глас и рече:

благословена си ти между жените, и благословен е плодът на твоята утроба! И от къде ми е това - да дойде при мене майката на
моя Господ? Защото, щом гласът на твоя
поздрав достигна до ушите ми, проигра
младенецът радостно в утробата ми. И блажена е, която е повярвала, понеже ще се
сбъдне казаното и от Господа. И рече Мариам: душата ми величае Господа, и духът
ми се зарадва в Бога, Спасителя мой, задето
Той милостно погледна унизеността на рабинята Си; защото, ето, от сега ще ме облажават всички родове; задето Силният ми
стори велико нещо, и свято е името Му.
И остана Мариам с нея около три месеца,
и се върна у дома си.
ПЕВЕЦ: Слава на Тебе, Господи, слава на
Тебе.

Глас 2.
Слава на Отца и Сина, и Светия Дух.
Отче, Слове и Душе, Троице Единна,
очисти многото наши съгрешения.
И сега и винаги и во веки веков. Амин.
По молитвите на Богородица, Милостиви, очисти многото наши съгрешения.Помилуй ме, Боже, по голямата Си
милост и по многото Си щедрости изглади
беззаконията ми.
Стихира. гл. 6 (По 2).
Подобен: „Όλην αποθέμενοι”
(Всю отложивше).
Дево Всевладичице,
ти на човешка защита
не оставяй твоя раб,
но това моление приеми сега.
Тежка скръб мъчи ме,
не понасям вече
нападенията демонски,
закрила нямам аз,
нито постоянно прибежище;
отвсякъде борения,
само ти едничка утеха си –
Дево Богомайко,
надежда и закрила на света,
недей отхвърля молбите ми
и пази ме винаги.

СВЕЩЕНИК: Спаси, Боже, Твоя народ и
благослови Твоето наследие, посети Твоя
свят с милост и щедрост, утвърди силата на
православните християни, изпрати върху
нас Твоите богати милости, по молитвите на
Всепречистата наша Владичица Богородица
и Приснодева Мария, със силата на честния
и животворящ Кръст, по застъпничеството
на честните безплътни небесни сили, по молитвите на честния славен пророк, Предтеча
и Кръстител Иоан, на светите славни и всехвални апостоли, на светите наши отци и
вселенски учители: Василий Велики, Григорий Богослов и Иоан Златоуст, на светия наш
отец Николай, архиепископ Мирликийски,
чудотворец, на светите наши равноапостолни
отци, славянобългарски просветители Кирил
и Методий, и техните свети ученици Климент
и Наум Охридски чудотворци, Сава, Горазд и
Ангеларий, на светия благоверен цар Борис
Михаил, на светия преподобен и богоносен
наш отец Иоан, пустиножител Рилски чудотворец, на светите наши отци Иларион, епископ Мъгленски, Евтимий, патриарх Търновски, Софроний, епископ Врачански, на преподобните и богоносни наши отци Гавриил Лесновски, Иоаким Осоговски, Прохор Пшински,
Теодосий Търновски, Димитрий Басарбовски
и Паисий Хилендарски, на светите славни и
добропобедни мъченици Георгий Победоносец и Димитрий Мироточиви, на светите мъченици Георги, Георги, Николай и Константин

Софийски, и на свети (името на храмовия
на светите праведни Богоотци
Иоаким и Анна, на светия (името на светията на деня), чиято памет честваме днес,
и на всички светии, молим Те, многомилостиви Господи, чуй нас грешните, които Ти
се молим и ни помилуй!
ПЕВЕЦ: Господи, помилуй! (12 пъти)
светия),

ВЪЗГЛАС: По милостта и щедростите, и
човеколюбието на Единородния Ти Син, с
Когото Си благословен, заедно с Пресветия,
Благия и Животворящ Твой Дух, сега и винаги, и во веки веков.
ПЕВЕЦ: Амин.
Песен 7. Глас 8 (По 3).
Пресвета Богородице, спаси ни.
1. Наш Спасителю, Боже,
милосърдно поискал,
Ти,
, всички нас да спасиш,
в утробата на Дева
всели се, и тя стана
на света покровителка:
Благословен си во век,
о, Боже на отците!

Пресвета Богородице, спаси ни.
2. Богомайко пречиста,
умоли Всетвореца
и твоя Син милостив,
от скверни и съблазни
чрез теб да се избавим
и със вяра да викаме:
Благословен си во век,
о, Боже на отците!
Слава...
3. Чудни двери покайни,
на нетление извор,
най-безопасна стена,
спасително богатство
яви се Твойта Майка,
затова Те възпяваме:
Благословен си во век,
о, Боже на отците!
И сега...
4. От телесни съблазни
и душевни недъзи
да изцериш удостой
пристъпващите,
Дево,
,
с усърдие към към твоя
благодатен и свят покров,
защото Майка си ти
на нашия Спасител.

Песен 8.
Пресвета Богородице, спаси ни.
1. Недей отхвърля,
Всечиста, тези, които
се притичват за помощ към тебе,
и те славословят,
Владичице, во веки.
Пресвета Богородице, спаси ни.
2. Ти изцеряваш
мойте недъзи душевни
и телесните болести, Дево,
за да те прославям,
о, Майко благодатна.
Слава...
3. Щедро изливаш
ти изцерения, Дево,
над онези, които ти пеят
и Сина ти славят,
роден от теб пречудно.
И сега...
4. Освобождаваш
от изкусителни мисли
и от страстните пристъпи, Дево,
затова ти пеем
и славим те во веки.

Песен 9.
Пресвета Богородице, спаси ни.
1. Потока ми от сълзи
ти недей отхвърля,
понеже, Дево, родила си Бога Христа,
изтриващ всичките сълзи
днес от лицата ни.
Пресвета Богородице, спаси ни.
2. Сърцето ми изпълвай
,
с радост, Всецарице,
приела истинска радост и мир в пълнота,
като всевластно премахваш
всяка греховна скръб.
Пресвета Богородице, спаси ни.
3. Стена неразрушима,
пристан и закрила
бъди, Пречиста, прибежище, мир и покров;
,
в тебе веселие вечно,
Дево, намираме.

Слава...
,
4. С лъчите си пресветли,
Дево, просвети ни
и прогони тъмнината духовна от нас,
,
да те почитаме с вяра,
Майко на Словото.
И сега...
5. Смирява ме, Пречиста,
болничният одър
и затова изцерение търся сега;
ти превърни болеста ми
,
в здраве, Владичице.
Достойно е, наистина,
да те облажаваме, Богородице,
винаги блажена, пренепорочна
и Майка на нашия Бог.
По-чтимата от херувимите
и несравнено по-славна от серафимите,
нетленно родилата Бог Слово,
същинска Богородица, тебе величаем.

Богородични тропари.
По „Την τιμιωτέραν”
(Честнейшую).
1.Да възпеем Майката на света,
избавяща всички
от заблудата на греха;
и от небесата
по-висока и славна,
по-чиста от лъчите
светли на слънцето.
2. Заради премногото грехове
тялото е в немощ,
боледува мойта душа;
помогни надеждо
на всички безутешни,
към Тебе, Благодатна,
,
с вяра прибягваме.
3. Майко на Избавителя Христа,
приеми молитви
от смирените си раби;
за нас умолявай
Родения от тебе,
Царице на всемира,
бъди застъпница.

4. Усърдно възнасяме ти сега
сладкозвучна песен,
Богородице пресвета.
,
Заедно с Предтеча
и със всички светии
моли да ни помилва
твоя божествен Син.
5. Ангели безплътни - пресветъл лик,
Предтече Господен
и апостолски свят събор,
и всички светии,
,
с Богородица Дева,
молете да получим
вечно спасение.

СВЕЩЕНИК: Да преклоним главите и коленете си пред Пресветата Владичица наша
Богородица и Приснодева Мария и да се помолим!
ПЕВЕЦ: Пресвета Богородице, спаси ни.

Молитва към Пресвета Богородица
СВЕЩЕНИК: О, Пресвета Дево, Владичице Богородице! Ти си по-горе от всички ангели и архангели и по-драгоценна от всички твари. Ти си помощница на обидените,
надежда на обезнадеждените, застъпница
на бедните, утеха на наскърбените, кърмителка на гладните, одежда на голите, изцеление на болните, спасение на грешните,
помощ и защита на всички християни. О,
всемилостива Дево Богородице и Владичице! С твоята милост, спаси и помилуй целият
наш български народ. Спаси, Богородице, и
помилуй твоите раби: Светейшия Български
Патриарх (името), Светия наш Синод, Високопреосвещения наш митрополит (името),
Високопреосвещените митрополити и Преосвещените епископи и целият свещенически, дяконски и монашески чин; правителството, военачалниците, градоначалниците,
воинството и всички православни християни защити чрез твоят честен покров. Измоли, Владичице, Въплътилият се безсеменно
от тебе Христос Бог наш, да ни препаше със
Своята сила отгоре, против невидимите и
видими наши врагове. О, всемилостива Владичице наша, Богородице, дигни ни от дълбочината на греха и ни избави от глад, мор,

земетръс и наводнение, от нашествие на другородци, от междуособици, от внезапна
смърт, от вражеско нападение, от вредоносни
ветрове, от смъртоносна язва и от всяко зло.
Дай, Владичице, мир и здраве на твоите раби,
на всички православни християни, и просвети
ума и сърдечните им очи, за да се спасят.
Удостой нас, твоите грешни раби, с царството на твоят Син, нашият Христос Бог. Защото е благословена и препрославена Неговата
сила, заедно с Безначалният Негов Отец и с
Пресветия Благия и Животворящ Негов Дух,
сега и винаги и во веки веков.
ПЕВЕЦ: Амин.

Когато вярващите се покланят на иконите,
певците пеят следните:
Стихири. гл. 2 (По 6).
Подобен: „Ότε εκ του ξύλου σε νεκρόν”
(Егда от древа)
1.Всички ти закриляш,
Пресвета,
,
и държим се с вяра смирено
за твойта силна ръка,
друга покровителка
пред, Бога нямаме;
ти в беди и страдания
си вечна закрила
за обременените
от грехове безчет;
Майко на Твореца Всевишни,
днес към теб прибягваме всички
да ни пазиш, Дево, от опасности.
2. Радост на скърбящите си ти,
на онеправдани закрила,
на всички гладни храна,
светъл лъч за слепите
и дом за странници;
посещаваш ти болните
и страдащи милваш,
на осиротелите
помагаш майчински.
Майко на Твореца Всевишни,
молим те, Владичице, скоро
избави от напасти рабите си.

ПЕВЕЦ:
Светий Боже...

(Когато не служи свещеник,
канонът завършва тук
с молитвата:
По молитвите на светите наши
отци, Господи Иисусе Христе
Боже наш, помилуй нас.)

СВЕЩЕНИК:
Защото Твое е царството...

ТРОПАРИ
СВЕЩЕНИК: Слава на Тебе, Христе Боже,
упование наше, слава на Тебе.
ПЕВЕЦ: Слава... И сега... Господи помилуй.
(три пъти) Благослови.
СВЕЩЕНИК: Отпуст: Христос истинският наш Бог… .
ПЕВЕЦ: Амин.

