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БЛАГОСЛОВЕНИЕ 

Изричаш слова, 

напиращи отвътре, 

от твоята душа. 

 

Молиш Бога 

за здраве, за живот, 

за добри дела. 

 

Мая Андонова 

 

 

 

------------------------------------------------------------------- 

 

 

БОГ ОТЕЦ           

           

Вседържителю на небето и земята – 

Ти Си силата, правдата и свободата, 

Ти Си истината, милостта, щедростта 

към душата на човека и делата. 

  

Мая Андонова 

 

 

--------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

ВИТЛЕЕМСКА ЗВЕЗДА                                                  

 

В тихата, омайна нощ 

звезди обсипаха небето – 

и ето чудновата звезда, 

на правдата и на милостта. 

 

В простора ангели се появиха, 

щастливия миг те огласиха – 

над яслите на малка пещера,  

блесна Витлеемската звезда. 

 

От далечните страни 

дойдоха трима мъдреци – 

скъпи дарове да поднесат, 

за Сина Божий, който Се роди.  

 

                  Мая Андонова 

 

 

---------------------------------------------------------------- 
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ВЕЛИКДЕН 

 

Над благодатната земя 

звънят, звънят камбани – 

има радост, светлина. 

 

В храмовете песни пеят, 

милион свещици греят – 

от нас запалени горят. 

 

Така напомнят на човека, 

в душата си да пази всеки – 

думите безсмъртни на Христа. 

 

       Мая Андонова 

------------------------------------------------------------------ 

СВЕТИ АРХАНГЕЛ МИХАИЛ 

 

О, Великий Михаиле, 

с теб са херувими, серафими, 

всичките светии. 

 

Воеводо на силите небесни, 

от примамките пази ни, 

от беди, от злите сили. 

 

            Мая Андонова 

 

------------------------------------------------------------------ 

 

СВЕТИ АРХАНГЕЛ ГАВРИИЛ            

 

О, Великий Гаврииле, 

застъпниче пред Бога, 

тайните разкриваш, 

на хората помагаш. 

 

       Мая Андонова 

 

------------------------------------------------------------------ 

 

СВЕТИТЕ АПОСТОЛИ   

ПЕТЪР И ПАВЕЛ 

             

Свети Апостоли сте вий, 

носители на Божието слово, 

застъпете се за нас пред Бога, 

подкрепете ни с невидимите действия. 

 

Мая Андонова 

 

------------------------------------------------------------------- 
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СВЕТИТЕ БРАТЯ   

КИРИЛ И МЕТОДИЙ 

 

Мисионери на вярата Христова – 

създатели, оратори, творци – 

оставате во веки в нашите души. 

 

                      Мая Андонова 

 

------------------------------------------------------------------- 

 

СВЕТИТЕ БЕЗСРЕБРЕНИЦИ  

ПАНТАЛЕЙМОН, 

КОЗМА И ДАМЯН 

 

Церители Светии, 

правите различни чудеса – 

чрез дадената ви от Бога благодат 

просим Вам целебна помощ, 

прошка, живот и благодат. 

 

                    Мая Андонова 

 

------------------------------------------------------------------- 

 

ИЗВЕСТЯВА СЕ… 

                                                                                  

Звън камбанен прозвуча – 

Сина Божий, роди се, деца! 

Честито Рождество, 

добра и щедра Нова Година, 

да има здраве и късмет, 

копнежи и мечти, 

доброто от сърцата да струи! 

 

      Мая Андонова 

 

---------------------------------------------------------------- 

 

СВЕТЛИНА ОТ МЪДРОСТ 

        

Всеки ден за мен е смисъл нов, 

бляскава следа в тъмнина, 

ярък лъч от светлина, 

шепот на молитва към Отца. 

 

Полет с изгрева на слънце, 

леко, леко с топлота, 

животът ти показва, 

има смисъл, има светлина. 

 

        Мая Андонова 

 

----------------------------------------------------------------- 

 
 


