
БОГОСЛУЖЕБНА ПРОГРАМА ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ

3 април 2022 ┼ 4 Неделя на Великия пост – Преп. Йоан Лествичник. 
Преподобни Никита изповедник. 10.00 часа.

8 април 2022 ┼ Малко повечерие с целия Богородичен канон и акатист. 17.30 
часа 

10 април 2022 ┼ 5 Неделя на Великия пост - Преподобна Мария Египетска. Св. 
мчци Терентий, Помпий и Африкан и други. 10.00 часа.

17 април 2022 ┼ 6 Неделя на Великия пост – Цветница (Връбница). Вход 
Господен в Йерусалим. (Разрешава се риба). 10.00 часа.  
Това е големият Господски  празник Вход Господен. На този ден 
се спомня тържественото влизане на Господа Нашего Иисуса 
Христа в Йерусалим. На богомолците се раздават осветени 
върбови клонки по примера на жителите на град Йерусалим, 
които носели в ръцете си палмови вейки при посрещането на 
Господа. 

21 април 2022 Велики  четвъртък

09.30 часа – Св. Василиева Литургия.
11.00 часа – Велик маслосвет. 
17.30 часа – Последование на 12 Евангелия. Четат се 12 
Евангелия за светите и спасителни страдания Христови. Разпятието
се изнася от светия олтар и се поставя в средата на храма за 
поклонение.

22 април 2022 Велики петък

Храмът ще бъде отворен през целия ден.

9.00 часа – Царски часове. Веднага след това богослужение ще се 
отслужи вечерня с изнасяне на плащеницата от светия олтар за 
поклонение.
17.30 - Опело Христово.

23 април 2022 Велика събота – денят на всеобща духовна тъга заради 
разпънатия и погребан Христос. Преди обяд няма да има 
богослужение.

22.15 часа – Възкресение Христово (Великден). Братя и сестри, 
нека всички заедно се съберем в нашия храм и се поздравим с най-
радостния християнски поздрав: Христос възкресе!

Тропар: Когато Си слязъл при смъртта, Животе безсмъртни, 
тогава ада Си умъртвил с блясъка на Божеството, когато и 
умрелите от преизподнята Си възкресил, всички небесни сили 
викаха: Жизнодавче, Христе Боже наш, слава Тебе.

24 април 2022 ┼ Възкресение Христово. Светла и велика Неделя – Пасха. 
10.00 часа.

 

Забележка: Всички, които желаят да пристъпят към светото Тайнство Изповед могат да 
направят това след предварителна уговорка с отец Недялко Калинов.
                                                                                                   
Ставрофорен иконом Недялко Калинов


	БОГОСЛУЖЕБНА ПРОГРАМА ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ
	
	Ставрофорен иконом Недялко Калинов


