
П Р О Г Р А М А
ЗА ЦЪРКОВНИТЕ СЛУЖБИ ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮЛИ 2022 ГОДИНА.

ВСИЧКИ НЕДЕЛНИ СЛУЖБИ ЗАПОЧВАТ В 10.00 ЧАСА.

2 юли 2022 ┼ 17.00   часа   Празнична вечерня 
с Митрополит Антоний.

3 юли 2022  ┼ 3 Неделя след Петдесетница. 
08.30 часа Утреня
09.30 часа Архиерейска света Литургия, 
отслужена от Митрополит Антоний. Свети 
мъченик Иакинт. Събор на светите Доростолски 
мъченици. 
 

10 юли 2022 ┼ 4 Неделя след Петдесетница.  Св. 45 мчци в 
Никопол Арменски.

17 юли 2022 ┼ 5 Неделя след Петдесетница – на св. Отци от 
6-те  Вселенски  събори. Света  мъченица 
Марина. 

24 юли 2022 ┼ 6  Неделя  след  Петдесетница.  Света 
великомъченица Христина.

31 юли 2022 ┼ 7 Неделя след Петдесетница. Свети праведен 
Евдоким  Кападокойски.  Света  мчца  Юлита. 
(Богородични заговезни)
 

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



Свети пророк Илия  - 20 юли

Кондак, глас 2

Пророче и прозрителю на великите Божии дела на нашия Бог, 
Илие  великоименити,  с  твоето  предсказание  задържал 
водоточните облаци, моли за нас Единствения Човеколюбец. 

Кратко животоописание

Св.  пророк  Илия  бил  из  потомството  на  Аарон,  от  гр.  Тесвия, 
Галатия. Живял е през IX век преди Христа по време на цар Ахав. 
Илия значи крепост и той се показал крепост, твърдина на вярата. 

Цар  Ахав  и  царица  Иезавел  поставили  в  Самария  идола  на 
езическото божество Ваал, приканяли народа да му се покланя и 
преследвали служителите на истинския Бог. Затова пророк Илия с 
молитва заключил небето и  три години и  половина не  валяло 
дъжд. Гонен, пророкът предложил на Ахав да принесат жертва на 
планината  Кармил  и  на  когото  жертвата  се  запали  с  огън  от 
небето, неговата вяра да се счита за истинска. Царят се съгласил. 
Заклали жертви. Жреците на Ваал напразно се молили, нищо не 
станало. А върху жертвата на пророка паднал огън от небето и я 
изгорил. 

Народът видял това,  до земята се  поклонил на Истинския Бог. 
Жреците били избити. Обилен дъжд напоил земята. 

Илия пророкувал 25 години и край река Йордан бил грабнат на 
огнена колесница и жив отнесен на небето. 

†  Траянополский  епископ  Иларион,  Пространен  православен  
месецослов, изд. Тавор 

http://www.tavor.hit.bg/
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