
Църковни песнопения 
 

1. Господнята молитва 
 

Отче наш, Иже еси на небесех! 

Да святится имя Твое, 

да приидет Царствие Твое, 

да будет воля Твоя, 

яко на небеси и на земли. 

Хлеб наш насущный даждь нам днесь, 

и остави нам долги наша, 

якоже и мы оставляем должником нашим, 

и не введи нас во искушение, 

но избави нас от лукаваго.  

 

Превод: 

Отче наш, Който си на небесата! 

Да се свети Твоето име,  

да дойде Твоето царство,  

да бъде Твоята воля,  

както на небето, тъй и на земята.  

Насъщният ни хляб дай ни днес,  

и прости нам дълговете ни, както  

и ние прощаваме на длъжниците си,  

и не ни въвеждай в изкушение,  

но избави ни от лукавия. 

 

2. Богородице Дево 
Богородице Дево, радуй ся,  

Благодатная Марие, Господь с Тобою,  

благословенна Ты в женах  

и благословен плод чрева Твоего,  

яко Спаса родила еси душ наших. 

 

Превод:  

Богородице Дево, радвай се! 

Благодатна Марие, Господ е с Тебе! 

Благословена си Ти между жените 

и благословен е плодът на Твоята утроба, 

защото си родила Спасителя на нашите души. 



 
3. Достойно ест 

Достойно есть яко воистину блажити Тя, Богородицу,  

присноблаженную и пренепорочную и Матерь Бога нашего.  

Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим,  

без истления Бога Слова рождшую,  

сущую Богородицу Тя величаем. 

 

Превод: 

Достойно е наистина да те облажаваме, Богородице, винаги блажена и 

пренепорочна и Майка на нашия Бог. По-почитана от херувимите и несравнено 

по-славна от серафимите, нетленно родила Бог-Слово, тебе, която си истинска 

Богородица, ние те величаем! 

 

4. Рождество Христово 

Тропар, глас 4 

Рождество́ Твое́, Христе́ Бо́же наш,/ возсия́ ми́рови свет ра́зума, 

/ в нем бо звезда́м служа́щии,/ звездо́ю уча́хуся,/ Тебе кла́нятися Со́лнцу 

Пра́вды,/ и Тебе́ ве́дети с высоты́ восто́ка: 

// Го́споди, сла́ва Тебе́. 

 

Превод:  

С Твоето Рождество, Христе Боже наш, 

възсия на света светлината на познанието. 

Чрез нея служещите на звездите от звездата се научиха 

да се покланят на Тебе – Слънцето на правдата 

и да познават Тебе, Изтока от висините.  

Господи, слава на Тебе! 

 
5. Сретение 

Тропар, глас 1 

Ра́дуйся, Благода́тная Богоро́дице Де́во,/ из Тебе́ бо возсия́ Со́лнце Пра́вды 

– Христо́с, Бог наш,/ просвеща́яй су́щия во тьме./ Весели́ся и ты, ста́рче 

пра́ведный,/ прие́мый во объя́тия Свободи́теля душ на́ших,// да́рующаго 

нам воскресе́ние. 

 



Превод:  

Радвай се благодатна Богородице Дево, защото от тебе изгря Слънцето на 

правдата, Христос Бог наш, Който просвещава намиращите се в тъмнина. 

Весели се и ти, старче праведни, приел в обятията си Освободителя на нашите 

души, Който ни дарява възкресение. 

 
6. Богоявление 

Тропар, глас 1 

Во Иорда́не креща́ющуся Тебе́, Го́споди,/ Тро́ическое яви́ся поклоне́ние:/ 

Роди́телев бо глас свиде́тельствоваше Тебе́,/ возлю́бленнаго Тя Сы́на 

имену́я,/ и Дух в ви́де голуби́не,/ изве́ствоваше словесе́ утвержде́ние. 

/ Явле́йся Христе́ Бо́же,// и мир просвеще́й, сла́ва Тебе́. 

 

Превод: 

 

Когато Ти се кръщаваше в Йордан, Господи, се разкри поклонението на Светата 

Троица, защото гласът на Отец свидетелстваше за Тебе, като Те нарече 

възлюбен Син, а Духът във вид на гълъб потвърди верността на думите. Слава 

на Тебе, Христе Боже, Който се яви и просвети света. 

 

 

7. Преображение 

Тропар, глас 7 

Преобрази́лся еси́ на горе́, Христе́ Бо́же,/ показа́вый ученико́м Твои́м сла́ву 

Твою́,/ я́коже можа́ху,/ да возсия́ет и нам, гре́шным,/ свет Твой 

присносу́щный/ моли́твами Богоро́дицы,// Светода́вче, сла́ва Тебе́. 

Превод:  

Преобразил си се на планината, Христе Боже, като си показал на Твоите 

ученици славата Си, според силите им да я възприемат. По молитвите на 

Богородица да възсияе и над нас, грешните, Твоята вечна светлина, Светодавче, 

слава на Тебе!  

 

 



 

7. Възнесение 

Тропар, глас 4 

Возне́слся еси́ во сла́ве, Христе́ Бо́же наш,/ ра́дость сотвори́вый ученико́м, 

/ обетова́нием Свята́го Ду́ха,/ извеще́нным им бы́вшим благослове́нием, 

// я́ко Ты еси́ Сын Бо́жий, Изба́витель ми́ра. 

Превод:  

Възнесъл си се в слава, Христе, Боже наш, зарадвал учениците с обещанието за 

Светия Дух, уверил ги чрез благословението, че Ти си Син Божи,  

Спасител на света. 

 

9. Петдесетница 

Тропар, глас 8 

Благослове́н еси́, Христе́ Бо́же наш,/ И́же прему́дры ловцы́ явле́й,/ 

низпосла́в им Ду́ха Свята́го,// и те́ми уловле́й вселе́нную,  

Человеколю́бче, сла́ва Тебе́. 

 
Превод:  

Благословен си, Христе, Боже наш, Който показа рибарите премъдри, като им 

прати Светия Дух и чрез тях улови света, Човеколюбче, слава на Тебе! 

 

 

10. Въздвижение на Кръста Господен 

Тропар на светия Кръст, глас 1 

 

Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое.  

Победи православному болгарскому народу на сопротивныя даруя,  

и Твое сохраняя Крестом Твоим жительство.  

 

Превод:  

Спаси, Господи, Твоя народ и благослови Твоето наследие (думите народ и 

наследие означават християните), като даруваш на православния български 

народ победи над враговете и запазваш с кръста Си Твоите поданици 

(православните християни). 



 

11. Христос воскресе 

Христос воскресе из мертвих,  

смертию смерт поправ 

и сущим во гробех живот даровав.  

Превод: 

Христос възкръстна от мъртвите,  

със смърт Си смъртта победи,              

на тези, които са в гробовете, живот дари. 

 

12. Возбранной Воеводе 

Кондак, глас 8 

 

Взбра́нной Воево́де победи́тельная,/ я́ко изба́вльшеся от злы́х,/ 

благода́рственная воспису́ем Ти, раби́ Твои́, Богоро́дице./ Но, я́ко иму́щая 

держа́ву непобеди́мую,/ от вся́ких нас бед свободи́, да зове́м Ти: 

// ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная. 

Превод:  

На тебе, Богородице, победоносна Воеводо, ние твоите раби, след като се 

избавихме от злини, ти принасяме победни и благодарствени песни. И понеже 

имаш непобедима сила, избави ни от всяка опасност, за да ти пеем: радвай се, 

Невесто Неневестна. 

 

13. Успение Богородично 

Тропар, глас 1 

В рождестве́ де́вство сохрани́ла еси́,/ во успе́нии ми́ра не оста́вила еси́, 

Богоро́дице,/ преста́вилася еси́ к животу́, Ма́ти су́щи Живота́,// и 

моли́твами Твои́ми избавля́еши от сме́рти ду́ши на́ша. 

 

Превод: 

При раждане си съхранила девството, 

при смъртта не си изоставила света, Богородице, 

представила си се пред Живота, 

ти, която си Майка на Живота, 

и с твоите молитви избавяш от смърт нашите души. 



 

14. Свети Георги 

Тропар, глас 4 

Яко пленных свободитель и нищих защититель, 

немощствующих врач, царей поборниче 

победоносче великомучениче Георгие, 

моли Христа Бога спастися душам нашим. 

 

Превод: 
  

Като освободител на пленените и защитник на бедните,  

като лекар на немощните и победител на царете, 

победоносче, великомъчениче Георгие, 

моли Христа Бога да се спасят нашите души. 

 

 

15. Свети Йоан Рилски 

Тропар, глас 1 

Покаяния основание, прописание умиления,  

образ утешения, духовнаго совершения  

равноангельное житие твое бысть, преподобне.  

В молитвах убо и в пощениих и в слезах пребывавый,  

отче Иоанне, моли Христа Бога о душах наших. 

Превод:  

 

Oснова на покаяние, пример на умиление,  

образец на утешение и на духовно съвършенство  

бе твоят равноангелски живот, преподобни.  

Като си пребивавал в молитви, постничество и сълзи,  

отче Иоане, моли Христа Бога за нашите души! 
 

 

 

 

 



 

16. Благословен еси Господи 

 

Благословен еси, Господи, научи мя оправданием Твоим. 

Ангельский собор удивился, зря Тебе в мертвых вменившася,  

смертную же,Спасе, крепость разоривша, и с собою  

Адама воздвигша, и от ада вся свобождша. 

Благословен еси, Господи, научи мя оправданием Твоим. 

Ангел мироносицам вещаше: 

,,Почто мира с милостивными слезами, о ученицы, растворяете?`` 

Блистаяйся во гробе Ангел мироносицам вещаше: 

,,Видите вы гроб и уразумейте: Спас бо воскресе от гроба.`` 

Благословен еси, Господи, научи мя оправданием твоим. 

Зело рано мироносицы течаху ко гробу Твоему рыдающия, 

Но предста к ним Ангел и рече: 

,,Рыдания время преста, не плачите, 

воскресение же апостолом рцыте.`` 

Благословен еси, Господи, научи мя оправданием Твоим. 

Мироносицы жены, с миры пришедшия 

ко гробу Твоему, Спасе, рыдаху. 

Ангел же к ним рече, глаголя: 

,,...Что с мертвыми живаго помышляете? 

Яко Бог бо вокресе от гроба.`` 

Слава Отцу и Сыну и святому Духу. 

Поклонимся Отцу и Его Сынови, и Святому Духу, 

Святей Троице во едином существе, 

с серафимы зовуще: свят, свят, свят еси, Господи. 

И ныне и присно и во веки веков, аминь. 

Жизнодавца рождши, греха, Дево, Адама избавила еси. 

Радость же Еве в печали место подала еси; 

падшия же от жизни к сей направи, 

из Тебе воплотивыйся Бог и человек. 

Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе, Боже. 

Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе, Боже. 

Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе, Боже. 
 

 

 



 

 

 

 

Превод:  

 

Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби! 

Ангелският събор се удиви, когато Ти се причисли към мъртвите.  

Спасителю, Ти разори крепостта на смъртта и въздигна със себе си Адам,  

и освободи всички от ада. 

Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби! 

Защо, о, ученици, разтваряте мирото с милостиви сълзи? Бляскав Ангел освети 

гроба и каза на мироносиците: Вижте гроба и разберете – Спасителят възкръсна 

от гроба. 

Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби! 

В ранно утро ридаещите мироносици бързаха към Твоя гроб, но яви се Ангел и 

им каза: Време е да престанете да ридаете, не плачете, разкажете на апостолите 

за възкресението! 

Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби! 

Жените мироносици, като ридаеха, дойдоха с миро на Твоя гроб, Спасителю. 

Ангел им се яви и каза: Защо смятате Живия за мъртъв, Той като Бог възкръсна 

от гроба. 

Слава на Отца, и Сина, и Светия Дух! 

Да се поклоним на Отца, и на Неговия Син, и на Светия Дух, на Светата Троица 

в Едно Същество, и със серафимите да възпеем: Свят, Свят, Свят си Господи. 

И сега, и винаги, и във вечни векове. Амин! 

Като си родила Подателя на живота, Дево, си избавила Адама от грях. Скръбта 

на Ева си обърнала в радост. Въплътилият се от тебе Бог и Човек привлече към 

себе си отпадналите от живота. 

Алилуия, алилуия, алилуия, слава на Тебе Боже! /три пъти/ 
 

 


