
 

Молитвено                    правило  за деца                                              

Утринни молитви 

Молитва към света Дева Мария 

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. 

В името на Отца и Сина, и Светия Дух! Амин! 

Молитва към Ангела-пазител 

Ангеле свети, от Бога пратен си ми ти,  

пазител да ми бъдеш от всички злини. 

И днес душата ми за истината просветли,  

да върша добри дела ме научи, 

на пътя на спасението ме упъти. Aмин. 

 
Молитва преди учене 

Преблагий Господи! Изпрати ни благодатта на Светия Твой Дух, 

Който дарява и укрепва нашите душевни сили, за да можем, като 

слушаме преподаваното ни учение, да пораснем за слава на Тебе, 

нашия Създател, за утеха на нашите родители и за полза на 

Църквата и Отечеството. Амин. 

Преди хранене: Молитвата „Отче наш“. 

След хранене: Благодаря Ти, Христе, Боже наш, че ни насити с Твоите 

земни блага. Не ни лишавай и от Небесното Си Царство. Амин. 
 

мин. 

Господнята молитва 

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; насъщния ни хляб дай ни днес, и прости нам дълговете 

ни, както и ние прощаваме на нашите длъжници, и не въведи нас в 

изкушение, но избави ни от лукавия. Амин. 
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Вечерни молитви 

Молитва към света Богородица 

Отвори ни вратите на милосърдието, благословена Богородице, та 

като се надяваме на Тебе, да не погинем, но да се избавим чрез Тебе 

от беди, защото Ти си спасение за християнския род. 

Молитва към Господа 

Господи, Боже наш, като благ и човеколюбец, прости ми каквото съгреших 

през тоя ден с думи, с дело и с помисъл. Дай ми мирен и спокоен сън, 

изпрати Твоя Ангел-пазител да ме закриля и пази от всяко зло, защото Ти 

си пазител на нашите души и тела и затова на Тебе слава възнасяме, на 

Отца и Сина, и Светия Дух, сега и винаги, и во веки веков. Амин.  
 

Молитва към Света Троица 
Упованието ми е Отец, прибежището ми е Син, покров ми е Дух Светий: 

Света Троице, слава на Тебе! 
 

 

 

Молитва след учене 

    Благодарим Ти, Създателю наш, задето си ни удостоил с Твоята 

благодат, за да внимаваме в учението. Благослови нашите началници, 

родители и учители, които ни ръководят в познание на доброто, 

като ни дадеш сила и здраве, за да продължим това учение. Aмин! 

През целия ден можем да казваме Иисусовата молитва: 
Господи, Иисусе Христе, Сине Божий, помилуй мене грешния (грешната)!  
              
                                        Благодарствена молитва 

Господи, благодарим Ти за всичко! 

Хвалебна молитва 
Слава, Тебе, Боже! Слава, Тебе, Боже! Слава, Тебе, Боже! 

 



 

 

 

 

Указание:  

Предлагаме примерно „Молитвено правило за деца“. Ако децата за пръв 

път започват да използват такова правило и то ги затруднява, те могат да 

изберат по една молитва сутрин и вечер и постепенно да включват още 

молитви. Важно е да правят това с желание и да придобият навик да се молят 

всеки ден. Ако искат, могат да включат и други молитви от молитвеник или 

да се молят със свои думи – за здраве, за разбирателство, за мир в света и др. 

Правилото може да се разпечата двустранно и да се ламинира, за да бъде 

удобно за използване. Добре е децата да определят постоянно място, където 

да го оставят, и да бъде видимо, за да не го забравят. 


