В края на Божествената литургия, подир водосвета
след задамвонната молитва, най- напред свещоносците,
пред които носят кръста с църковните хоругви, след тях
певците, пеещи тропара на храма, а подир тях дяконите и
свещениците, носейки светия кръст, св. Евангелие,
иконата на храма и осветена вода,- всички излизат от
църквата и я обикалят, като правят четири спирания: на
южната страна, на източната, северната и западната,
винаги обърнати към храма.
1. На първото спиране, откъм южната страна, дяконът
казва:
И# w# сподо1битисè на1мъ слy1šанïю st»a1гw E#ãа1ггелïа,
Gdcа Бг»а мо1лимъ...
Премџ1дрость, про1сти, у#слy1šимъ st»a1гw E#ãа1ггелïа.
Свещеникът: Ми1ръ вс73мъ.
Свещеникът: } Матõе1а st»a1гw E#ãа1ггелïа...
Свещеникът: Во1нмемъ.
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След това дяконът казва ектенията:
Поми1лџй на1съ, Бж»е, по вели1ц7й ми1лости Твое1й,
мо1лимъ Ти сè, у#слy1ши и# поми1лџй.
Певците: Gdci pomi1lù\, Gdci pomi1lù\, Gdci pomi1lù\.
E#ще@

мо1лимсè

w#

благочести1в7мъ

и#

pravosla1vněm] bo1lgarstěm] naro1dě и3 w3 hrCtolюbi1věm]
е3гw@ vo1instvě;
E#qe@ мо1лимs1 w3 sv1te1\шemъ otce1mъ na1шem]
Неофã1те,

mitropoli1te

sofi\stem]

i3

patria1rse

bo1lgarstem.
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E#qe@ мо1лимs1 за всю@ бра1тïю i3 за всè# hrCtïа1нy.
Възглас:
Á#$kw ми1лостивъ и3 челов7колю1бецъ Bg~] e3si@, и3
Tebě@ sla1vù vozsyla1em], Nц~ù@, и3 Сн~ù, и3 Ст~о1мù Дх~ù,
ny1n7 i# pri1snw, i# vo v71ki v7kw1v].
Певците: A#mi1n[.
След това свещеникът взема осветената вода,
обръща се с лице към изток, държейки в лявата си ръка
св. кръст, а в дясната- босилкова китка и, като ръси, казва:
Спаси@, Бж»е, лю1ди Твоè#, и# благослови@ достоè1нïе Твое@.
Обръща се на запад и казва същото. Като се обръща на
север, ръсейки, казва: Сохрани@, Бж»е, st»y1\ хра1мъ се1й, и#
пос7ти@ е#го@ ми1лостïю Твое1ю. След това се обръща на юг и,
ръсейки, казва: Сохрани@, Бж»е, гра1дъ се1й, и# спаси@ всè#
живџ1щyè въ не1мъ лю1ди Твоè#, всегда@, ny1n7 i# pri1snw,
i# vo v71ki v7kw1v].
Певците: A#mi1n[. И отиват към св. олтар, пеейки
тропара за начало на църковната нова година:
Всеè@ тва1ри Сод71телю, времена@ и# л7#та во Свое1й
вла1сти положи1вyй, благослови@ в7не1цъ л71та бла1гости
Твоеè@, Gdci, сохранè1è въ ми1р7 наро1дъ и# гра1дъ Тво1й,
моли1твами Богоро1дицy, и# спаси1 нy.
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2. Когато спрат на източната страна, при св. олтар,
дяконът казва упокойната ектения:
Поми1лџй на1съ, Бж»е, по вели1ц7й ми1лости Твое1й,
мо1лимъ Ти сè, у#слy1ши и# поми1лџй.
Певците: Gdci pomi1lù\, Gdci pomi1lù\, Gdci pomi1lù\.
E#ще@ мо1лимсè w# у#покое1нïи дџ1шъ у#со1пшихъ
рабw1въ Бж»ïихъ: пра#отецъ, о#те1цъ и# бра1тïй на1шихъ,
слџжи1вшихъ
дïа1конwвъ,
st»a1гw

во

ст»71мъ

чтецw1въ,

хра1ма

сегw@,

хра1м7

се1мъ:

і3ере1євъ,

кти1торwвъ

и# благод71телей

и# вс71хъ,

зд7@ и# повсю1дџ

лежа1щихъ, у#со1пшихъ правосла1внyхъ хрïстïа1нъ, и#
w#

е4же

прости1тисè

и4мъ

всè1комџ

прегр7ше1нïю,

во1льномџ же и# нево1льномџ.
Á#$kw да Gdcь Бг»ъ у#чини1тъ дџ1шy и4хъ,

и#д71же

пра1веднïи у#покоè1ютсè.
Ми1лости

Бж»ïè,

ца1рства

небе1снагw

и#

w#ставле1нïè гр7хw1въ и4хъ, у# ХрCта@, безсме1ртнагw
Царè@ и# Бг»а на1шегw, про1симъ.
Певците: Пода1й, Gdcи.
Свещеникът: Gdcџ помо1лимсè.
Певците: Gdcи, поми1лџй.

4

Свещеникът:
Бж»е дџхо1въ и# всè1кïè пло1ти, И4же сме1рть попра1вyй
и#

дïа1вола

у#праздни1вyй,

и#

живо1тъ

мі1рџ

Твоемџ@

дарова1вyй: Са1мъ, Gdcи, у#поко1й дџ1шy у#со1пшихъ ра#бъ
Твои1хъ въ м71ст7 св71тл7, въ м71ст7 зла1чн7, въ м71ст7
поко1йне, {ню1дџже {б7же@ всè1каè бол71знь, печа1ль и#
воздyха1нïе: всè1кое согр7ше1нïе, сод71èнное и4ми, сло1вомъ,
и#ли@

д71ломъ,

и#ли@

помyшле1нïемъ,

84ко

благі1й

челов7колю1бецъ Бг»ъ, прости@: 84ко н71сть челов71къ, и4же
жи1въ бџ1детъ, и# не согр7ши1тъ: Тy1 бо е#ди1нъ е#си@, Gdcи, без8
гр7ха@, пра1вда Твоè@ пра1вда во в71ки и# сло1во Твое@
и4стина.
Свещеникът: Gdcџ помо1лимсè.
Певците: Gdcи, поми1лџй.
Възглас:
Á#$kw

Тy1

е#си

воскресе1нïе

и#

живо1тъ

и#

поко1й

у#со1пшихъ ра#бъ Твои1хъ, ХрCте@ Бж»е на1шъ, и# Теб7@ сла1вџ
возсyла1емъ,
прест»y1мъ,

со
и#

безнача1льнyмъ

благи1мъ,

и#

Твои1мъ

О#ц»е1мъ,

животворè1щимъ

и#

Твои1мъ

Дх»омъ, ny1n7 i# pri1snw, i# vo v71ki v7kw1v].
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Певците: A#mi1n[.
Дяконът: Во блаже1нномъ у#спе1нïи;
Певците: В71чнаè

па1мèть(три пъти), след което

всички отиват към северната страна на храма, пак
пеейки тропара на храма.
А#по1столwвъ первопресто1льницy, и# вселе1ннyè
у#чи1телïе,

Влdкџ

вс71хъ

моли1те,

ми1ръ

вселе1нн7й

дарова1ти, и# дџша1мъ на1шyмъ ве1лïю ми1лость.
3. Като застанат на северната страна на храма, дяконът
казва ектенията:
Поми1лџй на1съ, Бж»е, по вели1ц7й ми1лости Твое1й,
мо1лимъ Ти сè, у#слy1ши и# поми1лџй.
Певците: Gdci pomi1lù\, Gdci pomi1lù\, Gdci pomi1lù\.
E#qe@ мо1лимs1, w# е4же сохрани1тис1 гра1дù семù@ и#
вс11кomù гра1дù i# сtran7@, { gla1da, gùbi1tel[stva, trù1sa,
poto1pa,

o#gn1@,

meжdùoso1bny1

mexa@,
bra1ni:

naшe1stvï1
i#

w#

i#nopleme1nnikwv]
е4же

mi1lostivù

i#
i#

blagoùv71tlivù by1ti blago1mù i# xelov7kol0bi1vomù Bg~ù
na1шemù, {vrati1ti vs11kïй gn71v] na ny@ dvi1жimyй, i#
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i#zba1viti

ny@ {

naleжa1qagw

i# pra1vednagw

Svoegw@

preqe1nï1 i# pomi1lovati ny@.
Възглас:
U#слy1ши

нy@,

Бж~е,

Спаси1телю

на1шъ,

у#пова1нïе

вс71хъ конце1въ земли@, i# сù1щихъ въ мо1ри дале1че: i#
mi1loстивъ,

mi1loстивъ

бù1ди,

Владy1ко,

w#

gr7с71хъ

на1шихъ i# pomi1lùй нy@.
Мi1loстивъ бо i# xelov7kol01бецъ Бг~ъ е#си@, i# Теб7@
сла1вù возсyла1емъ, Nц~ù@, и3 Сн~ù, и3 Ст~о1мù Дх~ù, ny1n7 i#
pri1snw, i# vo v71ki v7kw1v].
Певците: A#mi1n[.
След това свещеникът ръси на четири страни:
Изток: Спаси@,

Бж»е,

лю1ди

Твоè#,

и# благослови@

Бж»е,

лю1ди

Твоè#,

и# благослови@

достоè1нïе Твое@.
Запад: Спаси@,
достоè1нïе Твое@.
Север: Сохрани@, Бж»е, st»y1\ хра1мъ се1й, и# пос7ти@
е#го@ ми1лостïю Твое1ю.
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Юг: Сохрани@, Бж»е, гра1дъ се1й, и# спаси@ всè# живџ1щyè
въ не1мъ лю1ди Твоè#, всегда@, ny1n7 i# pri1snw, i# vo v71ki
v7kw1v].
Певците:A#mi1n[.
С пеене на тропара на св. Харалампий, всички отиват
към западната страна на храма.
Á#$kw сто1лпъ и#збра1ннyй Це1ркве ХрCто1вой, и#
св7ти1льникъ прcносв71тлyй вс7è@ вселе1ннyè, премџ1дре
показа1сè, Харала1мпïе, возсïè@ въ мі1р7 мџче1нïемъ,
разрџши@ ïдwльское мракоб71сïе, блаже1нне, сегw@ ра1ди
8#ви1сè предста1тель ХрCтџ@, моли1сè спасти1сè на1мъ.
4. Като спрат пред западната врата на храма, дяконът
казва ектенията:
Поми1лџй на1съ, Бж»е, по вели1ц7й ми1лости Твое1й,
мо1лимъ Ти сè, у#слy1ши и# поми1лџй.
Певците: Gdci pomi1lù\, Gdci pomi1lù\, Gdci pomi1lù\.
E#qe@ мо1лимs1 w3 blagoxesti1věm] и3 pravosla1vněm]
bo1lgarstěm] naro1dě и3 w3 hrCtolюbi1věm] е3гw@ vo1instvě,
w3 держа1вě, побě1дě, пребyва1нïi, ми1рě, здра1вïi, спасе1нïi
и$хъ, и3 Gdcù Bg~ù на1шемù наипа1че поспěши1ти и3 пособи1ти
и5мъ во всě1хъ, и3 покори1ти под но1зе и$хъ вс11каго врага@
и3 сùпоста1та.
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E#qe@ мо1лимs1
Неофã1те,

w3 sv1te1\шemъ

mitropoli1te

bo1lgarstem],

w3

otce1mъ

sofi\stem]

bra1tï1h]

i3

na1шem]
patria1rse

sq~e1nniceh],

na1шih]

sq~ennomona1seh], sq~ennodï1koneh] i3 mona1s7хъ, i3 w3
вс71мъ во HrCt7@ бра1тств7 на1шемъ.
Певците: Gdci, поми1лùй ( три пъти).
E#qe@ мо1лимs1 w3 гра1д7 се1мъ, w# mi1losti, жи1зни,
ми1рě,

здра1вïи,

грěхw1въ,

i#

посеще1нïи,

проще1нïи

благопосп7ше1нïи

i#

слџжа1щихъ

w3ставле1нïи
во

ст»y1è

о3би1тели сеè@: і3ере1євъ, дïа1конwвъ, певцw1въ, кти1торwвъ,
настоè1телей, благотвори1телей, вс71хъ е#норïа1шей ст»а1гw
хра1ма

сегw@,

i#

вс71хъ

правосла1внyхъ

хрïстïа1нъ,

живџ1щихъ во ве1си се1й.
E#qe@ мо1лимs1 за всю@ бра1тïю i# за всè# хрïстïа1нy.
Възглас:
Á#$kw ми1лостивъ и3 челов7колю1бецъ Bg~] e3si@, и3
Tebě@ sla1vù vozsyla1em], Nц~ù@, и3 Сн~ù, и3 Ст~о1мù Дх~ù,
ny1n7 i# pri1snw, i# vo v71ki v7kw1v].
Певците: A#mi1n[.
След това свещеникът пак ръси на четири страни:
9

Изток: Спаси@,

Бж»е,

лю1ди

Твоè#,

и#

благослови@

Бж»е,

лю1ди

Твоè#,

и# благослови@

достоè1нïе Твое@.
Запад: Спаси@,
достоè1нïе Твое@.
Север: Сохрани@, Бж»е, st»y1\ хра1мъ се1й, и# пос7ти@
е#го@ ми1лостïю Твое1ю.
Юг: Сохрани@, Бж»е, гра1дъ се1й, и# спаси@ всè# живџ1щyè
въ не1мъ лю1ди Твоè#, всегда@, ny1n7 i# pri1snw, i# vo v71ki
v7kw1v].
Певците:A#mi1n[.
Всички се връщат в храма. Певците изпяват: Бџ1ди и4мè
Gdcне благослове1но...;
Отпуст.
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