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ССВВ..  ССВВ..  ККИИРРИИЛЛ  ИИ  ММЕЕТТООДДИИЙЙ  

1111  ММААЙЙ  

 

ПЪРВО ЧЕТИВО 

 

Четене от Деяния на Апостолите.  13,46-49 

В онези дни: 

Павел и Варнава рекоха на юдеите: Първо на вас трябваше да бъде 

проповядвано словото Божие, но понеже го отхвърлихте и сами себе си 

правите недостойни за вечния живот, ето, обръщаме се към езичниците. 

Защото Господ така ни е заповядал: "Поставих те за светлина на езичниците, 

за да носиш спасение до край земя." 

Като слушаха това, езичниците се радваха и прославяха словото Господне, 

и повярваха всички, които бяха предназначени за живот вечен. И словото 

Господне се разпространяваше по цялата страна. 

Това е Божие слово. 

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ   Пс 116,1.2. (О: Мр 16,15) 

О Идете по целия свят и проповядвайте Евангелието. О  

Хвалете Господа, всички народи, прославяйте Го, всички племена. О  

Защото Неговата милост към нас е велика, и истината Господня пребъдва 

вечно. O 

 

АЛИЛУЯ Лк 4,18-19 

О Алилуя. Господ ме прати да благовестя на бедните, да известявам на 

пленените освобождение. О Алилуя. 

 

ЕВАНГЕЛИЕ  

† Четене от светото Евангелие според Лука.              10,1-9 

В онова време: 

Господ избра и други седемдесет и двама и ги изпрати двама по двама 

пред себе си във всеки град и място, където мислеше да отиде. 

И казваше им: "Жътвата е голяма, а работниците малко; молете за това 

господаря на жътвата да изпрати работници на жътвата си. Идете: Ето, аз ви 
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пращам като агнета посред вълци! Не носете кесия, ни торба, ни обуща, и не 

поздравявайте никого по пътя. 

И когато влезете в някой дом, първом кажете: Мир на този дом! И ако там 

живее син на мира, вашият мир ще почива върху него; ако ли не, ще се върне 

у вас. 

Останете в този дом, яжте и пийте, каквото имат; защото работникът 

заслужава своята заплата. 

Не преминавайте от къща на къща. И в който град влезете, и ви приемат, 

яжте, каквото ви сложат; изцерявайте болните в него и казвайте им: 

Приближи се до вас царството Божие." 

Това е слово Господне. 


