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СВ. ФРАНЦИСК ОТ АСИЗИ    

44  ООккттооммввррии  

 

ПЪРВО ЧЕТИВО  За мене светът е разпънат, и аз за 

света. 

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до 

галатяни 

6,14-18 

Братя: 

На мене да не ми дава Господ да се хваля, освен с кръста на нашия Господ 

Исус Христос, чрез който за мене светът е разпнат, и аз за света. 

Защото в Христа Исуса нито обрязването има някаква сила, нито 

необрязването, а новата твар. На ония, които постъпват по това правило, нека 

бъде мир и милост на тях и на Израиля Божий. Прочее, никой да ми не 

досажда, защото аз нося на тялото си раните на Господа Исуса. 

Благодатта на нашия Господ Исус Христос да бъде с вашия дух, братя. 

Амин. 

Това е Божие слово. 

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ   Пс 151, 1-2а. и 5.7-8.11 (О: 5а) 

О Ти, Господи, си дял от моето наследие. О 

Пази ме, Боже, защото на Тебе се уповавам. Казах на Господа: "Ти си 

Господ мой." О 
 

Господ е дял от моето наследие и моята чаша: Ти държиш моя жребий." О 

Ще благославям Господа, който ме е вразумил; дори и нощем ме учи 

моята вътрешност. О 

Винаги виждах пред себе си Господа, защото Той е от дясната ми страна, 

няма да се поклатя. О 
 

Ти ще ми посочиш пътя на живота, пълна радост е пред Твоето лице, 

блаженство е в Твоята десница на веки. О 

 

АЛИЛУЯ Срв Мт 11, 25 

О Алилуя. Благословен си Отче, Господи на небето и на земята, защото си 

открил на малките тайните на царството. О Алилуя. 
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ЕВАНГЕЛИЕ Ти си укрил това от мъдри, а 

си го открил на малките. 

†Четене от светото Евангелие според Матей               11,25-30 

В онова време, Исус продължи и каза: "Прославям Те, Отче, Господи на 

небето и на земята, задето си укрил това от мъдри и разумни, а си го открил 

на младенци, тъй е. Отче, понеже такова беше Твоето благоволение. 

Всичко ми е предадено от Моя Отец и никой не познава Сина, освен" 

Отец; и нито Отца познава някой, освен Синът, и комуто Синът иска да открие. 

Дойдете при Мене всички отрудени и обременени, и аз ще ви успокоя; 

Вземете Моето иго върху си, и се поучете от Мене, понеже съм кротък и 

смирен по сърце, и ще намерите покой за душите си; защото игото Ми е 

благо, и бремето ми леко." 

Това е слово Господне. 

 


