
Енория „Рождение на Бл. Дева Мария”, гр. Белене –  Светилище на Бл. Евгений Босилков 

 
 

ССВВ..  ЙЙООССИИФФ,,  РРААББООТТННИИКК  

11  ММААЙЙ  

 

ПЪРВО ЧЕТИВО 

 

Пълнете земята и 

обладайте я. 

Четене из книгата Битие.  1, 26-2,3 

Рече Бог: 

"Да сътворим човека по наш образ и по наше подобие; и да гос-подарува 

над морските риби и над небесните птици, и над добитъка, и над цялата земя, 

и над всички гадини, които пълзят по земята." 

И сътвори Бог човека по Свой образ, по Божий образ го сътвори; мъж и 

жена ги сътвори. 

И благослови ги Бог, като им рече: "Плодете се и множете се и пълнете 

земята и обладайте я, и господарувайте пад морските риби и над небесните 

птици, и над всякакъв добитък, който се движи по земята." 

И рече Бог: "Ето, давам ви всякаква трева, що дава семе, каквато има по 

цялата земя, и всякакво дърво, чийто плод е дървесен и дава семе - това ще 

ви бъде за храна и на всички земни зверове и на всички небесни птици и на 

всяка гадина, която пълзи по земята и има жива душа, дадох за храна всичкия 

злак тревист." 

Тъй и стана. И видя Бог всичко, що създаде, и ето, беше твърде добро. 

Биде вечер, биде утро - ден шести. 

Така бидоха свършени небето и земята и цялата им украса. И свърши Бог 

до седмия ден Своите дела, що прави, и в седмия ден си почина от всичките 

Си дела, що извърши. Бог благослови седмия ден и го освети, защото в него си 

почина от всички Свои дела, що бе сътворил и създал. 

Това е Божие слово. 
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или 

 Всичко, що вършите, 

вършете от сърце, като за 

Господа, а не за човеци. 

Четене от посланието на Свети Павел Апостол 

до колосяни.  

3, 14-15.17.23-24 

 

Братя: 

А над всичко това облечете се в любовта, която е свръзка на съ-

вършенството, и мир Христов да цари в сърцата ви, към него сте и призвани в 

едно тяло, затова благодарни бъдете. 

И всичко, що вършите словом или делом, всичко вършете в името на 

Господа Исуса Христа, като благодарите чрез Него на Бога и Отца. 

И всичко, що вършите, вършете го от душа, като за Господа, а не за 

човеци; знаейки, че като награда от Господа ще получите наследство, понеже 

на Господа Христа служите. 

Това е Божие слово. 

 

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ   Пс 89, 2.3-4.12-13.14 и 16 (О: 17с) 

О Спомагай на делото на ръцете ни, Господи. О  

Преди още да се родят планините, Ти си образувал земята и вселената, и 

от века до века Ти си Бог. O  

Ти връщаш човека в тлението и казваш: "Върнете се, синове човешки." O 

Защото пред Твоите очи хиляда години са като вчерашният ден, който е 

преминал, и като една стража през нощта. O  

Научи ни тъй да броим дните си, че да придобием мъдро сърце. O 

Обърни се. Господи! Докога? Смили се над Твоите раби. O  

Насити ни рано с Твоята милост, и ние ще се радваме н веселим през 

всичките си дни. O 

Да се яви Твоето дело върху рабите Ти, и Твоята слава - върху синовете 

имделата Си. Нека Му бъде благоприятна моята песен, аз пък ще се веселя в 

Господа. O 
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АЛИЛУЯ Пс 67, 20 

О Алилуя. Благословен да бъде Господ всеки ден: Бог ни възлага бреме, но 

Той ни и спасява. О Алилуя. 

 

ЕВАНГЕЛИЕ Не е ли Той синът на 

дърводелеца? 

† Четене от светото Евангелие според Матей.              13, 54-58 

В онова време: 

Исус дойде в отечеството Си, поучаваше народа в синагогата им, тъй че 

всички се чудеха и думаха: "Откъде у Него тая премъдрост и тия сили? Не е ли 

Той на дърводелеца Син? Майка Му не се ли казва Мария, а братята Му - Яков 

и Йосия, и Симон, и Юда? И сестрите Му не са ли всички между нас? Откъде, 

прочее, у Него всичко това? И падаха в съблазън поради Него. 

А Исус им рече: "Пророк не бива без почет, освен в отечеството си и в 

дома си." 

И не извърши там много чудеса поради неверието им. 

Това е слово Господне. 


