


     0, Пресвета Дево, Майко на Господа на небесните сили. 

Царице на небето и земята, Всесилна Закрилнице на нашия 

град и нашата страна! Приеми тази хвалебно-благодарствена 

песен от нас. Твоите недостойни раби, и възнеси нашите 

молитви пред престола на Твоя Син и Бог - да се смили над 

нас, неправедните, и да излее благодатта Си над тези, които 

почитат Твоето всечестно име и с вяра и любов се покланят 

на Твоя чудотворен образ. Не сме достойни да бъдем 

помилвани, ако Ти не Го умилостивиш към нас, Владичице, 

защото за Теб е възможно да изпросиш всичко от Него. Затова 

прибягваме към Теб като към сигурна и бърза наша 

Застъпница.  



 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

Чуй нас, които Ти се молим, осени ни с Твоя всесилен покров и 

изпроси от Бога, Твоя Син, за нашите пастири ревност и 

бдителност над душите ни, за управниците - мъдрост и сила, за 

съдиите - правда и безпристрастност, за наставниците - разум и 

смиреномъдрие, за съпрузите - любов и разбирателство, за 

децата - послушание, за оскърбяваните търпение, за 

оскърбяващите - страх Божий, за скърбящите - благодушие, за 

радващите се - въздържание и за всички нас дух на разум и 

благочестие, дух на милосърдие и кротост. 

 

 

 



        О, Пресвета Владичице, смили се над нас, Твоите 

немощни люде, разпръснатите събери, заблудените 

насочи към правия път, старците подкрепи, на младите 

дай целомъдрие, децата възпитай, обгърни всички нас с 

Твоето милостиво застъпничество, изведи ни от 

дълбините на греха и просвети сърдечните ни очи, за да 

гледат към нашето спасение, Бъди милостива към нас и 

тук, и там - и в страната на нашия земен живот, и на 

Страшния съд на Твоя Син.  



Починалите с вяра и покаяние наши отци и братя въдвори във 

вечния живот заедно с ангелите и с всички светии. Защото 

Ти си, Владичице, слава на небесните и упование на 

земните жители, Ти след Бога си наша надежда и 

Застъпница за всички, които с вяра прибягват към Тебе. 

Затова на Теб се молим и на Теб, като на всесилна 

Помощница, сами себе си, и един другиго, и целия си 

живот предаваме, сега и всякога, и во веки веков. Амин! 



 В началото на X век в Константинопол се подвизавал 

блаженият Андрей, юродив заради Христа. Той бил родом 

славянин, пленник във Византия. Добър и способен, св. 

Андрей бил обичан от своя господар. Но душата му не 

търсела земно благополучие. Като възлюбил от цялото си 

сърце Господа, св. Андрей поел пътя на юродството заради 

Христа - привидно безумие, чрез което някои Христови 

подвижници се спасяват, търпейки унижения, студ и глад. 

Заради неговото смирение Господ му дал голяма благодат и 

го подкрепял с чудни видения. 

Св, Андрей бил удостоен да види неизказаната красота на рая и 

да разговаря с небесните жители. Не видял там само Божията 

Майка, но му било открито, че Тя е на земята, за да помага на 

страдащите хора. 

 



     Тогава той се изпълнил с голяма любов към Пресвета 

Богородица и започнал често да посещава Влахернския 

храм, дето се пазели Нейната риза, покривало и пояс. 

      Веднъж, когато св. Андрей и неговият ученик 

Епифаний, по-късно Константинополски патриарх с 

името Полиевкт, били на всенощно бдение в храма, с 

духовните си очи видели как там влиза Пресветата Дева. 

Тя сияела като слънце, а от двете Й страни Я 

подкрепяли св. Йоан Предтеча и св. Йоан Богослов. 

Наоколо вървели ангели и светци в светли одежди и 

пеели духовни песнопения.  



 

 Поразен от видението, св, Андрей попитал Епифаний: 

„Виждаш ли Господарката и Царицата на света?" 

„Виждам, свети отче, и се ужасявам" - отговорил с трепет 

юношата. Пресвета Богородица преклонила колене и 

дълго се молила за целия свят, а пречистият Й лик се 

обливал със сълзи. След това влязла в олтара и 

продължила да се моли. Накрая свалила блестящото Си 

като мълния покривало и го разпростряла над събрания 

народ. Скоро след това страшните бедствия, които 

тегнели над константинополските жители, като дим се 

разпръснали. 

      Дивното явяване на Божията Майка било увековечено 

във Византия с икона, а през XII в. в негова чест в Русия 

бил установен и църковният празник Покров на Пресвета 

Богородица, който впоследствие бил възприет и от 

другите православни страни. 

 

 



               КОНЕЦ И БОГУ СЛАВА! 
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