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Апостолски символ на вярата
Вярвам в Бога, Всемогъщия Отец, Творец на небето и 

земята; и в Исуса Христа, Неговия единствен Син, Господ 
наш, Който се заченал от Светия Дух, родил се от Дева 
Мария, страдал при Понтийския Пилат, разпнат бил, умрял 
и погребан. Слязъл в ада, на третия ден възкръснал от 
мъртвите, възнесъл се на небето, където седи отдясно на 
Бога, Всемогъщия Отец, оттам ще дойде да съди живите 
и мъртвите. Вярвам в Светия Дух, в светата Католическа 
църква, в общението на светиите, опрощението на греховете, 
възкресението на телата и вечния живот. Амин.

Отче наш
Отче наш, Който си на небесата, да се свети името Ти, да 

дойде царството Ти, да бъде волята Ти, както на небето, така 
и на земята.

Дай ни днес насъщния ни хляб и прости ни дълговете, както 
и ние прощаваме на нашите длъжници, и не ни въвеждай в 
изкушение, но избави ни от злото. Амин.

Богородице дево
Радвай се, благодатна Мария, Господ е с тебе, благословена 

си ти между жените и благословен е плодът на твоята утроба 
– Исус.

Света Мария, Майко Божия, моли се за нас, грешните, сега 
и на смъртния ни час. Амин.

Слава
Слава на Отца и Сина и Светия Дух, сега и всякога и във 

вечни векове. Амин.

МОЛИТВИ, КОИТО ВСЕКИ ХРИСТИЯНИН 
ТРЯБВА ДА ЗНАЕ:
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ЗАДушНИцА 
 Събота срещу неделя Месопустна   9 март
 Събота срещу Петдесетница   22 юни
 Събота преди Архангеловден   2 ноември

НЕ СЕ ПРАВИ ПОмЕН ЗА ПОчИНАЛИ

1. През първата седмица на Великия пост (18 до 23 март - 
Тодоровден).

2. От Лазарова събота до Томина неделя (27 април до 11 май).
3. От Игнажден до Ивановден (20 декември до 7 януари).

ДЕСЕТТЕ БОЖИ ЗАПОВЕДИ
1. Аз съм Господ, Бог твой, да нямаш други богове освен Мене.
2. Не вземай името на Бога напразно.
3. Осветявай седмия ден, неделята.
4. Почитай баща си и майка си.
5. Не убивай.
6. Не прелюбодействай.
7. Не кради.
8. Не лъжесвидетелствай.
9. Не пожелавай жената на ближния си.
10. Не пожелавай имота на ближния си.

ПЕТТЕ ЦЪРКОВНИ ЗАПОВЕДИ
1. В неделя и празнични дни присъствай на църковната служба.
2. Пости в петък и през определените от Църквата пости.
3. Изповядвай греховете си поне веднъж в годината.
4. Причестявай се поне за Великден.
5. Помагай за издръжката на Църквата.
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