ПРОГРАМА ЗА ВЕЛИКОПОСТНИЯ
КАНОН И АКАТИСТ В СОФИЯ
В храм “Св. пророк Илия” (“Дружба”2) започна да се чете Великият покаен канон на св.
Андрей Критски. В енорийският ни храм канонът ще продължи да се чете в дните отредени за
това в периода на Великия пост. Също така ще започне и последованието на акатистът на св.
Богородица този петък, както и в петъците, които се полага той да се чете. В храма се
отслужват и всички великопостни служби.
Софийска митрополия съобщиха програмата за богослуженията, на които ще се чете
покайният канон на св. Андрей Критски и акатистът на св. Богородица, както и кой ще
ръководи съответната служба.

Велик покаен канон на св. Андрей Критски:
І част
23 февруари (понеделник), катедрален храм „Св. Неделя” –
Тивериополски еп. Тихон
ІІ част
24 февруари (вторник), храм „Св. София” – Браницки еп.
Григорий
ІІІ част
25 февруари (сряда), храм „Св. вмчк Георги” (бул. „Св.
патр. Евтимий”) – Маркианополски еп. Константин
ІV част
26 февруари (четвъртък), храм „Св. Параскева” –
архимандрит Герасим, Главен секретар на Св. Синод.
Четенето на целия покаен канон в петата седмица на Великия пост ще стане вместо
обичайното – в сряда, когато ще празнуваме св. Благовещение, в понеделника на петата
седмица – 23 март.
Акатист на Пресвета Богородица:
27 февруари (петък), катедрален храм „Св. Неделя” – Н. Св. Българският патриарх и Софийски
митрополит Неофит
6 март (петък), храм „Рождество Богородично” – Тивериополски еп. Тихон
13 март (петък), храм „Покров Богородичен” – Браницки еп. Григорий
20 март (петък), храм „Успение Богородично” (бул. „България”) – Маркианополски еп.
Константин
27 март (петък), катедрален храм „Св. Неделя” – Н. Св. Българският патриарх и Софийски
митрополит Неофит
Начало на всички тези богослужения: 18:00 ч.
Източник: www.dveri.bg
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