
ВЕЛИКДЕНСКИ (ВЕЛИКИ) ПОСТИ 
 
Великият пост е най-строг и най-продължителен. Започва седем седмици преди Великден. 
Нарича се Четиридесетница, понеже трае 40 дни, но с него се съединява и седмицата на 
Христовите страдания, в която се напомня за последните събития от земния живот на Господа, 
особено Неговите страдания, смърт и погребение. Затова тя се нарича Страстна седмица. 

 

През Великденския пост всяка седмица е посветена на някакво събитие или на личност, чиито 
дела призовават към смирение и покаяние.  
 
Неделя, 14 март, 2021 – Неделя Сиропустна – денят преди началото на Великия Пост, на който 
се разглежда темата за прошката. 
Прошката е знак за християнска добродетел и условие за добър християнски живот.  
Неделя Сиропустна е ден на взаимно опрощение. 
 

 

 
“Ако простите на човеците 
съгрешенията им, 
и вам ще прости Небесният 
ви Отец, ако ли не простите 
на човеците съгрешенията 
им, 
и вашият Отец няма да 
прости съгрешенията ви” 
(Мат. 6:14-15). 
 

 

 
Понеделник, 15 март, 2021 – Начало на Великия Пост 
 

 
 
Господи, благодаря Ти, че съм жив, за да видя още един сезон на Великия пост. Помогни ми да 
отделя малко време и да оценя моето християнско пътешествие и да намеря начини, по 
които мога да подобря отношенията си с Теб и с другите през този пост. Дай ми мъдрост и 
фокус, за да открия нещата, които трябва да променя, и дисциплината, за да ги променя. 
Амин. 
 
 
 



 

Събота, 20 март, 2021 – Тодорова Събота - първата Великопостна събота, наричана още 
Тодоровден, в памет на свети великомъченик Теодор Тирон. Свето Причастие за приобщаване с 
Тялото и Кръвта Христови. 

 

  

 
Аз съм лозата, вие 
пръчките, който 
пребъдва в Мене, и Аз в 
него, той дава много 
плод; защото без Мене 
не можете да вършите 
нищо. Ако някой не 
пребъде в Мене, бива 
изхвърлен навън, както 
пръчката, и изсъхва” 
/Йоан. 15:5,6 
 

 
Светото Причастие е основната артерия, през която чудотворната, всеосвещаващата благодатна 
Божия сила влиза в нас и прави нас, пръчките, живи клонки на живата, вечната лоза. 

 
21 март, 2021 - Първа неделя на Великия Пост (Православна Неделя или още Тържество на 
Православието) - Свързано е със спомена за победата на Вселенската църква над иконоборската 
ерес и възстановяване на иконопочитанието. 
 

 

 
 
 
 



25 март, 2021 (Четвъртък) - Благовещение 
 

 
 
На днешния ден християните възпоменават радостното за всички събитие: Ангел Божий донесъл 
на Дева Мария вест за скорошното явяване на отдавна очаквания Спасител и че тя ще стане 
майка на Сина Божий.  
"Радвай се, благодатна! Благословена си ти между жените!"  
Пресвета Мария със смирение и неописана радост приела благата вест. 
 
 
28 март, 2021 – Втора Неделя на Великия Пост – посветена на Св. Григорий Палама 
 

 
 
 

Бог е светлина и абсолютна святост. 
Общението с Него води към духовно озарение,  
доставя на душата неизказана блажена радост. 

Богообщението се постига чрез молитва, нравствено 
усъвършенстване, духовни подвизи и свято 

безмълвие. 
 

По тоя път са достигнали богообщение и святост 
великите отци-мистици на православния Изток. Един 

от тях е и днес честваният св. Григорий Палама, 
архиепископ Солунски - учен богослов и голям 

поборник за православната вяра, който развил 
учението за поста и молитвата. 

 

 
 
 
 

 
 



 
4 април, 2021 - Трета Неделя на Великия Пост - посветена е на Светия Кръст, за да напомни 
на вярващите за страданията и смъртта на Спасителя.  
 

 
 
Това е един от дните, когато специално се покланяме на един от най-ярките символи на нашата 
вяра - Светият и Животворящ Кръст-Господен. Той се изнася от олтара и се поставя в центъра на 
храма. Смята се, че в средата на постите този ритуал дава на християните духовна сила да 
извървят до край пътя на пречистването до деня на Възкресението. 
 
11 април, 2021 – Четвърта Неделя на Великия Пост - посвещава се на Св. Йоан Лествичник, 
написал книгата Лествица, за добрите дела, които водят до Божия престол. 
 

 
 

 

 

„Лествица“ представлява утвърдена стълба от земното към небесното и показва на върха й 
утвърждаващия се Бог... 
 
 
 
 



 

18 април, 2021 – Пета Неделя на Великия Пост – на Преподобна Мария Египетска  
 

 

 
В проповедтта на Петата Неделя от Великия пост се 
говори за примера на покаяние на блудницата и 
светостта на отшелницата, приела да изнемогва в 
пустинята, за да получи опрощение.  
 

С Тялото и Кръвта Христови я причастява само 
веднъж в живота й преподобният монах Зосим, 
който я среща сред пясъците на Египетската 
пустинята. Какво му е изповядвала тя, какво я е 
напътствал той, остава скрито.  
 

Открит обаче остава примерът на най-великата 
блудница в живота на Църквата, както я наричат 
някои. И надеждата, че дори за най-големия грях 
има покаяние и опрощение, което Бог дава на 
всеки, разкаял се от сърце. 
 
 

 

24 април, 2021 – Лазарова Събота - посветена на възкресението на Лазар.  
 

 

 

 
Денят е посветен на свети Лазар, един от учениците на Христос и брат на Мартa и Мария-
Магдалина, кoйтo Исус извежда от гроба и възвръща към живот.  
След възкресението, Лазар живее още 30 години и умира като епископ на гр. Китон (остров 
Кипър).  
На Лазарова събота се поставя началото на Пасхалното тържество. Църквата прославя Христос 
като Възкресение и Живот, който още преди своите страдания и смърт, с възкресяването на 
Лазар, е утвърдил предобраза на всеобщото възкресение на човечеството. 
 
 
 



 
 

25 април, 2021 – Шеста Неделя на Великия Пост - Цветница 
 

 
 
Шестата неделя /Цветница или Връбница/ е посветена на тържественото влизане на Иисус 
Христос в Йерусалим в навечерието на еврейския празник Пасха. 
Той сея явява на целия Йерусалим с присъщата Си простота, смирение и дори бедност.  
Наричат Го „Цар Израилев”, пеят Му „Осанна”, размахват клончета и постилат дрехите си пред 
Него, с което изразяват своята искрената почит, обич и уважение.  
 

Нека се опитаме да живеем така, че да запазим в себе си радостта и възторга от посрещането на 
Идващия за нас и за света Спасител. Да не позволяваме това преклонение и удивление пред 
божествената Му саможертва да напускат сърцата ни. Да прогонваме съмненията, колебанията и 
унинието и да помним, че веднъж дошъл и приет с искрена радост в душите ни, Той ще бъде с 
нас „през всички дни, до свършека на света” (Мат. 28:20).  
 
 
Страстната Седмица (26 април – 2 май, 2021) 
 
След Цветница, започва Страстната седмица, през която християните почитат страданията на 
Иисус Христос в последните дни от земния му живот, когато Спасителят изкупва човешките 
грехове чрез жертва. 

Църквата определя всеки ден от тази седмица като велик и свят и със специални богослужения 
отбелязва пътя на Христос към Голгота, страданията, кръстната смърт и погребението му. 

Седмицата е последната от Великденския пост и завършва с празника Великден. 

 

 

 
 



 
 
 

Велики понеделник (26 април, 2021) - Иисус Христос влязъл в Йерусалимския храм и го видял 
пълен с търговци. Превръщането на храма в тържище разгневило Божият син и той прекатурил 
масите на търговците, а тях самите изгонил. 
 
Велики вторник (27 април, 2021) - Иисус прекарал в нравствени напътствия. Тогава разказал 
притчите за десетте девици, очакващи идването на Господа и за талантите.  
Според църковния канон денят е отреден за смирение. 
 
Велика сряда (28 април, 2021) -  приема се като деня на предателството, защото тогава Юда 
уговаря с еврейските първенци предателството на Христа срещу 30 сребърника. 
 
Велики четвъртък (29 април, 2021) - свързан е с Тайната вечеря, когато е установено 
тайнството Причастие. След вечеря Христос взел хляб, благословил го, разчупил го, раздал на 
учениците си и казал: "Вземете, яжте, това е моето тяло!" После вдигнал чашата и казал: "Пийте 
от нея всички. Това е моята кръв на Новия завет, която за вас и за мнозина се пролива за 
прощение на греховете." След причастието Христос казал пред учениците си, че ще бъде 
предаден. Малко след това отишъл да се помоли в Гетсиманската градина, където останал до 
залавянето му. 
 
Разпети петък (30 април, 2021) – денят, когато е разпнат Иисус Христос е посветен на неговите 
страдания. В този ден църквата предписва изключително строг пост - не се позволява никаква 
храна, пие се само вода. 
 
Велика Събота (1 май, 2021) - този ден е свързан с оплакването на Исус Христос от майка му 
Света Богородица и жените-мироносици. В полунощ срещу неделя с празнично богослужение и 
камбанен звън се провъзгласява Възкресението Христово. 
 
Възкресение Христово (неделя, 2 май, 2021) 
 

 

Неслучайно Възкресение Христово се нарича 
“Великден”. Това е празник на празниците и 
тържество на тържествата. Ден на победата 
над смъртта и тлението.  
С поздрава “Христос воскресе” и отговора 
“Воистину воскресе”, православните 
християни се поздравяват в продължение на 
40 дни след Великден.  
 

Нека светлината на Христовото Възкресение 
прогони от нашия живот мрака на греха и го 
изпълни с дела на Божията правда, любовта и 
милосърдието.  
 

Нека се помолим Бог да ни дарува здраве, 
мир, благополучие и спасение. 
 

Христос Воскресе! Воистину Воскресе! 
Честит Празник! 

 
 
 


