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BO@ESTVENA

LITURGIJA
NA SVETIOT OTEC NA[

VASILIJ VELIKI

Оваа Божествена Литургија се служи само десет 
пати во годината. Се совршува одделно или заедно со 
Вечерната.

Одделно се совршува на 1ви Јануари, празникот на 
свети Василиј Велики, во неделите на светата Велика 
Четириесетница (освен во неделата на Цветници), и на 
празниците: Рождество Христово и Богојавление, ако 
тие се паднат во недела или понеделник.

Заедно со Вечерната се совршува во предвечерието 
на празниците: Рождество Христово (24ти Декември) и 
Богојавление (5ти Јануари), ако навечеријата се паднат 
во деновите од понеделник до петок. Во тој случај на 
самите празници се совршува Литургија на свети Јован 
Златоуст. Заедно со Вечерната, оваа Литургија се совр-
шува и на Велики четврток и на Велика сабота.

Василиевата Литургија не се извршува во третата, 
четвртата и петтата недела од светата Велика Четири-
есетница, како и на Велики четврток, ако во тие денови 
се падне празникот: Благовештение на Пресвета Богоро-
дица. Во тој случај се совршува Златоустова Литургија.

Поредокот и упатствата во Литугијата на свети Ва-
силиј Велики се исти како и во Литургијата на свети 
Јован Златоуст, со таа разлика што некои од молитвите 
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кои Свештеникот ги чита тивко се подолги, па песните 
што ги пее Народот во тоа време треба да се пеат по-
споро.

Тоа се: „Svjat, Svjat, Svjat Gospod Savaot...“ и „Tebe 
pojem...“

Наместо: „Dostojno jest jako vo istinu...“ се пее на 
8-ми глас:

O tebje raduetsja blagodatnaja vsjakaja tvar, 
angelskij sobor i ~elovje~eskij rod, osvja{tenij hrame 
i raju slovesnij, d jevstvenaja pohvalo, iz neja`e 
Bog voplotisja i mladenec bist, pre`de vjek sij 
Bog na{, lo`esna bo tvoja prestol sotvori, i ~revo 
tvoje prostraweje nebes sod jela, o tebje raduetsja, 
blagodatnaja, vsjakaja tvar, slava tebje.

После: „I vsjeh i vsja.“ се пее на 4-ти глас тропа-
рот:

Nebojavlenago Hristova tajnika vladi~wa 
svetilnika presvjetla, i`e od Kesariji Kapadokijskija 
strani, Vasilija Velikago vsi da voshvalim.

Кога Василиевата Литургија се совршува со Ве-
черната, тогаш по отпустот на 9-ти час Свештеникот 
возгласува: „Благословено е Царството...“, а после: 
„Амин.“ веднаш се чита: „Prijdite poklonimsja...“ и 
предначинателниот псалм. Потоа, сè е по редот на Ве-
черната до Входот кој се прави со Евангелие.



51

После читањето на паримеите:
Ѓаконот: На Господа да се помолиме.
Народот: Господи помилуј.
Свештеникот: Зашто свет Си, Боже наш и Тебе 

слава Ти вознесуваме, на Отца и Сина, и Светиот 
Дух, сега и секогаш,

Ѓаконот: и во вековите на вековите.
Народот: Амин.
Следува Трисветата песна или онаа што се пее на-

место неа, па Апостолот, Евангелието и понатаму сè по 
ред како и во Божествената Литургија на свети Јован 
Златоуст.

Отпустителен тропар на свети Василиј Велики гл. 1-ви.
По целата земја излезе гласот твој, затоа што 

го прими словото твое преку кое боголепно одог-
мати, природата на битијата ја појасни, човечките 
обичаи ги украси, Царски свештениче, отче пре-
подобни, моли го Христа Бога да ги спаси нашите 
души.

Слава... Кондак гл. 4-ти.
Си се покажал темел нерасклатив на Црквата, 

раздавајќи им на сите смртници неповредливо гос-
подство, запечатувајќи го со твоите догмати, небо-
весниче Василије, преподобни.
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И сега и секогаш... Кондак гл. 4-ти.
Небо многусветло Црквата се покажа, просвет-

лувајќи ги сите верни, во неа стоејќи повикуваме: 
Овој дом утврди го, Господи.

Kraj
na Bo`estvenata Liturgija na svetiot otec na{ 

Vasilij Veliki


