
 



 

Как да чесем Богороджчносо правжло? 

Преподобни Серафим Саровски Чудотворец обичал да казва за 
Богородичното правило следното: „ С тази молитва никога няма да 

погинем: в морето няма да потънем, в огъня няма да изгорим...” 

„ Богородице Дево, радвай се!                                     
Благодатна Мария, Господ е с Тебе!                  

Благословена си Ти между жените и благословен е 
плодът на Твоята утроба, защото си родила 

Спасителя на нашите души!” 

 

Забележка: На всяка десетица се казва 10 пъти                               „ 

Богородице Дево...”, като се правят 10 земни или 10 поясни поклони, 

след което се казва и молитвата. 

 



 
Първа десетица 

Сйихчяхе Риуделмрими ча Пкелрема Оисикиджца.                                              
Мицжх ле фа хазтжме, пащжме ж децама. 

Богородиее Дево

 О, Пресвета Владижиее Богородиее, спаси и запази Твоите раби 
имената на духовния отец, изповедник, родителите, децата и сродниците, 

както и имената на кръстника и на кръщелниците ни а 
пожиналите със светиите успокой в Твоята вежна слава. 



 
 Втора десетица 

Сйихчяхе Въредечжеми р окаха ча Пкелремама Вцаджчжца чаша 
Оисикиджца. Мицжх ле фа фапцндечжме ж имйадчацжме им Цъктрама 

(екемжцж, летмачмж, пефпиучжцж), татми ж четкълмечж(ужрж ж 
йитизчжцж), лахинпжзцж ж нпжмж йкж апикм деца р хазчжчама нмкипа. 

Богородиее Дево

      О, Пресвета Владижиее Богородиее, спаси и запази                           
или присъедини към Светата Православна Църква заблудените и 

отпаднали Твои раби имената  



 
Трета десетица 

Сйихчяхе Оцасирещечжеми ча Пкелрема Оисикиджца.                                           
Мицжх ле фа йкехаораче ча лтъкпжме ж фа нмеоа ча лтъкпящжме. 

Богородиее Дево

Пресвета Владижиее Богородиее, премахни моите скърби и изпрати 
утеха на скърбящите и боледуващи Твои раби имената  

 



 

Четвърта десетица 
Сйихчяхе лкещама ча Пкелрема Оисикиджца л йкаредчама 

Ецжларема-хазтама ча Ср.Жиач Зкълмжмец ж Пкедмеча Гилйидеч. 
Мицжх ле фа лъпжкаче ча кафдецечжме(чайкжхек лъйкнфж йкж 

ийалчилм им кафрид), татми ж фа имткжрачеми ча деца жцж чашж 
пцжфтж, жфчефчацж пефлцедчи жцж ужреещж дацече.  

Богородиее Дево

      О, Пресвета Владижиее Богородиее, събери, съедини, намери 
Твоите раби (имената) за тяхно добро и за назе утезение  



 

 

Пета десетица 
Сйихчяхе Риделмри Укжлмири. Мицжх ле фа ръфкаудаче ча дншжме, 

фа чир йкаредеч ж лрям ужрим р Укжлма Ежлнла.                                       
Мицжх ле фа хжк р лрема. 

Богородиее Дево

      О, Пресвета Владижиее Богородиее, дарувай на мен, кръстения в 
Христа, в Христа и да се облека. 



 

 Шеста десетица 
Сйихчяхе Скемечже Гилйидче. Мицжх ле, Оиужяма Мазта да чж 

ндилмиж р лхъкмчжя чал лъл лремжме Укжлмирж Тазчж р 
Цъктирчими Тазчлмрими Среми Пкжчалмже ж да йкереде дншжме чж 

йкеф лмкашчжме хжмаклмра ча йидчепелчжме лжцж ча фцими. 

Богородиее Дево

      О, Пресвета Владижиее Богородиее, удостой ме в смъртния жас да 
се прижастя със Светите Тайни Христови и Сама Ти преведи дузата 

ми през стразните митарства. 



 

  

Седма десетица 
Сйихчяхе пяслмрими ча Оиужяма Мазта л Оисихцадечеца р Есжйем.                

Мицжх ле ча Непелчама Цакжца да чж йихисче да йипеджх 
жфтншечжяма р мифж ужрим ж да чж жфпарж им педж ж ийалчилмж.  

Богородиее Дево

      О, Пресвета Владижиее Богородиее, не допускай да ме победят 
изкузенията на този живот и ме избави от всяка беда и опасност. 



 
Осма десетица 

                 Сйихчяхе чахжкачеми ча драчаделемсиджшчжя Ежлнл р 
Жекнлацжхлтжя оках ж лткъпма ча Оиужяма Мазта йкедж 

имткжрачеми Мн.  Мицжх ле ча Срема Оисикиджца да чж дакнра 
чейкелмачча Ежлнлира хицжмра. 

Богородиее Дево

      О, Пресвета Владижиее Богородиее, Прежиста Дево Мария, 
дарувай ми да се моля непрестанно с Иисусовата молитва:                

Господи Иисусе Христе Сине Божий, помилуй ме! 



 
Девета десетица 

Сйихчяхе чндими р Зача Гацжцезлта, тисами Гилйид, йи хицпа ча 
Срема Дера Макжя, йкеръкчац ридама рър ржчи. Мицжх ле ча Срема 
Оисикиджца да чж йихаса р капимжме чж ж йкж рлята ужмезлта чнуда 
(чайкжхек фа чахжкаче ча капима, фа илжснкяраче йкеокачама ж дк.) 

Богородиее Дево

      О, Пресвета Владижиее Богородиее, помагай ми във всяка работа 
и ме избави от всяка нужда и пежал. 



 
Десета десетица 

Сйихчяхе рецжтама лткъп ча Оиужяма Мазта ча Гицсима йкед 
Зкълма ча Незчжя Сжч ж Оис. Мицжх Ж ле да нткейж дншерчжме чж 

лжцж ж фа йкисичраче ча нчжчжеми. 

Богородиее Дево

      О, Пресвета Владижиее Богородиее, Преблагословена Дево Мария, 
укрепи моите дузевни сили и прогони унинието ми. 



 
Единадесета десетица 

Сйихчяхе Въфткелечже Укжлмири ж жфйкилрахе им Оиужяма Мазта 
да ръфткелж нхъкмречама чж им скеоа днша ж чж даде чира пидкилм ж 

симирчилм фа пикпа лкещн дярица. 

Богородиее Дево

      О, Пресвета Владижиее Богородиее, възкреси дузата ми и ми 
дарувай всегдазна готовност за духовен подвиг. 



 
Дванадесета десетица 

            Сйихчяхе Въфчелечже Гилйидче, ча тиеми е йкжлълмраца ж 
Мазтама Оиужя.  Мицжх ж йкилжх им Непелчама Цакжца да ръфчеле 

дншама чж им лнемама ча мифж лрям тъх реччжме ж чемцеччж пцаса 
ча Цаклмрими Оиуже. 

Богородиее Дево

      О, Пресвета Владижиее Богородиее, избави ме от суетни помисли 
и ми дарувай ум и сърее, копнеещи и жадуващи Царството Небесно. 



 
Тринадесета десетица 

Сйихчяхе лжичлтама сикчжца ж лцжфачеми ча Сремжя Дно чад 
айилмицжме ж Оиужяма хазта. Мицжх ле мата Сърце чисто създай 
в мене, Боже, и правия дух обнови в моята утроба. Не ме отхвърляй 

от лицето Си и Твоя Свети Дух не отнимай от мене

Богородиее Дево

      О, Пресвета Владижиее Богородиее, изпрати и укрепи благодатта 
на Светия Дух в съреето ми. 



 
Четиринадесета десетица 

Сйихчяхе Флйечжеми ча Пкелрема Оисикиджца ж йкилжх хжкеч ж 
пефпицефчеч фаръкшет ча ужрима лж. 

Богородиее Дево

      О, Пресвета Владижиее Богородиее, дарувай ми мирна християнска 
конжина на живота ми. 



 
Петнадесета десетица 

           Сйихчяхе лцарама ча Оиужяма Мазта ж хицжх Непелчама 
Цакжца да че илмаря рекчжме, а да сж фащжмара ржчасж им рляти фци, 

тами сж йиткжра лъл   Срия челмеч йиткир. 

Богородиее Дево

      О, Пресвета Владижиее Богородиее, запази ме от всяко зло и ме 
покрий с Твоя жестен покров. 

 

 



*Страници посветени на  Пресвета Богородица: www.sveta-gora-zograph.com 

http://www.pravoslavieto.com/calendar/feasts/09.08_Rozhdestvo_Bogorodichno.htm 

http://www.pravoslavieto.com/calendar/feasts/11.21_Vavedenie_Bogorodichno.htm 

http://www.pravoslavieto.com/calendar/feasts/03.25_Blagoveshtenie.htm 
http://www.pravoslavieto.com/calendar/feasts/10.01_Pokrov_Bogorodichen.htm  

http://www.pravoslavieto.com/calendar/feasts/08.15_Uspenie_Bogorodichno.htm 

http://www.sveta-gora-zograph.com/
http://www.pravoslavieto.com/calendar/feasts/09.08_Rozhdestvo_Bogorodichno.htm
http://www.pravoslavieto.com/calendar/feasts/11.21_Vavedenie_Bogorodichno.htm
http://www.pravoslavieto.com/calendar/feasts/03.25_Blagoveshtenie.htm
http://www.pravoslavieto.com/calendar/feasts/10.01_Pokrov_Bogorodichen.htm
http://www.pravoslavieto.com/calendar/feasts/08.15_Uspenie_Bogorodichno.htm

