ПРОШЕНИЯ ЗА МИР В СВЕТА
Св. Църква непрекъснато се моли за мир. Нашият Бог е Бог на мира.
В последно време зачестяват актове на организирани размирици от всякакъв
характер, развихрят се братоубийствени войни, огромен брой хора напускат
домовете си и бягат от родината си, извършват се жестоки масови избивания на
мирни граждани. Това, разбира се, са дела на размирния дух на злобата, но и на
всички онези, които са се сближили с него и чрез които се случват тези зловещи
събития. В тия дни на изпитания е особено насъщна потребността да се молим на
всеблагия Бог да погледне милостиво към нас, да умири жадуващите
кръвопролитие, да съкруши с крепката си благост човешката злоба и да ни дари
Своя мир.
Още в началото на печалните събития в Украйна във всички храмове на
нашата Църква се молим за страдащите там наши събратя. Последните тревожни
събития ни подбуждат да отправим още по-усилен зов за помощ към Вседържителя
Бог вече за мир в целия свят. С благословение на Негово Преосвещенство
Триадицкия епископ Фотий към голямата ектения и към ектенията на усърдното
моление (произнасяни на вечернята, на утренята и на светата литургия) се добавят
следните прошения:

1.Към голямата ектения:
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2. Към ектенията на усърдното моление: Молим се на нашия Господ Бог още
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Молим се също да погледне
милостиво към стенанията, сълзите
и вопъла на хората Си в Украинската
страна, да се смили, като види
страданието, нищетата и смирението
им, да сложи край на междуособната
война и да ги помилва.

