
Служителите в храма



Богослужение

Богослужение е службата, която се принася на Бога 

от свещенослужителите и присъстващите в храма. 



Църковните служители, които участват в богослуженията, се 

наричат свещенослужители. В православната църква те са 

епископи, свещеници и дякони. 

епископ свещеник дякон



Свещеник
(презвитер, йерей)

Най-често свещеникът  

оглавява (ръководи) богослу-

жението в православния храм.   

Богослужението може да се 

оглавява и от епископ.



Свещеникът се грижи за 

душите на християните. Той е 

в най-важните моменти от 

техния живот - кръщение, 

венчание и погребение.

Свещеникът е най-добрият 

съветник на християните по 

въпросите на вярата.



Свещеникът носи специални дрехи (одежди) по време 

на богослужение. Той носи и кръст на врата си.

стихар епитрахил фелон кръст



Епитрахилът е задължителна част от облеклото на 

свещеника, без която той не може да извърши никое 

богослужебно действие.

епитрахил



Когато свещеникът в храма не извършва 

богослужение, той е облечен в дълги черни дрехи. 



Дяконите помагат на 

свещеника по време на 

богослужение, но не могат 

сами да го провеждат.

Дякон



Помощници при богослужението могат да бъдат и 

деца – момчета, най-често те носят свещите.



Епископ

Епископът е най-висшата

длъжност сред свещено-

служителите.  

Епископ, който  ръководи 

определена епархия (църковен

окръг) в православната църква

се нарича митрополит.



Епископите носят митра (корона) и жезъл с 

кръстче отгоре. Те имат на гърдите си освен 

кръст и малка иконка на света Богородица.   



Патриарх
Патриархът е един от 

митрополитите, който е 

избран да ръководи 

църквата в дадена страна. 

Той носи освен кръст и 

иконка на света Богородица, 

още и иконка на Иисус 

Христос върху гърдите си. 

Всички митрополити, 

начело с патриарх Неофит, 

съставят Светия Синод на 

Българската Православна 

Църква.
Патриарх Неофит



Други служители в храма са певците, 

четците, продавачите на свещи и тези, които се 

грижат за реда и чистотата в храма.   



Въпроси към урока:

1. Кои са свещенослужителите в храма?

2. Кой оглавява (ръководи) богослужението?

3. Кой помага на свещениците при 

богослужението?

4. Коя е най-високата длъжност сред 

свещенослужителите?

5. Кой е българският патриарх?



Зад.6. Разпознайте по богослужебните дрехи, кой е 

дякон, свещеник и епископ.


