
Mанастир „Св. Йосиф” - отци кармилитани - ул. Проф. Асен Златаров № 7 и ул. Анжело Ронкали № 2, София 
Манастир „Св. Дух” - сестри кармилитки - бул. Св. Климент Охридски № 132, София 

____________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
Братята и сестрите  

от Кармилския орден в България 
имат радостта да ви известят, че 

по случай 
 

500-годишния юбилей  
от рождението на 

 

света ТЕРЕЗА АВИЛСКА 
 

от 10 до 13 март 2015 г. в София 
   ще пребивава   

 
реликва от нетленното й тяло  

 

 
 

Каним всички желаещи 
 да вземат участие в програмата  
за отдаване почит на реликвата. 

 

 
 

1515 г.  -  2015 г. 



ПРОГРАМА ЗА 
ПОСРЕЩАНЕТО НА РЕЛИКВАТА  

НА СВЕТА ТЕРЕЗА АВИЛСКА 
(10 - 13 март 2015 г.) 

в манастирите  
на отците кармилитани и сестрите кармилитки 

 
 
 
10 март 2015 г. (вторник) – при о. 
кармилитани: 
 
18.00 ч. -   пристигане на реликвата в 
                      манастира „Свети Йосиф” 
 
 
 
11 март 2015 г. (сряда) – при о. кармилитани: 
 
 
16.00 ч.  -   кръстен път  

(с размишления от избрани текстове 
на св. Тереза Авилска) 

 
17.00 ч.  -   броеница 
 
17.30 ч. -   тържествена литургия 
 
18.30 ч.  - представяне на „Книга за моя 

живот” на св. Тереза Авилска в залата 
на Духовния център „Св. папа Йоан 
XXIII” 

 
 

  
12 март 2015 г. (четвъртък) – при с. кармилитки:  
 
9.00 ч. -  пренасяне на реликвата в манастира 
         „Свети Дух’ 
 
16.30 ч. -  вечерня 
 
17.00 ч. -  тържествена литургия 
 
18.30 ч. -  обожаване на Исус в Св. Евхаристия 

   (с песни, музика, размишление...) 
 

20.00 ч. -  повечерие 
 
21.00 ч. -  утреня 
 
22.00 ч. -  молитвено бдение:  

 броеница (с размишления от 
избрани текстове на св. Тереза 
Авилска) 

 песни, музика... 
  

* в храма при манастира на сестрите кармилитки през целия 
ден възможност за желаещите да отдадат почит на реликвата 
на св. Тереза и да посветят време на молитва. 
 
 
13 март 2015 г. (петък) – при с. кармилитки: 
 
8.00 ч. -   литургия 
 
9.00 ч. -   сбогуване с реликвата  

 



 


