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МАНАСТИРСКИ ЗВЕЗДЕН ЧАСОСЛОВ1

 

 

На Рождество, като видиш Близнаците разположени почти над 

дормитория, а Орион – над параклиса Вси Светии, подготви се да чуеш знака за 

ставане. 

На Обрезание Господне (Нова година), като видиш ярката звезда, 

намираща се на коляното на …., разположена над най-високия покрив в 

пространството между първия и втория прозорец на дормитория, запали 

лампите. 

На празника на свети Лауномар и света Агнеса (19. и 21.1.), като 

забележиш везните, държани, както се знае от Девата, сиреч двете ярки звезди 

издигнати високо в пространството между шестия и седмия прозорец на 

дормитория. 

Същото е и в празника на обръщането на свети Павел (25.1.). 

На свети Себастиан (20.1), като забележиш същите звезди в 

пространството между петия и шестия прозорец, но по-близо до шестия. 

На свети Винсент (26.1.) обаче, като ги видиш да се появяват над петия 

прозорец, близо до покрива, и внимавай да се отдръпнеш малко назад от 

описаното място2

На Очищение на света Мария (2.2.), като видиш звездата, намираща се на 

коляното на …., между третия и четвъртия прозорец на дормитория, но по-

близо до третия, нежели до четвъртия. 

, към … . по пътя към кладенеца, за да можеш да видиш и 

преброиш прозорците. 

На деня на успението на отец Бенедикт, сиреч на 21.3., като забележиш 

везните разположени високо срещу шестия прозорец на дормитория или 

звездата на коляното на … в пространството по средата между третия и 

четвъртия прозорец на дормитория. 

На празника на свети Иоан Предтеча Господен (24.6), като видиш знака 

на стрелата3

                                                        
1 Horologium stellare monasticum (s. XI), ed. G. Constable, in: CCM, t.6, p. 17 sq. 

 в пространството между петия и шестия прозорец на дормитория, 

2 От мястото на наблюдателя между църквата и дормитория.  
3 Съзвездието Стрелец. 
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но по-близо до петия, нежели до шестия, или видиш главата на коня4

На празника на светите Петър и Павел (29.6.), като видиш въпросната 

глава, също както и знака на стрелата близо до третия прозорец на дормитория. 

 

разположета над втория прозорец на дормитория непосредствено над покрива. 

На първи август и на свети Герман, който е предния ден, като видиш 

знака на стрелата в пространството между третия и четвъртия прозорец на 

рефектория, разположен на определено място на север и обърнат на юг, 

подготви се да дадеш знак за нощните химни. 

На Възнесението на свети Стефан (3.8.), като видиш същия знак между 

първия и втория прозорец. 

На празника на свети Матей (21.9), като, обърнеш ли се на изток, видиш 

двете звезди на Близнаци срещу първия прозорец на дормитория, разположен до 

стената на параклиса на свети Аниан. 

На празника на светия архангел Михаил (29.9), като погледнеш по същия 

начин на изток, отклони се от пътя надясно и като видиш същите близнаци 

приблизително над надписа на олтара на свети Аниан, знай, че е време да се 

става. 

Сетне, на празника на свети Иероним (30.9) и този на свети Ремигий 

(1.10), като забележиш същите звезди между втория и третия прозорец, но така, 

че да изглеждат по-близо до втория, нежели до третия. 

На рождения ден на апостолите Симон и Иуда (28.10), като погледнеш на 

юг и видиш знака на Орион над покрива на библиотеката, разположена между 

дормитория и рефектория, но така, че да е видим по-близо до първия прозорец 

на рефектория. 

На празника Вси светии (1.11.) се обърни на изток и като забележиш 

главите на Близнаците в пространството между първия и втория прозорец на 

дормитория, приготви се да запалиш светлините и след това удари звънците. 

На свети Климент (23.11.), като видиш знака на Орион между третия и 

четвъртия прозорец на рефектория, но така, че да забележиш едновременно 

меча и ножницата, приготви се да събудиш братята.   

            
Превод от латински: Цочо Бояджиев 

                                                        
4 Съзвездието Пегас. 
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