
Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

Пра ва слаў ны ка лян дарПра ва слаў ны ка лян дар
28 кра са ві ка. Свет лае Уваск рэ сен не Хрыс то ва. Вя лік дзень
Дву на дзя ся тыя свя ты
7 сту дзе ня ............................. Рас тво Хрыс то ва. Ка ля ды

19 сту дзе ня ...............................Хры шчэн не Гас под няе. Бо га яў лен не.

15 лю та га .............................. Стрэ чан не Гас под няе

7 кра са ві ка ........................... Даб ра ве шчан не 

 Пра свя той Ба га ро дзі цы

21 кра са ві ка ......................... Ува ход Гас под ні ў Іе ру са лім.

Верб ная ня дзе ля

6 чэр ве ня .............................. Уз ня сен не Гас под няе

16 чэр ве ня ............................ Дзень Свя той Трой цы. 

Пя ці дзя сят ні ца

19 жніў ня .............................. Пра аб ра жэн не Гас под няе

28 жніў ня .............................. Ус пен не 

 Пра свя той Ба га ро дзі цы

21 ве рас ня ............................ На ра джэн не 

 Пра свя той Ба га ро дзі цы

27 ве рас ня ............................ Уз дзві жан не 

 Кры жа Гас под ня га

4 снеж ня ............................... Увя дзен не ў храм 

 Пра свя той Ба га ро дзі цы

Вя лі кія свя ты
14 сту дзе ня ....................................Аб ра за нне Гас под няе 

7 лі пе ня ..........................................На ра джэн не 

 Іа а на Прад це чы

12 лі пе ня ........................................Свя тых пер ша вяр хоў ных 

 апост алаў Пят ра і Паў ла

11 ве рас ня .....................................Усе кна вен не га ла вы 

 Іа а на Прад це чы

14 каст рыч ні ка ..............................Па кроў 

 Пра свя той Ба га ро дзі цы

Са бо ры Бе ла рус кіх свя тых
7 ліпеня ..............................................Са бор 

 бе ла рус кіх свя тых

3 лістапада ........................................Са бор на ва му ча ні каў 

 і вы знаў цаў 

 зям лі Бе ла рус кай

Шмат дзён ныя па сты
Вя лі кі пост .............................. з 11 са ка ві ка да 27 кра са ві ка

Пят роў пост ............................ з 24 чэр ве ня да 11 лі пе ня

Ус пен скі пост .......................... з 14 да 27 жніў ня

Ка ляд ны пост ............................ з 28 ліс та па да да 6 сту дзе ня 2020 г.

Ад на дзён ныя па сты
Се ра да і пят ні ца на пра ця гу ўся го го да, за вы клю чэн нем 

усё ед ных тыд няў

На вя чэр'е Бо га яў лен ня ......................................18 сту дзе ня

Усе кна вен не га ла вы Іа а на Прад це чы ..............11 ве рас ня

Уз дзві жан не Кры жа Гас под ня га .......................27 ве рас ня

Усёед ныя тыд ні 
(па се ра дах і пят ні цах пос ту ня ма)
Ка ляд ны пе ры яд .................... з 7 да 17 сту дзе ня

Мы та ра і фа ры сея ................. з 18 да 23 лю та га

Сыр ны (мас ле ніч ны) .............. з 4 да 10 сакавіка

Ве лі код ны (Свет лы) ............... з 29 кра са ві ка да 4 мая

Тро іц кі ..................................... з 17 да 23 чэр ве ня

Дні асаб лі ва га па мі нан ня спа чы лых
Па мі нан не ўсіх спа чы лых, што па цяр пе лі 

ў час га нен няў за ве ру Хрыс то ву ..................... 10 лю та га

Су бо та мя са пус ная ............................................ 2 са ка ві ка

Су бо та 2-га тыд ня Вя лі ка га пос ту .................... 23 са ка ві ка

Су бо та 3-га тыд ня Вя лі ка га пос ту .................... 30 са ка ві ка

Су бо та 4-га тыд ня Вя лі ка га пос ту .................... 6 кра са ві ка

Ра даў ні ца............................................................ 7 мая

Па мі нан не спа чы лых во і наў .............................. 9 мая

Су бо та Тро іц кая ................................................. 15 чэр ве ня

Су бо та Дзі міт ры еў ская...................................... 2 лістапада

7/8 са ка ві ка (26—27 ра джа ба) .....Жа ніць ба баць коў Пра ро ка

Му ха ма да (с.а.в.) (Ноч Ра га іб)

2/3 кра са ві ка (26—27 ра джа ба) ...Уз ня сен не Пра ро ка Му ха ма да

(с.а.в.) (ноч Мі радж)

19/20 кра са ві ка (14—15 ша а ба на) ...Ноч ачы шчэн ня ад гра хоў

 (Лей лят аль-Ба раа)

6 мая (1 ра ма да на)  ...................Па ча так му суль ман ска га пос ту (Ура за)

31 мая/1 чэр ве ня  .................. Ноч Прад вы зна чэн ня 

(26—27 ра ма да на) (Лей лят аль-Кадр)

4 чэр ве ня (1—3 ша ва ля) ......Свя та раз га вен ня — Ура за-Бай рам. 

За кан чэн не му суль ман ска га пос ту

10 жніў ня (9 зуль-хі джа)  ......Дзень ста ян ня на га ры Ара фат

11—14 жніў ня (10—13 зуль-хі джа) Свя та ах вя рап ры на шэн ня — 

 Кур бан-Бай рам. За кан чэн не 

 вя лі ка га па лом ніц тва ў Мек ку

31 жніў ня (1 му ха ра ма) ........па ча так но ва га 1441 го да 

 па Хідж ры

9 ве рас ня (10 му ха ра ма) .......  Ашу ра — Дзень па мі нан ня пра ро каў 

 і па слан ні каў Ала ха (мір ім)

8/9 ліс та па да  ........................ Дзень на ра джэн ня 

(12 ра бі аль-ава ля) Пра ро ка Му ха ма да (с.а.в.)

 (Маў лід ан-На бі)

Да ты ка лен да ра мо гуць змя ніц ца ў за леж нас ці ад ста ну ме ся ца.

Му суль ман скі ка лян дар (1440—1441 гг. па Хідж ры)Му суль ман скі ка лян дар (1440—1441 гг. па Хідж ры)

1 сту дзе ня .....................Свя той Ба га ро дзі цы Ма рыі

6 сту дзе ня .....................Аб' яў лен не Па на (Тры Ка ра лі)

13 сту дзе ня ...................Хрост Па на

2 лю та га ........................Ах вя ра ван не Па на

6 сакавіка .....................Па пя лец 

 (па ча так Вя лі ка га пос ту)

10 са ка ві ка ....................Першая нядзеля Вя лі ка га пос ту

19 са ка ві ка ...................Свя то га Юза фа

25 сакавіка ...................Звес та ван не Па на

14 кра са ві ка .................Паль мо вая ня дзе ля

18 кра са ві ка .................Вя лі кі чац вер

19 кра са ві ка .................Вя лі кая пят ні ца

20 кра са ві ка .................Вя лі кая су бо та

21 кра са ві ка .................Вя лік дзень

28 кра са ві ка .................Бо жай Мі ла сэр нас ці

30 мая ...........................Уне баў шэс це Па на

9 чэрвеня ......................Спа слан не Ду ха Свя то га

13 чэрвеня ....................Па на на ша га Езу са Хрыс та, 

 Най вы шэй ша га 

 і Веч на га Свя та ра

16 чэрвеня ....................Най свя цей шай Трой цы

20 чэрвеня ....................Най свя цей ша га Це ла 

 і Кры ві Хрыс та

24 чэр ве ня ....................На ра джэн не свя то га 

 Яна Хрыс ці це ля

28 чэр ве ня ....................Най свя цей ша га Сэр ца Езу са

29 чэр ве ня ....................Свя тых апост алаў 

 Пят ра і Паў ла

2 лі пе ня .........................Най свя цей шай Пан ны 

 Ма рыі Будс лаў скай

16 лі пе ня .......................Ус па мін Най свя цей шай 

 Пан ны Ма рыі з га ры Кар мэль

6 жніў ня ........................Пе ра мя нен не Па на

15 жніў ня ......................Уне баў зяц це Най свя цей шай 

 Пан ны Ма рыі

14 ве рас ня ....................Уз вы шэн не Свя то га Кры жа

1 ліс та па да ...................Усіх Свя тых

2 ліс та па да ...................Ус па мін усіх 

 па мер лых вер ні каў

24 ліс та па да .................Хрыс та — Ва ла да ра Су све ту

1 снеж ня .......................Пер шая ня дзе ля Ад вэн ту

9 снеж ня .......................Без за ган на га За чац ця 

 Най свя цей шай Пан ны Ма рыі

25 сне жня .....................На ра джэн не Па на

29 снеж ня .....................Свя той Сям'і

Ка та ліц кі ка лян дарКа та ліц кі ка лян дар

Іў дзей скі ка лян дарІў дзей скі ка лян дар

6 сту дзе ня ........... Бо га яў лен не, Эпі фа нія

25 сту дзе ня ......... Дзень аба ра чэн ня свя то га 

апост ала Паў ла

2 лю та га .............. Стрэ чан не Гас под няе

1 са ка ві ка ...........  Су свет ны дзень ма літ вы

6 са ка ві ка ........... Па пяль цо вая се ра да, 

па ча так Па кут на га ча су

25 са ка ві ка  ........ Даб ра ве шчан не 

Пра свя той Ба га ро дзі цы

14 кра са ві ка ....... Верб ная ня дзе ля

18 кра са ві ка ........... Вя лі кі чац вер, Дзень уста ля ван ня Пры час ця

19 кра са ві ка ....... Па кут ная Пят ні ца

21 кра са ві ка ....... Вя лік дзень — Уваск рэ сен не Гас под няе

25 кра са ві ка ....... Дзень еван ге ліс та Мар ка

30 мая ................. Уз ня сен не Гас под няе

9 чэр ве ня .................  Пя ці дзя сят ні ца, свя та са шэс ця Свя то га Ду ха

16 чэр ве ня .......... Трой ца — свя та Свя то га Тры адзін ства

24 чэр ве ня .......... На ра джэн не Іа а на Хрыс ці це ля

25 чэр ве ня .......... Дзень Аў гсбург ска га ве ра выз нан ня

29 чэр ве ня .......... Дзень свя тых апост алаў Пят ра і Паў ла

2 лі пе ня ............... Дзень на вед ван ня Ма ры яй Елі са ве ты

21 ве рас ня .......... Дзень апост ала і еван ге ліс та Мац вея

29 ве рас ня .......... Дзень ар хан ге ла Мі ха і ла і ўсіх анё лаў

6 каст рыч ні ка .....  Свя та па дзя кі за ўра джай

18 каст рыч ні ка ...  Дзень еван ге ліс та Лу кі

31 каст рыч ні ка ...  Дзень Рэ фар ма цыі

20 ліс та па да ....... Дзень па ка ян ня і ма літ вы

24 ліс та па да  ...... Дзень па мі нан ня спа чы лых. 

 Ня дзе ля веч нас ці

24 снеж ня ........... Свя ты ве чар. 

Пя рэ да дзень На ра джэн ня Хрыс то ва

25 снеж ня ........... На ра джэн не Хрыс то ва

27 снеж ня ........... Дзень апост ала і еван ге ліс та Іа а на

28 снеж ня ........... Дзень ня він на за бі тых не маў лят

Лю тэ ран скі ка лян дарЛю тэ ран скі ка лян дар

21 сту дзе ня ............................ Ту бі-Шват

20 са ка ві ка ............................ Пост Эс тэр

21 са ка ві ка ............................ Пу рым

20—27 кра са ві ка ................... Пе сах

23 мая .................................... Лаг  ба-Омер

9—10 чэр ве ня ....................... Ша ву от

21 лі пе ня  ............................... Пост 17 та му за

11 жніў ня  .............................. Пост 9 ава

16 жніў ня  .............................. Ту бі -Ав

30 ве рас ня — 1 каст рыч ні ка ...Рош а-Ша на 5780 г.

2 каст рыч ні ка  ....................... Пост Ге да лі

9 каст рыч ні ка  ....................... Ём Кі пур

14—20 каст рыч ні ка  ............. Су кот

21 каст рыч ні ка  ..................... Шмі ні Ацэ рэт

22 каст рыч ні ка  ..................... Сім хат То ра

23—30 снеж ня  ...................... Ха ну ка

Усе яў рэй скія свя ты па чы на юц ца на пя рэ дад ні ўве ча ры.


