
Божанствена служба Светог оца нашега Јована Златоуста

Свештеник: Благословено Царство Оца и Сина и Светога Духа, сада и увек и у
векове векова.

Народ: Амин.

Ђакон: У миру Господу се помолимо.

Народ: Господе, помилуј.

За вишњи мир и спасење душа наших, Господу се помолимо.

Народ: Господе, помилуј.

За мир свега света, за непоколебивост светих Божјих Цркава, и сједињење свих,
Господу се помолимо.

Народ: Господе, помилуј.

За овај свети храм, и за оне који са вером, побожношћу и страхом Божјим улазе
у њега, Господу се помолимо.

Народ: Господе, помилуј.

За преосвећеног епископа нашега (име), за часно презвитерство, у Христу
ђаконство, за сав клир и верни народ, Господу се помолимо.

Народ: Господе, помилуј.

За благоверни и христољубиви род наш и за све православне хришћане, да им
Господ Бог помогне и да одоле сваком непријатељу и противнику, Господу се
помолимо.

Народ: Господе, помилуј.

За овај град (или: за ово село; или: за свету обитељ ову), за сваки град, крај и
оне који са вером живе у њима, Господу се помолимо.

Народ: Господе, помилуј.

За благорастворење ваздуха, за изобиље плодова земаљских и времена мирна,
Господу се помолимо.

Народ: Господе, помилуј.

За оне који плове, за путнике, болеснике, паћенике и сужње, и за њихово
спасење, Господу се помолимо.

Народ: Господе, помилуј.



Да нас избави од сваке невоље, гнева, опасности и тескобе, Господу се
помолимо.

Народ: Господе, помилуј.

Заштити, спаси, помилуј и сачувај нас, Боже, благодаћу твојом.

Народ: Господе, помилуј.

Поменувши пресвету, пречисту, преблагословену, славну Владичицу нашу
Богородицу и Приснодјеву Марију са свима Светима, сами себе и једни друге и
сав живот свој Христу Богу предајмо.

Народ: Теби, Господе.

Свештеник чита молитву:

МОЛИТВА ПРВОГ АНТИФОНА:

Господе Боже наш, твоја је моћ недосежна и слава несхватљива, милост
неизмерна и човекољубље неисказано, Ти Сам, Владико, по своме милосрђу,
погледај на нас и на овај свети храм, и покажи на нама и на овима који се с нама
моле, твоју богату милост и доброту.

Свештеник: Јер Теби приличи свака слава, част и поклоњење, Оцу и Сину и
Светоме Духу, сада и увек и у векове векова.

Народ: Амин.

И пева се први антифон (односно први изобразитељни псалам)

(Псалам 102.
1. БЛАГОСЛОВИ, душо моја, Господа,
и све што је у мени Име свето Његово.
2. Благослови душо моја Господа,
и не заборављај сва уздарја Његова.
3. Који очишћује сва безакоња твоја,
и исцељује све болести твоје.
4. Који избавља од трулежи живот твој,
Који те венчава милошћу и добротама.
5. Који испуњује добрима жеље твоје,
обновиће се као у орла младост твоја.
6. Чини милостињу Господ,
и суд свима онеправдованима.
7. Казао је путеве Своје Мојсију,
синовима Израиљевим вољу Своју.
8. Милосрдан је и милостив Господ,
дуготрпељив и много милостив.
9. Неће се до краја гњевити,



нити ће до века срдити се.
10. Није нам по безакоњима нашим учинио,
нити је по гресима нашим узвратио.
11. Јер по висини неба од земље,
утврдио је Господ милост Своју на онима који Га се боје.
12. Колико је далеко исток од запада,
удаљио је од нас безакоња наша.
13. Као што милује отац синове,
помилова Господ оне који Га се боје.
14. Јер Он позна саздање наше,
сети се да прах јесмо.
15. Човек је као трава, дани његови,
као цвет пољски, тако прецвета.
16. Јер изиђе дух из њега, и нема га,
и не познаје више место своје.
17. А милост је Господња од века до века на онима који Га се боје,
и правда је Његова на синовима синова
18. оних који чувају завет Његов,
и памте заповести Његових да их извршују.
19. Господ је на небу припремио престо Свој,
и Царство Његово влада над свима.
20. Благословите Господа сви Анђели Његови,
моћни снагом творећи реч Његову,
да чујете глас речи Његових.
21. Благословите Господа све Силе Његове,
служитељи Његови творећи вољу Његову.
22. Благословите Господа сва дела Његова.
На сваком месту владавине Његове,
благослови душо моја Господа.)
Амин. Слава Отцу и Сину и Свјатому Духу. И ниње и присно и во вјеки вјеков,
амин. Благослови душе моја Господа и всја внутрењаја моја, имја свјатоје јего.
Благословен јеси Господи.

(Слава Оцу и Сину и Светоме Духу, и сада и увек и у векове векова. Амин.
Благослови, душо моја, Господа, и све што је у мени Име свето Његово.
Благословен јеси Господе.)
Ђакон: Опет и опет у миру Господу се помолимо.

Народ: Господе, помилуј.

Заштити, спаси, помилуј и сачувај нас, Боже, благодаћу твојом.

Народ: Господе, помилуј.

Поменувши пресвету, пречисту, преблагословену, славну Владичицу нашу
Богородицу и Приснодјеву Марију са свима Светима, сами себе и једни друге и
сав живот свој Христу Богу предајмо.

Народ: Теби, Господе.



Свештеник чита молитву:

МОЛИТВА ДРУГОГ АНТИФОНА:

Господе Боже наш, спаси народ свој и благослови наслеђе своје; сачувај пуноћу
Цркве своје, освети оне који љубе красоту дома твога; Ти их прослави
божанском силом твојом, и не остави нас који се у Тебе надамо.

Свештеник: Јер је твоја моћ, и твоје је царство и сила и слава, Оца и Сина и
Светога Духа, сада и увек и у векове векова.

Народ: Амин.

(И пева се друти антифон, односно други изобразитељни псалам 145.)

Слава Оцу и Сину и Светоме Духу:
1. ХВАЛИ душо моја Господа.
2. Хвалићу Господа у животу мојем,
псалмопеваћу Богу моме докле постојим.
3. Не уздајте се у кнезове,
у синове људске, у њима нема спасења.
4. Кад изађе дух његов и врати се у земљу своју,
тога дана пропадну све помисли његове.
5. Блажен је коме је Бог Јаковљев помоћник његов,
уздање је његово у Господа Бога својега;
6. Који је створио небо и земљу,
море, и све што је у њима,
Који чува истину вавек,
7. Који чини суд онеправдованима,
Који даје храну гладнима.
Господ ослобађа сужње,
8. Господ умудрује слепе,
Господ подиже оборене,
Господ љуби праведнике.
9. Господ чува дошљаке,
сироту и удову прима,
и пут грешних погубљује.
10. Зацариће се Господ до века,
Бог твој Сионе, из нараштаја у нараштај).
На крају антифона пева се: И сада и увек и у векове векова. Амин.
Слава Отцу и Сину и Свјатому Духу. И ниње и присно и во вјеки вјеков, амин.
Јединородниј Сине и Слове Божиј, безсмертен сиј и изволивиј спасенија нашего
ради воплотитисја от свјатија Богородици и приснодјеви Марији, непреложно
вочеловјечитисја: распнијсја же Христе Боже, смертију смерт поправиј, једин
сиј Свјатија Тројици, спрослављајемиј Отцу и Свјатому Духу, спаси нас.

(Слава Оцу и Сину и Светоме Духу, и сада и увек и у векове векова. Амин.
Јединородни Сине и Речи Божја, бесмртан си, и изволео си да се ради нашега
спасења оваплотиш од Свете Богородице и Приснодјеве Марије, и



непроменљиво постао си човек; био си распет, Христе Боже, и смрћу смрт сатро;
Ти си један од Свете Тројице, прослављан са Оцем и Светим Духом, спаси нас.)

Свештеник: Опет и опет у миру Господу се помолимо.

Народ: Господе, помилуј.

Заштити, спаси, помилуј и сачувај нас, Боже, благодаћу твојом.

Народ: Господе, помилуј.

Поменувши пресвету, пречисту, преблагословену, славну Владичицу нашу
Богородицу и Приснодјеву Марију са свима Светима, сами себе и једни друге и
сав живот свој Христу Богу предајмо.

Народ: Теби, Господе.

Свештеник чита молитву:

МОЛИТВА ТРЕЋЕГ АНТИФОНА

Ти си нам даровао ове заједничке и сагласне молитве; Ти си и двојици или
тројици, који се сложе у име твоје, обећао дати оно за што се узмоле; Ти Сам и
сада испуни на корист молбе слугу твојих, дајући нам у садањем веку познање
истине твоје, а у будућем дарујући нам живот вечни.

Свештеник: Јер си благ и човекољубив Бог, и Теби славу узносимо, Оцу и Сину
и Светоме Духу, сада и увек и у векове векова.

Народ: Амин.

Пева се трећи антифон, или Блаженства.

(1. Блажени су сиромашни духом, јер је њихово Царство небеско.
2. Блажени су тужни, јер ће се они утешити.
3. Блажени су кротки, јер ће они наследити земљу.
4. Блажени гладни и жедни правде, јер ће се наситити;
5. Блажени су милостиви, јер ће они бити помиловани.
Блажени милостиви, јако тиј помиловани будут – тропар канона.
6. Блажени су чисти срцем, јер ће они Бога видети.
Блажени чисти сердцем, јако тији Бога узрјат – тропар канона.
7. Блажени су миротворци, јер ће се они синови Божији назвати.
Блажени миротворци, јако тији синове Божији нарекутсја – тропар канона.
8. Блажени су прогнани правде ради, јер је њихово Царство небеско.
Блажени изгнани правди ради, јако тјех јест Царство небескоје – тропар канона.
9. Блажени сте кад вас, Мене ради, руже н прогоне и, лажући, набеде сваким
злом.
Блажени јесте јегда поносјат вам, и изженут, и рекут всјак зол глагол на ви
лажушче мене ради – тропар канона.
Радујте се и веселите се, јер је награда ваша велика на небесима)



Радујтесја и веселитесја, јако мазда ваша многа на небесјех – тропар канона
Слава Оцу и Сину и Светоме Духу
Слава Отцу и Сину и Свјатому Духу – тропар канона.
И сада и увек и у векове векова. Амин.
И ниње и присно и во вјеки вјеков. Амин – богородичан канона.
[На Христове празнике, на овоме месту чита се Антифон 3.]

(За време појања Слава... и ниње... чини се вход са светим Јеванђељем).

Свештеник: Премудрост, смерно стојмо!

Народ: Придите поклонимсја и припадем ко Христу. Спаси ни Сини Божиј,
воскресиј из мертвих, појушчија Ти: Алилуја.

(Ходите, поклонимо се и припаднимо Христу: Сине Божји, дивни у Светима
(ако је недеља: васкрсли из мртвих), спаси нас, који Ти певамо: Алилуја.)

Свештеник чита:

МОЛИТВА ТРИСВЕТЕ ПЕСМЕ

Боже Свети, који у Светима почиваш, Тебе трисветим гласом певају Серафими
и славослове Херувими, и Теби се клањају све Небеске Силе; Ти си све из
небића у биће привео; Ти си саздао човека по слици и прилици својој и сваким
га својим даром украсио; Ти дајеш мудрост и разум ономе који Те моли, и не
презиреш грешника, него си за спасење одредио покајање; Ти си удостојио нас,
смирене и недостојне слуге твоје, да и у овоме часу стојимо пред славом светога
Жртвеника твог и да Ти приносимо дужно поклоњење и славословље: Ти Сам,
Владико, прими Трисвету песму и из уста нас грешних, и посети нас благошћу
својом; опрости нам свако сагрешење хотимично и нехотимично; освети душе
наше и тела, и дај нам да Ти у светости служимо у све дане живота свога —
молитвама Свете Богородице и свих Светих, који Ги од памтивека угодише.

Свештеник: Јер си свет, Боже наш, и Теби славу узносимо, Оцу и Сину и
Светоме Духу, сада и увек и у векове векова.

Народ: Амин. Свјатиј Боже, Свјатиј Крјепкиј, Свјатиј Безсмертниј, помилуј нас
(3х). Слава Отцу и Сину и Свјатому Духу. И ниње и присно и во вјеки вјеков,
амин. Свјатиј Безсмертниј, помилуј нас. Амин. Свјатиј Боже, Свјатиј Крјепкиј,
Свјатиј Безсмертниј, помилуј нас.

(или ако је неки од Господњих празника пева се: Јелици во Христа креститесја,
во Христа облекостесја. Алилуија. (3х)

По завршетку Трисвете песме, свештеник (ако ђакон саслужује онда он говори)
говори:

Пазимо!

Свештеник: Мир свима.



Чтец: И духу твоме.

Ђакон: Премудрост!

Чтец: Прокимен ...

И затим ђакон: Премудрост!

Чтец говори наслов Апостола; п опет ђакон:

Пазимо!

И чита се Апостол.

Кад се заврши Апостол, свештеник говори: Мир ти.

Чтец: И духу твоме.

Ђакон: Премудрост!

Чтец: Алилуја. (3х)

И пева се Алилуја са стиховима. Док се то пева, или пре тога, док се још чита
Апостол, ђакон узима кадионицу с тамјаном. приступа свештенику и, примивши
благослов, кади сав олтар п свештника, и са солеје иконостас и народ. Затим
свештеник чита:

МОЛИТВА ПРЕД ЕВАНЂЕЉЕ

Запали у срцима нашим, човекољубиви Владико, непролазну светлост твога
богопознања, и отвори очи ума нашег да бисмо разумели твоје еванђелске
проповеди. Усади у нас и страх твојих блажених заповести, да бисмо,
победивши све телесне похоте, живели духовним животом, мислећи и творећи
све што је Теби угодно. Јер си Ти просветљење душа и тела наших, Христе
Боже, и Теби славу узносимо, са беспочетним твојим Оцем и пресветим и
благим и животворним твојим Духом, сада и увек и у векове векова. Амин.

Свештеник: Премудрост, право стојмо; чујмо свето Еванђеље. Мир свима.

Народ: И духу твоме.

Ђакон: Читање светог Еванђеља по Матеју (или име другог Еванђелиста).

Народ: Слава Теби, Господе, слава Теби.

Свештеник: Пазимо!

И чита се свето Еванђеље.



А кад се заврши Еванђеље, свештеник говори ђакону: Мир теби,
благовеститељу.
Ђакон: Рецимо сви из све душе, и од свега ума свога, рецимо.
Народ: Господе, помилуј.

Господе Сведржитељу, Боже отаца наших, молимо Ти се, услиши и помилуј.

Народ: Господе, помилуј.

Помилуј нас, Боже, по великој милости својој, молимо Ти се, услиши и помилуј.

Народ: Господе, помилуј. (трипут)

Још се молимо за благоверни христољубиви род наш и за све православне
хришћане.

Народ: Господе, помилуј. (трипут)

Још се молимо за преосвећеног епископа нашег (име) и за сву у Христу браћу
нашу.

Народ: Господе, помилуј. (трипут)

Још се молимо за браћу нашу, свештенике, ђаконе, и за све у Христу братство
наше.

Народ: Господе, помилуј. (трипут)

Још се молимо за милост, живот, мир, здравље, спасење, похођење, опроштај и
отпуштење грехова слугу Божјих, браће овога светога храма (у манастиру: ове
свете обитељи).

Народ: Господе, помилуј. (трипут)

Још се молимо за блажене и незаборавне свете патријархе православне, за
благочестиве цареве и благоверне царице, за осниваче овога светога храма, и за
све досада преминуле православне оце и браћу нашу који овде почивају, и за
православне свуда.

Народ: Господе, помилуј. (трипут)

Још се молимо за оне који плодове доносе и добро творе у светом и свечасном
храму овом, за оне који се труде, који певају, и за присутни народ, који очекује
од Тебе велику и богату милост.

Народ: Господе, помилуј. (трипут)

Свештеник чита:

МОЛИТВА УСРДНОГ МОЉЕЊА



ГОСПОДЕ, Боже наш, прими ово усрдно мољење од слугу твојих и помилуј нас
по обиљу милости твоје, и ниспошљи милосрђе твоје на нас и на сав народ твој
који очекује од Тебе богату милост.

Свештеник: Јер си милостив и човекољубив Бог, и Теби славу узносимо, Оцу и
Сину и Светоме Духу, сада и увек и у векове векова.

Народ: Амин.
(Јектенија за упокојене)
Ђакон: Помилуј нас, Боже, по великој милости својој, молимо Ти се, услиши и
помилуј.
Народ: Господе, помилуј (трипут)
Још се молимо за упокојење душа уснулих слугу Божјих (имена) и да им се
опрости сваки грех вољни и невољни.
Народ: Господе, помилуј (трипут)
Да Господ Бог наш настани душе њихове где праведници почивају.
Народ: Господе, помилуј (трипут)
Милост Божју, Царство небеско, и опроштај грехова њихових молимо од
Христа, бесмртнога Цара и Бога нашега.
Народ: Подај, Господе.
Господу се помолимо.
Народ: Господе, помилуј.
Свештеник:
Боже духова и свакога тела, који си смрт сатро и ђавола победио, и живот свету
твоме даровао; Ти сам, Господе, упокој душе слугу твојих (имена) у месту
светлом, у месту цветном, у месту одмора, одакле одбеже сваки бол, туга и
уздисање. Сваки грех што су учинили речју, или делом, или мишљу, као благ и
човекољубив Бог опрости им, јер нема човека да живи а да не греши. Ти си
једини без греха; правда је твоја правда вечна, и реч је твоја истина.
Јер си Ти васкрсење, и живот, и покој уснулих слугу твојих (имена). Христе
Боже наш, и Теби славу узносимо, са беспочетним твојим Оцем, и свесветим и
благим и животворним твојим Духом, сада и увек и у векове векова.
Народ: Амин)
(Јектенија за упокојене се не врши Недељом и празницима)
Ђакон: Оглашени, помолите се Господу.

Народ: Господе, помилуј.

Верни, помолимо се за оглашене.

Народ: Господе, помилуј.

Да их Господ помилује.

Народ: Господе, помилуј.

Да их научи речи истине.

Народ: Господе, помилуј.



Да им открије Еванђеље правде.

Народ: Господе, помилуј.

Да их присаједини својој светој, саборној и апостолској Цркви.

Народ: Господе, помилуј.

Спаси, помилуј, заштити и сачувај их, Боже, благодаћу твојом.

Народ: Господе, помилуј.

Оглашени (некрштени), главе своје Господу приклоните.

Народ: Теби, Господе.

Свештеник чита:

МОЛИТВА ЗА ОГЛАШЕНЕ

Господе Боже наш, који на висинама живиш и на смирене гледаш,
који си ниспослао спасење роду људскоме, Јединородног Сина твог и Бога,
Господа нашег Исуса Христа, погледај на слуге твоје оглашене, који су
приклонили главе своје Теби, и у погодно време удостој их бање поновног
рођења (крштења), отпуштења грехова и одеће непропадљивости, присаједини
их твојој светој, саборној и апостолској Цркви, и уброј их у твоје избрано стадо.

Свештеник: Да и они с нама славе пречасно и величанствено име твоје, Оца и
Сина и Светога Духа, сада и увек и у векове векова.

Народ: Амин.

Ђакон: Ви који сте оглашени, изиђите; оглашени, изиђите; ви који сте оглашени
изиђите; нико од оглашених (да не остане). А ви који сте верни, опет и опет у
миру Господу се помолимо.

Народ: Господе, помилуј.

Ђакон: Заштити, спаси, помилуј и сачувај нас, Боже, благодаћу твојом.

Народ: Господе, помилуј.

Ђакон: Премудрост!

Свештеник чита:

МОЛИТВА ВЕРНИХ ПРВА



Благодаримо Ти, Господе Боже Сила, који си нас удостојио да и сада станемо
пред твој свети Жртвеник и припаднемо твоме милосрђу за грехе наше, и за
незнања народна. Прими, Боже, молбу нашу; удостој нас да Ти приносимо
молбе, и срдачне молитве, и бескрвне жртве за сав народ твој; и оспособи нас,
које си силом Духа твога Светога поставио на ову службу твоју, да незазорно и
несметано, са чистим сведочанством савести наше призивамо Тебе у свако
време и на сваком месту, да, услишивши нас, милостив нам будеш у обиљу
благости твоје.

Свештеник: Јер Теби приличи свака слава, част и поклоњење, Оцу и Сину и
Светоме Духу, сада и увек и у векове векова.

Народ: Амин.

Ђакон: Опет и опет у миру Господу се помолио.

Народ: Господе, помилуј.

(За вишњи мир и спасење душа наших, Господу се помолимо.

За мир свега света, за непоколебљивост светих Божјих Цркава, и сједињење
свих, Господу се помолимо.

За овај свети храм, и за оне који са вером, побожношћу и страхом Божјим улазе
у њега, Господу се помолимо.

Да нас избави од сваке невоље, гњева, опасности и нужде, Господу се
помолимо.)

Ђакон: Заштити, спаси, помилуј и сачувај нас, Боже, благодаћу твојом.

Народ: Господе, помилуј.

Ђакон: Премудрост!

Свештеник чита:

МОЛИТВА ВЕРНИХ ДРУГА

Опет и много пута Теби припадамо, и Теби се молимо, Благи и Човекољубиви,
да, погледавши на молитву нашу, очистиш душе наше и тела од сваке нечистоте
телесне и духовне, и даш нам да невино и неосуђено стојимо пред светим
Жртвеником твојим. А даруј, Боже, и овима који се с нама моле напредак у
животу и вери и разуму духовноме; дај њима који Ти свагда служе са страхом и
љубављу, да се невино и неосуђено причешћују светим Тајнама твојим, и да се
удостоје Небеског царства твога.

Свештеник: Да свагда чувани влашћу твојом, Теби славу узносимо, Оцу и Сину
и Светоме Духу, сада и увек и у векове векова.



Народ: Амин. Иже херувими тајно образујушче,и животворјашчеј Тројицје,
трисвјатују пјесан припјевајушче, всјакоје ниње житејскоје отложим
попеченије.

(Ми који Херувиме тајанствено изображавамо, и Животворној Тројици
Трисвету песму певамо, сваку сада животну бригу оставимо.)

И пева се херувимска песма, а свештеник се тихо моли:

МОЛИТВА ХЕРУВИМСКЕ ПЕСМЕ

Нико од везаних телесним похотама и сластима није достојан да приђе, или да
се приближи, или да служи литургију Теби, Царе славе; јер Теби служити —
велико је и страшно и самим Небеским Силама. Но ипак, ради неисказаног и
неизмерног човекољубља свог, непроменљиво и неизменљиво постао си човек,
и био си нам Архијереј, и као Владика свих предао си нам свештенодејство ове
литургијске и бескрвне жртве; јер Ти једини, Господе Боже наш владаш
небеским и земаљским тварима, Ти си ношен на престолу херувимском, Господ
Серафима и Цар Израиља, једини си Свет и у Светима почиваш. Зато молим
Тебе, јединога благог и готовог да саслуша: погледај на мене грешног и
непотребног слугу твог, и очисти моју душу и срце од зле савести, и оспособи
ме силом твога Светога Духа, да обучен у благодат свештенства, предстанем
овом светом Престолу твом, и свештенодејствујем свето и пречисто Тело твоје и
пречасну Крв, јер Теби прилазим приклонивши главу своју, и молим Ти се: Не
окрени лице твоје од мене, нити ме одбаци од деце своје, него ме удостој да Ти
ја, грешни и недостојни слуга твој, принесем ове Дарове. Јер си Ти који приноси
и који се приноси; који прима и који се раздаје, Христе Боже наш, и Теби славу
узносимо, са беспочетним твојим Оцем, и пресветим и благим и животворним
твојим Духом, сада и увек и у векове векова. Амин.

после молитве и кађења свештеник и ђакон пред светим Престолом говоре
Херувимску песму три пута, клањајући се:

Свештеник: Ми који Херувиме тајанствено изображавамо, и Животворној
Тројици Трисвету песму певамо, сваку сада животну бригу оставимо.

Ђакон: Као они који ће примити Цара свих, Анђелским Силама невидљиво
праћенога. Алилуја, Алилуја. Алилуја.

Потом свештеник и ђакон одлазе Предложењу; Ђакон иде напред; свештеник
кади свете дарове, молећи се у себи: Боже милостив буди мени грешноме.
(трипут)

Излазе кроз северне двери изговарајући речи:

Ђакон: Благочестиви и христољубиви род хришћански, ктиторе и приложнике
светога храма овога (ако је манастир: свете обитељи ове) да помене Господ Бог
у Цардству своме свагда, сада и увек и у векове векова.



Свештеник: Најсветијега патријарха (или високопреосвећеног митрополита, или
преосвећеног епископа) нашега (име) свештенички и монашки ред и сав клир
црквени да помене Господ Бог у Цраству своме свагда, сада и увек и у векове
векова.

Благоверни и христољубиви, православни род наш да помене Господ Бог у
Царству своме свагда, сада и увек и у векове векова.

Све вас православне хришћане да помене Господ Бог у Царству своме свагда,
сада и увек и у векове векова.

Народ: Амин, (и наставља да пева херувимску песму) Јако да Царја всјех
подимем, ангелскими невидимо дориносима чинми. Алилуја, алилуја, алилуја.

(Као они који ће примити Цара свих, Анђелским Силама невидљиво праћенога.
Алилуја, алилуја, алилуја.)

Ђакон: Допунимо молитву своју Господу.

Народ: Господе, помилуј.

За предложене часне Дарове, Господу се помолимо.

Народ: Господе, помилуј.

За овај свети храм, и за оне који са вером, побожношћу и страхом Божјим улазе
у њега, Господу се помолимо.

Народ: Господе, помилуј.

Да нас избави од сваке невоље, гњева, опасности и тескобе, Господу се
помолимо.

Народ: Господе, помилуј.

Заштити, спаси, помилуј и сачувај нас, Боже, благодаћу твојом.

Народ: Господе, помилуј.

Сав дан савршен, свет, миран и безгрешан, од Господа молимо.

Народ: Подај, Господе.

Анђела мира, верног вођу, чувара душа и тела наших, од Господа молимо.

Народ: Подај, Господе.

Опроштај и отпуштење грехова и сагрешења наших, од Господа молимо.

Народ: Подај, Господе.



Добро и корисно душама нашим, и мир свету, од Господа молимо.

Народ: Подај, Господе.

Остало време живота свога у миру и покајању да проведемо, од Господа
молимо.

Народ: Подај, Господе.

Крај живота нашега да буде хришћански, без бола, непостидан, миран, и да
добар одговор дамо на Страшном Христовом суду, молимо.

Народ: Подај, Господе.

Поменувши пресвету, пречисту, преблагословену, славну Владичицу нашу
Богородицу и Приснодјеву Марију са свима Светима, сами себе и једни друге и
сав живот свој Христу Богу предајмо.

Народ: Теби, Господе.

Свештеник чита:

МОЛИТВА ПРИНОШЕЊА

Господе Боже Сведржитељу, једини Свети, који примаш жртву хвале од оних
који Те свим срцем призивају, прими молитву и нас грешних, и принеси је
светом Жртвенику твом, и оспособи нас да Ти за грехе своје и за незнања
народна приносимо Дарове и духовне жртве. И удостој нас да нађемо благодат
пред Тобом, да Ти жртва наша буде благоугодна, и да Благи Дух благодати твоје
сиђе на нас, и на ове предложене Дарове, и на сав народ твој.

Свештеник: Милосрђем Јединороднога Сина твога, са којим си благословен, са
пресветим и благим и животворним твојим Духом, сада и увек и у векове
векова.

Народ: Амин.

Свештеник: Мир свима.

Народ: И духу твоме.

Ђакон: Љубимо једни друге, да бисмо једнодушно исповедали:

Народ: Отца и Сина и Свјатаго Духа, Тројицу јединосуштнују у нераздјељнују.

(Оца и Сина и Светога Духа, Тројицу једносуштну и нераздељиву.)

А свештеник се клања три пута, говорећи тихо:



Љубићу Те, Господе, крепости моја. Господ је тврђава моја, и прибежиште моје
(трипут).

Ђакон: Двери, двери, са мудрошћу пазимо!

(Символ вере треба да чита сав народ наглас)Народ:

СИМВОЛ ВЕРЕ

Верујем у једнога Бога Оца, Сведржитеља, Творца неба и земље и свега
видљивог и невидљивог.

И у једнога Господа Исуса Христа, Сина Божијег, Јединородног, од Оца рођеног
пре свих векова; Светлост од Светлости, Бога истинитог од Бога истинитог,
рођеног, не створеног, једносуштног Оцу, кроз Кога је све постало;

Који је ради нас људи и ради нашег спасења сишао с небеса, и оваплотио се од
Духа Светога и Марије Дјеве и постао човек;

И Који је распет за нас у време Понтија Пилата, и страдао и био погребен;

И Који је васкрсао у трећи дан, по Писму;

И Који се вазнео на небеса и седи са десне стране Оца;

И Који ће опет доћи са славом да суди живима и мртвима, Његовом Царству
неће бити краја.

И у Духа Светога, Господа, Животворног, Који од Оца исходи, Који се са Оцем
и Сином заједно поштује и заједно слави, Који је говорио кроз пророке.

У једну, свету, саборну и апостолску Цркву.

Исповедам једно крштење за опроштење грехова.

Чекам васкрсење мртвих.

И живот будућега века. Амин!

Ђакон: Стојмо смерно, стојмо са страхом, пазимо да свети Принос у миру
узнесемо.

Народ: Милост мира, жертву хваљенија. (Милост мира, жртву хвале)

Свештеник, благосиљајући народ, гласно говори: Благодат Господа нашега
Исуса Христа, и љубав Бога и Оца, и заједница Светога Духа, да буде са свима
вама.

Народ: И со духом твојим. (И са духом твојим.)



Свештеник: Горе имајмо срца!

Народ: Имами ко Господу. (Имамо их ка Господу.)

Свештеник: Заблагодаримо Господу.
Народ: Достојно је и праведно клањати се Оцу и Сину и Светоме Духу, Тројици
једносуштној и нераздељивој.

Свештеник чита:

МОЛИТВА УЗНОШЕЊА

Достојно је и праведно Тебе певати, Тебе благосиљати, Тебе хвалити, Теби
благодарити, Теби се клањати на свакоме месту владавине твоје, јер си Ти Бог
неисказан, непојмљив, невидљив, непостижан, Који увек јеси, на исти начин
јеси, Ти и Јединородни твој Син, и Дух твој Свети. Ти си нас из небића привео у
биће, и када смо отпали подигао си нас опет, и ниси одустао да све чиниш док
нас ниси узвео на небо, и даровао нам Царство твоје будуће. За све то ми
благодаримо Теби, и Јединородноме Сину твом, и Духу твоме Светоме: за сва
знана и незнана, видљива и невидљива доброчинства, која су нам учињена.
Благодаримо Ти и за ову службу коју си изволео да примиш из наших руку,
иако пред Тобом стоје хиљаде Арханђела, и безброј Анђела, Херувими и
Серафими, шестокрили, многооки, крилати, који лебде,

Свештеник: Победничку песму појући, кличући, узвикујући и говорећи:

Народ: Свјат, свјат, свјат Господ Саваот! Исполн небо и земља слави твојеја;
Осана во вишњих, благословен грјадиј во имја Господње; Осана во вишњих.

(Свет, Свет, Свет, Господ Саваот! Пуно је небо и земља славе твоје; Осана на
висинама, благословен који долази у име Господње; Осана на висинама.)

Свештеник чита молитву:

Са овим блаженим Силама, човекољубиви Владико, и ми кличемо и говоримо:
Свет јеси и пресвет, Ти и Јединородни твој Син и Дух твој Свети; Свет јеси и
пресвет, и величанствена је слава твоја. Ти си тако заволео свет твој да си и
Сина свога Јединороднога дао, да сваки који верује у Њега не погине, него има
живот вечни. Он, дошавши и испунивши сав домострој спасења за нас, у ноћи у
којој беше предан, управо Самога Себе предаде за живот света, узевши хлеб у
своје свете и пречисте и непорочне руке, заблагодари и благослови, освети,
преломи и даде својим светим Ученицима и Апостолима, рекавши:

Свештеник: Примите, једите, ово је Тело моје, које се за вас ломи на отпуштење
грехова.

Народ: Амин.

Свештеник говори: А тако исто и чашу по вечери, говорећи:



Пијте из ње сви: ово је Крв моја Новога Завета, која се за вас и за многе излива
на отпуштење грехова.

Народ: Амин.

Свештеник чита молитву:

Сећајући се дакле ове спасоносне заповести, и свега што се нас ради збило:
крста, гроба, тридневнога васкрсења, узласка на небеса, седења с десне стране, и
другог и славног доласка, —

Притом свештеник укршта руке своје десном руком узимајући дискос, а левом
путир, говори гласно: Твоје од твојих Теби приносећи због свега и за све,

Народ: Тебе појем, тебе благословим, тебје благодарим, Господи, и молимтисја
Боже наш. И молимтисја Боже наш. (2х) И молимтисја Боже наш. (велико)

(Тебе певамо, Тебе благосиљамо, Теби благодаримо, Господе, и молимо Ти се,
Боже наш.)

Затим свештеник: Господе, који си у трећи час Апостолима својим ниспослао
Пресветога Духа свог, Њега, Благи, не одузми од нас, но обнови нас, који Ти се
молимо.

Ђакон, стих: Срце чисто саздај у мени, Боже, и Дух прав обнови у мени.

Опет свештеник: Господе, који си у трећи час...

Ђакон стих: Не одбаци ме од лица твога, и Духа твога Светога не одузми од
мене.

Опет свештеник: Господе, који си у тећи час..)

Свештеник, пликлонивши главу, моли се тихо:

Још Ти приносимо ову словесну и бескрвну службу, и молимо Те, и призивамо,
и преклињемо: ниспошљи Духа Твога Светога на нас и на ове предложене
Дарове.

Онда ђакон, приклонивши главу, показује орарем свети Хлеб, говорећи:

Благослови, владико, свети Хлеб.

А свештеник, исправивши се, благосиља крсним знаком свети Хлеб говорећи:

И учини овај Хлеб часним Телом Христа Твога.

Ђакон: Амин.

И опет, показујући орарем свети Путир, говори:



Благослови, владико, свету Чашу.

А свештеник благосиљајући говори:

А то што је у Чаши овој часном Крвљу Христа Твога.

Ђакон: Амин.

И опет ђакон, показујући орарем обоје, говори:

Благослови, владико, обоје.

А свештеник, благосиљајући обоје, говори:

Претворивши их Духом Твојим Светим.

Ђакон: Амин. Амин. Амин.

Свештеник приклонивши главу, моли се:

Да ове свете Тајне буду онима који се причешћују на трезвеност душе, на
отпуштење грехова, на заједницу Духа Твога Светога, на испуњење Царства
небескога, на смелост према Теби, не на суд или на осуду.
Још Ти приносимо ову словесну службу за преминуле у вери Праоце, Оце,
Патријархе, Пророке, Апостоле, Проповеднике, Еванђелисте, Мученике,
Исповеднике, Подвижнике, и за сваки дух праведника, преминулог у вери.
Свештеник, кадећи пред светим Престолом говори: Особито за пресвету,
пречисту, преблагословену, славну Владичицу нашу Бгородицу и Приснодјеву
Марију:

Народ: Достојно јест јако воистину блажити тја Богородицу, присно блаженују
и пренепорочнују и матер Бога нашего. Честњејшују херувим и славњејшују без
сравњенија серафим, без истљенија Бога Слова рождшују, сушчују Богородицу
тја величајем.

(Достојно је ваистину блаженом звати Тебе, Богородицу, увек блажену и
пренепорочну, и Матер Бога нашега. Часнију од Херувима и славнију
неупоредиво од Серафима, Тебе што Бога Логоса непорочно роди ваистину
Богородицу ми те величамо.)

Свештеник се моли:

За светог Јована, Пророка, Претечу и Крститеља, за свете славне и свехвалне
Апостоле, за светог (име) чији спомен славимо, и за све твоје Свете, чијим
молитвама посети нас, Боже. И помени све преминуле у нади на васкрсење у
живот вечни (овде поименице помиње и преминуле које хоће), и упокој их,
Боже наш, где сија светлост Лица твога. Још Ти се молимо, помени, Господе,
сво епископство православних, који правилно управљају речју Истине твоје, сво
презвитерство, у Христу ђаконство, и сав свештенички ред. Још Ти приносимо



ову словесну службу за васељену, за свету, саборну и апостолску Цркву, за оне
који живе у невиности и часним животом, за благоверни и христољубиви народ
наш, да тих и миран живот поживимо у свакој побожности и чистоти.

Свештеник: Најпре помени, Господе, преосвећеног епископа нашег (име), и
даруј га светим твојим Црквама у миру, здрава и читава, часна, дуговечна и да
правилно управља речју Истине твоје.

А ђакон помиње живе из диптиха и још које хоће.

Народ: И всјех и всја. (И све и сва)

Свештеник се моли:

Помени, Господе, град овај у коме боравимо (или: село ово; или: свету обитељ
ову), сваки град и земљу, и оне који вером бораве у њима. Помени, Господе, оне
који плове, путнике, болеснике, патнике, заробљенике и спасење њихово.
Помени, Господе, оне који плодове доносе и оне који добро творе у светим
Црквама твојим, и оне који се сећају сиротиње, и на све нас ниспошљи милост
твоју.

Свештеник: И дај нам да једним устима и једним срцем славимо и певамо
пречасно и величанствено име твоје, Оца и Сина и Светога Духа, сада и увек и у
векове векова.

Народ: Амин.

Свештеник, окренувши се народу и благосиљајући га, говори: И да буду
милости великога Бога и Спаса нашега Исуса Христа са свима вама.

Народ: И со духом твојим. (И са духом твојим)

Ђакон: Поменувши све Свете, опет и опет у миру Господу се помолимо.

Народ: Господе, помилуј.

За принесене и освећене часне Дарове, Господу се помолимо.

Народ: Господе, помилуј.

Да човекољубиви Бог наш, примивши их у свој свети и наднебески и умни
Жртвеник, као мирис миомира духовнога, ниспошље нам за то божанску
благодат, и дар Светога Духа, помолимо се.

Народ: Господе, помилуј.

Да нас избави од сваке невоље, гњева, опасности и нужде, Господу се
помолимо.

Народ: Господе, помилуј.



Заштити, спаси, помилуј и сачувај нас, Боже, благодаћу твојом.

Народ: Господе, помилуј.

Сав дан савршен свет, миран и безгрешан, од Господа молимо.

Народ: Подај, Господе.

Анђела мира, верног вођу, чувара душа и тела наших, од Господа молимо.

Народ: Подај, Господе.

Опроштај и отпуштење грехова и сагрешења наших, од Господа молимо.

Народ: Подај, Господе.

Добро и корисно душама нашим, и мир свету, од Господа молимо.

Народ: Подај, Господе.

Остало време живота свога у миру и покајању да проведемо, од Господа
молимо.

Народ: Подај, Господе.

Крај живота нашег да буде хришћански, без бола, непостидан, миран, и да добар
одговор дамо на

Страшноме Христовом суду, молимо.

Народ: Подај, Господе.

Измоливши јединство вере и зајелницу Светога Духа, сами себе и једни друге, и
сав живот свој Христу Богу предајмо.

Народ: Теби, Господе.

Свештеник чита молитву:

Теби поверавамо сав живот свој и наду, човекољубиви Владико, и молимо Те, и
призивамо, и преклињемо: удостој нас да се причестимо небеским твојим и
страшним Тајнама са ове свештене и духовне Трпезе, са чистом савешћу, на
отпуштење грехова, на опроштај сагрешења, на заједницу Светога Духа, на
наследство Царства небескога, на смелост према Теби, не на суд или на осуду.

Свештеник: И удостој нас, Владико, да смело и неосуђено смемо призивати
Тебе небескога Бога Оца и говорити:

(Оче наш... треба да изговара сав народ наглас)



Оче наш, иже јеси на небесје, да свјатисја имја твоје да приде царствије твоје, да
будет воља Твоја јако на небесје и на земљи, хљеб наш насушни дажд нам днес,
и остави нам долги нашја јако же и ми остављајем должником нашим, и не во
веди нас во искушеније, но избави нас од лукаваго.

(Оче наш који си на небесима, да се свети име твоје, да дође царство твоје, да
буде воља твоја и на земљи као на небу; хлеб наш насушни дај нам данас; и
опрости нам дугове наше као што и ми опраштамо дужницима својим; и не
уведи нас у искушење, но избави нас од злога.)

Свештеник: Јер је твоје царство и сила и слава, Оца и Сина и Светога Духа, сада
и увек и у векове векова.

Народ: Амин.

Свештеник: Мир свима.

Народ: И духу твоме.

Ђакон: Главе своје Господу приклоните.

Народ: Теби, Господе. (велико)

Свештеник: Благодаћу и милосрђем и човекољубљем Јединороднога Сина твога
са којим си благословен, са пресветим и благим и животворним твојим Духом,
сада и увек и у векове векова.
Народ: Амин. (велико)

Свештеник се тихо моли, и потом се три пута поклања говорећи: Боже,
милостив буди мени грешноме.
Свештеник: Пазимо! Светиње светима.

Народ: Једин Свјат, једин Господ, Исус Христос, во славу Бога Отца. Амин.

(Један је свет, један Господ Исус Христос, у. славу Бога Оца. Амин.)

(народ за време причешћа свештенства у олтару пева причастен)

Ђакон: Са страхом Божјим и вером приступите.

Народ: Благословен грјадиј во имја Господње, Бог Господ и јависја нам.

(Благословен који долази у име Господње: Бог је Господ и јави се нама).

Тада приступају верни и говоре ча свештениксм молитву пред свето Причешће:

МОЛИТВА ПРЕ ПРИЧЕШЋА
Верујем, Господе, и исповедам да си Ти ваистину Христос, Син Бога живога,
Који си дошао у свет да грешнике спасеш, од којих сам први ја. Још верујем да



је ово само пречисто Тело твоје, и ово сама часна Крв твоја. Стога Ти се молим:
помилуј ме, и опрости ми сагрешења моја, хотимична и нехотимична, учињена
речју и делом, свесно и несвесно, и удостој ме да се неосуђено причестим
пречистим Тајнама твојим на отпуштење грехова и на живот вечни.
Прими ме данас, Сине Божји, за прича-сника Тајне Вечере твоје, јер нећу казати
тајну непријатељима твојим, нити ћу Ти дати целив као Јуда, већ као разбојник
исповедам Те: помени ме, Господе, у Царству твоме.
Нека ми причешћивање светим Тајнама твојим, Господе, не буде на суд или на
осуду, већ на исцељење душе и тела. Амин.

Потом приступа верни народ, а свештеник причешћујући их, за сваког посебице
говори:

Причешћује се слуга Божји (име) часним и пресветим Телом и Крвљу Господа и
Бога и Спаса нашега Исуса Христа на отпуштење грехова и на живот вечни.

И ђакон свакоме отире усне убрусом, а причасник потом узима нафору и враћа
се на своје место у цркви. И тако се сви причешћују.

Притом се пева: Тјело Христово примите, источника бесмертнаго вкусите,
вкусите и видите јако благ Господ. Алилија, алилуија, алилуија.

(Тело Христово примите, извора бесмртнога окусите. Окусите и видите да је
благ Господ. Алилуја, алилуја, алилуја).

После причешћа свештеник улази у олтар, н оставља свете Дарове на свети
Престо, и свештеник благосиља народ говорећн гласно: Спаси, Боже, народ твој
и благослови наслеђе твоје.

Народ: Видјехом свјет истиниј; пријахом Духа Небеснаго; обрјетохом вјеру
истинују, нераздјељњеј Тројицје поклањајемсја, та бо нас спасла јест.

(Видесмо Светлост истинску; примисмо Духа Небескога; нађосмо веру
истиниту, клањајући се нераздељивој Тројици, јер нас је Она спасла.)

Свештеник, поклонивши се и узевши свети путир. говори тихо: Благословен Бог
наш, и окренувши се према народу, продужује гласно: Свагда, сада и увек и у
векове векова.

Народ: Амин. Да исполњатсја уста наша хваљенија твојего Господи, јако да
појем славу твоју, јако сподобил јеси нас причаститисја, свјатим твојим
божественим безсмертним и животворјашчим тајнам: собљуди нас во твојеј
свјатињи, вес ден поучатисја правдје твојеј. Алилуја, Алилуја, Алилуја.

(Амин. Нека се испуне уста наша хвале твоје, Господе, да певамо славу твоју,
јер си нас удостојио да се причестимо светим твојим, божанским, бесмртним и
животворним Тајнама; сачувај нас у твојој светињи, да се сав дан поучавамо
правди твојој. Алилуја, алилуја, алилуја.)



Ђакон: Примивши божанске, свете, пречисте, бесмртне, небеске, и животворне,
страшне Христове Тајне, стојећи смерно, достојно заблагодаримо Господу.

Народ: Господе, помилуј.

Заштити, спаси, помилуј и сачувај нас, Боже, благодаћу твојом.

Народ: Господе, помилуј.

Измоливши сав дан савршен, свет, миран и безгрешан, сами себе и једни друге и
сав живот свој Христу Богу предајмо.

Народ: Теби, Господе.

Онда свештеник, говори благодарну молитву:

МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧЕШЋА СВИХ

Благодаримо Ти, човекољубиви Владико, добротворе душа наших, што си нас и
у данашњи дан удостојио твојих небеских и бесмртних Тајни. Исправи пут наш,
утврди све нас у страху твоме, сачувај живот наш, учврсти кораке наше,
молитвама и молењима славне Богородице и Приснодјеве Марије и свих Светих
твојих.

Свештеник: Јер си Ти освећење наше, и Теби славу узносимо, Оцу и Сину и
Светоме Духу, сада и увек и у векове векова.
Народ: Амин.

Затим се окреће народу и говори: У миру изиђимо.

Народ: О имени Господњи. (У име Господње)

Ђакон: Господу се помолимо.

Народ: Господе, помилуј.

Свештеник излази, стаје иза амвона и говори гласно заамвону молитву:

ЗААМВОНА МОЛИТВА

Господе, Ти благосиљаш оне који, Тебе благосиљају, и освећујеш оне који се у
Тебе уздају, спаси народ свој и благослови наслеђе своје, чувај пуноћу Цркве
своје, освети оне који љубе красоту дома твога; Ти их прослави божанском
силом твојом, и не остави нас који се у Тебе надамо; даруј мир свету твоме,
Црквама твојим, свештеницима и свима људима твојим. Јер сваки добри дар, и
сваки савршени поклон одозго је, силази од Тебе, Оца Светлости, и Теби славу
и благодарење и поклоњење узносимо, Оцу и Сину и Светоме Духу, сада и увек
и у векове векова.



Народ: Амин. Буди имја Господње благословено от ниње и до вијека. (трипут)

(Амин. Нека је благословено име Господње од сада и довека.)

Свештеник благосиља народ: Благослов Господњи нека дође на вас, Његовом
благодаћу и човекољубљем, свагда, сада и увек и у векове векова.

Народ: Амин.

Свештеннк: Слава Теби, Христе Боже, надо наша, слава Теби.

Народ: Слава Оцу и Сину и Светоме Духу, и сада и увек и у векове векова.
Амин. Господе, помилуј. (3х) Оче благослови!

Свештеник: Васкрсли из мртвих Христос истинити Бог наш, молитвама
пречисте своје Матере, светих славних и свехвалних Апостола, светога оца
нашега Јована, архиепископа цариградскога, светога (чији је храм) и светога
(чији је дан), светих и праведних богоотаца Јоакима и Ане, и свих Светих, да
нас помилује и спасе као благ и човекољубив.

Народ: Амин.


