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СВЕТА ЕВХАРИСТИЈА
Англикански стандардни текст

Химна, псалам, или неки припев се може певати

Благословен био Бог Отац и Син и Свети Дух.
*И благословено Царство Његово свагда,
сада и увек. Амин.

Служитељ (и народ на позив)
Свемогући Боже, Теби су сва срца отворена, све жеље
знане и све тајне откривене: очисти мисли нашега срца
надахнућем Свога Светога Духа, да Те можемо савршено
волети, и достојно величати Твоје свето Име; кроз Исуса
Христа, Господа нашег. Амин.

Служитељ може читати Сажетак закона. Декалог се може
употребити уместо Сажетка закона. Прикладно је да се Декалог
чита током Адвента и Великог поста или у другим периодима
покоре.

Служитељ:
Почујте Господа Исуса Христа који каже:
„Воли Господа Бога твога свим срцем твојим, свом душом
твојом, сви мислима твојим. Ово је прва и највећа заповест.
А друга је као та. Воли ближњега свога као самога себе. О
овима двема заповестима виси цео Закон и сви
Пророци.“ (Матеј 22,37-40)

Служитељ: Господе помилуј или Кирие елеисон
Народ: *Христе помилуј Кристе елеисон
Службеник: Господе помилуј Кирие елеисон
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или

Службеник: Свети Боже, Свети Моћни, Свети Бесмртни
Народ: *Помилуј нас

Потом ће сви устати и изговорити или певати GLORIA IN
EXCELSIS или неку другу прикладну химну. Изоставља се у Периоду
Адвента и током Великог поста.

Нека је слава Богу на висини,
и на Земљи мир, међу људима добра воља.
Хвалимо Те, благосиљамо Те,
обожавамо Те, славимо Те,
захваљујемо Ти због славе Твоје велике,
о Господе Боже, Царе небески,
Боже Оче свемогући.
О Господе, јединородни Сине, Исусе Христе;
о Господе Боже, Јагње Божје, Сине Очев,
Ти си узео грехове света, помилуј нас.
Ти који си узео грехове света, прими наше молитве.
Ти који седиш с десне стране Бога Оца, помилуј нас.
Јер једино си Ти Свет;
једино си Ти Господ;
једино Ти, о Христе,
са Светим Духом, си преузвишен
у слави + Бога Оца. Амин.

Молитва дана
Служитељ: Господ са вама.
Народ: *И са духом твојим.
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Служитељ: Помолимо се.

Следе читања према Лекционару. Након сваког читања може
следити химна или црквена песма.

Читач: Реч је Господња.
Народ: *Богу хвала.

Псалам, химна или песма се могу певати.
Пре читања Еванђеља:

Служитељ: Свето Еванђеље по:
Народ: *Слава Теби Господе.

Након читања Еванђеља:

Служитељ: Еванђеље Господње.
Народ: *Слава Теби Христе.

Пре проповеди, проповедник може изрећи једну од следећих
инвокација:

Нека ти речи уста мојих и размишљања срца мога, буду угодни,
Господе, Стено моја и Откупитељу мој. (Псалам 19,15)

У име Оца и Сина и Светога Духа. Амин. (Матеј 28,19)

Недељама и на друге главне празнике следи Веровање (CREDO), сви
стоје.

Служитељ: Исповедимо своју веру речима
Никејско-цариградског веровања



4

ВЕРУЈЕМО 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, а не
створеног, једносушног Оцу, кроз Кога је све постало;

Који је ради нас људи и ради нашег спасења сишао са
небеса, и утеловио се од Духа Светога и Марије Деве, 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 и
Сина исходи, Који се са Оцем и Сином заједно поштује и
заједно слави, Који је говорио кроз пророке.

У једну свету, васељенску и Апостолску Цркву.
Исповедамо једно крштење за опроштење грехова.
Чекамо васкрсење мртвих. +
И живот будућег века. Амин!

Након сваког зазива молитве, присутни, према упутствима, могу
изговарати прикладан одговор.

Помолимо се за целу Христову Цркву на Земљи.

Свемогући и вечни Боже, поучени смо Речју Твојом да се
молимо и захваљујемо за све људе. Понизно Те молимо,
милостиво прими наше молитве. Увек надахњуј, молимо Те,



5

васколику Цркву духом истине, јединства и слоге; и подари
да сви који исповедају Твоје свето Име могу бити сложни у
истини Твоје свете Речи, и живети у јединству и побожној
љубави.

Господе у милости својој
*Чуј молитву нашу

Молимо Те да водиш народе света путевима
преведности; и да тако водиш и управљаш њихове вође, а
нарочито Н, нашег (председника / премијера / шефа
државе ), да Твој народ може уживати благослове слободе
и мира. Подари да наше вође могу непристрасно
примењивати правду, чувати интегритет и истину,
обуздавати зла и пороке, и одржавати истиниту веру.

Господе у милости својој
*Чуј молитву нашу

Подари милост, небески Оче, свим Епископима,
свештеницима и ђаконима, а нарочито Твоме слуги
(слугама) Н, нашем Архиепископу / Епископу / свештенику /
ђакону, итд., да својим животом и учењем, могу
објављивати Твоју истиниту и животворну Реч, и право и
правилно служити Твоје Свете тајне.

И свом народу подари Своју небеску милост, а
нарочито овој заједници, да покорног срца пуног
поштовања можемо чути и примити Твоју свету Реч, и
служити Ти у светости и праведности у све дане живота
свога.



6

Господе у милости својој
*Чуј молитву нашу

Помози, молимо Те, свима који исповедају Еванђеље
Царства Твога међу народима, и помози нам да испунимо
Твоју велику мисију; чинећи ученике од свих народа; учећи
их да буду послушни свему што си Ти заповедио.

Молимо Те да у Својој доброти, Господе, утешиш и
очуваш све који су у овоме пролазноме животу у
проблемима, тузи, потреби, болести, или било којој другој
невољи (посебно ____________).

Господе у милости својој
*Чуј молитву нашу

Сећамо се пред Тобом са захвалношћу, свих Твојих
слугу који су напустили овај живот у Твојој вери и
страхопоштовању Тебе: и благисиљамо Твоје свето Име
због свих који су у животу и смрти прослављали Тебе
(посебно: ); и молимо, подари нам милост да, радујући
се заједништву с њима, можемо следити њихов добар
пример, и са њима бити учесници Твога небескога Царства.

Господе у милости својој
*Чуј молитву нашу

Служитељ завршава следећом молитвом:

Небески Оче, услиши ове наше молитве ради Исуса Христа,
нашег јединог Посредника и Заступника, који живи и влада
са Тобом у јединству Светога Духа, сада и заувек. Амин.
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Обичај је да служитељ изговори Подстицај на прву недељу Адвента,
на прву недељу Великог поста и на недељу Свете Тројице.

Служитељ:
Сви ви који се истински и искрено кајете за своје грехове, и
желите да живите у љубави и миру са својим ближњима, и
намеравате да водите нови живот, следећи заповести Божје,
и ходајући светим путевима Његовим: приђите у вери и
понизно се исповедите свемогућем Богу.

или

Понизно исповедимо своје грехове Свемогућем Богу

Тишина
Ђакон и народ, клечећи заједно моле:

Свемогући Боже, Оче нашега Господа Исуса Христа,
створитељу и судијо свих нас:
Признајемо и кајемо се због многих наших грехова и
увреда,
које смо учинили мишљу, речју, и делом,

против Твог божанског величанства,
изазивајући Твој гнев и огорчење.
Искрено се кајемо за ове преступе.
Њихов терет је претежак за нас.
Помилуј нас, милостиви Оче,
ради Твога Сина нашег Господа Исуса Христа,
опрости нам све прошле грехове,
и подај нам да Ти служимо новим животом који ће Ти бити
угодан,
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на славу и част Твог имена; преко Исуса Христа нашег
Господа. Амин.

Епископ или свештеник стоје и говоре

Свемогући Бог, наш небески Отац,
који је у својој великој милости
обећао опроштење грехова свима који се искрено покају и
окрену Њему у истинитој вери,
нека вам се смилује,
опрости и избави вас од свих ваших грехова,
нека вас утврди и ојача у сваком добру,
и доведе у живот вечни;
кроз Исуса Христа, Господа нашег. Амин.

Служитељ потом може рећи једну или више следећих реченица,
претходно рекавши:

Чујмо Реч Божију упућену свима који му искрено дођу:

„Дођите к мени сви који сте уморни и оптерећени, и ја ћу
вас одморити.“ (Матеј 11,28)

„Јер Бог је тако заволео свет да је свог јединородног Сина
дао, да сваки – ко верује у њега – не пропадне, него да има
вечни живот. “ (Јован 3,16)

„Истинита је реч и достојна да је сви приме:Христос Исус
дође на свет да спасе грешнике... “ (1 Тимотеју 1,15)
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„Дечице моја, пишем вам ово да ви не згрешите. Ако ко
згреши, имамо заступника код Оца, Исуса Христа,
праведника. Он је жртва помирења за наше грехове... “
(1 Јованова 2,1.2)

Сви стоје. Служитељ говори народу:

Служитељ: Мир Господњи био увек са вама.
Народ: *И са духом твојим.

Тада се служитељи и народ могу међусобно поздравити, односно
изменити знак мира у име Господње.
Служитељ може започети ПРИНОС ДАРОВА узимајући један од
светописамских одломака.

Служитељ: Теби, Господе, припада величанство и моћ и
лепота и узвишеност и част, јер је твоје све што је на небу и
на земљи. Теби, Господе, припада царство, ти си узвишен
као поглавар над свима.

Народ: *Од тебе све долази, и дали смо ти оно што смо
из твоје руке примили. (1.Летописа 29,11.14)

Народ стоји. Председавајући, било да је епископ или свештенк,
пева или говори SURSUM CORDA:

Служитељ: Господ са вама
Народ: *И са духом твојим
Служитељ: Уздигнимо своја срца
Народ: *Уздижемо их Господу
Служитељ: Хвалу дајмо Господу Богу нашему
Народ: *Достојно је и праведно.
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Служитељ наставља:
ЗАИСТА је достојно, праведно и спасоносно, да увек и
свуда захваљујемо Теби, Оче Свемогући, Створитељу неба
и земље.

Властито Предсловље се пева или говори сваке недеље, и у другим
приликама,како је одређено.

Зато те хвалимо, удружујући своје гласове са Анђелима и
Арханђелима, и са свим Светима на небу, који увек певају
ову химну и објављују славу твога Имена:

Сви изговарају SANCTUS
Свет, Свет, Свет, Господ Бог Саваот.
Пуно је небо и земља славе Твоје.

Осана на висинама.
Благословен који долази у Име Господње.

Осана на висинама.

Народ стоји или клечи. Служитељ наставља:

СВА слава нека је Теби,
свемогући Боже, наш небески Оче,
јер си Ти, по Својој великој милости,
дао Свога јединога Сина Исуса Христа
да умре на крсту ради нашега откупљења;
који је тамо начинио (Својом понудом једном принетом)
потпуну,
савршену и довољну жртву,
понуду, и задовољење, за грехове целога света;
и установио, и у Своме Светом Еванђељу заповедио нам да
наставимо,
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стално сећање на Његову славну смрт и жртвовање, док не
дође поново:

Сада, о милостиви Оче, у твојој великој доброти,
Молимо Те да благословиш и посветиш, са твојом Речју и
Светим Духом, ове дарове хлеба и вина, да ми, примивши
их онако како их је установио Твој син наш Господ Исус
Христос,
за сећање на Његову смрт и страдање,
Можемо бити учесници Његовог преблагословеног Тела и
Крви.

Изговарајући речи установљења и посвећења хлеба, служитељ држи
хлеб или полаже руку на њега; изговарајући речи установљења и
посвете чаше, држи чашу или полаже руку над њом и над осталим
посудама са вином које треба бити посвећено.

Јер у ноћи када је издан, (а) узео је
хлеб; и када се захвалио, (б) резломио
га је, и дао Својим ученицима,
говорећи, УЗМИТЕ, ЈЕДИТЕ, (в) ОВО
ЈЕ МОЈЕ ТЕЛО,КОЈЕ СЕ ДАЈЕ ЗА
ВАС; ЧИНИТЕ ТО МЕНИ НА
СПОМЕН.

Исто тако, након вечере, (г) узео је
Чашу; и када се захвалио, дао им је,
говорећи, ПИЈТЕ ИЗ ЊЕ СВИ; ЈЕР (д)
ОВО ЈЕ МОЈА КРВ НОВОГА
ЗАВЕТА, КОЈА СЕ ПРОЛИВА ЗА

(а) Овде свештеник
треба да узме Патену у
руке.
(б) и овде да разломи
хлеб.
(в) и овде да положи
руку на сав хлеб.
(г) Овде треба да узме
чашу у руке.
(д) и овде треба да
положи руку на сваку
посуду, у којој има вина
за посвећење.
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ВАС И ЗА МНОГЕ, НА ОПРОШТЕЊЕ ГРЕХОВА;
ЧИНИТЕ ТО, КАД ГОД ПИЈЕТЕ, МЕНИ НА СПОМЕН.

Ради тога, Господе и Оче небески, по установљењу Твога
љубљенога Сина, нашега Спаситеља Исуса Христа, ми,
Твоје понизне слуге, пред Твојим божанским величанством,
са овим светим даровима, које Ти сада приносимо,
спомен који нам је Твој Син заповедио да чинимо; сећамо
се Његове благословене муке и драгоцене смрти, Његовог
моћног васкрсења и славног вазнесења и Његовог обећања
да ће доћи поново:

Искрено чезнемо за Твојом очинском добротом да
милостиво примиш ову нашу жртву хвале и захвалности;
молећи Те да по заслугама и смрти Твога Сина Исуса
Христа и по вери у његову Крв, ми, заједно са целом твојом
Црквом, задобијемо опроштење наших грехова и све друге
благослове произашле из Његове муке.

Овде приносимо и изручујемо Ти, О Господе, себе, наше
душе и тела, да буду прихватљива, и жива жртва; понизно
молећи да сви учесници у овој Светој Причести, достојно
приме драгоцено Тело и Крв Твога Сина Исуса Христа; да
Светим Духом будемо испуњени милошћу и небеским
благословом, и будемо једно тело са Њим, да би Он био у
нама, и ми у Њему.

И премда смо недостојни, због многих наших грехова, да
приностимо Теби било какву жртву, ипак молимо да
примиш ову нашу свету дужност и службу, немерећи наше
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заслуге, већ опраштајући наше преступе, по Христу Исусу
нашем Господу.

По Њему, са Њим и у Њему, у јединству Светога Духа, сва
слава и част је твоја, Свемогући Оче, сада и у све векове
векова. Амиин.

Служитељ: А сада, како нас је Спаситељ наш Христос
научио, усуђујемо се молити:

Оче наш, који си на небесима,
да се свети име Твоје;
да дође Царство Твоје;
да буде воља Твоја и на земљи као (што је) 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.
Јер је Твоје Царство и сила и слава у векове векова. Амин.

Служитељ ломи посвећени хлеб. Тренутак тишине.
Потом се пева или изговара:

Служитељ: (Алилуја) Жртвован је Христос, пасха наша.
Народ: *Светкујмо стога у Господу. (Алилуја)

Или

(Алилуја) Жртвован је Христос, пасха наша,
једном заувек на крсту за све.
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Народ: *Светкујмо стога у Господу. (Алилуја)

Алилуја се изоставља у периоду Великог поста, а може се
изоставити и у друго време, осим васкршњег.
Може се узети Молитва понизног приступања, којој се може
придружити народ:

Не усуђујемо се доћи
пред ову Трпезу Твоју, милостиви Господе,
верујући у сопствену праведност,
већ у Твоју изобилну и велику милост.
Нисмо достојни да покупимо ни мрвице испод Трпезе
Твоје.
Али Ти си исти Господ, коме је увек угодно да покаже
милост.
Подари нам, зато, милостиви Господе,
да тако једемо тело Твога љубљенога Сина Исуса Христа,
и да пијемо његову крв,
да наша грешна тела могу бити очишћена Његовим телом,
и наше душе опране Његовом предрагоценом крвљу,
и да можемо заувек пребивати у Њему, и Он у нама. Амин.

Може се изговарати или певати AGNUS DEI.

Јагње Божије, Који узе грехове света,
*помилуј нас.

Јагње Божије, Који узе грехове света,
*помилуј нас.

Јагње Божије, Који узе грехове света,
*даруј нам мир.

или
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Исусе, Јагње Божије,
*Помилуј нас

Исусе, носиоче грехова наших,
*Помилуј нас

Исусе, откупитељу света,
*Даруј нам мир.

Следи причест верника која се узима клечећи (побожно стојећи).

Светиње светима! Дарови Божји, за народ Божји.
(Узмите их са захвалношћу у спомен Христове крви за вас
и храните се њима са вером у својим срцима.)

или

Служитељ: Ево јагње Божије које уклања грехове света.
Блажени су они који су позвани на гозбу Јагњетову.
(Јован 1,29; Откривење 19,9.)

или

Приступите вером
примите Тело нашег Господа Исуса Христа
које је дао за вас
и Његову Крв коју је пролио за вас.
Једите и пијте
у помен да је умро на вас,
и храните се Њиме у срцима својим
вером и захвалношћу
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или

Исус је Јагње Божије
Који је узео грехове света.
Благословени су они који су позвани на Његову вечеру
*Господе, нисам достојан да Те примим,
само реци реч и бићу исцељен.

или

Божији свети дарови
За Божији свети народ
*Исус Христос је свет
Исус Христос је Господ
На славу Бога Оца.

Служитељи узимају Свету тајну Тела и Крви и одмах деле народу;
Хлеб и чаша се деле причесницима уз речи:

Тело нашега Господа Исуса Христа, које је било предао за
тебе, очувало душу и тело твоје за живот вечни. Узми и
једи ово са захвалношћу, на спомен Христове смрти за тебе,
и храни се од њега са вером у своме срцу.

Крв нашега Господа Исуса Христа, проливена је за тебе,
очувала душу и тело твоје за живот вечни. Пиј ово на
спомен Христове Крви за тебе проливене и буди захвалан.

Након причести, служитељ моли Попричесну молитву, којој се
може придружити народ.

Помолимо се.
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Свемогући и вечни Боже,
Захваљујемо ти што си нас нахранио, у овој Светој Тајни,
Духовном храном предрагоценога тела и крви Твојега Сина
нашег Спаситеља Исуса Христа;
И што си нас уверио, преко ове Тајне, о својој доброти
према нама;
И да смо прави удови отајственога тела Сина Твојега, и
благословена заједница вернога народа;
И да смо наследници, кроз наду, твога вечнога Царства.
Понизно те молимо, небески Оче,
Да нам помогнеш милошћу Својом,
Да можемо наставити у твом светом заједништву
И да можемо чинити све оне добре ствари у којима си нам
наменио да ходимо;
Кроз Исуса Христа наашег Господа,
Коме са Тобом и Светим Духом нека је част и слава, сада и
заувек. Амин.

или

Небески Оче,
захваљујемо Ти што си нас нахранио духовном храном
предрагоценог тела и крви Твојега Сина нашега Спаситеља
Исуса Христа:
И уверио нас у овој Светој Тајни
да јесмо живи удови тела твога Сина,
И наследници твога вечнога Царства.
И сада Оче, пошаљи нас у свет да обављамо службу коју си
нам доделио,
Да Те волимо и служимо ти као верни сведоци Христа
нашег Господа.
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Њему, Теби и Светом Духу
Нека је част и слава сада и заувек. Амин.

Док народ клечи (побожно стоји), служитељ или епископ уколико је
присутан, отпусти народ са благословом.

Служитељ:
Мир Божији, који надилази свако разумевање, сачувао вам
срца и мисли у спознаји и љубави Бога и његовог Сина
Исуса Христа Господа нашега. И благослов Бога
свемогућега, (+) Оца и Сина и Светога Духа, нека сиђе на
вас и остане увек са вама. Амин.

Отпуст

Служитељ: Пођимо сада у име Христово.
Народ: *Богу хвала.

или

Служитељ: Идите у миру волећи и љубећи Господа.
Народ: *Богу хвала.

или

Служитељ: Пођимо сада у свет, радујући се у сили
Светога Духа.

Народ: *Богу хвала.

или
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Служитељ: Славимо Господа.
Народ: *Богу хвала.

Било којем облику отпуста, од васкршњег бдења до Дана Духова
може се додати „Алилуја, алилуја.“
Народ одговара: Богу хвала. Алилуја, алилуја.
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СВЕТА ЕВХАРИСТИЈА
Обновљени древни текст

Након заједничког исповедања Вере, наставља се по следећем

Након сваког зазива молитве, присутни, према упутствима, могу
изговарати прикладан одговор.

Молитве, Позив, Исповест и Отпуст греха, речи утехе и мира могу
по избору доћи након сакупљања прилога при Светој Еухаристији.

Након сваког мољења постоји време за свештенство и народ да
додају своје молитве, у тишини или наглас.

Служитељ изговара:
Помолимо се за Цркву и свет, говорећи, „Господе, у
милости Својој: чуј молитву нашу.“

Ђакон или именована особа изговара
За мир у целоме свету, и за добробит и јединство народа
Божјег, помолимо се Господу.

Тишина

Читалац Господе, у милости својој.
Народ Чуј молитву нашу.

За Н., нашег Архиепископа , и Н., нашег Епископа, и за сво
свештенство и народ наше дијецезе и заједнице, помолимо
се Господу.

Тишина
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Читалац Господе, у милости својој.
Народ Чуј молитву нашу.

За све оне који исповедају Еванђеље у земљи или у
иностранству; и за све оне који уче и подучавају друге,
помолимо се Господу.

Тишина

Читалац Господе, у милости својој.
Народ Чуј молитву нашу.

За нашу браћу и сестре у Христу који су прогоњени због
своје вере, помолимо се Господу.

Тишина

Читалац Господе, у милости својој.
Народ Чуј молитву нашу.

За наш народ, за оне који су на власти и за све у јавној
служби (посебно _____), помолимо се Господу.

Тишина

Читалац Господе, у милости својој.
Народ Чуј молитву нашу.

За све који су у невољи, тузи, потреби, болести или било
којој другој невољи ( посебно ______), помолимо се
Господу.



22

Тишина

Читалац Господе, у милости својој.
Народ Чуј молитву нашу.
За све оне који су напустили овај живот у сигурној нади
васкресења (посебно _____), у захвалности помолимо се
Господу,

Тишина

Читалац Господе, у милости својој.
Народ Чуј молитву нашу.

Служитељ завршава следећом молитвом

Небески Оче, услиши ове наше молитве ради Исуса Христа,
нашег јединог Посредника и Заступника, који живи и влада
са Тобом у јединству Светога Духа, сада и заувек. Амин.

Уобичајено је да служитељ изговара Позив прве недеље Адвента,
прве недеље Великог поста, и на Свету Триојицу.

Ђакон или друга за то одређена особа изговара следеће
Понизно исповедимо своје грехове Свемогућем Богу.

Тишина

Ђакон и народ клече по могућности и моле
Премилостиви Боже,
исповедамо да смо згрешили против Тебе
мишљу, речју и делом,
оним што смо учинили, и оним што смо пропустили да
учинимо.
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Нисмо Те волели свим срцем својим;
нисмо волели своје ближње као саме себе.
Искрено нам је жао и понизно се кајемо.
Ради свога Сина Исуса Христа,
смилуј се на нас и опрости нам;
да можемо уживати у Твојој вољи, и ходати Твојим
путевима,
на славу Имена Твога. Амин.

Епископ или свештеник стоји и изговара
Свемогући Бог, наш небески Отац, који је у Својој великој
милости обећао опроштење грехова свима који се искрено
покају и окрену се Њему истинитом вером, смиловао се на
вас, опростио вам и избавио вас од свих ваших греха,
учврстио вас и оснажио у сваком добру, у увео вас у живот
вечни; кроз Исуса Христа Господа нашег. Амин.

Служитељ потом може рећи једну или више следећих реченица,
претходно рекавши:

Чујмо Реч Божију упућену свима који му искрено дођу:

Дођите к мени сви који сте уморни и оптерећени, и ја ћу
вас одморити. (Матеј 11,28)

Јер Бог је тако заволео свет да је свог јединородног Сина
дао, да сваки – ко верује у њега – не пропадне, него да има
вечни живот. (Јован 3,16)

Истинита је реч и достојна да је сви приме: Христос Исус
дође на свет да спасе грешнике.
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(1 Тимотеју 1,15)

Дечице моја, пишем вам ово да ви не згрешите. Ако ко
згреши, имамо заступника код Оца, Исуса Христа,
праведника. Он је жртва помирења за наше грехове.
(1 Јованова 2,1.2)

Сви стоје. Служитељ говори народу:

Служитељ: Мир Господњи био увек са вама.
Народ: *И са духом твојим.

Служитељ може започети ПРИНОС ДАРОВА узимајући један од
светописамских одломака.

Служитељ: Теби, Господе, припада величанство и моћ и
лепота и узвишеност и част, јер је твоје све што је на небу и
на земљи. Теби, Господе, припада царство, ти си узвишен
као поглавар над свима.

Народ: *Од тебе све долази, и дали смо ти оно што смо
из твоје руке примили. (1.Летописа 29,11.14)

Народ стоји. Председавајући, било да је епископ или свештенк,
пева или говори SURSUM CORDA:

Служитељ: Господ са вама
Народ: *И са духом твојим
Служитељ: Уздигнимо своја срца
Народ: *Уздижемо их Господу
Служитељ: Хвалу дајмо Господу Богу нашему
Народ: *Достојно је и праведно.
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Служитељ наставља:

ЗАИСТА је достојно, праведно и спасоносно, да увек и
свуда захваљујемо Теби,
Оче Свемогући, Створитељу неба и земље.

Властито Предсловље се пева или говори сваке недеље, и у другим
приликама,како је одређено.

Зато те хвалимо, удружујући своје гласове са Анђелима и
Арханђелима, и са свим Светима на небу, који увек певају
ову химну и објављују славу твога Имена:

Сви изговарају SANCTUS

Свет, Свет, Свет, Господ Бог Саваот.
Пуно је небо и земља славе Твоје.

Осана на висинама.
Благословен који долази у Име Господње.

Осана на висинама.

Народ стоји или клечи. Служитељ наставља

Свети и милосрдни Оче: У Твојој бескрајној љубави
створио си нас за себе; и када смо сагрешили против Тебе и
постали подложни злу и смрти, послао си Свога јединог
Сина на свет ради нашег спасења; по Светоме Духу и
Девици Марији утеловио се и био међу нама. На крсту је
принео себе једном за све као наш Откупитељ, да Његовом
патњом и смрћу можемо бити спасени. Својим Васкрсењем
покидао је окове смрти, згазивши Пакао и Сатану под
Својим ногама. Као наш велики првосвештеник се вазнео
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са Твоје десне стране у слави, да можемо доћи са
поуздањем пред престолом милости.

При следећим речима које се односе на хлеб, Служитељ га држи, или
полаже руку на њега, и овде * може разломити хлеб; и при речима
које се односе на чашу, држи или полаже руку на чашу и сваку другу
посуду у којој је вино за посвећење.

Оне ноћи када је био издан, наш Господ Исус Христ је узео
хлеб; и захваливши се, разломио га, * и дао га Својим
ученицима, говорећи, „Узмите, и једите; ово је моје Тело
које се даје за вас: Чините то мени на спомен.“

Након вечере, Исус је узео чашу, и захваливши се, дао им је,
говорећи, „Пијте ово, сви; јер ово је моја Крв Новога
Савеза, која се пролива за вас, и за многе, за опроштење
грехова: Кад год је испијате, чините то мени на спомен.“
Зато објављујемо тајну вере:

Служитељ и народ

Христос је умро.
Христос је васкрсао.
Христос ће доћи поново.

Прослављамо сећање нашег откупљења, О Оче, у овој
жртви хвале и захваљивања и приносимо ти ове дарове.

Посвети их твојом Речју и Светим Духом ове дарове да нам
могу постати Тело и Крв Твога Сина, Исуса Христа.
Посвети такође и нас, да достојни примимо ове Тајне, и
постанемо једно тело са Њим, да Он може бити у нама, и
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ми у Њему. И доведи нас са свим Својим светима у пуноћу
Твога небескога Царства, где ћемо видети свога Господа
лицем у лиц.е

Све ово молимо кроз твога Сина Исуса Христа: По Њему, и
са Њим, и у Њему, у јединству Светога Духа, сва част и
Слава нека је Теби, Свемогући Оче, сада и заувек. Амин.

Служитељ: А сада, како нас је Спаситељ наш Христос
научио,усуђујемо се молити:

Сви: Оче наш, који си на небесима,
да се свети име Твоје;
да дође Царство Твоје;
да буде воља Твоја и на земљи као (што је) 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.
Јер је Твоје Царство и сила и слава у векове векова. Амин.

Служитељ ломи посвећени хлеб
Тишина.
Затим се пева или изговара

Служитељ: (Алилуја)
Христос наша Пасха је жртвован за нас
Народ: Славимо стога у Господу (Алилуја)

или



28

Служитељ: (Алилуја)
Христос наше Пасхално Јагње, жртвован је за нас. нас, једном за све на крсту.
Народ: Славимо стога у Господу (Алилуја)

У Великом посту, Алилуја се изиставља, и може се изоставити и у
друим периодима, остим током периода Васкрса.

Служитељ и народ заједно моле:

Не усуђујемо се доћи пред ову Трпезу Твоју, милостиви
Господе,
верујући у сопствену праведност,
већ у Твоју изобилну и велику милост.
Нисмо достојни да покупимо ни мрвице испод Трпезе
Твоје.
Али Ти си исти Господ, коме је увек угодно да покаже
милост.
Подари нам, зато, милостиви Господе,
да тако једемо тело Твога љубљенога Сина Исуса Христа,
и да пијемо његову крв,
да наша грешна тела могу бити очишћена Његовим телом,
и наше душе опране Његовом предрагоценом крвљу,
и да можемо заувек пребивати у Њему, и Он у нама. Амин.

Јагње Божије,Који узе грехове света,
*помилиј нас.

Јагње Божије, Који узе грехове света,
*помилуј нас.

Јагње Божије, Који узе грехове света,
*даруј нам мир.



29

или

Премилостиви Господе,
Твоја нас љубав позива да приђемо.
Наше су руке биле нечисте,
наша срца неприпремљена;
нисмо били достојни
ни сакупити мрвице испод Твоје трпезе.
Али си Ти, Господе, Бог нашега спасења,
који делиш Свој хлеб са грешницима.
Зато нас очисти и нахрани
драгоцениим телом и крвљу Твојега Сина,
да Он може живети у нама и ми у Њему;
и да ми, са свом заједницом Христовом,
можемо седети и јести у Твоме Царству.
Амин.

Исусе, Јагње Божије
*Помилуј нас

Исусе, носиоче грехова наших
*Помилуј нас.

Исусе, откупитељу света,
*Даруј нам мир

Следи причест верника која се узима клечећи (побожно стојећи).

Приступите вером
Примите Тело нашег Господа Исуса Христа које је дао за
вас и Његову Крв коју је пролио за вас.
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Једите и пијте у помен да је умро за вас и храните се Њиме
у срцима својим вером и са захвалношћу.

или

Исус је Јагње Божије Који је узео грехове света.
Благословени у они који су позвани на Његову вечеру.
*Господе, нисам достојан да Те примим, само реци реч и
бићу исцељен.

или

Божији свети дарови
За Божији свети народ
*Исус Христос је свет
Исус Христос је Господ
На славу Бога Оца.

или

Светиње светима!
Дарови Божји, за народ Божји.
(Узмите их са захвалношћу у спомен Христове крви за вас
и храните се њима са вером у својим срцима.)

или

Ево јагње Божије које уклања грехове света.
Блажени су они који су позвани на гозбу Јагњетову.
(Јован 1,29; Откривење 19,9.)

Служитељи узимају Свету тајну Тела и Крви и одмах деле народу;
Хлеб и чаша се деле причесницима.
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Тело Христово, хлеб небески
Крв Христова, чаша спасења

Након Причести, Служитељ изговара

Помолимо се.

Служитељ и народ

Небески Оче,
захваљујемо Ти што си нас нахранио духовном храном
предрагоценога Тела и Крви Твога Сина нашега Спаситеља
Исуса Христа;
и што си нас уверио у овим Светим Тајнама
да смо живи удови Тела Твојега Сина,
и наследници Твога вечнога Царства.
А сада, Оче, пошаљи нас у свет да чинимо послове које си
нам дао,
да Те волимо и служимо као верни сведоци Христа Господа
нашег.
Њему, Теби, и Светоме Духу,
нека је сва част и слава, сада и заувек. Амин

Док народ клечи (побожно стоји), служитељ или епископ уколико је
присутан, отпусти народ са благословом.

Мир Божији, који надилази свако разумевање, сачувао вам
срца и мисли у спознаји и љубави Бога и његовог Сина
Исуса Христа Господа нашега.

И благослов Бога свемогућега, (+) Оца и Сина и Светога
Духа, нека сиђе на вас и остане увек са вама. Амин.
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Служитељ: Пођимо сада у име Христово.
Народ: *Богу хвала.

или

Идите у миру волећи и љубећи Господа.
*Богу хвала.

или

Пођимо сада у свет, радујући се у сили Светога Духа.
*Богу хвала.

или

Славимо Господа.
*Богу хвала.

Било којем облику отпуста, од васкршњег бдења до Дана Духова
може се додати „Алилуја, алилуја.“
Народ одговара: Богу хвала. Алилуја, алилуја.
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НАПОМЕНЕ

Поздрави за посебне прилике

Уобичајени поздрави се могу заменити поздравима примереним
периоду или прилици, као што су следећи

За период адвента
Заиста Господ долази ускоро
*Амин. Да, дођи Господе Исусе (Откривење 22,20)

Од Божића до Сретења
Роди нам се дете
*Син нам се даде (Исаија 9,6)

Од Пепељасте среде до Цветнице
или у приликама покајања
Благословен Господ који прашта све наше грехове
*Милост је Његова заувек

За Велику седмицу
Благословен Бог наш
*Сада и заувек. Амин.

Од Васкрса до Духова
Алилуја! Христос васкрсе.
*Ваистину Господ васкрсе. Алилуја!

За дан Духова и за прилике Потврђења и Заређења
Господ ће излити Свога Духа на свако тело
*и пророковаће ваши синови и ваше кћери.
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Ваши старци сањаће снове,
*а ваши младићи имаће виђења.
Тада ћете знати да је Господ усред Израела
*да је Он Господ и да нема другога
И тако ће се догодити
*да свако ко призове Господње Име биће спасен.

(Јоил 2,27.28.32; Дела 2,17.21)

За Све свете и друге пригодне прилике
Достојан је Господ Бог наш
*да прими славу и част и силу. (Откривење 4,11)
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БЛАЖЕНСТВА

Блаженства се могу читати уместо Декалога и Сажетка Закона
Тишина следи иза сваког блеженства

Чујмо благослове нашега Господа над онима који Га следе

Блажени су сиромашни духом, јер је њихово Царство
небеско.

Блажени су тужни, јер ће се они утешити.

Блажени су кротки, јер ће они наследити земљу.

Блажени су гладни и жедни правде, јер ће се наситити.

Блажени су милостиви, јер ће они бити помиловани.

Блажени су чисти срцем, јер ће они Бога видети.

Блажени су миротворци, јер ће се они синови Божији
назвати.

Блажени су прогнани правде ради, јер је њихово Царство
небеско.

Блажени сте кад вас, Мене ради, руже и прогоне и, лажући,
набеде сваким злом. Радујте се и веселите се, јер је награда
ваша велика на небесима; јер су тако прогонили пророке
који су били пре вас.
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Исповедимо своје многе грехе и преступе да бисмо следили
овај пут истине и живота.
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МОЛИТВЕ

ПОСЛАНИЦЕ И ЕВАНЂЕЉА

КРОЗ ЛИТУРГИЈСКУ ГОДИНУ

Молитве, Посланице и Еванђеља која у одређена за недељу,
користиће се кроз целу недељу, уколико није другачије наглашено.

Молитва одређена за било коју недељу или празник, може се
користити за Вечерњу молитву дан уочи празника.
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ПЕРИОД АДВЕНТА

Прва недеља Адвента
Молитва: Свемогући Боже, подари нам милост да можемо
одбацити дела таме и ставити на себе оклоп светлости, сада
у овом смртном животу у коме нас је Твој Син Исус
Христос посетио са највећом понизношћу, да бисмо
последњега дана, када поново дође у својој узвишеној
Слави, да суди живима и мртвима, могли устати у вечни
живот, кроз Њега који живи и влада са Тобом и Светим
Духом, сада и увек. Амин.

*Ова молитва се понавља свакога дана, након осталих Молитви
у Адвенту, све до Божића.

Посланица: Римљанима 13,8-14.
Еванђеље:Матеј 21,1-13.

Друга недеља Адвента
Молитва: Благословени Господе, који си дао сво Свето
писмо да буде написано нама за поуку; дај нам мудрости да
га чујемо, читамо, упамтимо, учимо и обрађујемо у себи, да
са стрпљењем и утехом Твоје свете Речи, можемо усвојити
и увек чврсто држати благословену наду у вечни живот,
који си нам подарио у нашем Спаситељу Исусу Христу.
Амин.

Посланица: Римљанима 15,4-13.
Еванђеље: Лука 21,25-33.
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Трећа недеља Адвента
Молитва: О Господе Исусе Христе, који си за свој први
долазак послао свог гласника да припреми пут пред Тобом;
дај да служитељи и управитељи Твојих тајни могу исто
тако припремити и спремити пут за Тебе, окрећући срца
непокорника мудрости праведника, да бисмо за Твој други
долазак да судиш свету, били прихваћени у Твојим очима,
који живиш и владаш са Оцем и Светим Духом, један Бог у
векове векова. Амин.

Посланица: 1.Коринћанима 4,1-5.
Еванђеље:Матеј 11,2-10.

Четврта недеља Адвента
Молитва: О Господе, уздигни, молимо Те, моћ своју, и
дођи међу нас, и помози нам силом великом; да нам, иако
смо кроз наше грехе и поквареност, веома спутани у трци
која је поставеља пред нас, Твоја изобилна милост помогне
и избави нас; кроз Исуса Христа нашег Господа, коме, са
Тобом и Светим Духом, нека је слава у векове векова.
Амин.

Посланица: Филипљанима 4,4-7.
Еванђеље: Јован 1,19-28.

ПЕРИОД БОЖИЋА

Рођење Господње - Божић
(25.децембар)

Молитва: Свемогући Боже, који си нам дао свог
јединорођеног Сина да преузме нашу природу на себе и да
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у ово време буде рођен од чисте девице; подари нам да,
будући обновљени и учињени Твојом децом посвојењем и
милошћу, будемо свакога дана обнављани Твојиим Светим
Духом; кроз истог нашег Господа Исуса Христа, који
живи и влада с Тобом и истим Светим Духом, увек један
Бог у векове векова. Амин.

Посланица: Јеврејима 1,1-12.
Еванђеље: Јован 1,1-14.

*Уколико се слави Света Евхаристија два пута на Божић,
следећа молитва са читањима се треба употребити

Молитва: О Боже, радујеш нас годишњом прославом
рођења Твојега јединороднога Сина Исуса Христа; дозволи
да док радосно примамо Њега за свог Откупитеља, да
бисмо могли са поуздањем да Га гледамо када додђе да
буде наш Судија, који живи и влада са Тобом и Светим
Духом, један Бог, у векове векова. Амин.

Посланица: Тит 2,11-15.
Еванђеље: Лука 2,1-14.

Свети Стефан, ђакон и мученик
(26.децембар)

Молитва: Подари, Господе, да у свим нашим патњама овде
на Земљи, за сведочанство Твоје истине, можемо верно
гледати ка небесима и вером посматрати славу која ће се
открити; и да, бивајући испуњени Светим Духом, можемо
умети да волимо и благосиљамо оне који нас гоне, по
примеру Твога првог мученика Светог Стефана, који се за



41

своје убице молио Теби, о благословени Исусе, који стојиш
с десне стране Бога и помажеш свима онима који пате за
Тебе, нашег јединог Посредника и Заступника. Амин.

Посланица: Дела 7,55-60.
Еванђеље:Матеј 23,34-39.

Свети Јован, апостол и еванђелиста
(27.децембар)

Молитва:Милосрдни Господе, усрдно Те молимо да
обасјаш Својом светлошћу Цркву своју, да бивајући
просветљени учењем Твога благословеног Апостола и
Еванђелисте Светог Јована, може ходити у Светлу Твоје
истине, да може на крају стећи вечни живот; кроз Исуса
Христа, Господа нашег. Амин.

Посланица: 1.Јованова 1,1-10.
Еванђеље: Јован 21,19б-25.

Невина дечица
(28.децембар)

Молитва: Свемогући Боже, који си из уста деце и
новорођенчади произвео хвалу, и учинио да деца својом
смрћу прославе Тебе: усмрти и убиј сваку порочност у нама
и оснажи нас милошћу Својом, да чистотом својих живота
и постојаношћу вере своје све до смрти, можемо славити
Твоје свето Име; кроз Исуса Христа, нашег Господа. Амин.

Посланица: Откривење 14,1-5.
Еванђеље:Матеј 2,13-18.
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*Ако има још дана пре недеље која следи Божић, прва
Посланица и Еванђеље за Божић ће се тада користити.

Прва недеља након Божића
Молитва: Свемогући Боже, који си нам дао свог
јединорођеног Сина да преузме нашу природу на себе и да
у ово време буде рођен од чисте девице; подари нам да,
будући обновљени и учињени Твојом децом посвојењем и
милошћу, будемо свакога дана обнављани Твојиим Светим
Духом; кроз истог нашег Господа Исуса Христа, који
живи и влада с Тобом и истим Светим Духом, увек један
Бог у векове векова. Амин.

Посланица: Галатима 4,1-7.
Еванђеље:Матеј 1,18-25.

Обрезање Господње
(1.јануар)

Молитва: Свемогући Боже, који си дао Свог
благословеног Сина да буде обрезан и послушан закону
ради људи; подари нам истинско обрезање Духом, да би
нашим срцима и свим нашим удовима умревши за све
овоземаљске и телесне пожуде, могли у свим стварима
бити послушни Твојој благословеној вољи; кроз истог
Твога Сина Исуса Христа, Господа нашег. Амин.

Посланица: Филипљанима 2,9-13.
Еванђеље: Лука 2,15-21.
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Друга недеља након Божића*
Молитва: Свемогући Боже, који си на нас излио ново
светло твоје утеловљене Речи; дозволи нам да исто светло
запаљено у нашим срцима може сијати у нашим животима;
кроз Исуса Христа нашег Господа. Амин.

Посланица: Исаија 61,1-3.
Еванђеље:Матеј 2,19-23.

*Употребљава се на недељу која је између Обрезања - 1.јануар и
Богојављења - 6.јануар

ПЕРИОД БОГОЈАВЉЕЊА

Богојављење,
или

Христово објављивање незнабошцима
(6.јануар)*

Молитва: О Боже, који си вођством звезде открио Свога
јединорођеног Сина незнабошцима; подари нам милостиво
да ми, који Те сада знамо по вери, можемо након овог
живота примити плодове Твога славног Божанства; кроз
Исуса Христа, Господа нашега. Амин.

Посланица: Ефесцима 3,1-12.
Еванђеље:Матеј 2,1-12.

*Иста Посланица и Еванђеље ће се служити све до следеће
недеље.
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Молитва се може користити такође и на Прву недељу након
Богојављења, а пре Зборне молитве

Прва недеља након Богојављена
Молитва: О Господе, усрдно Те молимо, да примиш
молитве Твога народа који Те призива; подари да могу
видети и знати које ствари требају чинити, и такође да могу
имати милост и силу да то верно чине, кроз Исуса Христа,
Господа нашег. Амин.

Посланица: Римљанима 12,1-5.
Еванђеље: Лука 2,41-52.

Друга недеља након Богојављена
Молитва: Свемогући и вечни Боже, који управљаш свиме
на небесима и земљи, милостиво почуј молитве народа
Својега и подари нам мир Свој у све дане наших живота;
кроз Исуса Христа, Господа нашег. Амин.

Посланица: Римљанима 12,6-16.
Еванђеље:Марко 1,1-11.

Трећа недеља након Богојављена
Молитва: Свемогући и вечни Боже, погледај милостиво на
наше слабости и у свим нашим невољама и потребама,
посегни десницом Својом, помози нам и одбрани нас; кроз
Исуса Христа, Господа нашег. Амин.

Посланица: Римљанима 12,16-21.
Еванђеље: Јован 2,1-11.
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Четврта недеља након Богојављена
Молитва: О Боже, који знаш да смо у тако многобројним и
великим опасностима, да се у слабости своје природе не
можемо увек одржати усправно; подари нам снагу и
заштиту да нас подрже у свим нашим невољама, и изведи
нас кроз сва искушења; кроз Исуса Христа, Господа нашег.
Амин.

Посланица: Римљанима 13,1-7.
Еванђеље:Матеј 8,1-13.

Пета недеља након Богојављена
Молитва: О Господе, усрдно Те молимо да непрестано
чуваш Своју Цркву и народ у Својој истинитој вери, да они
који се поуздају само у наду Твоје небеске милости, могу
увек бити у заштити Твоје моћне Силе; кроз Исуса Христа,
Господа нашег. Амин.

Посланица: Колошанима 3,12-17.
Еванђеље:Матеј 13,24-30.

Шеста недеља након Богојављења
Молитва: О Боже, чији се благословени Син отеловио да
би уништио дела ђавоља и учинио нас синовима Божјим и
наследницима вечнога живота; подари нам, усрдно те
молимо, да у овој нади можемо бити очишћени као што је
Он чист; да, када дође поново у сили и слави, можемо
бити учињени сличнима Њему, у вечном и славном
Царству Његовом; где са Тобом, о Оче и Тобом, о Душе
свети, живи и влада, увек један Бог у векове векова. Амин.
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Посланица: 1.Јованова 3,1-8.
Еванђеље:Матеј 24,23-31.

РАЗДОБЉЕ ПРЕД ПОЧЕТАК ВЕЛИКОГ ЧАСНОГ
ПОСТА

Недеља названа Седамдесетница
или трећа недеља пре Великог часног поста

Молитва: О Господе, усрдно Те молимо да са наклоношћу
чујеш молитве свога народа; да ми, који смо праведно
кажњени за преступе своје, можемо бити милостиво
избављени Твојом добротом, на славу имена Твога; кроз
Исуса Христа, Господа нашег, који живи и влада са Тобом
и Светим Духом, један Бог у векове векова. Амин.

Посланица: 1.Коринћанима 9,24-27.
Еванђеље:Матеј 20,1-16.

Недеља названа Шездесетница
или друга недеља пре Великог часног поста

Молитва: О Господе Боже, који видиш да не стављамо
поверење ни у чему што чинимо; милостиво нам подари
да будемо Твојом моћи одбрањени од сваке невоље; кроз
Исуса Христа, Господа нашег. Амин.

Посланица: 2.Коринћанима 11,19-31.
Еванђеље: Лука 8,4-15.
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Недеља названа Педесетница
или недеља пре Великог часног поста

Молитва: О Господе, који си нас подучио да све што без
љубави, не вреди ничему; пошаљи Свога Светога Духа и
улиј у наша срца предрагоцен дар љубави, везу мира и
сваке врлине, без које је свако ко живи као мртав пред
Тобом. Подари нам ово ради Свога јединог Сина, Исуса
Христа. Амин.

Посланица: 1.Коринћанима 13,1-13.
Еванђеље: Лука 18,31-43.

ВЕЛИКИ ЧАСНИ ПОСТ

Први дан Великог часног поста, Пепељаста среда
Молитва: Свемогући и вечни Боже, који не мрзиш ни на
шта што си створио и прашташ све грехове онима који се
кају; учини и створи у нама нова и покајна срца, да жалећи
искрено над својим гресима и признајући своје слабости,
можемо од Тебе, Бога сваке милости, добити потпуну
обнову и опроштење; кроз Исуса Христа, Господа нешег..
Амин.

*Ова молитва се изговара свакога дана у Великом часном посту,
након Молитве дана, све до Цветнице.

Посланица: Јоил 2,12-17.
Еванђеље:Матеј 6,16-21.
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*Иста Молитва са читањима ће се користити свакога дана, све
до наредне недеље, осим на дан Св.Матије

Прва недеља Поста
Молитва: О Господе, који си нас ради постио четрдесет
дана и ноћи; подари нам милост да у нашем одрицању,
наше тело бивајући подерђено Духу, увек можемо бити
покорни Твоме Божанском делању у праведности и
истинској светости, ради Твоје части и славе, који живиш и
владаш са Оцем и Светим Духом, један Бог у векове векова.
Амин.

Посланица: 2.Коринћанима 6,1-10.
Еванђеље:Матеј 4,1-11.

Друга недеља Поста
Молитва: Свемогући Боже, који видиш да немамо
сопствених моћи да себи помогнемо; сачувај нас споља у
нашим телима и изнутра у нашим душама; да будемо
заштићени од свих невоља које могу снаћи тело и свих злих
помисли које могу напасти и повредити душу; кроз Исуса
Христа, Господа нашег. Амин.

Посланица: 1.Солуњанима 4,1-8.
Еванђеље:Матеј 15,21-28.

Трећа недеља Поста
Молитва: Усрдно Те молимо, свемогући Боже, погледај на
искрене жеље Својих покорних слугу и посегни десницом
славе Своје и одбрани нас од непријатеља наших; кроз
Исуса Христа, Господа нашег. Амин.
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Посланица: Ефесцима 5,1-14.
Еванђеље: Лука 11,14-28.

Четврта недеља Поста
Молитва: Подари нам, усрдно Те молимо, свемогући Боже,
да ми, који по својим злим делима заслужујемо да будемо
кажњени, утехом милости Твоје можемо бити помиловани;
кроз Господа нашег и Спаситеља Исуса Христа. Амин.

Посланица: Галатима 4,21-31.
Еванђеље: Јован 6,1-14.

ВЕЛИКА НЕДЕЉА

Пета недеља Поста
Другачије звана Недеља Страдања

Молитва: Усрдно Те молимо, свемогући Боже да
милостиво погледаш на Свој народ; да по Твојој великој
доброти могу увек бити вођени и сачувани у души и телу;
кроз Исуса Христа, Господа нашег. Амин.

Посланица: Јеврејима 9,11-15.
Еванђеље: Јован 8,46-59.

Недеља пред Васкрс
Другачије звана Цветна недеља - Цветница

Молитва: Свемогући и вечни Боже, који си ради своје
брижне љубави према човечанству послао Свога Сина,
Спаситеља нашег Исуса Христа да на себе узме наше тело
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и умре на крсту, да би цело човечанство следило пример
Његове велике понизности; милостиво нам подари да
можемо следити пример Његове стрпљивости и
учествовати у Његовом васкресењу; кроз истога Исуса
Христа, Господа нашег. Амин.

*Ова Молитва се моли свакога дана, након Молитве одређене за
дан, све до Великог петка.

Посланица: Филипљанима 2,5-11.
Еванђеље:Матеј 27,1-54.

*Такође, Матеј 21,1-17 се може читати уместо наведеног.

Велики понедељак
Молитва: Свемогући Боже, чији предрагоцени Син није
отишао у радост већ је прво патио, и ушао у славу пре него
је распет; милостиво дозволи да ми, ходајући путем крста,
не нађемо ништа друго него пут живота и мира; кроз истог
Сина Твојега Исуса Христа нашег Господа. Амин.

Посланица: Исаија 63,1-19.
Еванђеље:Марко 14,1-72.

Велики уторак
Молитва: О Господе Боже, чији је благословени Син, наш
Спаситељ, предао себе не одвративши своје лице од
срамоте; удели нам милост да радосно преузмемо патње
садашњег времена, у пуној сигурности славе која ће бити
откривена; кроз истога Твојега Сина Исуса Христа нашег
Господа. Амин.
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Посланица: Исаија 50,5-11.
Еванђеље:Марко 15,1-39.

Велика среда
Молитва: Помози нам милостиво Својом помоћи, о
Господе Боже нашега спасења; да можемо ући са радошћу
рамишљајући о оним моћним делима, којима си нам Ти дао
живот и бесмртност; кроз Исуса Христа нашег Господа.
Амин.

Посланица: Јеврејима 9,16-28.
Еванђеље: Лука 22,1-71.

Велики четвртак
Молитва: Свемогући Оче, чији је драги Син, оне ноћи пре
Своје патње, установио Свету Тајну Својега Тела и Крви;
Милостиво дозволи да можемо захвално примити Тајне
сећајући се Њега, који је у Светим Тајнама дао нам залог
вечног живота; исти Твој Син Исус Христос наш Господ,
који сада живи и влада са Тобом и Светим Духом, један Бог,
без краја. Амин.

Посланица: 1.Коринћанима 11,23-26.
Еванђеље: Лука 23,1-49.
Или Јован 13,1-15.
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Велики петак
Молитве:
Боже, усрдно Те молимо, милостиво погледај на ову Своју
породицу, ради које је наш Гопод Исус Христос био рад да
се преда да буде издан, да се да у руке злих људи и да
истрпи смрт на крсту; који сада живи и влада са Тобом и
Светим Духом, увек један Бог у векове векова. Амин.

Свемогући и вечни Боже, чијим је Духом целокупно тело
Твоје цркве вођено и посвећено; прими наша преклињања и
наше усрдне молитве које приносимо пред Тебе, за све
људе у Твојој светој Цркви, да Ти сваки њен члан, у свом
позиву и служби може верно и побожно служити; кроз
Господа нешег и Спаситеља Исуса Христа. Амин.

О милостиви Боже, који си створио све људе и који не
мрзиш ни на шта што си створио, нити желиш смрт
грешника, већ да се преобрати и живи; смилуј се (свим
Јеврејима, муслиманима, неверницима и јеретицима) свима
који не познају Тебе онако како си се открио у Еванђељу
Твојега Сина. Узми од њих свако незнање, тврдоћу срца и
презир према Твојој Речи; и доведи их кући, благословени
Господе, у стадо Твоје, да могу бити једно под једним
пастиром, Исусом Христом, Господом нашим, који живи и
влада са Тобом и Светим Духом, један Бог у векове векова.
Амин.

Посланица: Јеврејима 10,1-25.
Еванђеље: Јован 19,1-37.
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Велика субота
Молитва: Подари, о Господе, као што смо крштени у смрт
Твога благословенога Сина, Спаситеља нашега Исуса
Христа, да сталним умирањем наших покварених жеља,
можемо бити сахрањени са Њим; и да кроз гроб и капије
смрти можемо проћи у наше радосно васкресење; по
Његовим заслугама, који је умро, сахрањен и устао поново
за нас, Твога Сина, Исуса Христа, Господа нашег. Амин.

Посланица: 1.Петрова 3,17-22.
Еванђеље:Матеј 27,57-66.

ВАСКРС
ВАСКРЕСЕЊЕ ГОСПОДА НАШЕГА ИСУСА

ХРИСТА
ПАСХА

Током Јутарње моливе, уместо Venite, може сле користит следеће.

Христ, наша пасха је жртвован за нас,
*зато обедујмо,

не са старим квасцем, нити са квасцем злобе и
покварености,

*већ са бесквасним хлебом искрености и истине.
1 Коринћанима 5,7.

Христ, уздигнут из мртвих не умире више,
*смрт више нема моћи над њим.

Јер умревши, умро је за грехе једмон,
*али живећи, живео је за Бога.
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Исто тако, тражите да будете истински мртви греху,
*али живи за Бога, кроз Исуса Христа, Господа нашег.

Римљанима 6,9.

Христ је устао из мртвих
*и постао првина оних који су уснули.

Јер, као што је човеком дошла смрт,
*човеком је такође дошло васкресење из мртвих.

Јер као што у Адаму сви умиру,
*исто ће тако у Христу сви бити оживљени.

1.Коринћанима 15,20.

Служитељ и народ заједно

Слава Оцу и Сину и Светоме Духу,
*како је било у почетку, тако и сада и у векове векова.
Амин.

Молитва: Свемогући Боже, који си кроз Свога
јединорођеног Сина Исуса Христа превазишао смрт и
отворио нам капије вечног живота; понизно Те молимо да,
као што нас чуваш по милости Својој, усадиш у наша срца
добре жеље, да са Твојом сталном помоћи можемо чинити
исто добро; кроз Исуса Христа, Господа нашег, који живи и
влада са Тобом и Светим Духом, увек, један Бог, у векове
векова. Амин.

*Ова молитва се моли свакодневно током Васкршње недеље.

Посланица: Колошанима 3,1-4.
Еванђеље: Јован 20,1-10.
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*Ако се Света Евхаристија два пута слави, следећа молитва са
читањима ће се употребити.

Молитва: О Боже, који си ради нашег откупљења дао
Својега јединорођенога Сина да умре на крсту, и који је
својим славним васкрсењем ослободио нас од силе нашега
непријатеља; подари нам да свакодневном умиремо греху,
да бисмо све више живели са Њим у радости Његовог
васкрсења; кроз истога Сина Твојега Христа нашег Господа.
Амин.

Посланица: 1.Коринћанима 5,6б-8.
Еванђеље:Марко 16,1-8.

Понедељак после Васкрса
Молитве:
Свемогући Боже, који си кроз Свога јединорођеног Сина
Исуса Христа превазишао смрт и отворио нам капије
вечног живота, понизно Те молимо да, као што нас чуваш
по милости Својој, усадиш у наша срца добре жеље, да са
Твојом сталном помоћи можемо чинити исто добро; кроз
Исуса Христа, Господа нашег, који живи и влада са Тобом
и Светим Духом, увек, један Бог, у векове векова. Амин.

О Боже, чији је благословени Син приказао Себе Својим
апостолима у ломљењу хлеба; Отвори, молимо, очи наше
вере, да Те можемо видети у Твојим делима; кроз истога
Твојега Сина Исуса Христа нашег Господа. Амин.

Посланица: Дела 10,34-43.
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Еванђеље: Лука 24,13-35.

Уторак после Васкрса
Молитве:
Свемогући Боже, који си кроз Свога јединорођеног Сина
Исуса Христа превазишао смрт и отворио нам капије
вечног живота, понизно Те молимо да, као што нас чуваш
по милости Својој, усадиш у наша срца добре жеље, да са
Твојом сталном помоћи можемо чинити исто добро; кроз
Исуса Христа, Господа нашег, који живи и влада са Тобом
и Светим Духом, увек, један Бог, у векове векова. Амин.

Удели, молимо Те, Свемогући Боже, да ми који славимо са
поштовањем Пасхалну гозбу, можеби бити вредни да
достигнемо вечне радости; кроз Исуса Христа нашег
Господа. Амин.

Посланица: Дела 13,26-41.
Еванђеље: Лука 24,36-48.

Прва недеља после Васкрса
Молитва: Свемогући Оче, који си дао свога јединога Сина
да умре за наше грехе и устане поново за наше оправдање;
подари нам да тако уклонимо квасце злобе и покварености,
да Ти можемо увек служити у чистоти живота и истини; по
заслугама истога Твога Сина Исуса Христа, Господа нашег.
Амин.

Посланица: 1.Јованова 5,4-12.
Еванђеље: Јован 20,19-23.
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Друга недеља после Васкрса
Молитва: Свемогући Боже, који си дао свога јединога
Сина да буде за нас жртва за грехе и пример побожног
живота; подари нам милост да можемо увек са
захвалношћу примати његов непроцењиви дар и свакога
дана нестојати да следимо благословени пут Његовог
пресветог живота; по истоме Исусу Христу, Господу нашем.
Амин.

Посланица: 1.Петрова 2,19-25.
Еванђеље: Јован 10,11-16.

Трећа недеља после Васкрса
Молитва: Свемогући Боже, који обасјаваш грешнике
светлошћу истине Своје да се врате путевима праведности;
подари свима који су примљени у заједништво Христове
вере да могу одбацити све ствари супротне њиховом
позиву и следити све што је у складу с њим; кроз Господа
нашег Исуса Христа. Амин.

Посланица: 1.Петрова 2,11-17.
Еванђеље: Јован 16,16-22.

Четврта недеља после Васкрса
Молитва: Свемогући Боже, који једини можеш обуздати
непокорне воље и тежње грешника; подари Своме народу
да могу волети све што заповедаш и желети оно што си
обећао; тако да усред разноликих и многих промена у свету,
наша срца могу сигурно стајати тамо где ћемо наћи
истинску радост; кроз Исуса Христа, Господа нашег. Амин.
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Посланица: Jаков 1,17-21.
Еванђеље: Joван 16,5-15.

Пета недеља после Васкрса
Rogation Sunday

Молитва: О Господе од кога долази свако добро; подари
нама, Својим понизним слугама да са Твојим светим
надахнућем можемо мислити добре ствари и по Твоме
милостивом вођству можемо исто чинити; кроз Господа
нашег Исуса Христа. Амин.

Посланица: Јаков 1,22-27.
Еванђеље: Joван 16,23б-33.

ПЕРИОД ВАЗНЕСЕЊА

Вазнесење
Молитва: Подари нам, свемогући Боже, усрдно Те молимо,
као што верујемо да се Твој јединорођени Син, наш Господ
Исус Христос вазнео на небеса; да се тако и ми срцем и
умом можемо уздићи и стално боравити с Њим, који живи
и царује са Тобом и Светим Духом, један Бог у векове
векова. Амин.

*Moлитва се изговара свакодневно током Октаве

Посланица: Дела 1,1-11.
Еванђеље: Лука 24,49-53.

*Иста Молитва и читања се употребљава свакога дана, све до
недеље; осим на празник Светог Филипа и Светог Јакова.
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Недеља после Вазнесења
Молитва: О Боже, Цару Славе, који си уздигао свога
јединорођеног Сина великом победом у Своје Царство
Небеско; усрдно Те молимо, не остављај нас без утехе; већ
нам пошаљи Свога Светога Духа да нас утеши и уздигни
нас на исто место куда је наш Спаситељ Христос отишао,
који живи и царује са Тобом и Светим Духом, један Бог у
векове векова. Амин.

Посланица: 1.Петрова 4,7-11.
Еванђеље: Јован 15,26-16,4.

ПЕРИОД ДУХОВА

Духови-Силазак Светога Духа на ученике-Педесетница
Молитва: Боже, који си у ово време подучио срца Свога
вернога народа, пославши им светло Твога Светога Духа;
подари нама истога Духа да исправно просуђујемо у свим
стварима и да се увек радујемо у Његовој светој утеси; по
заслугама нашега Спаситеља Исуса Христа, који живи и
царује са Тобом у јединству Светога Духа, један Бог у
векове векова. Амин.

*Ова молитва се изговара свакодневно током Недеље Духова

Посланица: Дела 2,1-11.
Еванђеље: Јован 14,15-31.

*Уколико се Света причест слави два пута на Духове, следећа
Молитва, заједно са читањима се узима за прву Евхаристију
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Свемогући и милостиви Боже, удели, молимо Те, да Твојим
Светим Духом који пребива у нама, можемо бити
осветљени и оснажени за Твоју службу; кроз Исуса Христа
нашег Господа, који живи и царује са Тобом у јединству
Духа, један Бог, у векове векова. Амин.

Посланица: 1.Коринћанима 12,4-14.
Еванђеље: Лука 11,9-13.

Понедељак у недељи Духова
Молитва: Боже, који си у ово време подучио срца Свога
вернога народа пославши им светло Твога Светога Духа,
подари нама истога Духа да исправно просуђујемо у свим
стварима и да се увек радујемо у Његовој светој утеси; по
заслугама нашега Спаситеља Исуса Христа, који живи и
царује са Тобом у јединству Светога Духа, један Бог у
векове векова. Амин.

Посланица: Дела 10,34-48.
Еванђеље: Јован 3,16-21.

Уторак у недељи Духова
Молитва: Удели, молимо Те, милостиви Боже, да Твоја
Црква, окупљена заједно у јединству Твојим Светим Духом,
може показивати Твоју силу међу свим људима, на славу
Твога Имена; кроз Исуса Христа нашег Господа, који живи
и царује са Тобом и Духом, један Бог, у векове векова.
Амин.

Посланица: Дела, 8,14-17.
Еванђеље: Јован 10,1-10.
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ПЕРИОД СВЕТЕ ТРОЈИЦЕ

Тројица
Молитва: Свемогући и вечни Боже, који си нама, слугама
својим, дао милост да исповедањем истините вере познамо
славу вечне Тројице, и да у моћи Божанскога Величанства
славимо Јединство Тројице; одржавај нас, усрдно те
молимо, чврсто у вери и увек нас брани од свих недаћа,
који живиш и владаш, један Бог у векове векова. Амин.

Посланица: Откривење 4,1-11.
Еванђеље: Јован 3,1-15.

1. недеља после Тројице
Молитва: О Боже, снаго свих оних који се поуздају у Тебе;
милостово прими наше молитве; и пошто слабошћу своје
смртне природе не можемо чинити никакво добро без Тебе,
подари нам помоћ милости Своје да извршавајући Твоје
заповести можемо бити по вољи Теби у намерама и делима;
по Исусу Христу, Господу нашем. Амин.

Посланица: 1.Јованова 4,7-21.
Еванђеље: Лука 16,19-31.

2. недеља после Тројице
Молитва: О Господе, који увек помажеш и водиш оне које
си довео своме чврстом страхопоштовању и љубави; држи
нас, усрдно те молимо, под заштитом Свога доброга
провиђења и учини да стално имамо страхопоштовање и
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љубав према Твоме светоме Имену; кроз Исуса Христа,
Господа нашег. Амин.

Посланица: 1.Јованова 3,13-24.
Еванђеље: Лука 14,16-24.

3. недеља после Тројице
Молитва: Господе, усрдно Те молимо, милостиво почуј
нас којима си подарио истинску жељу ка молитви и својом
моћном помоћи заштити нас и утеши у свим опасностима и
невољама; кроз Исуса Христа, Господа нашег. Амин.

Посланица: 1.Петрова 5,5б-11.
Еванђеље: Лука 15,1-10.

4. недеља после Тројице
Молитва: О Боже, заштитиниче свих који верују у Тебе,
без којега ништа није снажно ни свето; повећај и умножи
на нама милост Своју; да са Тобом као Царем и Водичем
можемо тако проћи кроз све пролазне ствари и не изгубити
оно што је вечно. Подари нам ово, о небески Оче, ради
Господа нашега Исуса Христа. Амин.

Посланица: Римљанима 8,18-23.
Еванђеље: Лука 6,36-42.

5. недеља после Тројице
Молитва: Подари, о Господе, усрдно Те молимо, да овај
свет буде тако уређен вођством Твојим у миру, да Црква
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Твоја може радосно служити Теби у побожној мирноћи;
кроз Господа нашега Исуса Христа. Амин.

Посланица: 1.Петрова 3,8-15а.
Еванђеље: Лука 5,1-11.

6. недеља после Тројице
Молитва: О Боже, који си онима који Те воле припремио
дарове који превазилазе људски разум; улиј у наша срца
такву љубав према Теби да, љубећи те изнад свега, можемо
стећи плодове Твојих обећања, која превазилазе све наше
жеље; кроз Исуса Христа, Господа нашег. Амин.

Посланица: Римљанима 6,3-11.
Еванђеље:Матеј 5,20-26.

7. недеља после Тројице
Молитва: Господе снажни и моћни, творче и даваоче свега
доброг; створи у нашим срцима љубав ка Имену Твоме,
ојачај нас у истинској вери, побрини се за нас Својом
добротом и сачувај нас у њој Својом великом милошћу;
кроз Исуса Христа, Господа нашег. Амин.

Посланица: Римљанима 6,19-23.
Еванђеље:Марко 8,1-9.

8. недеља после Тројице
Молитва: О Боже, чијим су непогрешивим провиђењем
уређене све ствари небеске и земаљске; понизно Те молимо,
удаљи од нас све штетне ствари и подари нам све оно што
је корисно за нас; кроз Исуса Христа, Господа нашег. Амин.
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Посланица: Римљанима 8,12-17.
Еванђеље:Матеј 7,15-21.

9. недеља после Тројице
Молитва: Подари нам, Господе, усрдно Те молимо, Свога
Духа, да увек мислимо и деламо у праведности; и да ми,
који ништа добро не можемо без Тебе, с Тобом живимо по
Твојој вољи; кроз Исуса Христа, Господа нашег. Амин.

Посланица: 1.Коринћанима 10,1-13.
Еванђеље: Лука 15,11-32.

10. недеља после Тројице
Молитва: Пригни Своје милостиво ухо, о Господе,
молитвама Својих понизних слугу; и учини да моле од Тебе
што је Теби угодно, како би задобили испуњење својих
молби; кроз Исуса Христа, Господа нашег. Амин.

Посланица: 1.Коринћанима 12,1-11.
Еванђеље: Лука 19,41-47а.

11. недеља после Тројице
Молитва: О Боже, који си објавио своју свемогућу силу
показавши нам милостивост и сажаљење; благонаклоно
нам подари своју милост, да ходајући путем закона Твојих,
можемо задобити плодове Твојих богатих обећања и
учествовати у Твоме небескоме благу; кроз Исуса Христа,
Господа нашег. Амин.

Посланица: 1.Коринћанима 15,1-11.



65

Еванђеље: Лука 18,9-14.

12. недеља после Тројице
Молитва: Свемогући и вечни Боже, који ћеш нас увек чути
и више него што молимо и подарити нам више него што
желимо или заслужујемо; излиј на нас изобиље милости
Своје; опрости нам оно од чега наша савест страхује и
подари нам што нисмо достојни да тражимо, до по
заслугама и посредовањем Твога Сина, нашега Господа
Исуса Христа. Амин.

Посланица: 2.Коринћанима 3,4-9.
Еванђеље:Марко 7,31-37.

13. недеља после Тројице
Молитва: Свемогући и милостиви Боже, који дарујеш да
Ти Твој верни народ истинито и ревносно служи; подари
усрдно Те молимо да Ти тако верно служимо у овоме
животу, да не изгубимо коначно испуњење Твојих
небеских обећања; по заслугама Исуса Христа, Господа
нашег. Амин.

Посланица: Галатима 3,16-22.
Еванђеље: Лука 10,23-37.

14. недеља после Тројице
Молитва: Свемогући и вечни Боже, увећај у нама веру,
наду и милосрђе; и да бисмо задобили оно што си обећао,
учини да волимо заповести Твоје; кроз Исуса Христа,
Господа нашег. Амин.
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Посланица: Галатима 5,16-24.
Еванђеље: Лука 17,11-19.

15. недеља после Тројице
Молитва: Чувај, Господе, усрдно те молимо Цркву Своју
Својом бескрајном милошћу; и пошто у својој крхости
човек мора пропасти без Тебе, сачувај нас увек од свега
што је штетно за нас и води нас ка свему корисном за наше
спасење; кроз Исуса Христа, Господа нашег. Амин.

Посланица: Галатима 6,11-18.
Еванђеље:Матеј 6,24-34.

16. недеља после Тројице
Молитва: О Господе, усрдно Те молимо, нека Твоја стална
брига чисти и брани Твоју Цркву; и пошто без Твоје
подршке не може бити безбедна, чувај је увек Својом
помоћи и добротом; кроз Исуса Христа, Господа нашег.
Амин.

Посланица: Ефесцима 3,13-21.
Ефесцима: Лука 7,11-17.

17. недеља после Тројице
Молитва: Молимо Те, Господе, да нас милост Твоја увек
чува и прати, и да увек будемо у сваком исправном делању;
кроз Исуса Христа, Господа нашег. Амин.

Посланица: Ефесцима 4,1-6.
Еванђеље: Лука 14,1-11.
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18. недеља после Тројице
Молитва: О Господе, усрдно Те молимо, подари народу
Своме милост да поднесу искушења света, тела и ђавола; и
да чистога срца и ума следе Тебе, јединога Бога; кроз Исуса
Христа Господа нашег. Амин.

Посланица: 1.Коринћанима 1,4-8.
Еванђеље:Матеј 22,34-46.

19. недеља после Тројице
Молитва: О Боже, пошто без Твоје помоћи нисмо у стању
да Ти угодимо; милостиво нам подари да нас Твој Свети
Дух усмерава у свим стварима и влада срцима нашим; кроз
Исуса Христа, Господа нашега. Амин.

Посланица: Ефесцима 4,17-32.
Еванђеље:Матеј 9,1-8.

20. недеља после Тројице
Молитва: О Боже, свемоћни и милостиви, сачувај нас
својом изобилном добротом, усрдно Те молимо, од свега
што нас може угрозити; да спремним духом и телом
можемо са радошћу и у потпуности делати како би Ти
чинио; кроз Исуса Христа, Господа нашег. Амин.

Посланица: Ефесцима 5,15-21.
Еванђеље:Матеј 22,1-14.

21. недеља после Тројице
Молитва: Подари, усрдно Те молимо, милосрдни Господе,
опроштење и мир Своме верноме народу, да буду



68

очишћени од свих својих греха и служе Ти умиренога ума;
кроз Исуса Христа, Господа нашег. Амин.

Посланица: Ефесцима 6,10-20.
Еванђеље: Јован 4,46-54.

22. недеља после Тројице
Молитва: Господе, усрдно Те молимо да чуваш свој дом -
Цркву у сталној побожности; да Твојом заштитом буде
слободна од свих недаћа и посвећено Ти служи у свим
добрим делима за славу измена Твога; кроз Исуса Христа,
Господа нешег. Амин.

Посланица: Филипљанима 1,3-11.
Еванђеље:Матеј 18,21-35.

23. недеља после Тројице
Молитва: О Боже, наше уточиште и снаго, који си Творац
свега доброг; буди вољан да чујеш и услишиш молитве
Цркве Своје; и подари да оно за шта Те верно молимо
можемо коначно и задобити; кроз Исуса Христа, Господа
нешег. Амин.

Посланица: Филипљанима 3,17-21.
Еванђеље:Матеј 22,15-22.

24. недеља после Тројице
Молитва: О Господе, усрдно Те молимо, опрости народу
Своме њихове преступе; да по Твојој изобилној доброти
можемо бити избављеи од окова греха које смо у својој
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слабости починили. Подари ово, о небески Оче, ради Исуса
Христа, нашег благословеног Господа и Спаситеља. Амин.

Посланица: Колошанима 1,3-12.
Еванђеље:Матеј 9,18-26.

25. недеља после Тројице
Молитва: Побуди, о Господе, усрдно Те молимо, вољу
Свога вернога народа; да доносећи обилато плодове добрих
дела могу бити изобилно награђени од Тебе; кроз Исуса
Христа, Господа нешег. Амин.

Посланица: Јеремија 23,5-8.
Еванђеље: Јован 6,5-14.
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Додатак

Уколико у години има 26 недеља након Тројице, у 25.недељу
након Тројице користи се 6.недеља након Богојављења.

25. недеља након Тројице
Молитва: О Боже, чији се благословени Син отеловио да
би уништио дела ђавоља и учинио нас синовима Божјим и
наследницима вечнога живота; подари нам, усрдно те
молимо, да у овој нади можемо бити очишћени као што је
Он чист; да, када дође поново у сили и слави, можемо
бити учињени сличнима Њему, у вечном и славном
Царству Његовом; где са Тобом, о Оче и Тобом, о Душе
свети, живи и влада, увек један Бог у векове векова. Амин.

Посланица: 1.Јованова 3,1-8.
Еванђеље:Матеј 24,23-31.

Уколико у години има 27 недеља након Тројице, у 26.недељу
након Тројице користи се 6.недеља након Богојављења а у
25.недељу након Тројице се користи 5.недеља након
Богојављења.

25. недеља након Тројице
Молитва: О Господе, усрдно Те молимо да непрестано
чуваш Своју Цркву и народ у Својој истинитој вери, да они
који се поуздају само у наду Твоје небеске милости, могу
увек бити у заштити Твоје моћне Силе; кроз Исуса Христа,
Господа нашег. Амин.

Посланица: Колошанима 3,12-17.
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Еванђеље:Матеј 13,24-30.

26. недеља након Тројице
Молитва: О Боже, чији се благословени Син отеловио да
би уништио дела ђавоља и учинио нас синовима Божјим и
наследницима вечнога живота; подари нам, усрдно те
молимо, да у овој нади можемо бити очишћени као што је
Он чист; да, када дође поново у сили и слави, можемо
бити учињени сличнима Њему, у вечном и славном
Царству Његовом; где са Тобом, о Оче и Тобом, о Душе
свети, живи и влада, увек један Бог у векове векова. Амин.

Посланица: 1.Јованова 3,1-8.
Еванђеље:Матеј 24,23-31.

Ако има мање од 25 недеља након Тројице, онда се додатак
изоставља.
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СВЕТИ ДАНИ

Свети Андрија апостол
30. новембар

Молитва: Свемогући Боже, који си дао милост Своме
Апостолу Светом Андрији, да се спремно одазове позиву
Твога Сина Исуса Христа, и следи Га без одлагања; подари
нам да се позвани Твојом светом Речју, можемо без
задршке предати покорно извршавању Твојих светих
заповести; кроз истога Исуса Христа нашег Господа. Амин.

Посланица: Римљанима 10,9-21.
Еванђеље:Матеј 4,18-22.

Свети Тома апостол
21. децембар

Молитва: Свемогући и вечни Боже, који си ради
потврђивања Своје вере дозволио да Свети Апостол Тома
сумња у васкрсење Твојега Сина; подари нам да савршено
и без икакве сумње верујемо у Твојега Сина Исуса Христа,
да наша вера никада не буде несавршена у Твојим очима.
Почуј нас, о Господе, кроз истога Исуса Христа, коме нека
је заједно са Тобом и Светим Духом сва част и слава, сада и
у векове векова. Амин.

Посланица: Јеврејима 10,1-11,1.
Еванђеље: Јован 20,24-31.
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Обраћење Светог Павла
25. јануар

Молитва: О Боже, који си кроз проповедање
благословеног Апостола Светог Павла учинио да светло
Твојег Еванђеља обасјава свет; подари, усрдно Те молимо
да сећајући се његовог предивног обраћења можемо Теби
принети своју захвалност за њега, следећи Твоје свето
учење којем нас је подучавао; кроз Исуса Христа, Господа
нашег. Амин.

Посланица: Дела 9,1-22.
Еванђеље:Матеј 19,27-30.

Свећница - приказање Господње у Храму
Сретеније Господње

2. фебруар
Молитва: Свемогући и вечни Боже, усрдно се молимо
Твоме Величанству да као што је Твој јединорођени син,
утеловљен, на овај дан представљен у храму као човек,
тако и ми можемо бити представљени Теби чистога и
неупрљаног срца, по истоме Твоме Сину Исусу Христу,
Господу нашем. Амин.

Посланица:Малахија 3,1-5.
Еванђеље: Лука 2,22-40.

Свети Матија апостол
24. фебруар

Молитва: О свемогући Боже, који си на место издајника
Јуде одабрао Свога верног слугу Матију да буде један од
дванаесторице Апостола; дај да Твоју Цркву, увек
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заштићену од лажних апостола, воде и управљају верни и
истински пастири; кроз Исуса Христа, Господа нешг. Амин.

Посланица: Дела 1,15-26.
Еванђеље:Матеј 11,25-30.

Благовест - навештење Господње
Посета светог Архангела Гаврила Марији ради радосне

вести
25. март

Молитва: Усрдно Те молимо, о Господе, улиј милост
Своју у наша срца; да као што смо сазнали за долазак
Твојега Сина кроз анђеоску поруку, тако Његовим крстом и
страдањем можемо ући у славу Његовог васкрсења; кроз
истога Исуса Христа, Господа нашег. Амин.

Посланица: Исаија 7,10-15.
Еванђеље: Лука 1,26-38.

Свети Марко евађелист
25. април

Молитва: О свемогући Боже, који си својој светој Цркви
поверио небеско учење Свога Еванђелисте Светог Марка;
подари нам милост да, неометани залудним учењима попут
деце, можемо бити учвршћени у истини твога светог
Еванђеља; кроз Исуса Христа, Господа нашег. Амин.

Посланица: Ефесцима 4,7-16.
Еванђеље: Јован 15,1-11.
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Свети Филип и Свети Јаков апостоли
1. мај

Молитва: О свемогући Боже, у чијем је познању вечни
живот; подари нам савршено спознање Твога Сина Исуса
Христа као пута, истине и живота, да бисмо, следећи пут
Твојих светих Апостола, Светог Филипа и Светог јакова,
могли готово и уверено ходати стазом вечнога живота; кроз
истога Твога Сина Исуса Христа, Господа нашег. Амин.

Посланица: Јаков 1,1-12.
Еванђеље: Јован 14,1-14.

Свети Варнава
11. јун

Молитва: О свемогући Господе Боже, који си Своме
светом Апостолу Варнави подарио јединствене дарове
Светога Духа; не ускрати нам, усрдно Те молимо, Своје
многобројне дарове, нити милост да их увек користимо на
Твоју част и славу; кроз Исуса Христа, Господа нешег.
Амин.
Посланица: Дела 11,22-30.
Еванђеље: Јован 15,12-16.

Свети Јован Крститељ
Рођење Светог Јована Претече, Пророка и Крститеља

24. јун
Молитва: Свемогући Боће, чијим је провиђењем Твој
слуга Јован Крститељ дивно рођен и послат да припреми
пут Твоме Сину, нашем Спаситељу, проповедајући
покајање; учини да следимо његово учење и свети живот,
да бисмо се истински покајали као што је проповедао; и
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следећи његов пример, увек говорили истину, храбро
одбацивали порочност и стрпљиво испаштали истине ради;
кроз истога Исуса Христа, Господа нашег. Амин.

Посланица: Исаија 40,1-11.
Еванђеље: Лука 1,57-80.

Свети Петар апостол
29. јун

Молитва: О свемогући Боже, који си по Своме Сину Исусу
Христу подарио Своме апостолу Светом Петру многе
дивне дарове и наложио му да искрено брине о Твоме стаду;
учини да сви епископи и свештенство посвећено
проповедају Твоју свету Реч и да јој народ покорно служи,
да могу бити овенчани вечном славом; кроз Исуса Христа,
Господа нашег. Амин.

Посланица: Дела 12,1-11.
Еванђеље: матеј 16,13-19.

Свети Јаков Зеведејев
25. јул

Молитва: Подари нам, о милостиви Боже, као што је Твој
апостол Свети Јаков напустивши оца и све што је имао, без
одлагања био послушан позиву Твога Сина Исуса Христа и
следио Га; да и ми тако, напустивши све световне и телесне
жеље можемо увек спремно следити Твоје свете заповести;
кроз Исуса Христа, Господа нашег. Амин.

Посланица: Дела 11,27-12,3.
Еванђеље:Матеј 20,20-28.
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Преображење Господње
6. август

*Ова молитва и читања могу се употребити и за недељу пре
Septuagesima

Moлитва: О Боже, који си на планини одабраним
сведоцима открио јединородног Сина предивно
преображеног, у белој и сјајној одећи; милостиво дозволи
да нама, који смо ослобођени од узнемирености овога света,
може бити дозвољено да угледамо Цара у Његовој лепоти,
који са Тобом, о Оче, и Тобом, о Свети Душе, живи и влада,
један Бог, у векове векова. Амин.

Посланица: 2.Петрова 1,13-18.
Еванђеље: Лука 9,28-36.

Свети Вартоломеј апостол
24. август

Молитва: О свемогући и вечни Боже, који си подарио
Своме Апостолу Вартоломеју милост да истински верује и
проповеда Твоју Реч; подари усрдно Те молимо Својој
Цркви да воли Реч у коју је он веровато и да је прима и
проповеда; кроз Исуса Христа, Господа нешег. Амин.

Посланица: Дела 5,12-16.
Еванђеље: Лука 22,24-30.
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Свети Матеј, апостол и еванђелист
21. септембар

Молитва: О свемогући и вечни Боже, који си по Своме
благословеном Сину позвао матеја да од цариника постане
Апостол и Еванђелиста; подари нам милост да напустимо
све похлепне жеље и непримерну љубав ка богатствима и
да следимо истога Твога Сина Исуса Христа; који живи и
влада са Тобом и Светим Духом, један Бог у векове векова.
Амин.

Посланица: 2.Коринћанима 4,1-6.
Еванђеље:Матеј 9,9-13.

Свети Михајло и сви анђели
29. септембар

Молитва: О вечни Боже, који си поставио и уредио службе
анђела и људи у предивном поретку; милостиво подари,
као што Ти Твоји свети анђели служе на небесима, да тако
брину о нама и штите нас на Земљи; кроз Исуса Христа,
Господа нашег. Амин.

Посланица: Откривење 12,7-12.
Еванђеље:Матеј 18,1-10.

Свети Лука еванђелист
18. октобар

Молитва: Свемогући Боже, који си надахнуо Твога слугу
Светог Луку лекара, да у Еванђељу забележи љубав и
исцељујућу силу Твога Сина; покажи у Твојој Цркви такву
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силу и љубав, на исцељење наших тела и душе; кроз истога
Твоаг Сина Исуса Христа нашег Господа. Амин.

или

Свемогући Боже, који си позвао лекара Луку, који Те
прославља у Еванђељу, да постане Еванђелиста и лекар за
душе; нека Ти буде угодно да благотворним леком учења
које је пренео, све болести наших душа буду излечене; по
заслугама Твога Сина Исуса Христа, Господа нашег. Амин.

Посланица: 2.Тимотеју 4,5-15.
Еванђеље: Лука 10,1-7.

Свети Симон и Свети Јуда Тадеј
28. октобар

Молитва: О свемогући Боже, који си саградио своју Цркву
на темељу апостола и пророка, чији је главни камен
темељац сам Исус Христос; подари нам да будемо тако
окупљени њиховим учењем у јединству духа да можемо
бити свети храм, угодан Теби; кроз Исуса Христа, Господа
нашег. Амин.

Посланица: Ефесцима 2,19-22.
Еванђеље: Јован 15,17-27.

Сви свети
1. новембар

Молитва: О свемогући Боже, који си повезао Своје
одабране у једну заједницу у тајном телу Твојега Сина
Христа, Господа нашег; подари нам милост да следимо
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Твоје благослвоене свеце у свакој врлини и побожном
животу, да бисмо достигли неизрециву радост коју си
припремио онима који постојано љубе Тебе; кроз Исуса
Христа, Господа нашег. Амин.

*Ова Молитва се моли свакодневно током Октаве

Посланица: Откривење 7,2.9-17.
Еванђеље:Матеј 5,1-12.

Дан светитеља
Молитва: Свемогући и вечни Боже, који сагореваш пламен
Твоје љубави у срцима Светих; дозволи нама, Твојим
понизним слугама, исту веру и силу љубави; да, док се
радујемо у њиховом тријумфу, можемо бити благословени
њиховим примерима; кроз Исуса Христа нашег Господа.
Амин.

Посланица: Јеврејима 12,1.2.
Еванђеље:Матеј 25,31-40.

или

О свемогући Боже, који си нас позвао у веру у Тебе, и
обавио нас са великим облаком сведока; дозволи да ми,
охрабрени добрим примерима Твојих светитеља, нарочито
Твога слуге (име: ), можемо истрајати у трчању трке
која је пред нама, све док, кроз Твоју милост, ми, заједно са
њима, пистигнемо Твоју вечну радост; кроз Њега који је
зачетник и свршитељ наше вере, Твога Сина Исуса Христа
нашег Господа. Амин.
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Посвета цркве
Молитва: О Боже, кога из године у годину славимо због
посвећења ове цркве; молимо Те, почуј молитве Твога
народа, и удели да свако ко ће Те обожавати на овом месту,
може добити Твоју милостиву помоћ и заштиту; кроз Исуса
Христа нашег Господа. Амин.

Посланица: 1.Петрова 2,1-5.
Еванђеље:Матеј 21,12-16.

Просни дани (Ember days) - Кватре
Молитва: О свемогући Боже, који си поверио службу
помирења људским рукама; понизно Те молимо,
надахнућем Светога Духа, да срцима многих ставиш
понуду себе самих овој служби; да човечанство може бити
привучено Твоме благословеном царству; кроз Исуса
Христа нашег Господа. Амин.

Посланица: Дела 13,44-49.
Еванђеље: Лука 4,16-21.

The Rogation Days
Три дана пре Вазнесења

Молитва: Свемогући Боже, Господе нема и земље; молимо
те да излијеш свој благослов на ову земљу, и да јој даш
родни период; да ми, стално примајући Твоју награду,
можемо још више давати хвале Теби и Твојој светој Цркви;
кроз Исуса Христа нашег Господа. Амин.

Посланица: Језекиљ 34,25-31.
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Еванђеље: Лука 11,5-13.

Дан државности
Молитва: О вечни Боже, кроз чију моћну силу наши
праочеви јесу извојевали своју слободу; дозволи, молимо
Те, да ми и сви људи ове земље могу имати милост у
обдржаваљу слобода у праведности и миру; кроз Исуа
Христа нашег Господа. Амин.

Посланица: Поновљени закони 10,17-21.
Еванђеље:Матеј 5,43-48.

Дан захвалности
Уместо Venite, следеће се изговара или пева

Laudate Dominum, из Псалма 147

Хвалите Господа. Јер је добро песмом хвалити Бога
нашега.

*Дивно је - он је хвале достојан.
Господ Јерусалим гради,

*Израелце расејане скупља
Он лечи оне који су сломљеног срца

*и превија њихове болне ране
Узвратите Господу песмама захвалности

*Песмом уз харву хвалите Бога нашега
Ономе који небо облацима застире

*Који земљи кишу спрема, који даје да по горама ниче
трава зелена.

Он животињама храну даје
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*Младим гавранима када гракћу
Слави Господа, Јерусалиме!

*Хвали Бога свога, Сионе.
Јер је он учврстио преворнице врата твојих

*благословио је синове твоје усред тебе.
Мир даје земљи твојој

*Сити те најбољом пшеницом.

Слава Оцу и Сину и Светоме Духу.
*Како је било на почетку тако и сада и у векове векова.

Амин.

Молитва: О много милостиви Оче, који си благословио
рад мужева у повратку плодова земље; дајемо Ти понизну
захвалност од срца за Твоје обиље; молимо Те да наставиш
да показујеш доброту према нама, да наша земља још увек
може умножавати свој принос, на Твоју славу и нашу утеху;
кроз Исуса Христа нашег Господа. Амин.

Посланица: Јаков 1,16-27.
Еванђеље: Матеј 6,25-34.

Венчање
Молитва: О вечни Боже, понизно Те молимо, милостиво
погледај на ове Твоје слуге сада (или које требају бити)
повезане у светом браку; и удели да они, тражећи најпре
Твоје Царство и Твоју праведност, могу обдржавати
многобројне благослове Твоје милост; кроз Исуса Христа
нашег Господа. Амин.

Посланица: Ефесцима 5,20-33.
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Еванђеље:Матеј 19,4-6.

Сахрана
Молитва: О вечни Господе Боже, који држиш све душе у
животу; јамчи, обећај, молимо Те, Твојој целој Цркви у рају
и на земљи, Твоје светло и Твој мир; и удели да ми, следећи
добре примере оних који су ти служили овде а који сада
почивају, можемо на крају ући заједно са њима у Твоју
бескрајну радост; кроз Исуса Христа нашег Господа. Амин.

Посланица: 1.Солуњанима 4,13-18.
Еванђеље: Јован 6,37-40.
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ПОЗИВ

Драги пријатељи, ако намеравате да учествујете у светом
Причешћу, морате промислити оно што је Павле рекао у
Првој Коринћанима. Написао је да морамо испитати себе
пре него што једемо хлеб или пијемо из чаше. Свакако је
велика добробит, ако примимо средства милости истински
покајаних срца живом вером. Када духовно једемо тело
Христово и испијамо Његову крв, сједињујемо се са
Христом, и Он са нама. Такође је велика опасност, како
Павле пише, ако ово примамо на недостојан начин. Ако
бисмо то учинили, били бисмо криви телу и крви Христа
Спаситеља нашег, а то има последице: како Писмо каже,
јели бисмо и пили на сопствену осуду, не препознајући
тело Господа нашега. Зато, судите себи или ће вам судити
Господ. Прво, треба да проценимо своје животе по мери
Божијих Заповети, јер смо сви сагрешили, мишљу, речју, и
делом. Исповедимо своје грехове Свемогућем Богу, и
будимо спремни да променимо своје животе. Сви треба да
будемо спремни да исправимо све повреде и неправде које
смо нанели другима, и да опростимо онима који су нам
скривили. Ако нисмо вољни да проенимо своје путеве,
исправимо своеј грешке, или опростимо другима, не треба
да прилазимо Трпези Господњој.

Ако је ваша савест оптерећена било којом од ових ствари,
усмерите пажњу на опроштење које нам Христос доноси.
Промислите о већој причи о Божијем откупљењу света кроз
патњу и смрт Исуса Христа и захвалите се Богу. Он се
понизио, чак до смрти на крсту, за све који су у тами и у
сенци смрти, ван светлости Божије, да нас учини децом
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Божијом, да нас подигне у живот вечни, и да нас узвиси у
славу. Наш Спаситељ Исус Христос, дао је своју свету
вечеру као знак своје корените љубави, да се сећамо
Његове патње и смрти, нама на велику и бесконачну утеху.
Њему, стога, са Оцем и Светим Духом, дајмо сталну
захвалност, јер је то наша дужност и радост, посвећујући
себе у потпуности Његовој светој вољи и учећи да Му
служимо у Његовој светости и праведност у све дане
живота свога. Амин.
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ПОЗИВ

Драги љубљени у Господу, сви који желите приступити
светој Вечери Тела и Крви нашега Спаситеља Исуса
Христа, имајте на уму речи светог апостола Павла којима је
вернике подсттицао на ревно преиспитивање самих себе
пре него ли од хлеба једу и од чаше пију. Као што су
велики благослови онда када свету тајну примамо истински
покајничког срца и живом вером, тако је и велика опасност
када је примамо недостојни. Стога, просуђујмо сами себе,
браћо, како не би били осуђени пред Господом; истински се
покајмо за наше грехе, чврсто верујмо у Христа, нашег
Спаситеља, променимо наше животе и будимо у миру са
свим људима. Тако ћемо бити оспособљени за
заједништво у овој светој тајни.

Према нахођењу служитеља, следећи текст се може изоставити
осим: Прве недеље Адвента, Прве недеље Великог Поста и на недељу
Свете Тројице.

Изнад свега захваљујмо понизно и искрено Богу, Оцу, Сину
и Светом Духу за откупљење света по страдању нашега
Спаситеља Христа,Бога и човека који се понизио до смрти
на крсту за нас бедне грешнике, који је лежао у тами и
сјени смрти како би нас учинио децом Божијом, узвисио
нас и дао нам вечни живот. Сећајмо се увек и до самога
краја неизмерне љубави нашега Господара и јединог
Спаситеља Исуса Христа који нам је, умревши за нас,
исказао своју љубав, својом Крвљу нам прибавио небројене
благодати и установио свете тајне као знак своје љубави и
сећања на своју смрт, а нама на вечну утеху. Стога њему и
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Оцу и Светоме Духу, непрестано захваљујмо (како смо и
дужни), покоравајући се у потпуности његовој светој вољи
и задовољству, проучавајући како да му служимо у
истинској светости и праведности у све дане живота нашега.
Амин.
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ПОЗИВ (дужи)

Љубљени у Господу, Спаситељ наш Исус Христос, ноћ пре
свог страдања, установио је Свету тајну свога Тела и Крви
као знак и залог за трајно сећање на жртву његове смрти и
за духовно учествовање у његовом васкрслом животу. У
овој Светој тајни ми смо једно тело у Њему и удови једни
других.

Имајући на уму, дакле, његову велику љубав за нас, и у
послушности његовој заповести, његова црква узвраћа
Свемогућем Богу нашем небеском Оцу, бескрајну
захвалност за стварање света, за његово стално провиђење
за нас, за његову љубав према целом човечанству, као и за
откупљење света по Спаситељу нашем Исусу Христу. Он
је на себе узео наше тело и понизио самога себе све до
смрти на крсту, да би нас учинио децом Божијом по сили
Светога Духа, те нас уздигао до вечнога живота.

Ако исправно учествујемо у слављењу ове Свете тајне и
хранимо се том духовном храном, морамо се сетити
достојанства Свете тајне. Подсећам вас, стога, како је
свети Павле подстицао све особе да се пажљиво припреме
пре него ли једу од тога Хлеба и пију од те Чаше.

Као што је велика добробит, ако Свету тајну примамо
покајаним срцем и живом вером, тако је велика опасност,
ако је примамо недолично, не препознајући Тело Господње.
Просудите, стога, сами себе, да не би били осуђени од
Господа. Испитајте своје животе и будите вођени
правилом Божијих заповести, како бисте могли запазити да
ли сте згрешили у ономе што сте учинили или у ономе што
сте пропустили, било мишљу, речју или делом. Признајте
своје грехе Свемогућем Богу, са намером да промените
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живот, спремни да поправите и надокнадите све штете и
погрешке учињене другима од ваше стране. Да би вама
могло бити опроштено, опростите и ви онима који су вас
повредили, а онда, измирени један са другим, дођите на
гозбу те небеске хране.

На крају, ако у својој припреми требаш помоћ и савет,
или подели своју бол поверљивом пастору који те разуме.
Исповеди своје грехе, да би могао примити добробит
опроштења, духовно упутство и савет; ради уклањања
сумњи, поузданости опроштења и јачања твоје вере.

Христу, нашем Господу, који нас љуби, који нас је
опрао у својој властитој крви, и учино нас краљевским
свештенством, да служимо његовог Бога и Оца; њему нека
је слава у Цркви заувек. По њему непрестано приносимо
жртву хвале која је наша обавезна дужност и служба. Са
вером у њега пођимо храбро пред предстоље милости и
понизно признајмо своје грехове Богу.
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ПОЗИВ НА ИСПОВЕДАЊЕ ГРЕХОВА

1.
Браћо и сестре, док се припремамо да славимо Христову
присутност у речи и Тајнама, смиримо свој ум и
исповедимо своје грехове.

2.
Исус је рекао: Пре него понудиш свој дар иди и буди
измирен. Као браћа и сестре у Божијој породици,
долазимо заједно да затражимо од нашег Оца опроштење.
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СТИХОВИ ЗА ПРИНОС ДАРОВА

На памети имати речи Господа Исуса јер он
рече:„Блаженије је давати него примати.“ Дела 20,35.

Тако нека светли ваша светлост пред људима да виде ваша
добра дела и славе Оца вашега који је на небесима.Матеј
5,16

Не згрћите себи благо на земљи, где га мољац и рђа
нагризају и где га крадљивци поткопавају и краду. Згрћите
себи благо на небу, где га ни мољац ни рђа не нагризају и
где крадљивци не поткапају нити краду. Матеј 6,19-20

Све, дакле, што желите да људи вама чине, чините и ви
њима. То је, заиста, Закон и Пророци.Maтej 7,12

А Закеј уста и рече Господу: „Ево, Господе, половину свог
имања дајем сиромасима. И ако сам кога у чему преварио,
враћам четвероструко.“ Лука 19,8

Ако смо ми вама сејали духовна добра, велико ли је нешто
ако вам пожањемо телесна? 1.Коринћанима 9,11

На знате ли: који обављају светиње, од светишта се хране;
и који жртвенику служе, са жртвеником деле? Тако је и
Господ онима који еванђеље објављују одредио да од
еванђеља живе.

Ко сеје оскудно, оскудно ће и жети; а ко сеје обилато,
обилато ће и жети. Свако нека да како је срцем одлучио; не
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са жалошћу или на силу јер Бог љуби веселог дародавца.
2.Коринћанима 9,6-7

Који се учи Речи, нека сва добра дели са својим учитељем.
Не варајте се: Бог се не да изругивати. Шта ко сеје, то ће и
жњети. Галатима 6,6-7

Дакле, док имамо времена, чинимо добро свима, најпре
домаћима у вери. Галатима 6,10

Па и јесте побожност велики добитак, задовољна оним што
има. Та ништа нисмо донели на свет те из њега ни изнети
не можемо. 1.Тимотеју 6,6-7

Онима који су у садашњем свету богати заповедај нека не
буду бахати и нека се не уздају у несигурно богатство, него
у Бога који нам све богато даје на уживање; нека добро
чине, нека се богате добрим делима, нека буду дарежљиви,
заједничари – прикупљајући себи лепу главницу за
будућност да освоје онај прави живот. 1.Тимотеју 6, 17-19

Бог није неправедан да би заборавио ваше дело и љубав
што је исказасте његовом имену послуживши и
послужујући светима. Јеврејима 6,10.

Добротворности и заједништва не заборављајте јер такве су
жртве миле Богу. Јеврејима 13,16
Ко има добра овога света и види брата свога у потреби па
затвори пред њим срце – како љубав Божја остаје у њему?
1.Јованова 3,17
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Господу позајмљује ко је сиромаху милостив, и он ће му
платити доброчинство.Мудрост 19,17.

Али нека нико не дође пред Господа празних руку, него
нека свако принесе шта може, према благослову који ти је
уделио Господ Бог твој. Поновљени закон 16,16-17.
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ПРИГОДНИ ПРЕДГОВОРИ 1662/1928

БОЖИЋ и седам дана после
Јер си нам дао Исуса Христа, свога јединорођенога Сина,
да се роди за нас. Он је снажном силом Светога Духа
постао правим човеком, родивши се од Девице Марије,
мајке његове, да бисмо ми били ослобођени ропства греха и
примили власт да постанемо деца Божија.

или

Јер Ти си дао Исуса Христа, свога јединога Сина, да се
роди за нас; који је, деловањем Светога Духа, постао прави
човек, узевши тело од Девице Марије мајке своје; а ипак
неупрљан грехом, да очисти нас од греха.
Зато са Анђелима итд.

БОГОЈАВЉЕЊЕ и седам дана после
По Исусу Христу, Господу нашему, који је у смртноме телу
показао своју славу, да би нас из таме пренео у своје славно
светло.

На БЛАГОВЕСТИ, ПРИКАЗАЊЕ ГОСПОДЊЕ и
ПРЕОБРАЖЕЊЕ

Јер си дао да по тајни утеловљене Речи у срцима нашим
засија ново светло, и пружи нам спознају Твоје славе у
лику Твога Сина, нашега Господа Исуса Христа.

ВАСКРС и седам дана после
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Дужни смо да хвалимо тебе због славног васкрсења Твојега
Сина, нашега Господа Исуса Христа; он је право пасхално
јагње, жртвовано за нас, које је узело грехе света; које је
својом смрћу уништило смрт, а својим васкрсењем на
живот поново нам извојевао живот вечни.

или

Изнад свега славимо Те због славног васкресења Твојега
Сина Исуса Христа Господа нашег: јер је Он истинско
Пасхално Јагње, који је принет за нас, и однео грехе света;
који је својом смрћу уништио смрт, и својим поновним
оживљењем вратио нас у живот вечни. Зато са Анђелима
итд.

ВАЗНЕСЕЊЕ и седам дана после
По Твоме љубљеноме Сину Исусу Христу, Господу
нашему, који се после свога славнога вазнесења показао
својим ученицима, и њима се наочиглед вазнео на небо да
нам припреми место, да бисмо и ми могли бити тамо где је
он, и владати заједно са њим у слави.

или

Кроз Твога најљубљенијег Сина Исуса Христа Господа
нашег; који се након Свога славнога васкресења, појавио
свим Својим Апостолима, и пред њима се вазнео на небеса,
да припреми место за нас; да се тамо где је Он, и ми такође
можемо успети, и владати са Њим у слави. Зато са
Анђелима итд.
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ПЕДЕСЕТНИЦА и шест дана после
По Исусу Христу, Господу нашему, по чијем је верном
обећању Свети Дух сишао са неба, расветљујући ученике
да их поучи и уведе у сву истину, уједињујући људе многих
језика у исповедању једне вере, дајући Цркви власт да Ти
служи као царско свештенство и да проповеда Еванђеље
свим народима.

или

Кроз Исуса Христа Господа нашег; према чијем
јеистинитом обећању, Свети Дух сишао са небеса, обасјао
Апостоле, да их поучи, и да их води свакој истини;
подаривши им смелост и ревност да стално исповедају
Еванђеље свим народима; по коме смо изведени из таме и
греха у јасну светлост и истинско познање Тебе, и Твојега
Сина Исуса Христа. Зато са Анђелима итд.

СВЕТА ТРОЈИЦА
Будући да својим сувечним Сином и Светим Духом, у
тројици особа и јединству природи јеси један Бог и један
Господ, једну и једнаку славу исказујемо Оцу, и Сину и
Светоме Духу.

или

За драгоцену смрт и заслуге Твога Сина Исуса Христа,
Господа нашега, и јер си нам послао Светога Духа,
Бранитеља; који су једно са Тобом и Твојим вечним
божанством.

или
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Ти који, са Својим истовечним Сином, и Светим Духом,
јеси један Бог, један Господ, у Тројству Лица и у јединству
Суштине. Јер оно што верујемо о Твојој Слави, о Оче, исто
верујемо о Твоме Сину, и о Светоме Духу, без икакве
разлике или нејднакости. Зато са Анђелима итд.

ПРАЗНИК СВИХ СВЕТИХ и седам дана после
Који си нас, по мноштву светих, осведочио тако узвишеним
сведочанством, да бисмо се и ми радовали у њиховом
заједништву, стрпљиво могли трчати трку која је пред нама,
те заједно са њима примити круну непролазне славе.






