
1

ЈУТАРЊАМОЛИТВА
-КРАЋИ ОБРЕД-

Јутарња молитва ће почети са читањем једним или
неколико стихова из Писма

Нека ти речи уста мојих и размишљања срца мога буду
угодни, Господе, Стено моја и Откупитељу мој.
(Псалам 19,14)

Пошаљи светлост своју и истину своју. Нека ме оне
воде, нека ме доведу на свету гору твоју и
величанствено пребивалиште твоје. (Псалам 43,3)

Јер овако каже Високи и Узвишени, који живи у сву
вечност и чије име је свето: На висини и на светом
месту ја живим, али сам са онима који су сломљеног и
понизног духа, да оживим дух понизних, да оживим
срце сломљених. (Исаија 57,15)

Али долази час и већ је ту, када ће прави обожаваоци
обожавати Оца духом и истином, јер Отац тражи такве
да га обожавају. (Јован 4,23)

Затим следи

Отвори Господе усне моје.
*И уста ће моја објављивати хвалу твоју.

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

Затим следи

Venite, exultemus Domino, из Псалма 95 и 96
ДОЂИТЕ, кличимо радосно Господу,

*кличимо победнички Стени спасења нашега!
Са захвалама дођимо пред лице његово

*победнички уз песме њему кличимо.
Јер је Господ велики Бог,

*и велики Краљ над свим другим боговима.
У његовој су руци највеће дубине земаљске,

*врхови гора његови су.
Његово је море, које је створио,

*Његове су руке копно начиниле.
Дођите да га обожавамо и да му се поклонимо,

*Клекнимо пред Господом Створитељем нашим.
Јер је Он Бог наш,

*а ми смо народ паше Његове и овце које чува рука
Његова.
Поклоните се Господу у светом руху,

*нека се потресе од лица Његовог сва земља.
Господ долази. Долази да земљи суди.

*По правди ће судити настањеној земљи, и
народима по верности Својој.
Слава Оцу и Сину и Светоме Духу.

*Како је било на почетку, тако и сада и у векове
векова. Амин.

Псалтир и Прво читање
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Након читања следи

Benedictus es, Domine
(Песма тројице младића - Данило 3,52-57)

Благословен буди, Господе, Боже отаца наших,
*хваљен и узвисиван довека.

Благословено, славно и свето име твоје,
*хваљено и узвисивано довека.

Благословен буди у Дому свете славе своје,
*хваљен и слављен довека.

Благословен буди на престолу царства свога,
*хваљен и узвисиван довека.

Благословен, ти што истражујеш бездане и седиш над
Херувимима,

*хваљен и узвисиван довека.
Благословен буди на своду небеском,

*хваљен и слављен довека.
Сва дела Господња благосиљајте Господа;

*хвалите и узвисујте га довека.
Слава Оцу и Сину и Светоме Духу,

*Како је било на почетку, тако и сада и у векове и
векова. Амин.

Друго читање
Након читања следи

Jubilate Deo, Псалам 100
КЛИЧИТЕ победнички Господу, сви људи за земљи.
*служите Господу радосно! Дођите пред њега уз

радосне поклике!
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Знајте да је Господ Бог. Он нас је створио, а не ми
сами.
*Ми смо народ Његов и овце паше Његове.

Са захвалама уђите на врата његова, са хвалама у
дворишта дома његовога.

*Захваљујте му, благосиљајте име Његово.
Јер Господ је добар. Вечна је милост Његова,

*и верност Његова из нараштаја у нараштај.
Слава Оцу и Сину и Светоме Духу.

*Како је било на почетку, тако и сада и у векове
векова. Амин.

Symbolum Apostolorum

ВЕРУЈЕМ у Бога, Оца Свемогућег,
Творца неба и земље.

И у Исуса Христа, Сина Његовог Јединорођеног,
Господа нашег,
који је зачет од Светога Духа,
рођен од Девице Марије,
страдао за време Понтија Пилата,
распет, умро и био погребен,
који је сишао у ад,
трећег дана васкрсао из мртвих,
вазнео се на небеса
и седи са десне стране Оца Свемогућега,
одакле ће доћи поново да суди живима и мртвима.

Верујем у Светога Духа,
у свету католичанску Цркву,
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заједницу светих,
у опроштење грехова,
васкрсење тела, (+)
и живот вечни. Амин.

Молитва Господња

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.

Покажи нам, Господе, милост своју.
*И спасење своје дај нам.

Чисто срце створи нам, Боже.
*И свога Светога Духа не узми од нас.

Молитва дана

Понедељак
Боже, Цару вечни, ти си раздвојио дан од ноћи и
преобразио сену смрти у јутро живота. Одбаци од
нас све лоше жеље, потакни наша срца на чување
Твојих закона, и води наше стопе путем мира; да
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бисмо по дану радосно вршили Твоју вољу, а када
дође ноћ радовали се хвалећи Тебе. По Христу
Господу нашему. Амин.

Уторак
Боже, од тебе произлате све свете жеље, сви добри
савети и сва праведна дела. Подари својим слугама
онај мир којега овај свет не може дати, да би срца
наша могла извршавати Твоје заповести. Ослободи
нас страха од свих непријатеља, да свој живот
проведемо у миру и спокоју. По заслугама нашега
Господа Исуса Христа. Амин.

Среда
О Господе, наш небески Оче, Свемогући и вечни Боже,
који си нас безбедно довео до почетка овог дана;
Брани нас на исти начин са Својом моћном силом; и не
уведи нас у грех, нити у било какву опасност; учини да
све што чинимо, буде подређено Твом вођству, и буде
праведно у Твојим очима; кроз Исуса Христа нашег
Господа. Амин.

Четвртак
Небески Оче, у Теби живимо, мичемо се и јесмо.
Понизно Те молимо да нас водиш и управљаш својим
Светим Духом: да у свим бригама и животним
тешкоћама не заборавимо Тебе, него да се сећамо да
увек ходамо у Твоме светлу. По Христу Господу
нашему. Амин.
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Петак
Свемогући Боже, Твој најмилији Син није дошао да се
радује пре него искуси бол, нити је ушао у славу пре
него што је био распет. Милостиво нам помози да
ходајући путем крста не нађемо ништа друго до пута
живота и мира. По Христу Господу нашему. Амин.

Субота
Свемогући Боже, Ти си након стварања света починуо
до свих својих дела и посветио дан одмора за сва своја
створења. Помози нам да, одбацујући све земаљске
муке, будемо потпуно приправни за службу у Твоме
светишту. Дај да наш починак овде на земљи буде
припрема за вечни починак, обећан Твом народу у
небу.
По Христу Господу нашему. Амин.

Недеља
Боже, обрадовао си нас недељним сећањем на славно
васкрсење Твојега Сина, нашега Господа. Док те
обожавамо подари нам данас свој благослов, да бисмо
дане који су пред нама могли проводити у Твојој
милости. По Христу Господу нашему. Амин.

Молитва за мир
О БОЖЕ, који си Творац мира и љубитељ слоге,
у чијем је познању вечни живот,
у чијој је служби савршена слобода;
одбрани нас Своје понизне слуге од свих напада
наших непријатеља;
да ми, чврсто верујући у Твоју одбрану,
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будемо без страха од моћи било ког противника;
кроз моћ Исуса Христа, Господа нашега.
Амин.

Молитва за милост
О ГОСПОДЕ, наш небески Оче,
свемогући и вечни Боже,
који си нас сигурно довео до почетка овог дана;
брани нас исто тако својом моћном силом;
и подари да у овом дану не паднемо у грех,
нити у било какву опасност;
већ да сва наша дела, уређена Твојим вођством,
могу бити праведна у Твојим очима;
кроз Исуса Христа, Господа нашега.
Амин.

Молитва за људе у свим стањима
О БОЖЕ, Творче и Одржаваоче целог човечанства,
понизно Те молимо за људе у свим њиховим стањима;
да Ти буде угодно да им обзнаниш Своје путеве,
своје спасоносно здравље свом народима.
Посебно Те молимо за Твоју свету општу Цркву;
да може бити тако вођена и управљана Твојим добрим
Духом,
да сви који исповедају и називају себе Хришћанима
могу бити доведени путу Твоје истине,
и чувати веру у јединству духа, у свези мире и у
праведном животу.
Коначно, предајемо Твојој очинској доброти
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све оне који су на било који начин погођени невољама,
или патњом, у уму, телу, или ради поседа; [*а посебно
оне којима су наше молитве намењене;]
да Ти буде угодно да их утешиш и помогнеш им,
према њиховим различитим потребама;
дарујући им стрпљење у њиховим патњама,
и срећан излаз из свих њихових невоља.
Све ово молимо Исуса Христа ради.
Амин.

2.Коринћанима 13,14.
Милост Господа Исуса Христа,
љубав Бога Oца
и заједништво Светога Духа
са свима нама.
Амин.
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ВЕЧЕРЊАМОЛИТВА
-КРАЋИ ОБРЕД-

Вечерња молитва ће почети са читањем једним или
неколико стихова из Писма

А Господ станује у своме светом Храму. Пред њим
нека замукне цели свет. (Авакум 2,20)

Господе, ја волим твоју кућу у којој боравиш и место
где столује твоја слава. (Псалам 26,8)

Нек ти буде мила моја молитва као кад пред твојим
лицем, моје уздигнуте руке као принос вечерњи.
(Псалам 141,2)

О кад би ти се свиделе речи мојих уста и мисли мога
срца, Господе, уточиште моје, Откупитељу мој.
(Псалам 19,14)

Затим следи

Отвори Господе усне моје.
*И уста ће моја објављивати хвалу твоју.

Слава Оцу и Сину и Светом Духу
*Како је било на почетку, тако и сада и у векове

векова. Амин.

Псалтир и Прво читање
Након читања



11

Magnificat Лука 1,46-55
Велича душа моја Господа;

*И обрадова се дух мој Богу, моме спаситељу,
Што погледа на понизност своје служитељке.

*Јер гле, од сада ће ме сви нараштаји сматрати
блаженом;
Што ми велика дела учини Силни,

*и свето име његово.
И милостив је

*од колена до колена онима који га се боје.
Својом руком учини силу,

*Разби охоле у мислима њихова срца.
Збаци владаоце са престола,

*и узвиси понизне.
Гладне насити добрима,

*а богате отпусти празне.
Прихвати Израиља, свога слугу, да се сети милости,

*Као што рече нашим очевима, Аврааму и његовом
потомству довека.
Слава Оцу и Сину и Светоме Духу.

*Како је било на почетку, тако и сада и у векове
векова. Амин.

Друго читање
Након читања

Nunc dimittis Лука 2,29-32
Сад отпушташ с миром свога служитеља, Господе,

*по речи својој;
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Јер су моје очи виделе
*спасење твоје,

Које си припремио
*пред свим народима,

Светлост за просвећење многобожаца,
*и славу свога народа Израиља.

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

векова. Амин.

Symbolum Apostolorum
ВЕРУЈЕМ у Бога, Оца Свемогућег,
Творца неба и земље.
И у Исуса Христа, Сина Његовог Јединорођеног,
Господа нашег,
који је зачет од Светога Духа,
рођен од Девице Марије,
страдао за време Понтија Пилата,
распет, умро и био погребен,
који је сишао у Aд,
трећег дана васкрсао из мртвих,
вазнео се на небеса
и седи са десне стране Оца Свемогућега,
одакле ће доћи поново да суди живима и мртвима.

Верујем у Светога Духа,
у свету католичанску Цркву,
заједницу светих,
у опроштење грехова,
васкрсење тела, (+)
и живот вечни.
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Амин.
Молитва Господња

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.

Покажи нам, Господе, милосрђе своје;
*И спасење своје даруј нам.

Спаси Господе земљу нашу;
*Милостиво послушај када те призивамо.

Обуци у правду службенике своје;
*И обрадуј свој изабрани народ.

Спаси Господе народ свој;
*И благослови наслеђе своје.

Даруј мир, Господе, у наше дане;
*Јер сaмо у Теби, Господе, можемо несметано

живети.
Чисто срце створи нам, Боже;

*И свога Светога Духа не узми од нас.

Молитва дана
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Понедељак
Боже, од Тебе излазе све свете жеље, сви добри савети
и сва праведна дела. Подари својим слугама онај мир
којег овај свет не може дати, да би срца наша могла
извршавати Твоје заповести. Ослободи нас страха од
свих непријатеља, да свој живот проведемо у миру и
спокоју. По заслугама нашега Господа Исуса Христа.
Амин.

Уторак
Молимо Те, Господе, расветли нашу таму; по великој
својој милости одбрани нас од невоља и опасности
које вребају на нас ове ноћи; ради љубави Твојега
Сина, Спаситеља нашега Исуса Христа. Амин.

Среда
Боже, изворе живота, светло верних, снаго потлачених,
победниче над смрћу; захваљујемо Ти на
благословеном дану који је прошао. Понизно Те
молимо, Господе, за милостиву заштиту у овој ноћи;
дај, молимо Те, да у сигурности дочекамо ново јутро.
По Христу Господу нашем. Амин.

Четвртак
Господе Исусе, остани са нама јер вечер је, и дан је на
измаку. Буди наш пријатељ на путу, смекшај наша
срца, пробуди нам наду; дај да Те увек препознајемо
онаквога какав си откривен у Писму и ломљењу хлеба.
Који живиш и владаш, у векове векова. Амин.
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Петак
Господе Исусе Христе, својом си смрћу отклонио од
нас жалац смрти. Подари нама, слугама својим, да с
вером следимо пут који си нам приправио, да бисмо
уснули миран сан у Теби и пробудили се што сличнији
Теби. Који живиш и царујеш у векове векова. Амин.

Субота
Боже, изворе вечнога светла, нама који пазимо на
кораке своје подари вечан дан, да би Те наше усне
славиле, наши животи благосиљали, а наша сутрашња
служба дала хвалу. По Христу Господу
нашему.Амин.

Недеља
Господе Боже, Твој је Син, наш Спаситељ Исус
Христос, победио силе смрти и припремио нам место у
новом Јерусалиму. Захваљујемо ти данас за његово
васкрсење и молимо: припреми нам место у граду у
којем је он светло. Који живи и царује у векове
векова. Амин.

Молитва за људе у свим стањима
О БОЖЕ, Творче и Одржаваоче целог човечанства,
понизно Те молимо за људе у свим њиховим стањима;
да Ти буде угодно да им обзнаниш Своје путеве,
своје спасоносно здравље свом народима.
Посебно Те молимо за Твоју свету општу Цркву;
да може бити тако вођена и управљана Твојим добрим
Духом,



16

да сви који исповедају и називају себе Хришћанима
могу бити доведени путу Твоје истине,
и чувати веру у јединству духа, у свези мире и у
праведном животу.
Коначно, предајемо Твојој очинској доброти
све оне који су на било који начин погођени невољама,
или патњом, у уму, телу, или ради поседа; [*а посебно
оне којима су наше молитве намењене;]
да Ти буде угодно да их утешиш и помогнеш им,
према њиховим различитим потребама;
дарујући им стрпљење у њиховим патњама,
и срећан излаз из свих њихових невоља.
Све ово молимо Исуса Христа ради.
Амин.

2.Коринћанима 13,14.
Милост Господа Исуса Христа,
љубав Бога Oца
и заједништво Светога Духа
са свима нама.
Амин.


