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ОБРАСЦИ ПОРОДИЧНИХМОЛИТАВА

 Након читања кратког одломка из Писма, глава породице, или неки други члан породице, поведе Јутарњу или
Вечерњу молитву, зависно од прилике, и нека читава породица понавља са њиме, клечећи, Молитву
Господњу:

ЈУТАРЊАМОЛИТВА

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.

 Затим може уследити МОЛИТВА ДАНА.

Захваљивање Богу за милост и заштиту у протеклој ноћи
Свемогући и вечни Боже, у којем живимо, крећемо се и постојимо; ми, Tвоја потребита створења,
доносимо пред Tобом нашу скромну захвалност што си нас сачувао од првога дана наших живота
па све до данас, а нарочито ти хвала што си нас избавио од опасности које су вребале у ноћи која
је за нама.

Захваљујемо ти и величамо Твоје славно име ради ове милости коју си нам подарио и
понизно молимо: прими нашу жртву слављења и захвалности коју Ти приносимо овога јутра; ради
Онога који је лежао у гробу и васкрсао за нас, твога Сина, нашег Спаситеља Исуса Христа. Амин.

Посвећење душе и тела Божијој служби с одлуком да ћемо свакодневно расти у доброти
Само због Твоје милости, милостиви Оче, нашем животу је додат још један дан. Посвећујемо
своју душу и тело Теби и служби Твојој коју ћемо испуњавати трезвеним, праведним и побожним
животом; у овој нас одлуци учврсти и оснажи, да би из дана у дан расли у милости и спознаји
нашег Господа и спаситеља Исуса Христа. Амин.

Молитва за милост која ће нас оснажити на вршење одлуке коју смо донели
Боже, Ти који познајеш слабост и поквареност наше природе и многа кушања са којима се
свакодневно сусрећемо; понизно Те молимо, смилуј се над нашим слабостима и подари нам
сталну помоћ Светога Духа, да би се могли успешно одупрети греху и предано вршити своје
дужности.

Утисни у наша срца страх од Твоје осуде и захвалност на доброти према нама и дај да се
бојимо и стидимо вређања Тебе. Изнад свега, молимо Те, да увек имамо на уму дан када ћемо
морати положити рачун за сваку мисао, реч и дело пред Оним кога си поставио судијом живих и
мртвих, Твојим сином, Исусом Христом, Господом нашим. Амин.

Молитва да нас милост води и чува у дану који је пред нама; молитва за благослов
Господњи у пословима који нас чекају
Нарочито молимо за Твоју милост и заштиту у дану који је пред нама. Чувај нас од неумерености
у свим стварима, и подари нам ревност у обављању наших послова. Подари нам стрпљење у
недаћама. Подари нам милост да би били поштени у свим нашим пословима, да би били тихи и
мирољубиви, пуни саосећања и да би, свако према својим могућностима и способностима, чинили
добро свим људима. Усмеравај нас на свим нашим путевима, молимо те. Заштити нас од свих
опасности и невоља, и удостој се заштити нас и наше ближње својом очинском бригом и
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заштитом. Све ово, и све остало што се удостојиш подарити нам, понизно молимо по Господу
нашем и спаситељу Исусу Христу. Амин.

 На крају:

Милост Господа нашега Исуса Христа, љубав Бога Оца и заједништво Светога Духа са свима
нама. Амин.
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ПОДНЕВНАМОЛИТВА

Боже, у помоћ ми притеци
*Господе, пожури да ми помогнеш

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

 Следећи псалам, или неки други, може се певати или изговарати

Ecce nunc. Псалам 134

ПОДИГОХ очи моје на планине,
*Одакле ће доћи помоћ моја.

Помоћ је моја од Господа,
*Створитеља неба и земље.

Не дај нози твојој да се спотиче,
*Нити ће задремати чувар твој.

Гле, неће задремати, нити ће заспати
*Чувар Израиљев.

Господ ће те сачувати,
*Господ је покров твој на десној руци твојој.

Дању те сунце неће опећи,
*Нити месец ноћу.

Господ ће те сачувати од сваког зла,
*Сачувеће душу твоју Господ.

Господ ће сачувати улазак твој, и излазак твој
*Од сада и до века.

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

Господе, смилуј се.
*Господе, смилуј се.

Христе, смилуј се.
*Христе, смилуј се.

Господе, смилуј се.
*Господе, смилуј се.

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.

Посла Бог анђела Гаврила...ка девици зарученој са мужем који се звао Јосиф...а девица се звала
Марија. (Лука 1,26.27)

Милост своју, молимо Господе, улиј у душе наше, да ми, који смо по анђеловом навештању
спознали утеловљење Христа Сина Твога, по муци његовој ка слави васкрсења приведени будемо.
По истом Христу Господу нашему. Амин.

А ја кад будем уздигнут са земље, све ћу привући ка себи. (Јован 12,32)
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Блажени Спаситељу, који си на крсту висио и тако раширио своје руке пуне љубави, дај да се
читаво човечанство окрене ка Теби и буде спасено; молимо Тебе који живиш и владаш са Оцем и
Светим Духом, један Бог, у векове векова. Амин.

...око шестог сата узиђе Петар на кров да моли. (Дела апостолска 10,9)

Милосрдни Оче, који си свом апостолу, светом Петру, у трострукој визији показао своју
неизмерну милост; опрости нам, молимо те, наше неверство, рашири срца наша и запали ревност
у нама, да би жарко желели спасење свих људи и да бисмо са још већом марљивошћу радили на
ширењу Твог царства; ради онога који је себе дао да би свет могао живети, Твога Сина,
Спаситеља нашега, Исуса Христа. Амин.

...када у по бела дана на путу видех, краљу, како са неба светлост од сунца сјајнија обасја мене и
моје сапутнике. (Дела апостолска 26,13)

Свемогући Спаситељу, који си усред дана позвао слугу свога светог Павла да буде апостол
незнабожаца; молимо Те, просветли свет сјајем своје славе, да би ти сви народи могли приступити
и обожавали Тебе који си са Оцем и Светим Духом, један Бог у векове векова. Амин.

 Могу се додати и додатне молитве. На крају, сви заједно изговарају:

Милост Господа нашега Исуса Христа, љубав Бога Оца и заједништво Светога Духа са свима
нама. Амин.
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ВЕЧЕРЊАМОЛИТВА

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.

 Затим може уследити МОЛИТВА ДАНА.

Исповедање грехова; молитва покајања и опроштења
Милосрдни Боже, чије очи не могу гледати неправду; обећао си опроштење свима који исповедају
грехе и оставе их. Долазимо пред Тобом у понизности, свесни своје безвредности; признајемо да
смо многоструко сагрешили и прекршили Твоје праведне законе.*

* На овом месту ће онај који буде читао направити кратку паузу да би сви имали прилике у тишини признати
своје грехoве и пропусте протеклог дана

Милосрдни Оче, који не желиш смрт грешника, погледај милостиво на нас, усрдно те молимо,
опрости нам преступе наше; дај нам да истински схватимо колико је зла у њима, и дај нам
истинско покајање да би могли добити опроштење из Твојих руку; јер си увек спреман да
прихватиш понизног покајника; ради сина својега Исуса Христа, нашег јединог Спаситеља и
Откупитеља. Амин.

Молитва за милост, промену и духовни раст
Да не бисмо, властитом кривицом и слабошћу, или кушњама које нас обузимају поново
сагрешили, чувај нас, усрдно те молимо, усмеравај нас и помози нам Духом својим Светим.
Промени у нама све оно што је лоше у нашој природи и душама, да се нити једна нечиста мисао,
незаконита идеја или непримерна жеља не би нашла у нама. Очисти срца наша од зависти,
мржње и злобе; нека никада сунце не би зашло над нашим гневом већ нека бисмо на починак увек
ишли у миру, милости и доброј вољи, савешћу чистом према теби и другим људима, да би
остали чисти и без мане до доласка нашег Спаситеља и Господа, Исуса Христа. Амин.

Посредничка молитва
Прими, Господе, нашу посредничку молитву за читаво човечанство. Нека би светло Твог
Еванђеља обасјало све народе и нека би они који га прихвате живели у складу са њим. Милостив
буди својој Цркви и нека би сваки њен члан, сваки у свом позиву и служби, верно служио Теби.
Благослови све који су нам надређени, владај њиховим срцима и оснажи их да би могли казнити
поквареност и порочност и очували твоју истинску веру и вредности. Благослови све наше
послове, земаљске и духовне, наше пријатеље и ближње. Награди све оне који нам чине добро и
опрости онима који нам желе и чине зло; дај да се покају и обнови њихове умове. Милостив
буди свима који су у невољи и подари им, милосрдни Боже, свакоме према њиховој потреби; то
молимо ради Онога који је чинио добро, Твога Сина, нашега Спаситеља Исуса Христа. Амин.

Захваљивање
Нашим молитвама, Господе, придружујемо искрено захваљивање за Твоју милост, зато што
постојимо, за наш разум и све остале дарове и способности душе и тела; за наше здравље,
пријатеље, храну и одело и све остале удобности и погодности у нашим животима. Изнад свега,
захваљујемо Ти на милости коју си нам исказао пославши својега Сина на свет да нас откупи од
греха и вечне смрти те си нам дао спознају и осећај за наше дужности према теби. Благосиљамо
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Те ради стрпљења које показујеш према нама без обзира на наше многе недостатке и провокације;
ради вођства и помоћи и утехе које нам дајеш Светим Духом, ради твоје непрекидне бриге и
провиђења према нама кроз читаве наше животе, а нарочито за благослове и милости у дану који
је за нама; усрдно те молимо благосиљај нас и надаље. Подари нам милост да будемо захвални и
искрено послушни његовим законима, по чијим заслугама и посредовањем смо их и примили,
Твога Сина, Спаситеља нашега, Исуа Христа. Амин.

Молитва за Божију заштиту у ноћи која следи
Нарочито Те молимо да нас и надаље милостиво штитиш и у овој ноћи. Одбрани нас од свих
опасности и пакости и од страха од истих, да би могли уживати окрепљујући сан који ће нас
оснажити за вршење дужности које нам предстоје у надолазећем дану. Такође, милостив нам
буди да бисмо могли увек тако живети да се не бојимо умрети; да бисмо у животу и смрти увек
припадали Теби; по заслугама и задовољењу Сина Твога, у чије име пред Тобом доносимо своје
несавршене молитве. Амин.

 На крају:

Милост Господа нашега Исуса Христа, љубав Бога Оца и заједништво Светога Духа са свима
нама. Амин.
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МОЛИТВА НА КРАЈУ ДАНА

Очувај нас, Боже и Спаситељу наш.
*И нека твој гнев одступи од нас.

Свемогући Бог нам подарио мирну ноћ
*Амин.

Будите трезни и бдијте јер ваш противник ђаво, као ричући лав обилази и тражи кога ће
прождрети. Њему се одуприте постојани у вери. (1.Петрова 5,8.9а)

Господе, смилуј нам се.
*Богу хвала

Помоћ је наша у имену Господњем
*Који створи небо и земљу.

 Сви клече и заједно изговарају

Исповедамо се Богу Свемогућему, Оцу, Сину и Светом Духу, да смо сагрешли мишљу, речју, и
делом, кроз наше тешке погрешке. Стога молимо Бога да нам се смилује.

Нека нам Свемогући Бог подари опроштење свих наших греха, и милост и утеху Светога Духа.
Амин.

Боже, у помоћ ми притеци
*Господе, пожури да ми помогнеш

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

Славимо Господа
*Слављено било име Господње.

Псалам 134 - Ecce nunc

ЕВО САДА благосиљајте Господа све слуге Господње
*Који стојите у Храму Господњем, у дворовима дома Бога нашега.

У ноћима уздигните руке своје ка Светињи, и благословите Господа.
*Благословиће те Господ са Сиона, који је створио небо и земљу.

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

 (Или Псалми 4; 31; 33; 34; 91; 136)

 Овде се може прочитати кратка порука из Писма.

У твоје руке, Господе предајем дух свој.
*Јер си ме ти откупио, Господе, Боже истине.

Чувај ме као зеницу ока свога.
*Сакриј ме под сенком својих крила

Господе, смилуј се
*Господе, смилуј се

Христе, смилуј се
*Христе, смилуј се

Господе, смилуј се
*Господе, смилуј се
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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 дуницима својим
И не уведи нас у искушење,
Но избави нас од Злога.
Јер је Твоје Царство и сила и слава у векове векова. Амин.

Господе, чуј нашу молитву
*И нека наш вапај дође до тебе.

Посети, молимо те Господе, ово пребивалиште: одагнај далеко од њега све замке непријатељске;
нека Твоји свети анђели овде бораве и очувају нас у миру, и нека Твој благослов увек буде над
нама, кроз Христа нашег Господа. Амин.

Обасјај нашу таму, молимо те Господе; и одбрани нас својом великом милошћу од свих опасности
и невоља ове ноћи, за љубав Твог јединог Сина, нашег Спаситеља Исуса Христа. Амин.

 Друге молитве се могу додати

Химна: Спаси нас, Господе, док ходамо, и одбрани нас док спавамо: да када смо будни, стражимо
са Христом, а када спавамо, одмарамо у миру.

Nunc dimittis - Св.Лука 2,29.32

Сад отпушташ у миру слугу својега, Господе, по речи својој; јер видеше очи моје Спасење твоје
које си уготовио пред лицем свију народа. Светлост, да просвећује незнабошце, и славу народа
твојега Израиља.

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

Химна: Спаси нас, Господе, док ходамо, и одбрани нас док спавамо: да када смо будни, стражимо
са Христом, а када спавамо, одмарамо у миру.

Како легнем, тако заспим мирно
*Јер, Господе, ти сам си ми дао да мој живот протиче без страха.

Благосиљајмо Господа
*Богу хвала

Свемогући и милостиви Господе, Оче, Сине и Душе Свети, благослови и чувај нас. Амин.
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КРАЋИ ОБРАЗАЦ-ЈУТАРЊАМОЛИТВА

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.

Господе, небески Оче, Свемогући и вечни Боже који си нас сигурно провео кроз ноћ и довео на
почетак још једнога дана; чувај нас и надаље својом силном силом и дај да не сагрешимо у овоме
дану, нити да се нађемо у икаквој опасности, да би у свим нашим пословима, које си нам одредио,
били праведни у твојим очима; по Исусу Христу, Господу нашем. Амин.

 Овде се може додати посебна молитва за одређене потребе.

Милост Господа нашега Исуса Христа, љубав Бога Оца и заједништво Светога Духа са свима
нама. Амин.
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КРАЋИ ОБРАЗАЦ - ВЕЧЕРЊАМОЛИТВА

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.

Просветли нашу таму, молимо те Господе, и својом великом милошћу одбрани нас од пропасти и
опасности које вребају у овој ноћи: ради Сина својега, Спаситеља нашега Исуса Христа. Амин.

 Овде се може додати посебна молитва за одређене потребе.

Господ нас благословио и чувао. Обасјао нас Господ лицем својим, и био нам милостив. Свратио
Господ свој поглед на нас и дао нам мир, ове ноћи и заувек. Амин.
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ДОДАТНЕМОЛИТВЕ

За молитвени дух
Свемогући Боже који изливаш Дух милости и молитве на све оне који га траже. Избави нас од
хладноће срца и лутања мисли, да би непоколебљивог ума са горљивом приврженошћу могли
обожавати Тебе у духу и истини; по Исусу Христу, Господу нашему. Амин.

Јутро
Боже, Цару вечни, који одвајаш светло од таме и окрећеш семе смрти у јутро; одагнај од нас све
неваљале жеље; потакни срца наша да вршимо твоје законе и управљај кораке наше твојим
путевима мира да бисмо, извршивши радосно Твоју вољу током дана, могли сада, када се
спустила ноћ, Теби дати хвалу; по Исусу Христу, Господу нашем. Амин.

Свемогући Боже, који нам удахњујеш животни дах и у нама одржаваш живом свету чежњу коју си
нам даровао. Молимо те, милости своје ради, благослови све наше мисли и подухвате, да не бисмо
започињали било које дело без чистих намера и да не бисмо ишта чинили без Твог благослова.
Отвори нам духовне очи да бисмо могли видети невидљиво и невиђено и надахни нам срца својом
мудрошћу; оснажи нас својом снагом да бисмо могли обавити све своје обавезе, а када дође крај
прими нас као своје верне слуге; по Исусу Христу, Спаситељу нашему. Амин.

Вечер
Господе, буди нам подршка кроз читав дан док се сене дана не издуже, дође вечер, ужурбани свет
утихне, грозница ужурбаности прође и наш дневни посао дође крају. Дај нам, молимо те, по
милости својој, сигурно коначиште и свети починак и мир. Амин.

Боже, Ти који си живот смртницима, светло вернима, снага онима који напорно раде и починак
умрлима; захваљујемо Ти за све правовремене благослове којима си нас обдарио током дана, и
понизно Те молимо, милостиво нас заштити и ове ноћи која је пред нама. Молимо Те, чувај нас
сигурним до јутра; по ономе који је умро за нас и васкрсао, Твом сину, нашем Спаситељу Исусу
Христу. Амин.

Недељно јутро
Боже, Ти који нас сваке недеље подсећаш на славно васкрсење Сина својега, Господа нашега;
благослови нас данас по обожавању које ћемо Ти исказати да би дане у надолазећој недељи могли
провести служећи Теби; по Исусу Христу, Господу нашему, молимо. Амин.

Молитва за смирено поуздање
Боже мира који си нас научио да је у повратку ка теби, и миру са тобом, наше спасење, и у
смирености и поуздању у тебе, наша снага; силом својега Духа, уздигни нас у своју присутност,
молимо те, где се можемо смирити и знати да си ти Бог; по Исусу Христу Господу нашему. Амин.

За вођство
Боже који водиш кротке и подижеш светлост у тами побожнима; усред свих наших сумњи и
несигурности, подари нам милост да Те смемо упитати шта желиш да чинимо, да нас Дух
мудрости сачува од свих кривих избора и да по Твојој светлости видимо светло, да не би
посрнули на Твом уском путу; по Исусу Христу, Господу нашему. Амин.

За поуздање
Љубљени Оче који тражиш од нас да захваљујемо за све ствари и да не страхујемо ни од чега
осим губитка Тебе; који желиш да све своје бриге бацимо на Тебе који се бринеш за нас. Сачувај
нас од безбожних страхова и световних брига; молимо те да нам облаци овог смртног постојања
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не заклоне бесмртну љубав која нам се објавила у Твом Сину, Исусу Христу, Господу нашем.
Амин.

Небески Оче, ти разумеш децу своју; по Твојој милости, доносимо пред тебе наше тешкоће и
примамо охрабрење и твоју наклоност и јасну спознају твоје воље. Славимо те ради свих
милосрдних дарова твојих. Амин.

За радовање Божјем стварању
Небески Оче, који си испунио свет лепотом; отвори нам Очи, молимо те, да бисмо могли видети
Твоју милостиву руку у свему око нас и да би радујући се и уживајући у Твом стварењу могли у
радости служити Теби, ради онога по којему је све створено, Сину Твојему Исусу Христу,
Господу нашему. Амин.

За децу
Свемогући Боже, небески Оче који си нас благословио радошћу и бригом за децу; дај нам снаге и
мудрости да их можемо одгајати да љубе све што је истинито и чисто, љубазно и хвале вредно
следећи пример својега Спаситеља, Исуса Христа. Амин.

За одсутне
Боже чија очинска брига сеже до најудаљенијих крајева земље, понизно Те молимо, милостиво
погледај и благослови оне које волимо, а који нису сада са нама. Чувај их од свих опасности,
телесних и духовних, и привуци њих и нас, ближе ка себи како бисмо сви били блиско везани
твојом љубављу у заједништву са твојим Светим Духом и заједништву са твојим светима; по
Исусу Христу, Господу нашему.Амин.

За оне које волимо
Свемогући Боже, поверавамо Ти све нама драге људе; заштити их својом вечном бригом и
љубављу у овоме животу и у будућем, јер знамо да ћеш им дати ствари које ми не можемо нити
замислити; по Исусу Христу, Господу нашему. Амин.

За опоравак болесних
Милостиви Боже, дароватељу живота и здравља, благослови, молимо те, својега лугу/слушкињу
____(име)____ и оне који му (јој) доносе Твоје дарове оздрављења да би могао (могла) поново
задобити здравље тела и ума; по Исусу Христу, Господу нашему. Амин.

За оне који се спремају на операцију
Свемогући Боже, небески Оче, молимо Те милостиво утеши слугу својега (слушкињу своју) у
његовим (њеним) патњама и благослови средства која ће се користити за његово (њено)
оздрављење. Испуни му (јој) срце поуздањем, те иако понекад страхује нека би своје поуздање
ставио (ставила) у Тебе; по Исусу Христу, Господу нашему. Амин.

За рођендан
Чувај ово своје дете, Господе, док му се прибрајају дани живота; благослови га и води где год се
налазило и чувај га неокаљаним. Оснажи га и утеши када је обесхрабрено и жалосно, подигни га
када посрне, и нека мир који надилази људски разум буде са њиме у све дане живота његова; по
Исусу Христу, Господу нашему. Амин.

За оне који су у менталној тами
Небески Оче, молимо те смилуј се својој деци која живе у помрачењу ума. Оснажи им ум, обнови
радостан дух и подари им здравље и мир; по Исусу Христу, Господу нашему. Амин.

За благослов породице
Свемогући Боже, наш небески Оче, Ти који усамљенима дајеш дом; предајемо Теби на чување
домове у којима живе Твоја деца. Удаљи од њих, молимо те, сваку горчину, умишљеност и
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охолости живота. Испуни их вером, врлином, знањем, уздржљивошћу, стрпљењем и побожношћу.
Повежи ближе у љубави све оне који су брачном заједницом постали једно тело, окрени срца
очева ка деци и срца деце очевима и распламсај милсот међу нама да би били пуни братске
љубави једни према другима; по Исусу Христу, Господу нашему. Амин.

За сиромашне, бескућнике и занемарене
Боже свемогући и милостиви, који исцељујеш сломљена срца и окрећеш тугу на радост, нека
Твоја очинска доброта буде над свиме што си створио. Сажали се над сиромасима, бескућницима
и онима које су њихови ближњи заборавили. Благослови сиромахе, подигни оне који су оборени,
буди помоћ онима који пате невини и благослови их да издрже неправду коју подносе.

Развесели надом све обесхрабрене и несретне и својом небеском милошћу сачувај од греха све
оне које немаштина куша да сагреше; иако пате не дозволи да их снађе погибао, иако су у
тешкоћама, спаси их од очаја. Подари све ово, Господе, ради Онога који је због нас постао
сиромахом, Твога Сина нашега Спаситеља, Исуса Христа. Амин.

За верност и употребу земаљских добара
Свемогући Боже који нам својом руком дајеш све што имамо; подари нам милост да те можемо
прослављати читавим нашим бићем увек имајући на уму да ћемо једнога дана морати полагати
рачуне за сва наша дела, и нека би били верни управитељи Твојег обиља; по Исусу Христу,
Господу нашему. Амин.

Општа молитва
Боже по чијој речи човек излази на дневни посао и на рад до вечери. Милостив буди свима
којима су послови тешки и напорни и помози им у њиховом тешком раду. Сачувај раднике од
озледа и несрећа на раду. Заштити сваки трезвен и поштен подухват и не дозволи да радник буде
закинут. Привуци срца послодаваца и запослених ближе у узајамном уважавању, поштењу и
доброј вољи. Подари дух вођства и здравог разума свима који су на позицији ауторитета.
Благослови све који раде послове милосрђа и у школама. Чувај све старије особе и сву малену
децу, болесне и несретне и оне који су на путу било морем или копном. Сети се свих оних који су
слаби и оптерећени, или заборављени и сиромашни. Чуј уздахе затвореника, и по својој великој
милости сачувај оне којима је одређено умрети. Послушај наше молитве, милосрдни и
милостиви Оче, ради Сина својега, Спаситеља нашега, Исуса Христа. Амин.

Молитва пре оброка
Благослови Оче, ове дарове које си нам дао на употребу, и нас у служби Твојој; Христа ради.
Амин.

Дај нам захвална срца, Оче за све Твоје милости, и учини нас осетљивима за потребе других; по
Исусу Христу, Господу нашему. Амин.
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МОЛИТВЕ ДАНА
ЗА ЈУТАРЊУМОЛИТВУ

Молитва за обнову живота (молитва понедељком)
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 бисмо по дану радосно вршили Твоју вољу, а када дође ноћ радовали се хвалећи Тебе. По
Христу Господу нашему. Амин.

Молитва за мир (молитва уторком)
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.

Молитва за милост (молитва средом)
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.

Молитва за водство (молитва четвртком)
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.

Молитва за издржљивост (молитва петком)
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.

Молитва суботом
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.

Молитва недељом
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.

Општа захвалност
Свемогући Боже, Оче сваке милости, ми, твоје недостојне слуге, исказујемо Ти најпонизнију и
срдачну хвалу за сву Твоју доброту и љубазност према нама и према свим људима. Благосиљамо
те што си нас створио, очувао и свим благословима обдарио у овом животу. Благосиљамо те
изнад свега због Твоје непроцењиве љубави исказане у откупљењу света по нашем Господу Исусу
Христу; због дате нам милости и због наше славе која је у нама.

Усрдно те молимо, подари нам право схватање укупне Твоје милости, да ти наша срца буду
искрено захвална; да ти можемо исказивати хвалу, не само својим уснама, него и својим животима,
дајући себе у службу Теби, ходајући пред Тобом, у светости и праведности у све дане живота
свога. По Господу нашему Исусу Христу, сину твоме који са Тобом живи и царује у јединству
Светога Духа, Бог, по све веке векова. Амин.
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Молитва за мир (молитва понедељком)
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.

Молитва за помоћ у време невоље (молитва уторком)
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.

Молитва за заштиту (молитва средом)
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.

Молитва за Христову присутност (молитва четвртком)
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.

Молитва за веру (молитва петком)
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.

Молитва суботом
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.

Молитва недељом
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.

Општа захвалност
Свемогући Боже, Оче сваке милости, ми, Твоје недостојне слуге, исказујемо Ти најпонизнију и
срдачну хвалу за сву Твоју доброту и љубазност према нама и према свим људима. Благосиљамо
Те што си нас створио, очувао и свим благословима обдарио у овом животу. Благосиљамо Те
изнад свега због Твоје непроцењиве љубави исказане у откупљењу света по нашем Господу Исусу
Христу; због дате нам милости и због наше славе која је у нама. Усрдно Те молимо, подари нам
право схватање укупне Твоје милости, да Ти наша срца буду искрено захвална; да Ти можемо
исказивати хвалу, не само својим уснама, него и својим животима, дајући себе у службу Теби,
ходајући пред Тобом, у светости и праведности у све дане живота свога. По Господу нашему
Исусу Христу, сину Твоме који са Тобом живи и царује у јединству Светога Духа, Бог, по све веке
векова. Амин.
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