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СВАКОДНЕВНА
ЈУТАРЊАМОЛИТВА

 Служитељ ће почети Јутарњу молитву читањем једног или више
стихова из Писма, гласно да сви могу јасно чути. На било који дан,
осим у дане поста и покоре, или било који дан када следи Литанија или
служба Евхаристије, служитељ може, ако сматра потребним, прећи са
читања стихова Писма на Молитву Господњу речима: Господ са вама.
Одговор: И са духом твојим. Служитељ: Помолимо се.

Позив на обожавање
Господ је у свом светом храму. Ћути пред њим, сва земљо. (Авакум 2,20)

Обрадовао сам се кад су ми рекли: Хајдемо у дом Господњи. (Псалам 122,1)

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 у величанствено пребивалиште твоје. (Псалам 43,3)

Позив на покајање
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)

Милост вам и мир од Бога, нашега Оца, и од Господа Исуса Христа. (Филипљанима 1,2)

А кад се онај ко је зао одврати од зла које је чинио и почне поступати по правди и
праведности, он ће своју душу сачувати у животу. (Језекиљ 18,27)

Одврати лице своје од греха мојих. Избриши све преступе моје. (Псалам 51,9)

Ако кажемо: Немамо греха, сами себе заваравамо и истина није у нама. Ако признамо своје
грехе, Бог ће нам их опростити и очистити нас од сваке неправедности, јер је веран и
праведан. (1 Јованова 1,8.9)

Адвент
Покајте се јер се приближило небеско царство. (Матеј 3,2)

Слушајте. Неко виче у пустињи: Рашчистите пут Господњи. Поравнајте кроз пусту земљу
стазу нашем Богу. (Исаија 40,3)

Ево, долазим с облацима, и видеће га свако око, чак и они који су га проболи. И због њега ће
плакати сва земаљска племена. Да, амин. (Откривење 1,7)

Онај који сведочи о томе говори: Да, долазим брзо. Амин. Дођи Господе Исусе.
(Откривење 22,20)
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Божић
Али кад се време навршило, Бог је послао свог Сина, рођеног од жене и подложног закону,
да купи и ослободи оне који су под законом, како би нас Бог усвојио као синове. (Галатима
4,4.5)

А анђео им је рекао: Не бојте се. Ево, објављујем вам добру весто о великој радости за све
људе, јер вам се данас у Давидовом граду родио Спаситељ – Христос, Господ. (Лука
2,10.11)

Богојављење
Јер од сунчевог изласка па до његовог заласка моје ће име бити велико међу народима, и на
сваком месту приносиће се кад и дар мом имену – чист дар. Јер ће моје име бити велико међу
народима, каже Господ над војскама. (Малахија 1,11)

Пробуди се, пробуди се, огрни се снагом Сионе. Обуци своје дивне хаљине, Јерусалиме,
свети граде. Јер у тебе више неће улазити необрезани и нечисти. (Исаија 52,1)

И Реч је постала тело и пребивала је међу нама и гледали смо његову славу, славу коју је као
јединорођени син имао од оца, пуну милости и истине. (Јован 1,14)

Велики пост
Раздерите своја срца, а не хаљине. Вратите се Господу, свом Богу, јер је он милостив и
милосрдан, спор на гнев и пун доброте, и биће му жао због невоље. (Јоило 2,13)

Тада ће ти бити миле жртве праведности, жртве паљенице, целе жртве. Тада ће се на олтару
твоме јунци приносити. (Псалам 51,19)17

Устаћу, отићи ћу своме оцу и рећи ћу му: Оче, згрешио сам небу и теби. Нисам више
достојан да се зовем твојим сином. Прими ме данас као једног од својих најамника. (Лука
15,18.19)

Цветница
Радуј се много, кћери сионска. Кличи победнички, кћери јерусалимска. Ево, долази ти твој
краљ. Он је праведан и спасен, понизан је и јаше на магарцу, на магарету, младунчету
магарице. (Захарија 9,9)

Велики Петак
Зар то ништа не значи свима вама који путем пролазите? Погледајте и видите. Има ли бола
попут тешког бола што је мени нанет. Којим ме је Господ у тугу завио у дан жестоког гнева
свог? (Тужбалице 1,12)

Преко њега, његовом крвњу, ослобођени смо откупнином, опроштени су нам преступи по
богатству његове милости. (Ефесцима 1,7)

Васкрс
А Исус је рекао: Оче, опрости им, је не знају шта чине. Онда су бацили жреб да би разделили
његове хаљине. (Лука 23,34)

То је дан који је Господ начинио. Веселићемо се и радовати у тај дан. (Псалам 118,24)
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Вазнесење
Дакле, пошто имамо узвишеног првосвештеника који је отишао на небеса, Исуса, Сина
Божијег, држимо се вере у њега коју исповедамо. Јер наш првосвештеник је неко ко не
само што може да саосећа са нама у нашим слабостима, него је и попут нас искушан у свему,
али није згрешио. Приступимо, дакле, са слободом говора, престолу милости, да би нам Бог
показао милосрђе и исказао милост кад нам затреба помоћ. (Јеврејима 4,14-16)

Духови
Него ћете примити силу када Свети Дух дође на вас и бићете и сведоци у Јерусалиму, по
целој Јудеји и Самарији, и све до краја земље. (Дела 1,8)

А пошто сте синови, Бог је у наша срца послао дух свог Сина и тај дух више: Ава. Оче.
(Галатима 4,6)

Света Тројица
Свако од та четири бића имало је по шест крила. Свуда по телу и испод крила била су пуна
очију. И та бића су без предаха дан и ноћ говорила: Свет, свет, свет је Господ Бог, Свемоћни,
који је био и који јесте и који долази. (Откривење 4,8)

Дан захвалности
Исказуј част иметком својим и првинама свих плодова својих. Тада ће житнице твоје бити
пуне, и бачве ће се твоје преливати младим вином. (Пословице 3,9.10)

Господ је мудрошћу утемељио земљу. Он је разборитошћу учврстио небеса. Знањем су се
његовим водени бездани раздвојили, и облаци небески сипе ситном кишом. (Пословице
3,19.20)

 Тада ће служитељ рећи,

ДРАГА љубљена браћо,
Писмо нас подстиче, на многим местима, да признамо

и исповедимо многе грехове и злобу;

[и да не треба да их прикривамо или прекривамо
пред лицем Свемогућег Бога нашега небескога Оца;

већ да их исповедимо скромног, понизног, стрпљивог и послушног срца;
до краја како бисмо могли добити опроштење грехова,

по Његовој бесконачној доброти и милости.
Иако треба да увек понизно признајемо

своје грехове пред Богом;
пре свега треба тако да радимо
када се окупимо заједно
да изразимо захвалност за многе дарове

које смо добили из Његових руку,
да Му искажемо најдостојанственију хвалу,
да чујемо Његову пресвету Реч,
и да замолимо за оне ствари које су неопходне,
како за тело, тако и за душу.]

Зато се молим и вас молим,
колико год да вас је присутно,
да ми се придружите чистога срца и скромног гласа,
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пред престо небеске милости, говорећи –

 Или

Понизно исповедимо своје грехове пред Свемоћним Богом

Општа исповест

 која се изговара од стране целе заједнице, заједно са служитељем,
клечећи

СВЕМОГУЋИ и премилостиви Оче,
погрешили смо и застранили са Твог пута као изгубљене овце.
Превише смо следили страсти и жеље сопственог срца.
Прекршили смо Твоје праведне законе.
Нисмо обавили ствари које смо били дужни обавити;

и нема здавља у нама.
Али Ти, о Господе, имај милости за нас, бедне преступнике.
Поштеди оне, о Боже, који исповеде своју кривицу.
Обнови покајнике; Према Твоме обећању обзнањеном човечанству

у Христу Исусу, нашем Господу.
И подари, о премилостиви Оче, Њега ради,
да можемо од сада па надаље живети побожним, праведним и трезвеним животом, на славу
Твога светога Имена. Амин.

Објава отпуштења, или опроштења грехова

 Изговара само свештеник или епископ, уколико је присутан, стојећи;
народ и даље клечи.

 Напомена, свештеник може, по сопственој процени, да уместо овога
што следи, користити Објаву отпуштења из обреда Свете Причести.
Уколико служитељ није свештеник, остаје да клечи, и чита Заједничку
молитву за 21. Недељу после Тројице.

СВЕМОГУЋИ Боже, Оче нашега Господа Исуса Христа,
који не желиш смрт грешника,
већ да се окрене од своје злобе и да живи,
који си подарио моћ, и заповест, Његовим служитељима,
да обзањују и објављују Његовом народу, као покајницима,
опроштење и отпуштење њихових грехова.
Он опрашта и разрешава грехове свима који се истински кају,

и искрено верују Његовом светом Еванђељу.
Зато помолимо се Њему да нам подари истинско покајање,

и Свога Светога Духа,
да Му може бити угодно све што сада радимо;
и да остатак наших животаод сада па надаље може бити чист и свет;
да бисмо на крају могли ући у Његову вечну радост;
кроз Исуса Христа, Господа нашега. Амин.

 Служитељ ће клекнути, и изговорити Молитву Господњу; заједница и
даље клечи, и понавља заједно са служитељем.
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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 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, и даље клечећи, служитељ ће рећи, или певати,

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

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

 Овде сви устају, а служитељ ће рећи, или певати,

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.

 Затим ће се певати или изговарати следећи Славопој; осим на оним данима где је
предвиђен други Славопој; или ако се цео текст Псалма 95 чита.

 Напомена: На Чисту среду и Велики петак, може се изоставити „Venite“.
 На именоване дане, одмах пре „Venite“ може се певати или изговарати,

 У Периоду пре Божића (Адвент):
Цар и Спаситељ наш, ноћас нас походи. *Дођите, поклонимо се.

 На Божић и током дванаест Божићних дана
Алилуја. Дете нам се роди. *Дођите, поклонимо се. Алилуја.

 Од Богојављења до Христовог крштења, и на светковање Преображења
Господ је објавио своју славу. *Дођите, поклонимо се.

 За време Великог поста
Господ је пун милости и милосрђа. *Дођите, поклонимо се.

 Од Васкрса до Вазнесења
Алилуја. Господ васкрсну заиста.*Дођите, поклонимо се. Алилуја.

 Од Вазнесења до Дана Духова
Алилуја, Христ Господ се вазнесе на небо.*Дођите, поклонимо се. Алилуја.

 На Духове
Алилуја. Дух Господњи испуњава земљу.*Дођите, поклонимо се.Алилуја.

 На недељу Свете Тројице
Отац, Син и Свети Дух, један Бог.*Дођите, поклонимо му се.
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 На Благовест и Приказање Господње
Реч је телом постала и настанила се међу нама.*Дођимо, поклонимо се.

 На остале прописане празнике.
Диван је Господ у светима својим. *Дођите, поклонимо му се.

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.

 У недељи Васкрса, уместо псалма Позивника чита се или пева следеће.
 Може се користити свакодневно све до Дана Духова.

Pascha nostrum
(Кор. 5,7.8; Рим. 6,9-11; 1.Кор. 15,20-22)

Алилуја. Већ је жртвована Пасха наша, Христос.
*Зато светкујмо.

Не са старим квасцем ни с квасцем зла и пакости.
*Него с бесквасним хлебовима чистоте и истине. Алилуја.

Христос, васкрснут из мртвих, више не умире.
*Смрт њиме више не господари.

Што умре, умре греху једном заувек.
*А што живи, живи Богу.

Тако и ви: сматрајте себе мртвима греху.
*А живима Богу у Христу Исусу. Алилуја.

Христос васкрснут из мртвих.
*Првина уснулих.

Заиста, по човеку смрт,
*По човеку и васкрсење из мртвих.

Јер као што у Адаму сви умиру,
*Тако ће и у Христу сви бити оживљени. Алилуја.

 Затим се читају Псалми према Лекционару који Црква користи. На крају сваког
Псалма, као и на крају Venite, Benedictus es, Magnificate, Benedictus, Jubilate, и на
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крају сваког Псалма или одломка Псалма, треба се певати или изговарати Gloria
Patri.

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

 Затим следи ПРВО ЧИТАЊЕ (СТАРОЗАВЕТНО), како је одређено. Након
читања, служитељ ће рећи, Реч је Господања. Заједница ће одговорити: Богу
хвала. .

 Затим следи следећа химна коју сви изговарају или певају.
 Напомена: Било који дан када се слави Евхаристија, служитељ по властитом

нахођењу, после било које од следећих славопоја који ће се певати или
изговарати, може прећи на службу Причести

Te Deum Laudamus (славопој Светог Амброзија)
ТЕБЕ Бога хвалимо, тебе Господа признајемо.
Тебе вечног Оца сва земља поштује.
Теби сви анђели, теби небеса и све власти.
Теби херувими и серафими кличу без престанка:
Свет, свет, свет Господ Бог Саваот.
Пуна су небеса и земља величанства славе твоје.
Тебе хвали славна заједница апостола,
Тебе хвали добра заједница пророка,
Тебе хвали племенита чета мученика.
Света Црква по свем свету, узвисује те,
Оца неизмерног величанства,
Твог вољеног, истинитог, и јединог Сина,
И Светога Духа, Утешитеља

ТИ Царе славе, Христе.
Ти си Очев вечни Син.
Када си узео на себе да спасеш човека,

понизио си себе и родио се од Девице,
Када си сaвладао оштрину смрти, отворио си Царство Небеско свим вернима.

Седиш са десна Богу у слави Очевој.
Верујем да ћеш доћи као Судија.
Тебе, дакле, молимо, помози својим слугама,
које си откупио драгоценом Крвљу.
У вечној слави дај да се убројимо међу свете твоје.

СПАСИ народ свој, Господе, и благослови наслеђе своје.
И владај њима и уздижи их у све векове.
Из дана у дан благосиљамо тебе.
И хвалимо име твоје у веке и у векове векова.
Удостој се, Господе, у дан овај сачувати нас од греха.
Помилуј нас, Господе, помилуј нас.
Господе, нека буде твоје милосрђе над нама,

како се надамо у тебе.
У тебе се, Господе, надам: о да не будем постиђен довека.

 Или овај славопој
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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.

 Или овај славопој,

Benedicite, omnia opera Domini
(Песма тројице младића - Данило 3,57-87)

(1.Почетна молитва)
Сва дела Господња, благосиљајте Господа:

*хвалите и узвисујте га довека!
Анђели Господњи, благосиљајте Господа:

*хвалите и узвисујте га довека!

(2.Поредак свемира)
Небеса, благосиљајте Господа:

*хвалите и узвисујте га довека!
Све воде над небесима, благосиљајте Господа:

*хвалите и узвисујте га довека!
Све силе Господње, благосиљајте Господа:

*хвалите и узвисујте га довека!
Сунце и месече, благосиљајте Господа:

*хвалите и узвисујте га довека!
Звезде небеске, благосиљајте Господа:

*хвалите и узвисујте га довека!
Све кише и росе, благосиљајте Господа:

*хвалите и узвисујте га довека!
Сви ветрови, благосиљајте Господа:

*хвалите и узвисујте га довека!
Огњу и жаре, благосиљајте Господа:

*хвалите и узвисујте га довека!
Студени и врућино, благосиљајте Господа:

*хвалите и узвисујте га довека!
Росе и мразови, благосиљајте Господа:

*хвалите и узвисујте га довека!
Леде и студени, благосиљајте Господа:

*хвалите и узвисујте га довека!
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Туче и снегови, благосиљајте Господа:
*хвалите и узвисујте га довека!

Ноћи и дани, благосиљајте Господа:
*хвалите и узвисујте га довека!

Светло и тмино, благосиљајте Господа:
*хвалите и узвисујте га довека!

Муње и облаци, благосиљајте Господа:
*хвалите и узвисујте га довека!

(3. Земља и њена створења)
Земља нека благосиља Господа:

*хвалите и узвисујте га довека!
Брегови и брежуљци, благосиљајте Господа;

*хвалите и узвисујте га довека!
Све растиње на земљи, благосиљај Господа;

*хвалите и узвисујте га довека!
Извори, благосиљајте Господа:

*хвалите и узвисујте га довека!
Мора и реке, благосиљајте Господа:

*хвалите и узвисујте га довека!

Китови и све што се миче у водама, благосиљајте Господа;
*хвалите и узвисујте га довека!

Птице небеске, благосиљајте Господа:
*хвалите и узвисујте га довека!

Дивље и питоме животиње, благосиљајте Господа:
*хвалите и узвисујте га довека!

Синови људски, благосиљајте Господа:
*хвалите и узвисујте га довека!

(4. Народ Господњи)
Израиљу, благосиљај Господа:

*хвалите и узвисујте га довека!
Свештеници Господњи, благосиљајте Господа:

*хвалите и узвисујте га довека!
Слуге Господње, благосиљајте Господа:

*хвалите и узвисујте га довека!
Дуси и душе праведних, благосиљајте Господа:

*хвалите и узвисујте га довека!
Свети и понизни срцем, благосиљајте Господа:

*хвалите и узвисујте га довека!
Благосиљајте Оца и Сина и Светога Духа;

*хвалите и узвисујте га довека!

 Или следећи Псалам,

Magnificate Dominum из Псалма 34
БЛАГОСИЉАЋУ Господа у свако доба,

*хвала ће Његова стално бити на уснама мојим.
Испитајте и видите да је Господ добар.

*Срећан је човек коме је он уточиште.
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Бојте се Господа, свете слуге Његове,
*јер они који га се боје ни у чему не оскудевају.

Очи Господње гледају праведнике.
*И уши Његове чују вапај њихов.

Господ је близу оних који су сломљеног срца.
*И спасава оне који су скрханог духа.

Господ откупљује душу свлугу Својих.
*Нико коме је он уточиште неће бити крив.

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

 Затим следи ДРУГО ЧИТАЊЕ (НОВОЗАВЕТНО), како је одређено. Након
читања, служитељ ће рећи, Реч је Господања. Заједница ће одговорити: Богу
хвала.

 Након читања, певаће се химна која следи.
 Напомена: Други део химне Benedictus се може изоставити осим у недељи

Периода пред Божић.

Benedictus Лука 1, 68-79
НЕКА је благословен Господ Бог Израиљев

*што је посетио и искупио свој народ.
И подигао нам рог спасења

*у дому свога слуге Давида,
Као што је обрекао од давнине

*кроз уста својих светих пророка
спасење од наших непријатеља

*и из руке свих који нас мрзе;
да учини милост нашим очевима,

*и да се сети свога светог савеза,
Заклетве којом се заклео нашем оцу Аврааму,

*да ће нам дати:
да му служимо без страха,

*избављени од непријатељске руке,
у светости и у праведности пред њим

*у све наше дане.
А ти, дете, зваћеш се пророк Свевишњега;

*јер ћеш ићи пред Господом да припремиш његове путеве;
да научиш његов народ

*да је спасење у опроштењу њихових грехова,
Милосрдним срцем нашег Бога,

*којим ће нас посетити светлост са висине,
да засветли онима што седе у мраку и сенци смрти,

*да упути наше ноге на пут мира.

 Или следећи Псалам,

Jubilate Deo, Псалам 100
КЛИЧИТЕ победнички Господу, сви људи за земљи.

*служите Господу радосно! Дођите пред њега уз радосне поклике!
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.
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*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.

 Затим ће сви заједно изговарати Апостолско вероисповедање, осим у
оне дане у којима је прописано да се чита Атанасијево
вероисповедање.

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,
заједницу светих,
у опроштење грехова,
васкрсење тела, (+)
и живот вечни. Амин.

 Нако исповедања вере, следе наведене молитве, које се моле на коленима; сви
посвећено клече, а служитељ изговара,

Господ са вама.
*И са духом твојим.

Помолимо се.
Покажи нам, Господе, милост своју.

*И спасење своје дај нам.
Чисто срце створи нам, Боже.

*И свога Светога Духа не узми од нас.

 Затим следи ЗАЈЕДНИЧКА МОЛИТВА ДАНА, осим ако следи Причест; у том
случају Заједничка молитва ће се овде изоставити.

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;



12

да ми, чврсто верујући у Твоју одбрану,
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.

 Следећа молитва ће се пропусити овде када се изговара Литанија, и може се
изоставити када следи Света Прчест.

 Напомена је да служитељ може овде завршити јутарњу молитву Општом
молитвом у име других из ове књиге, спонтаном молитвом, или Милошћу, по
сопственој процени.

 Овде такође може уследити песма или химна.

Молитва за свештенство и народ
СВЕМОГУЋИ и вечни Боже,
од кога долази сваки добар и савршени дар;
пошаљи нашем Епископу ( ), и осталом свештенству, ( ),
и заједницама које су им поверене,
благотворнога Духа Своје милости;
и, да би Ти могли бити истински угодни,
излиј на њих сталну кишу Својих благослова.
Подари ово, о Господе,
ради части нашега Заступника и Посредника, Исуса Христа.
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
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;
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дарујући им стрпљење у њиховим патњама,
и срећан излаз из свих њихових невоља.
Све ово молимо Исуса Христа ради.
Амин.

*Општа захвалност
СВЕМОГУЋИ Боже, Оче сваке милости,
ми, Твоје недостојне слуге,

одајемо Ти најпонизнију и искрену захвалност
за сву Твоју доброту и милостивост према нама и прама свим људинма;
[*а посебно према онима који сада желе да Ти принесу своју хвалу и захвалност за Твоје
милости које си им подарио.]
Благосиљамо Те што и нас створио, очувао,

и обдарио свим благословима у овом животу;
али изнад свега, за Твоју непроценљиву љубав
у откупљењу света по нашем Господу Исусу Христу;
за средства милости, и за наду ка слави.
И, усрдно Те молимо, подари нам право схватање свих Твојих милости,
да ти наша срца могу бити искрено захвална;
и да Ти приносимо хвалу, не само својим уснама,

већ у својим животима,
дајући себе у служби Теби,
ходајући пред Тобом у светости и праведности

у све наше дане;
кроз Исуса Христа, Господа нашег,
Коме, са Тобом и Светим Духом,
нека је сва част и слава, у векове векова.
Амин.

*Молитва Светог Јована Златоустог
СВЕМОГУЋИ Боже,
који си нам подарио милост да сада
једним гласом принесемо своју заједничку молитву Теби;
и који си обећао да где се двоје или више окупе у Твоје име
услишићеш њихове молбе;
испуни сада, о Господе, жеље и молитве Својих слугу,
како је најбоље за њих;
подаривши нам у овоме свету познање Твоје истине,
и у свету који долази живот вечни. Амин.

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

 Овде се завршава Свакодневна јутарња молитва
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СВАКОДНЕВНА
ВЕЧЕРЊА МОЛИТВА

 Служитељ ће почети Вечерњу молитву читањем једног или више стихова из
Писма, гласно да сви могу јасно чути. Може према свом нахођењу, одмах
прећи на Молитву Господњу.

Позив на обожавање
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 кâд пред твојим лицем, моје уздигнуте руке као принос
вечерњи. Псалам 141,2

Поклоните се Господу у сјају светости његове. Стрепи пред њим, сва земљо. Псалам 96,9

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

Позив на покајање
А одврати ли се безбожник од своје безбожности, што ју је учинио, и чини ли право и правду,
сачуваће свој живот. Језекиљ 18,27

Пошкропи ме изопом и бићу чист. Опери ме и бићу бељи од снега. Псалам 51,9

Раздерите своја срца, а не хаљине. Обратите се Господу, својему Богу. Јер је он милостив
и милосрдан, стрпљив и богат милосрђем, и биће му жао због невоље. Јоел 2,13

Жртве Богу су раскајани дух. Срце скрушено и понизно, Боже, ти не презиреш. Псалам
51,19(17)

Адвент
Будите дакле будни. Јер не знате кад долази господар куће, да ли навечер или о поноћи или у
зору или ујутро. Могао би доћи изненада и наћи вас да спавате. Марко 13,35,36

Божић
Ево Божијег шатора међу људима, и пребиваће с њима, и они ће бити његов народ, а сам ће
Бог бити с њима њихов Бог. Откривење 21,3

Богојављење
Народи путују к твоме светлу и краљеви к сјају који сја над тобом. Исаија 60,3

Велики пост
Јер ја познајем своје безакоње, мој грех ми је вазда пред очима. Псалам 51, 5 (3)

Али је у Господа, нашега Бога, милосрђе и опроштење за то што смо се одметнули од њега,
што нисмо слушали гласа Господа, својега Бога, да ходимо по његовим законима, које нам је
дао преко својих слугу, пророка. Данило 9,9.10
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Ако кажемо да греха немамо, сами себе варамо, и истине нема у нама. Ако признајемо своје
грехе, он је веран и праведан, да нам опрости грехе и очисти нас од сваке неправде.
1.Јованова 1,8.9.

Велики Петак
Сви смо ми као овце лутали наоколо. Сваки је ишао својим властитим путем. А Господ је
ставио на њ грехе свих нас. Исаија 53,6

Васкрс
Хвала Богу који нам даде победу по Господу нашему Исусу Христу.
1 Коринћанима 15,57

Ако дакле васкрснете с Христом, тражите оно што је горе, где Христос седи с десне стране
Бога. Колошанима 3,1

Вазнесење
Јер Христос не уђе у рукотворену Светињу над светињама која би била слика истините, него
у само небо, да нас сада заступа пред Богом. Јеврејима 9,24

Духови
Река и притоци њени веселе град Божји, светиште, стан Вишњега. Псалам 46,5 (4)

Дух и заручница говоре: „Дођи!“ Ко чује нека рекне: „Дођи!“ А ко је жедан, нека дође; и ко
хоће, нека узме воду живота бесплатно. Откривење 22,17

Света Тројица
Свет, свет, свет је Господ над војскама. Пуна је сва земља његове славе. Исаија 6,3

Свет, свет, свет Господ Бог Свемогући, који бијаше, који јест и који ће доћи. Откривење 4,8
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 Тада ће служитељ рећи,

ДРАГА љубљена браћо,
Писмо нас подстиче, на многим местима, да признамо

и исповедимо многе грехове и злобу;

[и да не треба да их прикривамо или прекривамо
пред лицем Свемогућег Бога нашега небескога Оца;

већ да их исповедимо скромног, понизног, стрпљивог и послушног срца;
до краја како бисмо могли добити опроштење греха,

по Његовој бесконачној доброти и милости.
Иако треба да увек понизно признајемо

своје грехе пред Богом;
пре свега треба тако да радимо
када се окупимо заједно
да изразимо захвалност за многе дарове

које смо добили из Његових руку,
да Му искажемо најдостојанственију хвалу,
да чујемо Његову пресвету Реч,
и да замолимо за оне ствари које су неопходне,
како за тело, тако и за душу.]

Зато се молим и вас молим,
колико год да вас је присутно,
да ми се придружите чистога срца и скромног гласа,
пред престо небеске милости, говорећи –

 Или

Понизно исповедимо своје грехове пред Свемоћним Богом

Општа исповест
 која се изговара од стране целе заједнице, заједно са служитељем,

клечећи

СВЕМОГУЋИ и премилостиви Оче,
погрешили смо и застранили са Твог пута као изгубљене овце.
Превише смо следили страсти и жеље сопственог срца.
Прекршили смо Твоје праведне законе.
Нисмо обавили ствари које смо били дужни обавити;

и нема здавља у нама.
Али Ти, о Господе, имај милости за нас, бедне преступнике.
Поштеди оне, о Боже, који исповеде своју кривицу.
Обнови покајнике; Према Твоме обећању обзнањеном човечанству

у Христу Исусу, нашем Господу.
И подари, о премилостиви Оче, Њега ради,
да можемо од сада па надаље живети побожним, праведним и трезвеним животом, на славу
Твога светога Имена. Амин.
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Објава отпуштења, или опроштења грехова

 Изговара само свештеник или епископ, уколико је присутан, стојећи;
народ и даље клечи.

 Напомена, свештеник може, по сопственој процени, да уместо овога
што следи, користити Објаву отпуштења из обреда Свете Причести.
Уколико служитељ није свештеник, остаје да клечи, и чита заједничку
молитву за 21. Недељу после Тројице.

СВЕМОГУЋИ Боже, Оче нашега Господа Исуса Христа,
који не желиш смрт грешника,
већ да се окрене од своје злобе и да живи,
који си подарио моћ, и заповест, Његовим служитељима,
да покајно, обзањују и објављују Његовом народу,
опроштење и отпуштење њихових грехова.
Он опрашта и разрешава грехове свима који се истински кају,

и искрено верују Његовом светом Еванђељу.
Зато помолимо се Њему да нам подари истинско покајање,

и Свога Светога Духа,
да Му може бити угодно све што сада радимо;
и да остатак наших животаод сада па надаље може бити чист и свет;
да бисмо на крају могли ући у Његову вечну радост;
кроз Исуса Христа, Господа нашега. Амин.

 Служитељ ће клекнути, и изговорити Молитву Господњу; заједница и
даље клечи, и понавља заједно са служитељем.

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, и даље клечећи, служитељ ће рећи, или певати,

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

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

 Овде сви устају, а служитељ ће рећи, или певати,

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.
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Милости Светло Phos hilaron
Светлости тиха, свете Славе, Бесмртнога Оца Небескога, Светога, Блаженога, Исусе

Христе;
Дошавши на запад сунца, видевши светлост вечерњу, певамо Оца, Сина и Светога Духа

Бога.
Достојан си у сва времена да певан будеш гласима светим, Сине Божији, који живот

дајеш; зато Те свет слави.

 Затим се читају Псалми према лекционару који Црква користи. На
крају сваког Псалма, као и на крају Magnificat, Cantate Domino, Bonum
est confiteri, Nunc dimittis, Deus misereatur, Benedic, anima mea, и на
крају сваког Псалма или одломка Псалам, треба се певати или
изговарати Gloria Patri, или Gloria in excelsis.

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

Gloria in Excelsis
Нека је слава Богу на висини,
и на Земљи мир, међу људима добра воља.
Хвалимо Те, благосиљамо Те,
Клањамо Ти се, 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.

 Затим следи ПРВО ЧИТАЊЕ (СТАРОЗАВЕТНО), како је одређено.
Након читања, служитељ ће рећи, Реч је Господања. Заједница ће
одговорити: Богу хвала.

 Након читања, изговара се Magnificat, или један од вечерњих Славопоја
који следе.

 Напомена: служитељ по свом нахођењу може изоставити једно читање
из Лекционара.

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
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*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.

 Или следећи Псалам,

Cantate Domino Псалам 98
ПЕВАЈТЕ Господу песму нову,

*јер чудесна су дела која је учинио.
Десница његова, света мишица Његова,

*спасење је донела.
Господ је обзнанио спасење Своје,

*пред очима народа открио је праведност Своју.
Сетио се милости Своје и верности своје према дому Израеловом.

*Сви крајеви земаљски видели су спасење које је дао Бог наш.
Победнички кличите Господу, сви људи на земљи.

*Веселите се, радосно кличите и песмом га хвалите.
Певајте Господу уз харфу,

*уз харфу и звук песме.
Уз трубе и звук рога.

*Кличите победнички пред Краљем, Господом.
Нека хучи море и све што је у њему.

*Земља и они који на њој живе.
Нека рукама пљешћу реке,

*и све горе нека радосно кличу пред Господом.
Јер долази да суди земљи.

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

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

 Или следећи,

Bonum est confiteri из Псалма 92
ДОБРО је захваљивати теби, Господе.

*Песмом хвалити име Твоје, Свевишњи
Ујутру говорити о милости Твојој.

*И ноћу о верности Твојој.
Уз инструмент с десет жица и уз лауту,

*музиком што се разлеже са харфе.
Јер ме ти, О Господе, развесељаваш делима својим.

*Због дела руку твојих радосно кличем.
Слава Оцу и Сину и Светоме Духу.

*Како је било на почетку, тако и сада и у векове векова. Амин.
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 Затим следи ДРУГО ЧИТАЊЕ (НОВОЗАВЕТНО), како је одређено.
Након читања, служитељ ће рећи, Реч је Господања. Заједница ће
одговорити: Богу хвала.

 Након читања, певаће се химна која следи.

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

*по речи својој;
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.

 Или следећи,

Deus misereatur Псалам 67
СМИЛОВАЋЕШ нам се, Боже, и благословићеш нас,

*Обасјаћеш нас лицем Својим.
Да би се пут Твој знао на земљи,

*спасење што пружаш међу свим народима.
Боже, нека Те хвале наороди,

*нека Те хвале сви народи.
Нека се племена веселе и радосно кличу,

*јер ћеш Ти народима праведно судити. Племена на земљи Ти ћеш водити..
Боже, нека те хвале народи.

*Нека те хвале сви народи!
Земћа ће дати род свој,

*Благословиће нас Бог, Бог наш.
Благословиће нас Бог,

*И сви крајеви земаљски њега ће се бојати.
Слава Оцу и Сину и Светоме Духу.

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

 Или следећи,

Benedic, anima mea из Псалма 103
БЛАГОСИЉАЈ Господа, душо моја!

*Све што је у мени нек благосиња свето име Његово.
БЛАГОСИЉАЈ Господа, душо моја!

*И не заборави сва дела Његова.
Благосиљај оног који опрашта све преступе твоје.

*Који лечи све болести твоје.
Који живот твој избавља од јаме гробне.

*Који те крунише добротом и милошћу.
Благосиљајте Господа, анђели Његови.

*моћни и силни, који извршавају реч Његову, слушајућо заповести Његове.
Благосиљајте Господа, све војске Његове,

*слуге Његове, ви који вршите вољу Његову.
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Благосиљајте Господа, сва дела Његова.
*По свим местима где он влада! Благосиљај Госспода, душо моја.

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

 Затим ће сви заједно изговарати Апостолско вероисповедање, осим у
оне дане у којима је прописано да се чита Атанасијево
вероисповедање.

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.
Амин.

 Нако исповедања вере, следе наведене молитве, које се моле на
коленима; сви посвећено клече, а служитељ изговара,

Служитељ: Господ сa вама.
Народ: И сa духом твојим.
Служитељ: Помолимо се.

 Ако није раније изговорена, овде следи Молитва Господња.

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;
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*И свога Светога Духа не узми од нас.

 Или следећа,

Нека ово вече буде свето, добро и мирно,
*Молимо Те, Господе.

Да нас Твоји свети анђели воде путевима мира и добре воље,
*Молимо Те, Господе.

Опрости нам грехе и преступе наше,
*Молимо Те, Господе.

Подари мир Цркви својој и целоме свету,
*Молимо Те, Господе.

Помози нам да напустимо овај свет у вери и страху Божијем, да не бисмо били осуђени на
дан великога суда Христова,

*Молимо Те, Господе.
Својим Светим Духом повежи нас у заједништво са свим својим светима, да један другога и
сав наш живот поверимо Христу,

*Молимо Те, Господе.

 Затим следи ЗАЈЕДНИЧКА МОЛИТВА ДАНА, након које се изговарају молитве
које следе

Молитва за мир
О БОЖЕ, од кога проистичу све свете жеље, сви добри савети,

и сва праведна дела;
подари Својим слугама онај мир којега свет не може дати;
да би наша срца могла извшавати Твоје заповести,
и да кроз Тебе,
одбрањени од страха од наших непријатеља,
можемо проводити своје време у миру и спокоју;
по заслигама нашега Спаситеља Исуса Христа.
Амин.

Молитва за помоћ у невољама
РАСВЕТЛИ нашу таму, усрдно Те молимо, о Господе;
и Својом великом милошћу одбрани нас

од свих невоља и опасности ове ноћи;
ради љубави Твога јединога Сина, нашег Спаситеља, Исуса Христа.
Амин.

 Може се певати прикладна црквена химна.
 Напомена је да служитељ може овде завршити молитву Општом молитвом у име

других из ове књиге, спонтаном молитвом, или по сопственој процени.

Молитва за свештенство и народ
СВЕМОГУЋИ и вечни Боже,
од кога долази сваки добар и савршени дар;
пошаљи нашем Епископу ( ), и осталом свештенству, ( ),
и заједницама које су им поверене,
благотворнога Духа Своје милости;
и, да би Ти могли бити истински угодни,
излиј на њих сталну кишу Својих благослова.
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Подари ово, о Господе,
ради части нашега Заступника и Посредника, Исуса Христа.
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
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.

*Општа захвалност
СВЕМОГУЋИ Боже, Оче сваке милости,
ми, Твоје недостојне слуге,

одајемо Ти најпонизнију и искрену захвалност
за сву Твоју доброту и милостивост према нама и прама свим људинма;
[*а посебно према онима који сада желе да Ти принесу своју хвалу и захвалност за Твоје
милости које си им подарио.]
Благосиљамо Те што и нас створио, очувао,

и обдарио свим благословима у овом животу;
али изнад свега, за Твоју непроценљиву љубав
у откупљењу света по нашем Господу Исусу Христу;
за средства милости, и за наду ка слави.
И, усрдно Те молимо, подари нам право схватање свих Твојих милости,
да ти наша срца могу бити искрено захвална;
и да Ти приносимо хвалу, не само својим уснама,

већ у својим животима,
дајући себе у служби Теби,
ходајући пред Тобом у светости и праведности

у све наше дане;
кроз Исуса Христа, Господа нашег,
Коме, са Тобом и Светим Духом,
нека је сва част и слава, у векове векова.
Амин.

*Молитва Светог Јована Златоустог
СВЕМОГУЋИ Боже,
који си нам подарио милост да сада
једним гласом принесемо своју заједничку молитву Теби;
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и који си обећао да где се двоје или више окупе у Твоје име
услишићеш њихове молбе;
испуни сада, о Господе, жеље и молитве Својих слугу,
како је најбоље за њих;
подаривши нам у овоме свету познање Твоје истине,
и у свету који долази живот вечни.
Амин.

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

 Овде се завршава свакодневна Вечерња молитва
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АТАНАСИЈЕВО ВЕРОИСПОВЕДАЊЕ

Quicunque vult

 На следеће празнике: Божић, Богојављење, Свети Матeј, Васкрс,
Вазнесење, Духови, Свети Јован Крститељ, Свети Јаков, Свети
Вартоломеј, Свети Матеј, Свети Симун и Свети Јуда, Свети
Андреј, и на недеље Св.Тројице, на Јутарњој молитви може се певати
или изговарати уместо Апостолског веровања ово вероисповедање
хришћанске вере, познато као Вероисповедање светог Атанасија, а
изговарају га свештеник и народ, стојећи.

Да би ко био спасен: пре свега, неопходно је да држи католичанску веру.
Ко не сачува ову веру целовиту и неискварену, сигурно ће пропасти за вечност.
А католичанска вера је ова: да обожавамо једнога Бога у Тројици и Тројицу у Јединству;
Не мешајући Лица, нити пак делећи суштину.
Јер једно је лице Оца: друго Сина: и друго Светога Духа.
Али Божанство Оца, Сина и Светога Духа је једно: једнако у слави и вечном

величанству.
Као што је Отац: такав је и Син: и такав је и Свети Дух.
Отац није створен: Син није створен: и Свети Дух није створен.
Отац је безграничан: Син је безграничан: и Свети Дух је безграничан.
Отац је вечан: Син је вечан: и Свети Дух је вечан.
Па ипак, нису три вечна, већ је један вечан.
Као што нису ни три нестворена: нити три безгранична: већ је један нестворен и један

безграничан.
Тако, као што је Отац свемоћан: Син је свемоћан: и Свети Дух је свемоћан.
Па ипак нису три свемоћна, већ је један свемоћан.
Тако је Отац Бог: Син је Бог: и Свети Дух је Бог.
Па ипак нису три Бога: већ је један Бог.
Тако, као што је Отац Господ: Син је Господ: и Свети Дух је Господ.
Па ипак нису три Господа: већ је један Господ.
Јер као што нам налаже хришћанска истина: да признајемо свако Лице по себи као Бога и

Господа:
Тако нам католичанска вера брани: да кажемо, три су Бога, или три Господа.
Отац није ни од чега начињен: нити је створен, нити је рођен.
Син је једино од Оца: није начињен, нити је створен: већ је рођен.
Свети Дух је од Оца и од Сина: није начињен, нити је створен, нити је рођен: већ

проистиче.
Тако је један Отац, а не три Оца: један Син, а не три Сина: један Свети Дух, а не три

Света Духа.
И у овој Тројици, ниједан није пре или после другога: ниједан није већи или мањи од

другога.
Већ су сва три Лица заједно вечна и једнака.
Тако да у свим стварима, као што је већ речено: треба обожавати Јединство у Тројици и

Тројицу у Јединству.
Зато онај који би био спасен, мора овако разумети Тројицу.

Надаље, неопходно је за вечно спасење: да такође исправно верује у утеловљење нашега
Господа Исуса Христа.

Јер права вера, у коју верујемо и коју исповедамо јесте: да је наш Господ Исус Христос,
Син Божји, Бог и човек.
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Бог, по суштини Оца; рођен пре свих векова: и човек, по суштини мајке, рођен у свету.
Савршени Бог: и савршени човек, резумне душе и људскога тела.
Једнак Оцу, по своме Божанству: и мањи од Оца по својој људскости.
Који, иако је Бог и човек; ипак није два, већ један Христос.
Један; не зато што се Божанска природа преобратила у тело: већ зато што је Бог преузео

људску природу на себе.
Један, не кроз мешање суштина: већ кроз јединство Особе.
Јер као што су разумна душа и тело један човек: тако су Бог и човек један Христос;
Који је патио ради нашега спасења: сишао у Ад: и трећег дана васкрсао из мртвих.
Он се вазнео на Небеса, и седи с десне стране Оца свемогућега.
Одакле ће доћи поново да суди живима и мртвима.
О чијем доласку ће сви људи устати поново у својим телима;
И одговарати за своја дела.
И они који су чинили добро отићи ће у живот вечни: а они који су чинили зло, у вечни

огањ.
Ово је католичанска вера: онај који не верује истински у њу, не може бити спасен.

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

 Моли се након треће Заједничке молитве у Јутарњој или Вечерњој
молитви; или пре Причести; или засебно.

 Када се засебно користи, након певања црквене химне, служитељ
изговара,

Господ са вама
*И са духом твојим

Помолимо се.

Боже Оче Створитељу неба и земље.
*Помилуј нас.

Боже Сине Спаситељу света.
*Помилуј нас.

Боже Свети Душе Просветитељу верних
*Помилуј нас.

Света благословена и славна Тројице, Боже једини.
*Помилуј нас.

Не помени, Господе, наше грехе, нити грехе наших предака, нити се свети за потрешке наше;
поштеди нас, добри Господе, поштеди народ Твој, кога си Ти избавио својом часном Крвљу,
и не гневи се на нас; милошћу својом нас чувај у векове векова.

*Поштеди нас, добри Господе.

Од сваког зла и злобе, од греха, од злобљења и напада ђавољих, од Твога гнева и вечне
пропасти;

*Благи Господе, избави нас.

Од сваке слепоће срца, поноса, гордости, лицемерја; од зависти, мржње и злобе; од сваке
хладноће душевне;

*Благи Господе, избави нас.

Од свих неприродних и греховних навика, од свих превара света, тела и ђавола;
*Благи Господе, избави нас.

Од сваке издаје, кварне завере и побуне; од сваког лажног учења, јереси и раскола; од
хладноће срца и мржње према Твојој Речи и Заповестима;

*Благи Господе, избави нас.

Од муње и олује; од земљотреса, ватре и поплаве; од куге, болести и глади; од боја и
убистава, и од смрти изненадне;

*Благи Господе, избави нас.

Од потлачености, завера и побуна, од насиља, рада и погибељи, и од изненадне смрти;
*Благи Господе, избави нас.

Тајном Твога светога оваплоћења; Твојим светим рођењем и сретењем; Твојим крштењем,
постом и искушењем;
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*Благи Господе, избави нас.

Твојим болом и крвавим знојем, Твојим крстом и пасијом; Твојом смржу и погребом; Твојим
славним васкрсењем и вазнесењем; и доласком Светога Духа;

*Благи Господе, избави нас.

У све време муке, у све време напретка, у часу смрти и у дану судњем;
*Благи Господе, избави нас.

Ми грешници Те молимо да нас почујеш, добри Господе; да би нас удостојио да водимо
Цркву Твоју исправно;

*Молимо Те да нас почујеш, добри Господе.

Да би нас удостојио да просветлиш све епископе, свештенике и ђаконе истинским знањем и
разумевањем Речи Твоје; и да би је својим животом и проповедањем ширили и приказивали
достојно;

*Молимо Те да нас почујеш, добри Господе.

Да би нас удостојио да благословиш и сачуваш сав народ Твој;
*Молимо Те да нас почујеш, добри Господе.

Да би нас удостојио да пошаљеш раднике у жетву и приведеш све људе у Царство Твоје;
*Молимо Те да нас почујеш, добри Господе.

Да би нас удостојио да свима народима даш милост да чују и приме твоју Реч и донесу
плодове Духа;

*Молимо Те да нас почујеш, добри Господе.

Да би нас удостојио да изведеш на пут истине све оне који сагрешише и који су у заблуди;
*Молимо Те да нас почујеш, добри Господе.

Да би нас удостојио да срцима нашим даш Твој страх и љубав, и да ревностно живимо по
уредбама Твојим;

*Молимо Те да нас почујеш, добри Господе.

Да би нас удостојио да владаш срцима својих слугу, и свих који су на власти, како би
вршилли правду, љубав и милосрђе и ходили путевима истине;

*Молимо Те да нас почујеш, добри Господе.

Да би нас удостојио да на читавој земљи престану ратовања; да свим народима подариш
јединство, мир, ред и слободу;

*Молимо Те да нас почујеш, добри Господе.

Да би нас удостојио да још више повећаш Твоју благодат људима Твојим да би смерно чули
Реч Твоју, примивши је од чиста срца, да би донели плодове Духа;

*Молимо Те да нас почујеш, добри Господе.

Да би нас удостојио да се сажалиш над свим затвореницима и заробљенима, бескућницима и
гладнима и свима који су усамљени и напуштени;

*Молимо Те да нас почујеш, добри Господе.
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Да би нас удостојио да нам подариш и сачуваш обиље земаљских плодова у којима ће, када
дође време, сви моћи уживати;

*Молимо Те да нас почујеш, добри Господе.

Да би нас удостојио да надахнеш свакога од нас у његовом позиву, да би поверени посао као
твоје слуге вршили сложно на опште добро;

*Молимо Те да нас почујеш, добри Господе.

Да би нас удостојио да сачуваш све који су ради свога звања или путовања у опасности;
*Молимо Те да нас почујеш, добри Господе.

Да би нас удостојио да сачуваш и збринеш све жене током порођаја, малу децу, сирочад,
удовице и све оне чији су домови разорени сукобима;

*Молимо Те да нас почујеш, добри Господе.

Да би нас удостиоји да посетиш усамљене, оснажиш све који пате умом, телом и духом, а
својом присутношћу утешиш слабе и болесне;

*Молимо Те да нас почујеш, добри Господе.

Да би нас удостојио да Ти буде угодно да помогнеш и утешиш све који су у опасностима,
потребама и искушењима;

*Молимо Те да нас почујеш, добри Господе.

Да би нас удостојио да помилујеш све људе;
*Молимо Те да нас почујеш, добри Господе.

Да би нас удостојио да нам подариш истинско покајање; да нам опростиш све грехе,
прекршаје и свако незнање; да нас заштитиш благодаћу Твога Светога Духа да бисмо водили
живот Твојом светом Речју;

*Молимо Те да нас почујеш, добри Господе.

Да би нас удостојио да опростиш нашим непријатељима, противницима и клеветницима, и да
окренеш срца њихова;

*Молимо Те да нас почујеш, добри Господе.

Да би нас удостојио да оснажиш оне који су посустали, да утешиш и помогнеш
малодушнима, подигнеш пале и коначно сатреш Сатану под ноге наше;

*Молимо Те да нас почујеш, добри Господе.

Да би нас удостојио да нам подариш да свој живот скончамо у вери и наследимо вечни живот
и мир;

*Молимо Те да нас почујеш, добри Господе.

Да би нас удостојио да нам подариш приступ Твоме Царству Небеском у заједништву са
свима светима;

*Молимо Те да нас почујеш, добри Господе.

Сине Божији молимо Те да нас почујеш;
*Сине Божији молимо Те да нас почујеш.

Јагње Божије, Који узе грехове света;
*Смилуј нам се.
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Јагње Божије, Који узе грехове света;
*Смилуј нам се.

Јагље Божије, Који узе грехове света;
*Даруј нам мир.

Христе, чуј нас.
*Христе, чуј нас.

Господе, чуј нас.
*Господе, чуј нас.

Христе, чуј нас.
*Христе, чуј нас.

 Затим ће служитeљ са заједницом, молити Молитву Господњу.
 На Чисту среду (Пепељаста среда), све што следи се може изсотавити

све до Молитве, ‘Понизно Те молимо, О Оче,’; након које се може
читати A Commination or Denouncing of God’s Anger and Judgements
Against Sinners или Покајнички чин.

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.

 На Пепељасту среду, моли се након Молитве Господње:

Понизно Те молимо, Оче, милостиво погледај на наше невоље. На славу Имена Својега
сачувај нас од свакога зла које смо сами својим делима заслужили; дај да се у свим недаћама
уздамо у Твоју милост и заувек Ти служимо у светости и чистоћи живота, Теби на славу и
хвалу, по нашем једином посреднику и заговорнику Исусу Христу, Господу нашем. Амин.

 Може се читати Покајнички чин
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ПРОШЊА

 Може се употребити у Литанији уместо молитве која следи након
Молитве Господње; или се може употребити на крају Јутарње или
Вечење молитве; или као засебно посвећење; нарочито у временима
рата, катастрофа или националне анксиозности.

Устани Господе, и помози нам
*Избави нас имена својега ради

О Боже, чули смо својим ушима, и наши очеви су нам објавили, племенита дела која си
учинио у њиховим данима, и у данима пре њих.

*Устани Господе, и помози нам Избави нас имена својега ради

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

Устани Господе, и помози нам
*Избави нас имена својега ради

Од наших непријатеља, избави нас, о Христе
*Милостиво погледај на преступе наше

Погледај милостиво тугу у нашим срцима
*Милостиво опрости грехе народу своме

Почуј наше молитве милостиво и благонаклоно
*О Сине Давидов, помилуј нас.

Сада и у векове векова почуј нас, О Христе
*Милостиво нас почуј, О Христе; милостиво нас почуј О Господе Христе

 Служитељ закључује:

Помолимо се.
Понизно те молимо, О Оче, милостиво погледај на наше преступе; и ради славе Имена
својега, и уклони од нас сво зло које смо праведно заслужили; подари нам да у нашим
невољама можемо своје поверење и утеху у потпуности ставити у Твоју милост, и заувек ти
служити у светости и чистоти живота, на Твоју славу и хвалу; кроз нашег једино
Посредника и Заступника, Исуса Христа нашег Господа. Амин.
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МАЛА ЛИТАНИЈА

 Служитељ, по свом нахођењу, може почети Литанију овде, или
изоставити све што следи, до Молитве: ‘Понизно Те молимо, О Оче’.

О Боже, не суди нам по греховима нашим
*Нити нас награђуј по слабостима нашим

О Боже, милосрдни Оче, који не занемарујеш вапаје охолог срца, нити жељу ма како била
испуњена жалошћу: милосрдно помози у нашим прошњама, које доносимо пред Тебе у свим
нашим невољама и мукама, кад год нас оне притисну; те послушај нас милостиво, да нас
разна зла, помоћу вештине и поккушаја ђавољих или човечијих која делују против нас, не би
довела до пропасти, већ да би Твојом промишљу и добротом била распршена; како би Ти
увек и свагда могли благодарити у Твојој Светој Цркви, по Исусу Христу, Господу нашем.
Амин.

*Господе, устани и помози нам. Избави нас Имена Свога ради.

Господе, чули смо властитим ушима и очеви наши су нам објавили велика дела која си чинио
у њихово време и у давна времена пре њих.

*Господе, устани, помози нам и избави нас Имена Својега ради.

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

*Господе, устани, помози нам и избави нас Имена Својега ради.

Одбрани нас од непријатеља, Христе,
*Милостиво нас заштити од недаћа.

Смилуј се над тугом у нашим срцима,
*Милостиво опрости грехе Свога народа.

Милостиво и благонаклоно послушај наше молитве,
*Сине Давидов, смилуј нам се.

Сада и увек, милостиво нас услиши, Христе,
*Милостиво нас услиши, Христе, милостиво нас услиши, Христе Господе.

Понизно Те молимо, Оче, милостиво погледај на наше невоље. На славу Имена Својега
сачувај нас од свакога зла које смо сами својим делима заслужили; дај да се у свим недаћама
уздамо у Твоју милост и заувек Ти служимо у светости и чистоћи живота, Теби на славу и
хвалу, по нашем једином посреднику и заговорнику Исусу Христу, Господу нашем. Aмин.

 Служитељ завршава следећом или неком другом молитвом из овог
молитвеника, или Покајничким чином.

Свемогући Боже, Ти си обећао да ћеш послушати вапаје оних који Те моле у Име Твога Сина.
Молимо Те, милостиво приклони ухо Своје ка нама који ти се обраћамо, и услиши нас јер те
по Твојој вољи верно и усрдно молимо. Погледај на наше потребе и услиши нас на Своју
славу. По Христу Исусу, Господу нашему. Амин.

Молитва Светог Јована Златоустог
Свемогући Боже, ти си нам у ово време уделио милост услишавајући наше заједничке
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прошње упућене Теби; ти си по своме љубљеноме Сину обећао, где су двоје или троје
окупљени у његово Име, да ћеш бити међу њима. Испуни сада, Господе, жеље и молбе
слугу својих, како је најбоље за нас; подари нам у овоме свету познавање твоје истине а у
будућем свету вечни живот. Амин.

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

 Овде се завршава Литанија
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ПОКАЈНИЧКИ ЧИН

 Служитељ и заједница ће клекнути, и заједно изговарати следећи
Псалам.

 Напомена: на први дан Великог поста (Коризме), следећа служба може
да се чита одмах након Молитве, ‘Понизно те молимо, О Оче,’ из
Литаније; или се може користити у Јутарњој и Вечерњој молити, или
као засебна служба; или се може читати у другим приликама.

Miserere mei, Deus. из 51.Псалма
ПОМИЛУЈ ме, Боже, по великој милости Својој,

*и по обиљу милосрђа Свога очисти безакоње моје.
Опери ме добро од безакоња мога,

*и од греха мога очисти ме.
Јер безакоње моје ја знам,

*и грех је мој стално преда мном.
Теби јединоме сагреших, и зло пред Тобом учиних.

*Да се оправдаш у речима Својим,и победиш када Ти судиш.
Гле, у безакоњима се зачех,

*и у гресима роди ме мати моја.
Гле, истину љубиш,

*и јављаш ми непознатости и тајне мудрости Твоје.
Покропи ме исопом, и очистићу се;

*опери ме, и бићу бељи од снега.
Дај ми да слушам радост и весеље,

*да се обрадују кости потрвене.
Одврати лице Твоје од грехова мојих,

*и сва безакоња моја очисти.
Срце чисто саздај у мени, Боже,

*и Дух прав обнови у утроби мојој.
Не одбаци ме од лица Твога,

*и Духа Твога Светога не одузми од мене.
Дај ми радост спасења Твога,

*и Духом владалачким утврди ме.
Научићу безаконике путевима Твојим,

*и безбожници ће се обратити к Теби.
Избави ме од крви, Боже, Боже спасења мога,

*обрадоваће се језик мој правди Твојој.
Господе, отвори усне моје,

*и уста моја казиваће хвалу Твоју.
Јер да си хтео жртве, ја бих Ти принео;

*за жртве свеспаљенице не мариш.
Жртва је Богу дух скрушен;

*срце скрушено и унижено Бог неће одбацити.

 Служитељ и народ:
Слава Оцу и Сину и Светоме Духу;

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

Господе, помилуј нас.
*Христе, помилуј нас.

Господе, помилуј нас.
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 Служитељ и заједница,

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: О Господе, спаси слуге Своје
Одговор: *Који се поуздају у Тебе

Пошаљи им помоћ са небеса
*И увек их моћи Својом одбрани
Помози нам, О Боже Спаситељу наш
*На славу Имена Свога избави нас; смилуј се на нас грешнике, Имена Свога

ради.
О Господе, чуј молитву нашу
*И нека наш вапај допре до Тебе
Помолимо се

О ГОСПОДЕ, усрдно Те молимо, милостиво чуј молитве наше, и поштеди све оне који
исповедају грехове пред Тобом; да они, чију савест оптужује грех, Твојим милостивим
опроштајем могу бити помиловани; кроз Христа, Господа нашег. Амин.

О СВЕМОЋНИ Боже, и милосрдни Оче, који саосећаш са свим људима, и не мрзиш ништа
што си створио; који не желиш смрт грешника, него да се окрене од својих грехова, и буде
спасен: Милостиво нам опрости преступе наше; прими и утеши нас, који смо ожалошћени и
уморни под теретом наших грехова. Ти си увек милостив; само је Твоје да опрашташ
грехове. Поштеди нас, зато, добри Господе, поштеди Свој народ, који си откупио; немој
судити слугама Својим, који су искварена земља, и јадни грешници; него окрени свој гнев од
нас, који понизно признајемо своју исквареност, и истински нам опрости преступе наше, и
тако пожури да нам помогнеш у овоме свету, да можемо увек живети са Тобом у свету који
долази; кроз Исуса Христа, Господа нашег. Амин.

Онда народ изговара следеће, са служитељем.

ОБРАТИ нас, о Господе, и бићемо обраћени. Буди наклоњен, о Господе, буди наклоњен
народу Своме, који Ти се окреће плачући, постећи, и молећи се. Јер си Ти милостив Бог, пун
саосећања, трпељив и врло сажаљив. Ти нас штедиш када заслужујемо казну, и у гневу
Своме сећаш се милости. Поштеди свој народ, добри Господе, поштеди их, и нека се Твоје
наслеђе не наше у сумњи. Почуј нас, о Господе, јер је велика Твоја милот, и у мноштву
милости Своје погледан на нас; по заслугама и посредовању Твога благословенога Сина,
Исуса Христа, Господа нашег. Амин.

По процени служитеља, овде се може извршити наношење пепела на народ; при чему
служитељ изговара: Сети се да си прах, и у прах ћеш се вратити, или сличне речи. Затим
изговара.
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О БОЖЕ, чија је природа и нарав да увек будеш милостив и прашташ; прими наше понизне
молбе; и иако смо уморни и оковани ланцима наших грехова, нека нас ипак сажаљивост
Твоје велике милости ослободи; на част Исуса Христа, нашег Посредника и Заступника.
Амин.

ГОСПОД нас благословио, и чувао. Обасјао нас Господ лицем Својим, и био нам милостив.
Свратио Господ Свој поглед на нас, и дао нам мир, сада и заувек. Амин.

Или

Затим служитељ сам изговара,

ГОСПОД нас благословио, и чувао; Свратио Господ Свој поглед на нас, и дао нам мир, сада
и заувек. Амин.
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МОЛИТВЕ И ЗАХВАЉИВАЊА

 Молити их пре Молитве за сва стања људи или када се она не моли,
пре Опште захвалности на Јутарњој или Вечерњој молитви, или у
другим приликама.

За долазак Царства Христовог и општи мир
О свемогући Оче, Цару вечни, бемртни, невидљиви, једини мудри Боже и Спаситељу;
пожури, усрдно Те молимо долазак Царства Твојега Сина, нашег Господа и Спаситеља Исуса
Христа на земљу и доведи цело човечанство к вољној покорности Његовој благословеној
владавини. Надвладај све Његове непријатеље, и збаци сваку силу која се подиже против
Њега. Изгнај свако зло које ствара ратове и борбе међу нама и нека Твој Дух влада
људским срцима у праведности и љубави. Поправи све што је опустошено; усрећи природу
лепотом и обрадуј градове Законом својим. Учврсти сваки посао који почива на истини и
једнакости и испуни све добре наде и жеље Свога народа. Испољи Своју вољу, свемогући
Оче, у братству људи и подари нам општи мир, кроз победу Свога Сина, Исуса Христа,
Господа нашег. Амин.

За Цркву
О милостиви Оче, понизно Те молимо за Твоју свету и католичанску Цркву; нека Ти буде по
вољи да је испуниш сваком истином и у сваком миру. Тамо где је оштећена, прочисти је;
где греши, усмери је; где је у било чему погрешна, обнови је. Тамо где је исправна, учврсти
је; где је у потрби, подај јој; где је подељена, уједини је; ради онога који је умро и устао
поново и заувек живи и посредује за нас, Твога Сина Исуса Христа, Господа нашег. Амин.

За јединство Народа Божјег
О Боже, Оче нашега Господа Исуса Христа, нашег јединог Спаситеља, Принца мира; избави
своју Цркву, усрдно Те молимо, од свих предрасуда и сукоба и свега осталог што може
омести наше побожно јединство и слогу; да као што је једно тело, један Дух и једна нада у
нашем позиву; један Господ, једна вера, једно крштење, један Бог и Отац свих нас, тако и ми
можемо бити једног срца и ума, уједињени у једној светој свези истине и мира, вере и
љубави; кроз Исуса Христа, Господа нашег. Амин.

За састанке црквених тела
Свемогући и вечни Боже, који си Својим Светим Духом водио саветовања благословених
Апостола, и обећао кроз Свога Сина Исуса Христа да ћеш бити са Својом Црквом до
свршетка света; усрдно Те молимо да будеш уз Савет овога дела своје Цркве, овде окупњен
за Твоје име и присутност. Сачувај нас од сваке погрешке, незнања, поноса и предрасуда; и
по својој великој милости подари, усрдно Те молимо, да будемо тако усмеравани, посвећени
и вођени у свом раду моћном снагом Светога Духа, да би благодатно Еванђеље Христово
било у истини проповедано, у истини примано и у истини слеђено, на сваком месту, све до
пропасти царства греха, сатане и смрти; док потпуна целина Твојих расутих овчица
окупљена у једном стаду постане учесницима вачнога живота; по заслугама и смрти нашега
Спаситеља Исуса Христа. Амин.

За помесне цркве
О свемогући Боже, који си изградио Своју Цркву на темељима апостола и пророка, чији је
сам Исус Христос угаони камен; подари да се деловањем Светога Духа сви хришћани могу
тако окупити у јединству Духа и у свези мира, да могу бити Твој свети храм, угодан Теби.
Посебно, подај овој окупљеној заједнии изобиље Своје милости; да једним срцем желе
напредак Твоје свете Цркве и да једним гласом исповедају веру коју си даровао светима.
Одбрани их од греха јереси и подела; нека их нога гордости не гази, нити рука безбожности
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обесхрабри. И подари да овај свет буде тако у миру уређен Твојим вођством, да Твоја
Црква може у радости служити Теби у побожној мирноћи; да тако могу ходити путевима
истине и мира и коначно бити убројани са Твојим светима у вечној слави; по Твојим
заслугама, о благословени Исусе, милостиви првосвештениче и пастиру наших душа, који си
са Оцем и Светим Духом један Бог, у векове векова. Амин.

Молитва за Председника и за све у државној власти
Господе, наш Владару, чије је славе пун сав свет; ми препоручујемо, овај народ Твојој
милостивој бризи, како би вођени по Твом Провиђењу, могли пребивати сигурно у Твоме
миру. Подари Председнику (име државе) и свима у државној власти, мудрости и снаге да
знају и чине Твоју вољу.

Испуни их љубављу према истини и праведности; и учини их стално свеснима свога
позива да служе овом народу у страху Твоме; по Исусу Христу нашем Господу, који живи и
краљује са Тобом и Светим Духом, један Бог, у вечности. Амин.

Молитва за председника и за све који су на власти
О ГОСПОДЕ, наш небески Оче, узвишени и моћни владару свемира, који са свога Престола
посматраш све на Земљи; искрено и усрдно Те молимо, да Својом наклоношћу погледаш и
благословиш Свога слугу, ПРЕДСЕДНИКА (ИМЕ ДРЖАВЕ), и све остале који су на власти;
и тако их испуни милошћу Свога Светога Духа, да буду увек наклоњени Твојој вољи и да
ходају Твојим путевима. Обдари их изобилно небеским даровима; подари им дуг живот у
здрављу и напретку; и коначно, након овога живота, да досегну вечну радост и срећу; кроз
Исуса Христа Господа нашег. Амин.

 Или овa

О ГОСПОДЕ наш Владару, чија је слава у целоме свету; предајемо овај народ Твојој
милостивој бризи, да вођени Твојим провиђењем, можемо пребивати сигурно у Твоме миру.
Подари ПРЕДСЕДНИКУ (ИМЕ ДРУГЕ ДРЖАВЕ), и свима који су на власти, мудрост и
снагу да спознају и чине Твоју вољу. Испуни их Својом љубављу према истини и
праведности; и учини их увек свесним свога позива да служе овом народу у страху од Тебе;
кроз Исуса Христа Господа нашег, који живи и влада са Тобом и Светим Духом, једа Бог, у
векове векова. Амин.

Молитва за парламент
Моли се током заседања

Премилостиви Боже, понизно Те молимо како за народ ове државе уопште, тако посебно за
њихове окупљене представнике у скупштини и влади. Нека буде по вољи да усмераваш и
унапређујеш сва њихова саветовања, за величање Твоје славе, за добро Цркве, сигурност,
част и добробит Твојега народа; да све ствари буду тако вођене и уређене њиховим напорима,
на најбољим и најсигурнијим основама, да се мир и радост, истина иправда, вера и
посвећеност могу успоставити међу нама за све генерације. За ове и све остале потребе
понизмо молимо у име и по посредовању Исуса Христа, нашег благословеног Господа и
Спаситеља. Амин.

За остала законодавна тела
О Боже, изворе мудости, чије су заповести добре и милостиве и чији је Закон истинит;
понизно Те молимо да тако водиш и благословиш законодавство ове државе и сва друга
уредбодавна тела, да за наше вођство донесе само такве ствари које ће бити угодне Теби, за
добробит народа и за славу Твога имена; кроз Исуса Христа, Господа нашег. Амин.
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За судове
Свемогући Боже, чији су судови прави и истинити, усрдно Те молимо, благослови и води сво
судство наше земље, подари им знање и чврстину и обдари их мудрошћу и разумевањем, да
могу препознати истину и непристрасно судити по закону, бојећи се једино Тебе, кроз Онога
који ће доћи и бити нам судија, Твојега Сина Исуса Христа, Господа нашег. Амин.

За свештенство или старешине Цркве
О свети Исусе, који си себи откупио свеопшту Цркву и обећао да ћеш бити са својим
служитељима до свршетка света, по својој милостивој вољи благослови службу онога који је
постављен да Ти приноси жртву молитве и слављења у овој кући која носи Име Твоје. Нека
речи његових уста и промишљања његовог срца буду увек угодни Теби, о Господе, снаго и
Избавитељу наш. Амин.

О Господе Исусе Христе, усрдно Те молимо, нека проповедници Твога Еванђеља овде и
свуда буду верни своме позиву. Обдари их Светим Духом, да се сећају Твојих светих списа,
да буду просветљени њиховим разумевањем и да њихово сведочанство буде истинито и
снажно, на спасење грешника и упуте светима. Нека право и исправно врше Твоје Свете
тајне и нека својим животом и учењем проказују Твоју живу и истиниту Реч. Нека свим
људима буду целовит пример у вери, речи, љубави, суздржљивости и верности, на славу
Имена Твога, који си са Оцем и Светим Духом један Бог у векове векова. Амин.

За оне који ће се рукоположити
Свемогући Боже, наш небески Оче, који си себи откупио свеопшту Цркву драгоценом крвљу
Свога љубљеног Сина, милостиво погледај на њу и у ово време тако води и усмеравај срца
Твојих слугу епископа и свештенства Твога стада, да не полажу своје руке у брзоплетости ни
на кога, већ да верно и мудро одабирају праве особе за црквену службу; а онима који ће бити
рукоположени на било коју свету функцију подари Своју милост и небески благослов, да
својим животом и учењем могу показивати Твоју славу и усмеравати све људе ка спасењу,
кроз Исуса Христа, Господа нашег. Амин.

Свемогући Боже, дароватељу свега доброг, који си Својим Божанским провиђењем
установио различите редове Своје Цркве, подари Своју милост, усрдно Те молимо, свима
који ће бити позвани у њену службу и управу, и тако их испуни истином Свога учења и
подари им чистоту живота, да Ти могу верно служити, на славу Твога великога Имена и на
добробит Твоје свете Цркве, кроз Исуса Христа, Господа нашег. Амин.

За раст Цркве
О Свемогући Боже, погледај милостиво на свет који си откупио крвљу Свога љубљенога
Сина и Својим Светим Духом усмери срца многих да се посвете Твојој светој Цркви, кроз
Исуса Христа, Господа нашег. Амин.

За мисије
О Боже, који си од исте крви начинио све народе да населе целу Земљу и послао Свога
благословеног Сина да проповеда мир онима далеко и онима близу, подари да Те сви људи
на свим местима траже и проналазе. Излиј Свога Духа на све живо, доведи народе под Своје
окриље и пожури долазак Царства Својега, кроз истога Твога Сина Исуса Христа, Господа
нашег. Амин.

За мисионаре
О Господе Исусе Христе, чежњо свих народа, који си сишао са Небеса да пронађеш и спасеш
изгубљене, подари Свој благослов, усрдно Те молимо, својим слугама који мисионаре и
проносе светло Твога Еванђеља мрачним местима на Земљи. Сачувај их од сваке опасности
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којој могу бити изложени, од невоља на копну и мору, од прогонства и обољевања, од
обесхрабрености у њиховим напорима и од деловања непријатеља. Нека виде напредак Твога
дела у њиховим рукама и убрзај, о милосрдни Спаситељу, време када ће мноштво
безбожника бити окупљено под Твојим окриљем и када ће сви у свакој земљи који одбацују
Твоје спасење бити преобраћени Теби. Свека хвала Теби, Господе Исусе, коме, са Оцем и
Светим Духом нека је сва част и слава, у векове векова. Амин.

За свештенство и народ
О милостиви Боже, дароватељу свих добрих и савршених дарова, подари Своју милост,
усрдно Те молимо, свим свештеницима на Твоме свету и тако их обдари истином Свога
учења и даруј им безазленост у њиховим животима, да могу верно служити Теби, на славу
Твога великога Имена и на добробит Твоје свете Цркве. Свом Своме народу подари Своју
небеску милост, да послушног срца и са дужним поштовањем чују и примају Твоју свету Реч,
истински служећи Теби у светости и праведности у све дане свога живота; кроз Исуса
Христа, нашег јединог Посредника и Откупитеља. Амин.

Свемогући и вечни Боже, од кога долази сваки добар и савршен дар; пошаљи свим
епископима и другим служитељима, и повереним им заједницама, животворнога Духа
Твоје милости; и да би ти могли бити истински угодни, излиј на њих сталан поток Својих
благослова: подари ово, о Господе, части ради, нашега Заступника и Посредника, Исуса
Христа. Амин

Молитва за Светога Духа
О Боже, Свети Душе, посветитељу верних, посети, молимо Те, ову окупљену заједницу
Својом љубављу и наклоношћу; просветли њихове умове све више светлошћу вечног
Еванђеља; утисни у њихова срца љубав према истини;увечај у њима истиниту веру; одржавај
их сваком добротом, и по својој великој милости очувај их у њој, о благословени Душе, кога,
заједно са Оцем и Сином, славимо и величамо као једнога Бога у векове векова. Амин.

За нашу земљу
О свемогући Боже, који си нам дао ову добру земљу у наслеђе; понизно Те молимо да
можемо увек бити народ свестан Твоје наклоности. Благослови нас вредноћом, напретком,
учењем и чистим животом. Сачувај нас од неслоге и насиља, од поноса и дрскости, а посебно
од греха народа и искварености. Брани наше слободе и обликуј у један јединствен народ
опуљено мноштво многих родова и језика. Обдари мудрошћу оне који су на власти, за
превагу правде и мира. Учини нас јаким и великим у страху од Бога и у љубави према
праведности да, са Твојим благословом, можемо бити на благослов свом народу. У напретку,
испуни наша срца захвалношћу, а у неовљи не дозволи да наша вера у Тебе клоне; све ово
молимо кроз Исуса Христа, Господа нашег. Амин.

За војску, морнарицу и ваздухопловство наше земље
Свемогући Боже, снажна куло и уточиште Свога народа, усрдно молимо за Твоју наклоност
официрима и свима који су укључени у службу одбране наше земље, на копну, води и у
ваздуху. Увек их сачувај да не буду послати у нападачки или тлачитељски рат. Користи их,
ако буде потребно, као Своје средство у одбрани живота и слободе нашег народа. Али
обуздај, молимо Те, људску похлепу и гнев, како би ратови престали по целој Земљи.
Пробуди у срцима наших бранитеља дух мира и нека увек, Њега ради, воле и служе Принца
мира, нашег Господа и Спаситеља Исуса Христа. Амин.

У време рата и немира
О свемогући Боже, врховни управитељу свих ствари, чијом моћи ни једно биће не може
одолети, коме припада да праведно казни грешнике и муде милостив истинским покајницима;
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спаси нас и изабви, усрдно Те молимо, из руку наших непријатеља; да уз Твоју одбрану
можемо увек бити сачувани од свих невоља, да славимо Тебе, који једини дарујеш сваку
победу; по заслугама Твојега Сина Исуса Христа, Господа нашег. Амин.

О Господе Боже бескрајне мудости, понизно Те молимо, погледај сажаљиво на народе који
су сада у рату. Не узимај против Свога народа њихове многе грехове, јер од жеља наших
срца проистичу ратови и борбе међу нама. Погледај самилосно на оне сада изложене
опасностима, сукобима, болести и смрти, утеши заробљене, олакшај патље рањених и буди
милоствих умирућима. Са нежношћу погледај на оне у чијим су кужама страх, оскудица и
туга. Уклони, по Своме доброме провиђењу све узроке и поводе за рат, и по Својој великој
доброти, поврати мир међу народе; кроз Исуса Христа, Господа нашег. Амин.

Молитва за потврду вере
Благослови, усрдно Те молимо, о небески Оче, оне који ће се ускоро представити овде, да
наглас признају Твојега Сина Исуса Христа као свог Спаситеља и Господа. Нека увек буду
постојани, а њихово признање истинито. Дај да увек буду послушни Твојој светој вољи и
заповестима и верни у заједници Твоје Цркве и у Твојој служби, на славу великога Поглавара
Цркве, нашега Господа Исуса Христа. Амин.

За омладину и образовне институције
Свемогући Боже, Творче свега постојећег, наш једини истинити Водичу и Заштитниче; даруј
својим благословом, молимо Те, наше црквене школе и образовне институције. Надахни
учитеље исправним осећајем за њихове узвишене дужности, и милошћу и снагом да их
испуњавају. Нека се наша омладина учи у Твојој бризи и упозорењима. Усади у њихова срца
страх Господњи, који је почетак мудрости, и веру која дела љубављу и превазилази свет.
Испуни њихова сећања речима Твога Закона. Отвори њихове умове за истину каква је у
Исусу да, мудри на спасење, могу одолети загађењима и греху и постати снажни у Твојим
рукама, за одржање чисте и неокаљане вере међу људима. Услиши нас, ради Исуса Христа,
Твога Сина, нашега Спаситеља. Амин.

За школе и универзитете
Једини премудри Боже, Спасиоче наш, код кога су сва блага Небеске мудрости; просветли
све школе и универзитете светлошћу са Небеса; да они који подучавају буду научени Теби и
да они који уче могу бити вођени Духом Твојим; и подари да, увећањем знања, Твоја истина
може бити потврђена и Твоја Слава испољена; кроз Исуса Христа, Твоју Живу Реч. Амин.

За хришћанско образовање
Свемогући Боже, наш небески Оче, који си поверио Својој светој Цркви бригу и старање о
Твојој деци; просветли Својом мудрошћу оне који подучавају и оне који уче; да, радујући се
у спознавању Твоје истине, могу обожавати Тебе и служити Ти од генерације до генерације;
кроз Исуса Христа, Господа нашег. Амин.

За децу
О Господе Исусе Христе, који си пригрлио децу својим милостивим рукама и учинио их
живим члановима Твоје Цркве; подари им милост, молимо Те, да стоје чврсто у Твојој вери,
да буду послушни Твојој Речи, и да живе у Твојој љубави; да, ојачани Твојим Светим Духом,
могу одолети искушењима и надвладати зло, и да се могу радовати у садашњем животу и
бити с Тобом у будућем; кроз Твоје заслуге, о милостиви Спасиоче, који са Оцем и Светим
Духом живиш и владаш, један Бог у векове векова. Амин.
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У време великих болести и умирања
О свемоћни и милостиви Боже, коме јединоме припадају питања живота и смрти; у ово време
страшне болести бежимо ка Теби за помоћ. Избави нас, усрдно Те молимо, из наших невоља;
подари снагу и вештину Својим служитељима у лечењу; благослови средства за излечење; и
подари да, видевши како је крхк наш овоземаљски живот, можемо приклонити своја срца
Твојој небеској мудрости, која води у живот вечни; кроз Исуса Христа, Господа нашег. Амин.

За особу у патњи
О милостиви Боже и небески Оче, који си нас подучио у Својој светој Речи, да не повређујеш
и не растужујеш намерно децу човечју; погледај сажаљиво, усрдно Те молимо, на патње
Твојега слуге, за кога намењујемо своје молитве. Сети га се, о Господе, у милости; посвети
Своју Очинску помоћ за њега; обдари његову душу стрпљењем у патњи и прихватањем Твоје
благословене воље; утеши га у својој доброти; подари му Своју подршку и даруј му мир;
кроз Исуса Христа, Господа нашег. Амин.

За особу у жаловању
О Господе Исусе Христе, који си и сам плакао поред гроба, и који си додирнут нашим
туговањима; испуни сада Своје обећање да нећеш оставити Своје људе без утехе, већ да ћеш
им доћи. Откриј се Својим ожалошћеним слугама, којима намењујемо ове молитве, и нека
почују Твоје речи, Ја сам Васкрсење и Живот. Помози им, о Господе, да се окрену Теби са
исправним расуђивањем, и да се поздају у Тебе живом вером; да, пронашавши сада утеху у
Твоме присуству, могу такође имати сигурно поуздање у Тебе у свему што долази: док дан
не сване и сенке не ишчезну. Почуј нас ради велике Своје милости, о Исусе Христе, Господе
наш. Амин.

За особу, или особе, које путују морем
О вечни Боже, који једини простиреш Небеса, и владаш бесом морским; поверавамо Твојој
свемоћној заштити, Твојега слугу, чијем очувању над великим дубинама намењујемо своје
молитве. Гувај га, усрдно Те молимо, од опасности на мору, од болести, од напада
непријатеља, и од свакога зла коме он може бити изложен. Води га безбедно у сигурност где
треба да буде, са захвалношћу за Твоју милост; кроз Исуса Христа, Господа нашег. Амин.

За особу, или особе, које путују копном или ваздухом
О свемогући Боже, који си подигао планине и положио равнице, који си утабао велике
путеве Земље, и управљаш кретањем ветрова и облака; Својом заштитничком бригом
наткрили, води, и чувај, усрдно Те молимо, оне који путују копном или ваздухом; а посебно
Твојега слугу, коме су намењене наше молитве. Заштити га од болести, од насиља, од несрећа,
и од свих осталих невоља којима он може бити изложен. Води га безбедно у сигурност где
треба да буде, са захвалношћу за Твоју милост; кроз Исуса Христа, Господа нашег. Амин.

За оболелу особу
О, Оче сваке милости, и Боже сваке утехе, наша једина помоћи у време потребе; понизно Те
милимо да видиш, посетиш и донесеш олакшање Своме оболелом слуги (име), коме су
намењене наше молитве. Погледај на њега сојим милостивим оком; утеши га у својој
доброти; сачувај га од непријатељских искушења; и подари му стрпљење у његовој патњи.
Правовремено га оздрави и дај да проведе остатак свога живота у Твоме страху, и Теби на
славу. И подари да када се заврши овај живот, по вери у Твога вољенога Сина, он може бити
са Тобом у вечном животу, ради истога, нашег Господа и Спаситеља Исуса Христа. Амин.

За оболело дете
Свемогући Боже, и милосрдни Оче, који једини можеш да лечиш; погледај, усрдно Те
молимо, својим милостивим оком, на оболело дете коме су намењене наше молитве. Ако је
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по Твојој доброј вољи, избави га, о Господе, од његовог телесног бола, и продужи му дане
овде на Земљи; да он може живети за Тебе, и бити средство Твоје славе. Подари ово, о
небески Оче, ради љубави Твојега Сина, нашега Спаситеља Исуса Христа. Амин.

За затворенике
О Боже, који нас штедиш када заслужујемо казну, и у своме гневу се сећаш милости; усрдно
Те молимо да, у Својој доброти, утешиш и помогнеш свим затвореницима. Подари им право
разумевање себе, и Твојих упозорења и обећања, да се могу поуздати у Тебе и једино Тебе.
Донеси олакшање онима који пате, заштити невине, и пробуди криве. И, као што једино Ти
можеш произвести светло из таме, и добро из зла, подари да Твоја милост доведе криве да
траже јединога Избавитеља који може ослободити њихове душе из окова греха; и ово
понизно молимо ради Исуса Христа, Господа нашег. Амин.

За хришћанску службу
О Господе, наш небески Оче, чији је благословени Син дошао, не да буде служен, већ да сам
служи; усрдно Те молимо, благослови све који, идући Његовим стопама, дају себе у службу
другим људима. Обдари их мудрошћу, стрпљењем, и храброшћу да оснажују слабе и подижу
оне који падају; да, надахнути Твојом љубављу, могу достојно, у Твоје име, служтити онима
који пате, напуштенима и онима у потреби; ради Онога који је положио Свој живот за нас,
истога Твога Сина, нашега Спаситеља Исуса Христа. Амин.

За социјалну правду
Свемогући Боже, који си створио човека по Своме обличју; подари нам милост да се
неустрашиво боримо против зла, и да се не миримо са угњетавањем; и да бисмо могли са
поштовањем користити своју слободу, помози нам да је употребимо на очување правде међу
људима и народима, и на славу Твога светога Имена; кроз Исуса Христа, Господа нашег.
Амин.

За све радне људе
Свемогући Боже, наш небески Оче, који си обзнанио Своју славу и објавио своје дело на
небесима и на Земљи; избави нас, усрдно Те молимо, у нашим различитим пословима, од
служења мамону, да можемо обављати послове које нам Ти налажеш, у истини, у лепоти, и у
праведности, као Твоје посвећене слуге, и на добробит других људи; ради Онога који је
дошао међу нас као Онај који служи, Твојега Сина Исуса Христа, Господа нашег. Амин.

Молитва за непокајане
О милостиви Боже, који не желиш смрт грешника, већ да се покаје и живи, и који си објавио
Своје опроштење греха кроз Свога јединога Сина; усрдно Те молимо, смилуј се на
непокајане и невернике, нарочито на оне који могу бити овде присутни. Пробуди у њима
Својим Светим Духом, дубок осећај своје грешности и пропасти. Избави их из њиховог
незнања, тврдоће срца и презира према Твојој Речи. Учини да спознају и осете да нема
другог имена под небесима и међу људима где се могу спасити, већ једино именом Господа
Исуса Христа. И тако их доведи кући и уброј међу Своју децу, да Ти могу припадати заувек;
кроз Исуса Христа, Господа нашег, који живи и влада са Тобом и Светим Духом, један Бог, у
векове векова. Амин.

За кишу
О Боже, небески Оче, који си по Своме Сину Исусу Христу обећао онима који траже Царство
Твоје и праведност, све оно што им је потребно за њихово одржање; пошаљи нам, усрдно Те
молимо, у нашој потреби, такву меру кише и пљускова, да можемо добити плодове земље,
нама на употребу и на Твоју част; кроз Исуса Христа, Господа нашег. Амин.
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За лепо време
Свемогући и милостиви Оче, понизно Те молимо да, по Својој великој доброти, зауставиш
превелике кише којима смо погођени; и молимо Те да нам пошаљеш такво време за ово
годишње доба, да земља може дати своје плодове када за то дође време, за нашу употребу и
добробит; и подари нам милост, да можемо по Твојим обзнанама, учити да унапређујемо
своје животе и да Ти, ради Твога милосрђа, дајемо славу и хвалу; кроз Исуса Христа,
Господа нашег. Амин.

У време суше и гладовања
О Боже, небески Оче, који дарујеш да киша пада и да земља доноси приносе; погледај,
усрдно Те молимо, на патње Свога народа; по Својоме небеском благослову, умножи
плодове земље; и подари да се суша и немаштина којима смо сада праведно изложени због
својих греха, могу, по Твојој доброти, милостиво претворити у изобиље; ради љубави Исуса
Христа, Господа нашег, коме, са Тобом и Светим Духом, нека је сва слава и част, сада и
заувек. Амин.

За родне године
(Rogation Sunday and Rogation Days)

Свемогући Боже, који си благословио Земљу да буде плодна и доноси све што је човеку
потребно за живот, и који си нам заповедио да радимо у тишини и једемо свој хлеб;
благослови напоре земљорадника и подари такво повољно време да можемо сабрати плодове
земље, и увек се радовати Твојој доброти, на славу Твога светога Имена; кроз Исуса Христа,
Господа нашег. Амин.

О милостиви Оче, који из своје руке дајеш изобиље свему што живи; усрдно Те молимо да у
Својој бескрајној доброти почујеш нас, који сада пред Тебе доносимо своје молитве. Не
подсећај се наших грехова, већ своје обећане милости. Подари благослове земљи и умножи
приносе у свету. Нека Твој дах обнови лице Земље. Покажи Своју брижност према нама, да
нам земља донесе своје приносе; и тако нас обдари сваким добром да сиромашни и
потребити могу одавати хвалу Имену Твоме; кроз Исуса Христа, Господа нашег. Амин.

Молитва за покајање
Милостиви Боже, чије пречисте очи не могу гледати неправду, и који си обећао опроштење
свима који исповедају и напусте своје грехове; долазимо пред Тебе у понизном осећању
своје безвредности, признајући своје многе преступе против Твојих праведних закона. Али, о
милосрдни Оче, који не желиш смрт грешника, погледај на нас, усрдно Те молимо, у
милости, и опрости нам све наше преступе. Учини нас дубоко свесним њиховог великог зла,
и дај нам искрено покајање; да бисмо могли задобити опроштење из Твојих руку, који си
увек спреман да примиш понизне и покајане грешнике; ради Свога Сина Исуса Христа,
нашег јединог Спаситеља и Откупитеља. Амин.

Молитва за опроштење
Свемогући Боже, наш небески Оче, који си по Својој великој милости обећао опроштење
грехова свима који Ти се обрате са искреним покајањем и истинитом вером; смилуј се на нас;
опрости нам све наше грехове и избави нас од њих; учврсти нас и оснажи у свему што је
добро; и доведи нас у живот вечни; кроз Исуса Христа, Господа нашег. Амин.

Молитва за хришћанску веру
Свемогући Боже, наш небески Оче; отвори нам очи да видимо да смо грешници пред Тобом,
учесници у палој природи и стварни преступници против Тебе. Омогући нам да препознамо
своју сталну потребу за Твојим опроштењем и спасоносном милошћу, и да прихватимо
Исуса Христа као јединог Спаситеља наших душа. Учини да верујемо у Његово откупљење и
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да се поуздамо у Његово посредовање као своју једину наду. Нека идемо путем Твојих
заповести, радујући се Твоме дару спасења, одбацујући сопствену праведност, служећи
верно Теби и борећи се против сваког греха; по милости која је у Исусу Христу, Господу
нашем. Амин.

Молитва за будућу заштиту
Свемогући Боже, по чијој смо вољи створени, чијим смо провиђењем очувани и чијом смо
милошћу призвани к познању вечнога живота; подари нам увек своју милост да нас одржи и
сачува. Теби, подршци нашега детињства, помоћи наше младости, и водичу наших
одмичућих година, посвећујемо своје животе у времену које долази. Признајемо Те на свим
нашим путевима. Води нас на стазама нашим. У нашем благостању, подари нам милост да са
умереношћу користимо своја многа задовољства, и саосећајан дух за потребе других. Сачувај
нас од искушења која нас могу навести на пад; а у нашим невољама, обдари нас стрпљењем и
снагом. Молимо за ове благослове у име нашег јединог Спаситеља, Исуса Христа. Амин.
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ПОЗИВ НАМОЛИТВУ

 Користи се пре проповеди или током посебник прилика.
 Служитељ, ако пожели, може изоставити неке делове ове молитве а

додати друге, како прилика захтева.

Добри Хришћани, упутите молитве за Христову свету и католичанску Цркву, благословену
заједницу свих верних; да Богу буде угодно да је учврсти и оснажи у чистоти вере, у
светости живота , и у савршеној љубави, и да јој поврати видљиво јединство; а посебно за
њен огранак који је Бог поставио у овој земљи, чији смо ми припадници; да у свим стварима
може деловати по Божјој вољи, верно Му служити, и обожавати Га како Му је угодно.

Молите се за председника ове земље, и за све оне који су на власти; да сви они и сваки од
њих могу истински служити у својим многим позивима, на славу Богу, и на унапређење и
добробит народа, имајући на уму рачун који ће морати положити славног последњега дана.

Молите се такође за службенике Божје Свете Речи и Светих Тајни; за Епископе (а посебно за
Епоскопа ове епископије), да могу верно и мудро проповедати Христово учење; исто тако,
молите се за све свештенике и ђаконе (и посебно за овдашње свештенство), да могу бити
светлост свету, и да могу у свим стварима величати учење о Богу, Спаситељу нашем.

Молите се и за довољно људи подобних да служе Богу у Цркви и у држави; ради тога, као и
за добро образовање свих младих у овој земљи, молите се за све школе, универзитете, и
верске школе исправног и побожног учења, и за све оне у чијим је рукама њихово одржање;
да све оно што је на добробит праве вере и корисног учења може увек напредовати и
умножавати се.

Молите се за сав народ ове земље, да живе у истинској вери и страху Господњем, и у
братској самилости једни према другима.

Молите се такође за све који путују земљом, морем или ваздухом; за све затворенике и
заробљене; за све који су у болести и патњи; за све који су пали у страшне грехе; за све оне
којима су, због искушења, незнања, беспомоћности, жалости, невоља, страха, или скоре
смрти, посебно потребне наше молитве.

Такође, прослављајте Бога због кише и сунца; због плодова земље; због резултата сваког
поштеног посла; и због свих добрих дарова, материјалних и духовних, које дарује нама и
свим људима.

Коначно, принесите Богу највишу хвалу и искрено захваљивање за предивну милост и
врлине објављене у свим Његовим светима, које је одабрао као средства Своје милости и
светлост свету кроз многе нараштаје; и молите се Богу, да можемо добити милост да водимо
своје животе по њиховом добром примеру; да, када се овај живот оконча, можемо са њима
бити учесници у славноме васкрсењу, и у вечноме животу.

А сада, браћо, сакупивши све наше молитве, и сву нашу захвалност, како нас је Христос
научио, усуђујемо се говорити,

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, већ
избави нас од злога. Јер је Твоје Царство, и Сила, и Слава, у векове векова. Амин.
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ЗАЈЕДНИЧКЕ МОЛИТВЕ

Милостиво нам помози, о Господе, у овим нашим молитвама; и усмери путеве слугу Својих
ка достизању вечнога спасења; да кроз све изазове и ризике овог смртног живота, могу увек
бити заштићени Твојом милостивом и брзом помоћи; кроз Исуса Христа, Господа нашег.
Амин.

Подари нам, усрдно Те молимо, свемогући Боже, да се речи које смо данас чули својим
спољним ухом, могу милошћу Твојом, тако урезати унутар наших срца, да у нашим
животима донесу плодове доброг живљења; на част и славу Имена Твога, кроз Исуса Христа,
Господа нашег. Амин.

Усмеравај нас, о Господе, у свему што чинимо, Својом милостивом наклоношћу, и води нас
својом сталном помоћи; да у свим нашим пословима започетим, вођеним, и завршеним у
Теби, можемо прослављати Твоје свето Име; и коначно, милошћу Твојом, задобити живот
вечни; кроз Исуса Христа, Господа нашег. Амин.

О свемогући Боже, који си повезао Своје изабране у једну заједницу, у тајном телу Твојега
Сина, нашега Господа Исуса Христа; подари нам милост да тако следимо Твоје благословене
Свете у свакој врлини и побожном живљењу, да можемо стићи ка неизрецивим радостима,
које си припремио онима који Те искрено воле; кроз Исуса Христа, Господа нашег. Амин.

Свемогући Боже, изворе сваке мудрости, који знаш наше потребе пре него што затражимо и
наше незнање док тражимо; усрдно Те молимо, смилуј се над нашим слабостима; и подари
нам све оне ствари за које, због своје недостојности не смемо, или због своје слепости не
можемо да молимо, ради достојности Сина Твојега Исуса Христа, Господа нашег. Амин.

Нека је благословено Име Твоје, о Боже Господе, јер Ти је било по вољи да се настаниш међу
синовима човечјим, и да живиш међу светима на Земљи; Благослови, усрдно Те молимо,
данашњу верску службу, и подари да, на овоме месту које је Теби посвећено, Твоје свето
Име може бити слављено, и Твоје Еванђеље исповедано у истини и чистоти кроз све
нараштаје; кроз Исуса Христа, Господа нашег. Амин.

Свемогући Боже, који си обећао да ћеш чути молитве оних који моле у име Сина Твојега;
усрдно Те молимо, милостиво пригни своје ухо к нама, који смо принели своје молитве и
потребе Теби; и подари да све оно што смо верно молили, по Твојој вољи, можемо
учинковито задобити, на задовољење наших потреба, и на исказивање Славе Твоје; кроз
Исуса Христа, Господа нашег. Амин.

ДОКСОЛОГИЈА

А ономе који својом силом, што дејствује у нама, може да учини преко света и изнад света
што ми иштемо или мислимо, њему слава у Цркви и у Христу Исусу у сва поколења од
вечности до вечности; амин. Ефесцима 3,20.21.

А блежени и једини владалац, краљ краљева и Господар господара, који једини има
бесмртност и обитава у светлости којој се не може приступити, која нико од људи није видео,
нити може видети; њему част и вечна сила. Амин. 1 Тимотеју 6,15,16.
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А ономе који може да вас сачува од спотицања и да вас постави непорочне у клицању пред
своју славу, једином Богу спаситељу нашем посредством Исуса Христа Господа нашег, слава,
величанство, сила и власт пре сваког времена и сад и у све векове. Амин. Јудина 24.25.

Јагње, које је заклано, достојно је да прими силу и богатство и мудрост и моћ и част и славу
и благослов. Амин. Откривење 5,12.

Благослов и част и слава и сила у све векове ономе што седи на престолу и Јагњету. Амин.
Откривење 5,13.

А сада Богу Оцу, Богу Сину и Богу Светомо Духу, триличносном једном Богу, нека припадне
као што је и праведно, сво величанство, сила и моћ, сада и у векове векова. Амин.
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БЛАГОСЛОВИ

А Бог мира, који је крвљу вечнога савеза извео из мртвих великог пастира оваца, Господа
нашега Исуса, да вас усаврши у сваком добру, да чините њеогву вољу, тако да он чини у
нама оно што је угодно пред њим - посредством Исуса Христа, коме слава у све векове. Амин

(Јеврејима 13,20.21)

И мир Божији, који превазилази сваки ум, сачуваће ваша срца и ваше мисли у спознању и
љубави Бога и његовог Сина Исуса Христа Господа нашега. И благослов Бога Свемогућег,
Оца и Сина и Светога Духа, нека сиђе на вас и остане увек с вама. Амин (Филипљанима
4,7)

Милост, милосрђе и мир од Бога нашег Оца, и од Господа Исуса Христа нашег Спаситеља,
преко Светог Духа нашег Утешитеља, нека буде и остане са свима вама заувек. Амин.

Бог Отац, Бог син, Бог Свети Дух, нека те благослови и нека те чува; Нека те Господ обасја
својим лицем и нека ти буде милостив. Нега Господ обрати своје лице к теби и нека ти да
мир. Амин (Бројеви 6,24-26)
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ЗАХВАЉИВАЊА

Захвалност за благослове дате народу
Премилостиви Боже, чијим се знањем дубине разламају, и облаци сипају кишу; предајемо Ти
своју искрену захвалност и хвалу за повратке сетве и жетве, за приносе земље и прикупљање
њених плодова, и за све остале благослове Твога милостивог Провиђења дате нашем народу.
И, усрдно Те молимо, подари нам право разумевање ових великих милости; које се у нашим
животима може појавити кроз понизно, свето и послушно хођење пред Тобом у све наше
дане; кроз Исуса Христа, Господа нашег, коме, са Тобом и Светим Духом, нека је сва слава и
част, у све векове векова. Амин.

Преузвишени и моћни Владару свемира, по коме је наш народ сачуван у слободи и јединству;
захваљујемо Ти и славимо Те због Твоје наклоности коју си показао нашим очевима, и због
Твоје верности коју си наставио на њиховој деци; због богате земље коју си нам дао у
наслеђе, због повратка сетве и жетве, због приноса земље и сакупљања њених плодова, и
због свих осталих благослова Твога милостивог Провиђења датих нашем народу. И усрдно
Те молимо да, уживајући Твоје дарове у задовољству, можемо милошћу Твојом да их
користимо Теби на славу. Посебно Ти захваљујемо на Твојој великој љубави, што си послао
Својега Сина да буде Спаситељ света, и што си нас призвао из наших греха у заједницу с
Њим. И усрдно Те молимо да нам увек подариш Свога Светога Духа, кроз кога можемо увек
расти у захвалности Теби, и у сличности с Твојим Сином Исусом Христом, Господом нашим;
коме, са Тобом и Светим Духом, нека је сва слава и част, у све векове векова. Амин

Захваљивање за кишу
О Боже, наш небески Оче, по чијем су се милостивом провиђењу пређашње и потоње кише
спустиле на земљу, да би дала плодове човеку на употребу; одајемо Ти понизну захвалност
што Ти је било угодно да нам пошаљеш кишу, на велику добробит нас, Твојих недостојних
слугу, и на славу Твога светога Имена; по милости Твојој у Исусу Христу, Господу нашем.
Амин.

За лепо време
О Господе Боже, који си нас праведно унизио доласком превеликих киша и вода на нас, и у
Својој милости избавио и утешио наше душе овом умереном и благословеном променом
времена; славимо и величамо Твоје свето Име због ове Твоје милости, и увек ћемо
објављивати милост Твоју од нараштаја до нараштаја; кроз Исуса Христа, Господа нашег.
Амин.

За изобиље
О премилостиви Оче, који си у Својој милостивој доброти чуо искрене молитве Цркве Своје,
и преобразио нашу глад и немаштину у изобиље; одајемо ти понизну захвалност на овој
Твојој посебној милости; и усрдно Те молимо да и надаље будеш милостив према нама, да
нам земља може донети плодове својих приноса, Теби на славу и нама на добробит; кроз
Исуса Христа, Господа нашег. Амин.

За мир и избављење од непријатеља
О свемогући Боже, који си снажна тврђава одбране слугу Својих од њихових непријатеља;
приносимо Ти слављење и захвалност за наше избављење од великих и непосредних
опасности које су нас заобишле. Признајемо да им по Твојој доброти нисмо пали као плен; и
усрдно Те молимо да нам и надаље будеш милостив, да цео свет зна да си Ти наш Спаситељ
и моћни Избавитељ; кроз Исуса Христа, Господа нашег. Амин.
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За повратак мира у дому
О вечни Боже, наш небески Оче, који једини дајеш људима слогу у дому, и умирујеш јаке
испаде насилнога и непокорног народа; благосиљамо Твоје свето Име, јер Ти је било угодно
да умириш бунтовни метеж који је недавно настао међу нама; и најусрдније Те молимо да
нам свима подариш милост, да можемо од сада покорно ходити у Твојим светим заповестима;
и да Ти можемо, водећи тих и миран живот у побожности и искрености, стално одавати своју
жртву слављења и захвалности за све Твоје милости према нама; кроз Исуса Христа, Господа
нашег. Амин.

За раст Цркве
Свемогући Боже, који милостиво гледаш на свет који си откупио крвљу Свога љубљенога
Сина; и, који си Светим Духом, приволео срца Својих слугу да се посвете светој служби у
Твојој Цркви; предајемо Ти своју скромну захвалност што си услишио наше молитве, по
заслугама Исуса Христа, Господа нашег. Амин.

За опоравак од болести
О Боже, дароватељу живота, здравља и сигурности; благосиљамо Име Твоје, јер Ти је било
угодно да од болести тела избавиш овог Својега слугу, који сада жели да Ти узврати
захвалношћу, у присуству Твога народа. Милостив си, о Господе, и пун саосећања за децу
човечју. Нека се у његово срце чврсто утисне осећање за Твоју милостиву доброту, и нека он
посвети остатак свог живота понизном, светом и послушном хођењу пред Тобом; кроз
Исуса Христа, Господа нашег. Амин.

За опоравак детета од болести
Свемогући Боже и небески Оче, одајемо Ти скромну захвалност јер Ти је било угодно да
милостиво избавиш од болести тела ово дете зарад кога благосиљамо и славимо Име Твоје, у
присуству Твога народа. Подари, усрдно Те молимо, о милосрдни Оче, да он, са Твојом
помоћи, може верно живети у овоме свету по Твојој вољи, и да може бити учесник вечне
славе у животу који долази; кроз Исуса Христа, Господа нашег. Амин.

За избављење у време великих болести
Понизно признајемо пред Тобом, о премилостиви Оче, да све казне којима Твој Закон прети
могу праведно пасти на нас, због наших многостругих преступа и тврдоће срца; ипак
видевши да Ти је било угодно да у својој великој милости, према нашој слабости и
недостојној унижености, ублажиш велику болест којом смо били погођени, и да вратиш
гласове радости и здравља у наше домове; приносимо Твоме Божанском Величаству жртву
слављења и захвалности, хвалећи и величајући Твоје славно Име због Твоје заштите и
провиђења према нама; кроз Исуса Христа, Господа нашег. Амин.

За избављење од невоља
О Боже, милостиви Оче, славимо Те што си нас почуо у време невоља, и био наше спасење.
Ти си Бог пун саосећања, и обилан у милости. Данас живимо да Те прослављамо, не због
наших заслуга, већ због Твоје велике милостивости. Када смо били у патњама, Ти си нам
помогао; када су навоље дошле на нас, и наша снага посустала, Твоја свемогућа рука нас је
одбранила. Прими нашу захвалност, дај да увек будемо свесни Твоје милости; кроз Исуса
Христа, Господа нашег. Амин.

Захваљивање жена након порођаја
Свемогући Боже, одајемо Ти понизну захвалност што Ти је милостиво било по вољи да, кроз
велике болове и опасности прођаја, сачуваш ову жену, слушкињу Своју, која сада жели да
принесе своје слављење и захвалност Теби. Подари, усрдно Те молимо, премилостиви Оче,
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да она, са Твојом помоћи, може верно живети по Твојој вољи у овоме животу, и учествовати
у вечној слави у животу који долази; кроз Исуса Христа, Господа нашег. Амин.

За безбедан повратак са пута
Премилостиви Господе, чија је милост над свим што си створио; славимо Твоје свето Име јер
Ти је било по вољи да водиш у сигурности, кроз опасности великих дубина (или његовога
пута), овога Свога слугу, који садажели да Ти врати своју захвалност у Твојој светој Цркви.
Нека буде увек свестан Твога милостивог провиђења према њему, и нека Ти увек изражава
своју захвалност светим поверењем у Тебе, и послушношћу Твојим законима; кроз Исуса
Христа, Господа нашег. Амин.
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ЗАЈЕДНИЧКЕМОЛИТВЕ ДАНА

КРОЗ ЛИТУРГИЈСКУ ГОДИНУ

 Молитве које су 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.

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.

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.

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.

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.

ПЕРИОД БОЖИЋА

Рођење Господње - Божић
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(25.децембар)

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.

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.

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 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.

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.

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.

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.

Обрезање Господње
(1.јануар)
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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.

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.

*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.

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.

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.

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.

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.

Пета недеља након Богојављена
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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.

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.

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.

Недеља названаШездесетница
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.

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.

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.

*Иста Молитва са читањима ће се користити свакога дана, све до наредне недеље,
осим на дан Св.Матије

Прва недеља Поста
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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.

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.

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.

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.

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.

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 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.

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.

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
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времена, у пуној сигурности славе која ће бити откривена; кроз истога Твојега Сина Исуса
Христа нашег Господа. Амин.

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.

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.

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.

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.

ВАСКРС
ВОСКРЕСЕЊЕ 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.
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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.

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.

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.

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.

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.
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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.

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.

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.

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.

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.

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.

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
*Иста Молитва и читања се употребљава свакога дана, све до недеље; осим на празник

Светог Филипа и Светог Јакова.

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.

ПЕРИОД ДУХОВА
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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

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.

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.

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.

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.

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.

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 љубав према Твоме светоме Имену;
кроз Исуса Христа, Господа нашег. Амин.

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.

4. недеља после Тројице
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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.

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

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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
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изгубимо коначно испуњење Твојих небеских обећања; по заслугама Исуса Христа, Господа
нашег. Амин.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

21. недеља после Тројице
Молитва: Подари, усрдно Те молимо, милосрдни Господе, опроштење и мир Своме верноме
народу, да буду очишћени од свих својих греха и служе Ти умиренога ума; кроз Исуса
Христа, Господа нашег. Амин.

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.

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.
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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 слабости
починили. Подари ово, о небески Оче, ради Исуса Христа, нашег благословеног Господа и
Спаситеља. Амин.

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.

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.

 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.

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.

 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.

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.

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.

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.

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 заштићену од
лажних апостола, воде и управљају верни и истински пастири; кроз Исуса Христа, Господа
нешг. Амин.

Благовест - навештење Господње - Посета светог Архангела Гаврила марији ради
веселе 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.

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.
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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.

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.

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 следећи његов пример, увек говорили истину, храбро одбацивали порочност и стрпљиво
испаштали истине ради; кроз истога Исуса Христа, Господа нашег. Амин.

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.

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.

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.

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
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Реч у коју је он веровато и да је прима и проповеда; кроз Исуса Христа, Господа нешег.
Амин.

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.

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.

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 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.

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.

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 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

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.
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 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.

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.

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.

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.

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.

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
*Младим гавранима када гракћу

Слави Господа, Јерусалиме!
*Хвали Бога свога, Сионе.

Јер је он учврстио преворнице врата твојих
*благословио је синове твоје усред тебе.
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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.

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.

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.






