
1 
 

СВЕТА ПРИЧЕСТ 
 

Химна се може певати 
 

Молитва Господња 

Оче наш, који си на небесима,  
Да се свети Име Твоје. 
Да дође Царство Твоје, да буде воља Твоја, 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. 
 
(или) 

 
Господ са вама 
И са духом твојим 

 
(или) 

 
У име Оца и Сина и Светога Духа 
Амин  

 
Молитва припреме 

Свемогући Боже,  

Теби су сва срца отворена,  
све жеље знане,  
и све тајне откривене: 

очисти мисли нашега срца 
надахнућем Свога Светога Духа,  
да Те можемо савршено волети,  

и достојно величати Твоје свето Име; 
кроз Исуса Христа, Господа нашег.  
Амин. 
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Закон 
Свештеник чита Декалог а народ одговара.   

 
Рече Бог ове речи говорећи: Ја сам Бог Твој, немој имати 
других богова осим мене. 

Не гради себи лик резани нити какву слику од оног што је 
горе на небу, или доле на земљи, или у води, испод земље; 
немој им се клањати нити им служити.  

 
Не узимај узалуд име Господа Бога свог. 
  

Сећај се дана од одмора да га светкујеш. 
 
Господе, смилуј се на нас, и приволи наша срца чувању 

овог закона.  
 
Поштуј оца свог и матер своју. 

 
Не убиј. 
 

Не чини прељубе.  
 

Не кради.  
 
Не сведочи лажно на ближњег свог.  

 
Не пожели туђе. 
Господе, смилуј нам се, и упиши Закон Свој у наша 

срца, молимо Те.  
 
Помолимо се. 

Свемогући Господе, вечни Боже, понизно те молимо да 
управљаш, водиш и посветиш, наша срца и тела, путевима 
Твојих закона, како би вршећи Твоје заповести, под Твојом 

моћном заштитом, душом и телом били сачувани сада и у 
вечности; преко нашег Господа и Спаситеља, Исуса Христа. 
Амин.  
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(или) 
 

Свештеник чита Сажетак закона 
 
Почујте Господа Исуса Христа који каже: Воли Господа Бога 

свога свим срцем својим, свом душом својом, свим мислима 
својим. Ово је прва и највећа. А друга је као и ова: Воли 
ближњега свога као самога себе. О овима двема заповестима 

виси цео Закон и сви Пророци. 
 
Господе, смилуј се на нас, и утисни Своје законе у наша 

срца, молимо Те.  
 
 

Свемогући Господе, вечни Боже, понизно те молимо да 
управљаш, водиш и посветиш, наша срца и тела, путевима 
Твојих закона, како би вршећи Твоје заповести, под Твојом 

моћном заштитом, душом и телом били сачувани сада и у 
вечности; преко нашег Господа и Спаситеља, Исуса Христа. 
Амин.  
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(или) 
 

Господе, помилуј 
Христе, помилуј 
Господе, помилуј 

 
Свемогући Господе, вечни Боже, понизно те молимо да 
управљаш, водиш и посветиш, наша срца и тела, путевима 

Твојих закона, како би вршећи Твоје заповести, под Твојом 
моћном заштитом, душом и телом били сачувани сада и у 
вечности; преко нашег Господа и Спаситеља, Исуса Христа. 

Амин.  
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Зборна молитва 
Господ са вама 

И са духом твојим 
Помолимо се 
 

Служитељ моли прописану молитву. Након молитве, следе 
читања према Лекционару 

 

Посланица 
Посланица је записана у: 
 

Након читања Посланице 
 
Реч је Господња 

Богу хвала 
 

Еванђеље 

Свето Еванђеље Господа нашега Исуса Христа 
Слава Теби, Господе 
 

Након читања Еванђеља 
 

Еванђеље Господње 
Слава Теби, Христе 
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Веровање 
 

Црква исповеда своје веровање. Могу се користити и 
алтернативне верзије; видети Напомене. 
 

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

И у једнога Господа Исуса Христа, Сина Божијег, 
Јединородног, од Оца рођеног пре свих векова; Светлост 
од Светлости, Бога истинитог од Бога истинитог; рођеног, 

а не створеног, једносуштног Оцу, кроз Кога је све 
постало;  
Који је ради нас људи и ради нашег спасења сишао са 

небеса, и утеловио се од Духа Светога и Марије Девице, 
и постао човек; 
И Који је распет за нас у време Понтија Пилата, и страдао 

и био погребен; 
И Који је васкрсао у трећи дан, по Писму; 
И Који се вазнео на небесеа и седи са десне стране Оца; 

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

 
И у Духа Светога, Господа, Животворног, који од Оца и 
Сина исходи, Који се са Оцем и Сином заједно поштује и 

заједно слави, Који је говорио кроз пророке.  
У једну свету, католичанску и апостолску Цркву.  
Исповедамо једно крштење за опроштење грехова.  

Чекамо васкрсење мртвих + 
И живот будућег века.  
Амин.  
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Проповед 
 

Након исповедања вере, следи проповед. 
 

Принос 

Један од следећих цитата из Писма се узима 
 
Тако нека засветли ваша светлост пред људима, да виде ваша 

добра дела и славе Оца вашега који је на небесима. -Мт.5,16. 
 
Не сабирајте себи блага на земљи, где мољац и рђа уништавају 

и где лопови поткопавају и краду. -Мт.6,19. 
 
Од тебе је све, и из твојих руку примивши, дали смо теби. -

1.Дн.29,14 
 
А који има светска блага и гледа свога брата како оскудева, па 

затвори своје очи према њему, како може Божија љубав да 
остане у њему? -1.Јов.3,17. 
 

Химна се може певати 
Дарови народа се прикупљају  

 
Свештеник поставља хлеб и вино на Трпезу; затим моли једну 
од предложених молитви. Могу се користити и предлози из 

Напомене 
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1 
Посредовање 

 
Помолимо се за целу Христову Цркву на Земљи 
 

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

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

љубави.  
 
Молимо Те да водиш народе света путевима праведности; и да 

тако водиш и управљаш њихове вође, да Твој народ може 
уживати благослове слободе и мира. Подари да наше вође могу 
непристрасно примењивати правду, чувати интегритет и 

истину, обуздавати зла и пороке и одржавати истиниту веру.  
 
Подари милост, небески Оче, свим епископима, свештеницима 

и ђаконима, да својим животом и учењем, могу објављивати 
Твоју истиниту и животворну Реч, и право и правилно служити 

Твоје Свете тајне. И свом народу подари Своју небеску милост, 
а нарочито овој заједници, да покорног срца пуног поштовања 
може чути и примити Твоју свету Реч, и служити Ти у светости 

и праведности у све дане живота свога.  
 
Помози, молимо Те, свима који исповедају Еванђеље Царства 

Твога међу народима, и помози нам да испунимо Твоју велику 
мисију; чинећи ученике од свих народа; учећи их да буду 
послушни свему што си Ти заповедио.  

 
Молимо Те да у Својој доброти, Господе, утешиш и 
очуваш све који су у овоме пролазноме животу у 

невољама, тузи, потреби, болести, или било којој другој 
невољи. 
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Сећамо се пред Тобом са захвалношћу, свих Твојих слугу који 
су напустили овај живот у Твојој вери и страхопоштовању 

Тебе:  
и благосиљамо Твоје свето Име због свих који су у 
животу и смрти прослављали Тебе; и молимо, подари 

нам милост да, радујући се заједништву са њима, 
можемо следити њихов добар пример и са њима бити 
учесници Твога небескога Царства.  

 
Небески Оче, услиши ове наше молитве ради Исуса Христа, 
нашег јединог Посредника и Заступника, који живи и влада са 

Тобом у јединству Светога Духа, сада и заувек.  
Амин.  
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2 
Посредовање  

 
У снази Духа и у заједништву са Христом, помолимо се Оцу. 
 

Боже, створитељу и очуватељу свих нас, молимо се за људе у 
свим врстама потреба; обзнани нам твоје путеве, подај твоје 
спасоносно здравље свим народима... 

 
Молимо се да твоја уједињена Црква буде очувана у добром 
стању; води нас и усмеравај својим Светим Духом, да би сви 

који исповедају веру и називају себе хришћанима, били 
вођеним путем истине и држали се вере у јединству духа, 
савезу мира и праведности живота... 

 
Предајемо твојој очинској доброти све оне који су на било који 
начин погођени или у невољама, било у уму, телу или имању; 

утеши их и олакшај им у њиховим потребама, дај им стрпљење 
у њиховим патњама, и извуци добро из свих њиховим 
невоља... 

 
Сећамо се оних који су отишли пре нас у миру Христовом, и 

славимо Те за све оне који су ти верни, са којима се радујемо 
у заједништву светаца... 
 

Све ово молимо ради Исуса Христа.  
Амин.  
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Покајничке молитве 
Свештеник чита следеће 

 
Браћо и сестре у Христу,  
док се окупљамо око Трпезе Господње 

морамо се присетити обећања и упозорења која су нам дата у 
Писму.  
Стога, преиспитајмо себе и покајмо се за своје грехове.  

дајмо хвалу Богу за његово откупљење света кроз свога Сина 
Исуса Христа,  
и док се сећамо Христове смрти за нас,  

и примамо овај залог његове љубави 
одлучимо да му служимо у светости и праведности 
све дане нашег живота.  
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Позив на исповедање 
 

Свештеник користи следећи позив на исповедање  
 
Сви ви који се истински и искрено кајете за своје грехове,  

и желите да живите у љубави и миру са својим ближњима, и 
намеравате да водите нови живот, следећи заповести Божије, 
и ходајући светим путевима Његовим: приђите у вери и 

понизно се исповедите Свемогућем Богу. 
 
(или) 

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

своје грехове.  
 
(или) 

 
Исус је рекао:  
Пре него понудиш свој дар иди и буди измирен.  

Као браћа и сестре у Божијој породици, долазимо 
да затражимо од нашег Оца опроштење.   

 
(или) 
 

Јер Бог је толико волео свет 
да је дао свог јединорођеног Сина Исуса Христа 
да нас спаси од наших грехова,  

да буде наш заступник на небу,  
и да имамо вечни живот.  
 

Исповедимо своје грехове у покајању и вери,  
чврсто решени да држимо Божије заповести 
и да живимо у љубави и миру са свима.  
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Исповедање грехова 
 

Свемогући Боже,  
Оче Господа нашега Исуса Христа,  
Творче и Судијо свих људи: 

Признајемо и жалимо над свим нашим греховима и 
злобом, које смо починили мишљу, речју и делом, 
против Твога божанскога Величанства: изазивајући 

заслужено Твој праведни гнев на нас.  
Искрено се кајемо са дубоким жаљењем због ових 
наших преступа.  

Њихов терет нам је претежак.  
Смилуј се на нас, премилостиви Оче;  
ради Свога Сина Исуса Христа,  

опрости нам све што је било; 
и подари да од сада можемо служити и бити угодни Теби 
у обнови живота, на част и славу Имена Твога; 

кроз Исуса Христа, Господа нашег.  
Амин.  
 

(или)  
 

Оче вечни, дароватељу светла и милости,  
сагрешили смо Теби и својим ближњим,  
у својим мислима,  

у својим речима и у својим делима,  
кроз незнање, кроз слабост,  
кроз наше намерне кривње.  

Повредили смо Твоју љубав,  
и покварили Твоју слику у нама.  
Жалимо и стидимо се, 

и кајемо се за све наше грехове.  
Ради свога Сина Исуса Христа,  
који је умро за нас,  

опрости нам све што је било; 
и изведи нас из таме 
да ходимо као деца светлости. Амин.  

Разрешење 
Свештеник изговара 
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Свемогући Бог, наш небески Отац, 

који је у својој великој милости 
обећао опроштење грехова свима који се искрено покају и 
окрену Њему у истинитој вери, 

нека вам се смилује,  
опрости и избави вас од свих ваших грехова,  
нека вас утврди и ојача у сваком добру,  

и доведе у живот вечни;  
кроз Исуса Христа, Господа нашег.  
Амин.  

 
(или) 
 

Свемогући Бог,  
који опрашта свима који се заиста искрено покају,  
нека вам се смилује,  

опрости и избави од свих ваших грехова,  
утврди и ојача вас у сваком добру,  
и доведе у живот вечни; 

Кроз Исуса Христа, Господа нашег.  
Амин.  
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Речи утехе 
 

Чујте речи утехе и охрабрења које наш Спаситељ Христос 
говори свима који се истински окрену њему: 
 

Дођите к мени сви који сте уморни и оптерећени и ја ћу вас 
одморити. -Мт.11,28. 
 

(или) 
 
Јер Бог је тако заволео свет да је свог јединородног Сина дао, 

да сваки ко верује у њега не пропадне, него да има вечни 
живот. -Јв.3,16. 
 

(или) 
 
Чујте шта Свети Павле говори: 

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

 
(или) 

 
Чујте шта Свети Јован говори: 
 

Дечице моја, пишем вам ово да ви не згрешите. Ако ко згреши, 
имамо заступника код Оца, Исуса Христа, праведника.  Он је 
жртва помирења за наше грехове.  -1.Јов.2,1.2. 
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Увод у причесне молитве 
 

Свештеник и народ славе Бога за Његову доброту 
 
Уздигнимо своја срца 

Уздижемо их Господу 
 
Заблагодаримо Господу Богу нашему 

Достојно је и праведно  
 
Свештеник говори 

 
Заиста је достојно, праведно и спасоносно, да увек и свуда 
захваљујемо Теби, Господе, Свети Оче, Свемогући вечни 

Боже 
 
Затим се чита одговарајућа молитва (види Напомене) 

 
Зато са Анђелима и Арханђелима, и са свим Светима на небу, 
хвалимо и величамо Твоје свето Име, увек Те славећи и 

говорећи: 
 

Свет, свет, свет, Господ  
Бог над војскама: 
Небо и Земља пуни су Твоје славе,  

Слава Теби, о преузвишени Господе.  
  

Молитва понизног приступања 

 
Не приступамо овој твојој часној трпези,  
о милостиви Господе,  

верујући у своју праведност,  
већ у Твоју многоструку и велику милост.   
Нисмо достојни ни да покупимо мрвице испод Твоје 

трпезе.   
Али Ти си исти Господ, који је увек милостив:  
подари нам, зато, милосрдни Господе,  

да у овом ломљењу хлеба одржимо сећање на смрт 
Твога љубљеног Сина Исуса Христа,  
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да се Њиме у својим срцима хранимо вером,  
и да заувек будемо у Њему и Он у нама.  

Амин.  
 

Молитва посвећења - краћа 

 
Свемогући Боже, наш небески Оче, због Своје милости дао си 
Свога јединога Сина Исуса Христа да донесе смрт на крсту ради 

нашег избављења; који је тамо начинио, једном приневши 
себе, пуну, савршену и довољну жртву, дар, и задовољење, за 
грехове целога света; и успоставио, и у Своме Светом 

Еванђељу нам заповедио да наставимо стално сећање на 
Његову драгоцену смрт и жртву, до Његовог поновног доласка.  
 

Почуј нас, о милостиви Оче, и подари да ми, примивши овај 
хлеб и вино по светој заповести Твога Сина нашега Спаситеља 
Исуса Христа, у сећање на Његову смрт и страдање, можемо 

бити учесници Његовог благословеног тела и крви.  
 
Оне ноћи када је био издан,  

узео је хлеб и када се захвалио  
Овде свештеник узима хлеб 

Разломио га је, и дао Својим ученицима, говорећи 
Овде свештеник ломи хлеб 

УЗМИТЕ И ЈЕДИТЕ, ОВО ЈЕ ТЕЛО МОЈЕ КОЈЕ СЕ ДАЈЕ ЗА ВАС 

Овде свештеник полаже руке на преостали хлеб 
ЧИНИТЕ ТО МЕНИ НА СПОМЕН. 
 

Исто тако, након вечере, узео је чашу 
Овде свештеник узима чашу 

И када се захвалио, дао им је, говорећи: 

 
ПИЈТЕ ИЗ ЊЕ СВИ, ЈЕР ОВО ЈЕ МОЈА КРВ НОВОГА САВЕЗА, КОЈА 
СЕ ПРОЛИВА ЗА ВАС И ЗА МНОГЕ, ЗА ОПРОШТЕЊЕ ГРЕХОВА.  

Овде свештеник полаже руке на посуду са вином 
ЧИНИТЕ ТО, КАД ГОД ПИЈЕТЕ МЕНИ НА СПОМЕН. 
 

Амин.  
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Може се изговарати следеће 
 

Јагње Божије,  
Који узе грехове света, Помилуј нас.  
 

Јагње Божије,  
Који узе грехове света, Помилуј нас.  
 

Јагње Божије,  
Који узе грехове света, Даруј нам мир. 
 

(или) 
 
Ево Јагњета Божијег, ево онога који одузима грехове света.  

Благословени су они који су позвани на гозбу Јагњетову. 
Господе, нисам достојан да уђеш под кров мој, него 
само реци реч, и исцелиће се душа моја на спасење. 

 
 

Причест 

Свештеник се причешћује: 
 

Тело нашега Господа Исуса Христа, које је дато за мене, нека 
ми сачува тело и душу за живот вечни.  Узимам и једем у 
сећање да је Исус умро за мене, и храним се Њиме у срцу по 

вери, са захвалношћу.  
 
Крв нашега Господа Исуса Христа, која је проливена за мене, 

нека ми сачува тело и душу за живот вечни. Пијем у сећање да 
је Исусова крв проливена за мене, са захвалношћу.  

 

 
Молитва Господња 

Свештеник може рећи: 

 
Како нас је Спаситељ Христос научио, усуђујемо се молити: 
 

Оче наш, који си на небесима,  
Да се свети Име Твоје. 



19 
 

Да дође Царство Твоје, да буде воља Твоја, 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.  
Амин. 
 

Молитва након причести 
 

Свештеник изговара или молитву Приноса или Захвалности.  

 
Принос 

О Господе и небески Оче,  

Ми, Твоје понизне слуге,  
Свим срцем желимо Твоју очинску доброту,  
да милостиво прихватиш ову нашу жртву слављења и 

захвалности;  
молећи Те да подариш да по заслугама и смрти Твога Сина 
Исуса Христа и по вери у крв Његову,  

ми и Твоја целокупна Црква можемо задобити опроштење 
својих грехова и све остале благодати Његовог страдања.  

 
И овде Теби, о Господе,  
нудимо и приносимо себе,  

своје душе и тела,  
као разумну, свету и живу жртву; 
понизно молећи, да сви који су учесници у овом Светом 

Причешћу могу бити испуњени Твојом милошћу и 
небеским благословом.  
 

И иако смо недостоји, због својих многих грехова,  
да Ти понудимо било какву жртву,  
ипак молимо да прихватиш ову службу коју Ти 

дугујемо,  
не мерећи наше заслуге, већ праштајући наше 
преступе,  

кроз Исуса Христа, Господа нашег.  
По Њему, и с Њиме у јединству Светога Духа,  
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нека је свака слава и част Теби, Свемогући Оче,  
сада и у векове векова.  

Амин.  
 
 

Захвалност 
 

Свемогући и вечни Боже,  

искрено Ти захваљујемо за Твоје обећање да ћеш нахранити 
нас, који смо примили ове Свете Тајне, духовном храном 
предрагоценога тела и крви Твојега Сина нашега Спаситеља 

Исуса Христа; 
и осигурати Својом наклоношћу и добротом према нама,  
да смо стварни удови окупљени у Његовом тајноме телу,  

које је благословена заједница вернога народа; 
и да смо такође наследници, кроз наду, Твога вечнога Царства,  
по заслугама предрагоцене смрти и патње Твога љубљеног 

Сина.  
 
и понизно Те молимо, небески Оче,  

помози нам милошћу Својом,  
да можемо наставити у том светом заједништву,  

и чинити све оне добре ствари у којима си нам наменио 
да ходимо;  
Кроз Исуса Христа, Господа нашег,  

коме, са Тобом и Светим Духом,  
нека је част и слава, сада и заувек. 
Амин.  

 
Слава Богу 

 

Нека је слава Богу на висини,  
И на Земљи мир, међу људима добра воља.  
 

Хвалимо Те, благосиљамо Те,  
Обожавамо Те, славимо Те,  
Захваљујемо Ти због славе Твоје велике,  

О Господе Боже, Царе небески, Боже Оче Свемогући.  
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О Господе, јединородни Сине Исусе Христе, 
О Господе Боже, Јагње Божије, Сине Очев,  

Ти 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,  
Преузвишен си у слави Бога Оца.  
Амин.  

 
Благослов 

Свештеник изговара 

 
Мир Божији који превазилази сваки разум нека сачува ваша 
срца и умове у познању и љубави према Богу, и Његовом Сину 

Исусу Христу, Господу нашем; и благослов Свемогућег Бога, 
Оца, Сина и Светога Духа, био међу свима и остао заувек са 
вама.  

Амин.  
 

(или) 
 
А Бог мира,  

Који је крвљу вечнога савеза извео из мртвих великог пастира, 
Господа нашега Исуса, да вас усаврши у сваком добру, да 
чините његову вољу, тако да он чини у нама оно што је угодно 

пред њим - посредством Исуса Христа, коме слава у све векове. 
Амин.  
 

(или) 
 
Милост Господа Исуса Христа, љубав Бога и јединство Светога 

Духа са свима вама. Амин.  
 
(или) 
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Нека вас Бог који даје наду испуни свом радошћу и миром зато 
што верујете, да бисте обиловали надом посредством Светога 

Духа. Амин.  
 
(или) 

 
Нека вас сам Бог мира потпуно посвети. И нека сав ваш дух и 
душа и тело буду сачувани беспрекорнима до доласка нашег 

Господа Исуса Христа. Амин.  
 

Отпуст 

 
Пођимо сада у име Христово 
Богу хвала 
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Молитва посвећења - дужа 
 

Свемогући Боже, наш небески Оче, због Своје милости дао си 
Свога јединога Сина Исуса Христа да донесе смрт на крсту ради 
нашег избављења; који је тамо начинио, једном приневши 

себе, пуну, савршену и довољну жртву, дар, и задовољење, за 
грехове целога света; и успоставио, и у Своме Светом 
Еванђељу нам заповедио да наставимо стално сећање на 

Његову драгоцену смрт и жртву, до Његовог поновног доласка.  
 
Почуј нас, о милостиви Оче, и подари да ми, примивши овај 

хлеб и вино по светој заповести Твога Сина нашега Спаситеља 
Исуса Христа, у сећање на Његову смрт и страдање, можемо 
бити учесници Његовог благословеног тела и крви.  

 
Оне ноћи када је био издан,  
узео је хлеб и када се захвалио  

Овде свештеник узима хлеб 
Разломио га је, и дао Својим ученицима, говорећи 

Овде свештеник ломи хлеб 

УЗМИТЕ И ЈЕДИТЕ, ОВО ЈЕ ТЕЛО МОЈЕ КОЈЕ СЕ ДАЈЕ ЗА ВАС 
Овде свештеник полаже руке на преостали хлеб 

ЧИНИТЕ ТО МЕНИ НА СПОМЕН. 
 
Исто тако, након вечере, узео је чашу 

Овде свештеник узима чашу 
И када се захвалио, дао им је, говорећи: 
 

ПИЈТЕ ИЗ ЊЕ СВИ, ЈЕР ОВО ЈЕ МОЈА КРВ НОВОГА САВЕЗА, КОЈА 
СЕ ПРОЛИВА ЗА ВАС И ЗА МНОГЕ, ЗА ОПРОШТЕЊЕ ГРЕХОВА.  

Овде свештеник полаже руке на посуду са вином 

ЧИНИТЕ ТО, КАД ГОД ПИЈЕТЕ МЕНИ НА СПОМЕН. 
 

Оче, Господе неба и земље, ми твоје понизне слуге, са целом 
твојом светом Црквом, сећамо се драгоцене смрти твога 
вољеног Сина, Његовог моћног Васкрснућа и славног 

Вазнесења, и чекајући Његов поновни долазак у слави, 
прослављамо и чинимо овде пред Тобом, овим Твојим светим 
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даровима: хлебом живота и чашом спасења, спомен који нам 
је заповедио да чинимо; 

искрено желимо да Твоја очинска доброта, милостиво прими 
нашу жртву слављења и захвалности; најпонизније Те молећи 
да нам подариш да, по достојанству и смрти Твога Сина Исуса 

Христа, и кроз веру у Његову Крв, ми, са целом Црквом 
можемо добити опроштење грехова, и све друге благослове 
Његове жртве. 

Амин.  
 
Може се изговарати следеће 

 
 
Јагње Божије,  

Који узе грехове света, Помилуј нас.  
 
Јагње Божије,  

Који узе грехове света, Помилуј нас.  
 
Јагње Божије,  

Који узе грехове света, Даруј нам мир. 
 

(или) 
 
Ево Јагњета Божијег, ево онога који одузима грехове света.  

Благословени су они који су позвани на гозбу Јагњетову. 
Господе, нисам достојан да уђеш под кров мој, него 
само реци реч, и исцелиће се душа моја на спасење. 

 
 
 

Причест 
Свештеник се причешћује: 
 

Тело нашега Господа Исуса Христа, које је дато за мене, нека 
ми сачува тело и душу за живот вечни.  Узимам и једем у 
сећање да је Исус умро за мене, и храним се Њиме у срцу по 

вери, са захвалношћу.  
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Крв нашега Господа Исуса Христа, која је проливена за мене, 
нека ми сачува тело и душу за живот вечни. Пијем у сећање да 

је Исусова крв проливена за мене, са захвалношћу.  
 

 

Молитва Господња 
Свештеник може рећи: 
 

Како нас је Спаситељ Христос научио, усуђујемо се молити: 
 
Оче наш, који си на небесима,  

Да се свети Име Твоје. 
Да дође Царство Твоје, да буде воља Твоја, 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.  
Амин. 
 

Молитва након причести 
 

Свештеник изговара молитву Захвалности. 
Захвалност 

 

Свемогући и вечни Боже,  
искрено Ти захваљујемо за Твоје обећање да ћеш нахранити 
нас, који смо примили ове Свете Тајне, духовном храном 

предрагоценога тела и крви Твојега Сина нашега Спаситеља 
Исуса Христа; 
и осигурати Својом наклоношћу и добротом према нама,  

да смо стварни удови окупљени у Његовом тајноме телу,  
које је благословена заједница вернога народа; 
и да смо такође наследници, кроз наду, Твога вечнога Царства,  

по заслугама драгоцене смрти и патње Твога љубљеног Сина.  
 
и понизно Те молимо, небески Оче,  

помози нам милошћу Својом,  
да можемо наставити у том светом заједништву,  



26 
 

и чинити све оне добре ствари у којима си нам наменио 
да ходимо;  

Кроз Исуса Христа, Господа нашег,  
коме, са Тобом и Светим Духом,  
нека је част и слава, сада и заувек. 

Амин.  
Слава Богу 

 

Нека је слава Богу на висини,  
И на Земљи мир, међу људима добра воља.  
 

Хвалимо Те, благосиљамо Те,  
Обожавамо Те, славимо Те,  
Захваљујемо Ти због славе Твоје велике,  

О Господе Боже, Царе небески, Боже Оче Свемогући.  
 
О Господе, јединородни Сине Исусе Христе, 

О Господе Боже, Јагње Божије, Сине Очев,  
Ти 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,  

Преузвишен си у слави Бога Оца.  
Амин.  
 

Благослов 
Свештеник изговара 
 

Мир Божији који превазилази сваки разум нека сачува ваша 
срца и умове у познању и љубави према Богу, и Његовом Сину 
Исусу Христу, Господу нашем; и благослов Свемогућег Бога, 

Оца, Сина и Светога Духа, био међу свима и остао заувек са 
вама.  
Амин.  

 
(или) 
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А Бог мира,  

Који је крвљу вечнога савеза извео из мртвих великог пастира, 
Господа нашега Исуса, да вас усаврши у сваком добру, да 
чините његову вољу, тако да он чини у нама оно што је угодно 

пред њим - посредством Исуса Христа, коме слава у све векове. 
Амин.  
 

(или) 
 
Милост Господа Исуса Христа, љубав Бога и јединство Светога 

Духа са свима вама. Амин.  
 
(или) 

 
Нека вас Бог који даје наду испуни свом радошћу и миром зато 
што верујете, да бисте обиловали надом посредством Светога 

Духа. Амин.  
 
(или) 

 
Нека вас сам Бог мира потпуно посвети. И нека сав ваш дух и 

душа и тело буду сачувани беспрекорнима до доласка нашег 
Господа Исуса Христа. Амин.  
 

 
 

Отпуст 

Пођимо сада у име Христово 
Богу хвала 
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МОЛИТВЕ ПРЕ КАНОНА ЕУХАРИСТИЈЕ 

 

БОЖИЋ 

Јер Ти си дао Исуса Христа, свога јединога Сина, да се роди за 

нас; који је, деловањем Светога Духа, постао прави човек, узевши 

тело од Девице Марије мајке своје; а ипак неупрљан грехом, да 

очисти нас од греха.  

 

ВАСКРС 

Изнад свега славимо те због славног васкрсења Твојега Сина 

Исуса Христа Господа нашег: јер је Он истинско Пасхално Јагње, 

који је принет за нас, и однео грехе света; који је својом смрћу 

уништио смрт, и својим поновним оживљавањем вратио нас у 

живот вечни.  

 

ВАЗНЕСЕЊЕ 

Кроз Твога љубљеног Сина Исуса Христа Господа нашег; који се 

након Свога славнога васкрсења, појавио свим Својим 

Апостолима, и пред њима се узнео на небеса, да припреми место 

за нас; да се тамо где је Он, и ми такође можемо успети, и владати 

са Њим у слави.  

 

ДУХОВИ 

Кроз Исуса Христа Господа нашег; према чијем је истинитом 

обећању, Свети Дух сишао са небеса, обасјао Апостоле, да их 

поучи, и да их води свакој истини; подаривши им смелост и 

ревност да стално исповедају Еванђеље свим народима; по коме 

смо изведени из таме и греха у јасну светлост и истинско познање 

Тебе, и Твојега Сина Исуса Христа.  

 

ДАН СВЕТЕ ТРОЈИЦЕ 

Ти који, са Својим истовечним Сином, и Светим Духом, јеси један 

Бог, један Господ, у Тројству Лица и јединству Суштине.  Јер оно 

што верујемо о Твојој Слави, о Оче, исто верујемо о Твоме Сину, 

и о Светоме Духу, без икакве разлике или неједнакости. 

 
 


