
1 
 

 

СВЕТА ПРИЧЕСТ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

 

ЛИТУРГИЈА РЕЧИ 

 

Псалам или химна се могу отпевати или изговорити. 

 

Служитељ:  У Име Оца и Сина и Светога Духа. 

Народ: Амин 

 

Тада ћу прићи Божјем олтару,  

Стаћу пред Бога, који је моја највећа радост; 

 

Наша помоћ име је Господа,  

Створитеља небеса и земље. 

 

Исповедамо Свемогућем Богу, Оцу, Сину и Светоме Духу, 

да смо згрешили у мислима, речима и делима, чинећи 

тешке преступе. Зато се молимо Богу да нам се смилује. 

Свемогући Боже, смилуј нам се, опрости нам све грехове и 

избави нас од зла, утврди нас и учврсти у сваком добру и 

оживи нас у вечности. 

Амин. 

 

Нека вам Свемогући и милостиви Господ подари опроштење и 

ослобођење од свих ваших грехова, време за истинско покајање, 

промену живота, као и милост и утеху Светог Духа. 

 

[Зар нам нећеш дати нову снагу 

Да би се твој народ радовао због тебе?] 

 

Милост своју покажи нам, о, Господе! 

Своје нам спасење Tи подари! 

 

Господе, услиши нашу молитву. 

И нека наш вапај дође к Теби. 

 

 

Помолимо се: 

 

Свемогући Боже, 

коме су отворена сва срца 
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познате све жеље  

и од кога се не могу сакрити никакве тајне:  

очисти мисли нашег срца  

надахнућем Твог Светога Духа,  

да бисмо Те савршено волели  

и достојно величали Свето Име Твоје;  

кроз Христа, Господа нашег. Амин. 

 

Тада ће се рећи или отпевати 

 

Господе, смилуј нам се. 

Христе, смилуј нам се. 

Господе, смилуј нам се. 

 

Нека је слава Богу на небесима, 

а на земљи мир, добра воља међу људима.  

 

Хвалимо Те, благосиљамо Те,  

клањамо Ти се, славимо Те,  

захваљујемо Ти на великој слави Твојој, 

 Господе Боже, небески Царе, Боже Оче Свемогући; 

 [и Теби, Боже, јединородни Сине Исусе Христе; и Теби, 

Боже, Свети Душе]. 

 

О Господе, јединородни Сине, Исусе Христе;  

О Господе Боже, Јагње Божје, Сине Очев, 

 који односиш грехове света, смилуј нам се. 

Ти који односиш грехове света, прими нашу молитву. 

 Ти који седиш здесна Богу Оцу, смилуј нам се. 

 

Јер само си Ти свет,  

само си Ти Господ, 

само си Ти, Христе, 

са Светим Духом, 

највиши у слави Бога Оца. Амин. 

 

Господ с вама. 

И са духом твојим. 

 

Помолимо се. 
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ЗБОРНА МОЛИТВА 

Служитељ моли Зборну молитву 

 

 

 

 

ЧИТАЊЕ ИЗ СТАРОГ ЗАВЕТА 

Псалам или химна се могу отпевати или изговорити 

 

 

ПОСЛАНИЦА 

 

Псалам или химна се могу отпевати или изговорити 

 

ЕВАНЂЕЉЕ 

Након најаве Еванђеља народ изговара 

 

Слава теби Господе 

 

Након читања Еванђеља народ изговара 

 

Хвала теби Господе на величанственом Еванђељу 

 

ПРОПОВЕД 

 

ИСПОВЕДАЊЕ ВЕРЕ 

 

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 узнео на небеса и седи са десне стране Оца; 
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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.  

ПОСРЕДОВАЊЕ 

 

Помолимо се за целокупно стање Христове Цркве. 

Свемогући и Вечни Боже, који си нас посредством свог Светог 

Апостола научио да посредујемо и захваљујемо се за све људе: 

понизно се молимо Најмилосрднијем да услиши ове наше молбе 

које приносимо Твом Божанском Величанству; молећи се да 

универзалну Цркву непрестано надахњујеш духом истине, 

јединства и слоге; и дозволиш да сви они који исповедају Твоје 

Свето Име буду сагласни у истинитости Твоје Свете Речи и живе 

у јединству и божанској љубави. 

 

Молимо се да нас чујеш, добри Господе. 

 

Молимо се да спасеш и одбраниш све краљеве, владаре и 

управнике,  како би се над нама владало побожно и с миром. 

 

Молимо се да нас чујеш, добри Господе. 

 

Дај милости, о небески Оче, свим епископима, свештеницима и 

ђаконима, а посебно слузи своме, ... ,нашем епископу, како би 

они својим животом и учењем изнели Твоју истиниту и живу Реч, 

и с правом и дужношћу управљали Твојим Светим Тајнама. 

 

Молимо се да нас чујеш, добри Господе. 

 

И целом Твом народу пружи Твоју небеску милост, а посебно 

овде присутној Конгрегацији, како би могли да чују и приме 

Твоју Свету Реч, заиста Ти служећи у светости и праведности 

кроз све дане свог живота. 

 

Молимо се да нас чујеш, добри Господе. 
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Понизно Те молимо за доброту Твоју,о Господе, да утешиш и 

подржиш све оне, који су у овом пролазном животу, у невољи, 

тузи, потреби, болести или било којој другој врсти неприлике. 

 

Молимо се да нас чујеш, добри Господе. 

 

 

Предајемо се Твојој милостивој заштити, о Господе, све Твоје 

слуге напустиле су овај живот у Твојој вери и страху, молећи се 

да им подариш вечну светлост и мир. 

 

Молимо се да нас чујеш, добри Господе. 

 

Одајемо Ти највећу славу и срдачну захвалност за предивну 

милост и врлину објављену у свим Свецима Твојим, који су 

одабрани као посуде испуњене Твојом милошћу и као светла 

свету кроз неколико генерација; [највише у Блаженој Девици 

Марији, Мајци Сина Твог Исуса Христа Господа и Бога нашег, и у 

Светим Патријарсима, Пророцима, Апостолима и Мученицима], 

молећи се да нам подариш милост да следимо пример њихове 

постојаности у вери,као и послушности Твојим Светим 

Заповестима. 

 

Подари ово, о Оче, ради Исуса Христа, нашег јединог 

Посредника и Заговорника.  

 

Амин. 
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ЕУХАРИСТИЈСКА ЛИТУРГИЈА 

 

ПРИНОШЕЊЕ ДАРОВА  

 

Представимо Господу наше приносе са страхопоштовањем и 

страхом Божијим. 

 

МОЛИТВА УЗ ПРИНОШЕЊЕ ДАРОВА  

 

Хлеб и вино стављају се на олтар и могу се представити дарови 

људи. Може се певати химна. 

 

Благословен био, Господе Боже, у векове векова. Твоја је, 

Господе, и величина, и слава, и победа, и величанство; јер све 

што је на небу и на земљи Tвоје је Царство, Господе, и Tи си 

узвишен као глава изнад свега: све долази од Tебе, и од Tвојега 

ми Ти дајемо. Амин. 

ПОСВЕЋЕЊЕ 

Господ с вама. 

И са духом твојим. 

 

Узвисите своја срца. 

Уздижемо их ка Господу. 

 

Захваљујмо се нашем Господу Богу. 

Чинити тако је прикладно и исправно. 

 

Сасвим је прикладно, исправно, и у границама наше дужности, 

да Ти увек и на сваком месту, захваљујемо, Господе, Свети Оче, 

Свемогући, Вечни Боже. 

 

(Прикладна молитва) 

 

Зато са анђелима и арханђелима, и са свим друштвом небеским, 

славимо и величамо Твоје славно Име; вечно хвалећи и 

говорећи: 

 

Свети, Свети, Свети, Господе Боже над војскама, небо и 

земља пуни су славе Твоје. Слава Теби, Господе 

свевишњи. Благословен онај који долази у Име Господње. 

Хосана на небесима. 
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Сва слава и хвала иде Теби, Свемогући Боже, наш небески Оче, 

јер си из своје нежне љубави дао свог јединог Сина, Исуса 

Христа, да претрпи смрт на крсту ради нашег искупљења; који је 

својим жртвовањем себе једном понуђеним, учинио потпуну, 

савршену и довољну жртву, приношење и задовољење за 

грехове целог света; и установио и у свом Светом Еванђељу 

заповедио нам да наставимо вечни спомен на ту његову 

драгоцену смрт и жртву, до његовог поновног доласка. 

Јер је Господ Исус оне ноћи када је био предат узео 

хлеб, захвалио Богу и преломио га, рекавши: „Ово је моје тело 

које се даје за вас. Ово чините мени на спомен.“ Тако је узео и 

чашу после вечере и рекао: „Ова чаша је Нови савез по мојој 

крви. Кад год је пијете, чините то мени на спомен.“ Заиста, кад 

год једете хлеб и пијете чашу, навешћујете смрт Господњу док 

се он не врати.  

 

Зато, Господе, и небески Оче, према завету Твог драгог Сина, 

нашег Спаситеља, Исуса Христа, ми, Твоје скромне слуге, 

славимо и чинимо, овде, пред Твојим Божанским Величанством, 

са овим Твојим Светим Даровима које Ти сада приносимо, спомен 

који нам је Твој Син заповедио да правимо; сећајући се његовог 

благословеног страдања и драгоцене смрти, његовог моћног 

васкрсења и славног узнесења; изражавајући Ти највећу 

захвалност за безбројне благодети које нам је исти обезбедио, и 

очекујући његов поновни долазак са силом и великом славом. 

 

И ми, Твоје недостојне слуге, молимо Ти се,  милостиви Оче, да 

нас услишиш и  пошаљеш свог Светог Духа на нас и на ове 

дарове принете Теби и дела од хлеба и вина, како би они, 

благословени и посвећени његовом животворном моћи, могли 

постати Тело и Крв Твог најдражег Сина, да сви који их приме 

буду посвећени и телом и духом, и сачувани за вечни живот. 

 

И искрено прижељкујемо Твоју очинску доброту да милосрдно 

прихватиш ово наше  приношење славе и захваљивања, 

[најпонизније Те молећи да одобриш, да посредством 

заслуга и смрти Твога Сина, Исуса Христа, и вером у 

његову крв, ми и Твоја цела Црква добијемо опроштење 

грехова и све друге добробити произашле из његовог 

страдања.] 
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И овде Tи понизно приносимо и стављамо пред Tебе, Господе, 

себе, своје душе и тела, да Tи будемо разумна, света и жива 

жртва, молећи се да [сви који будемо учесници овог Светог 

Причешћа достојно примимо најдрагоценије Тело и Крв 

Твога Сина Исуса Христа, и испунимо се Твојом милошћу и 

небеским благословом, спојени у једно тело са њим, да би 

он пребивао у нама и ми у њему. 

И иако смо недостојни, кроз наше многобројне грехове, да 

Ти принесемо било какву жртву; ипак Те молимо] да  

прихватиш ову нашу ограничену дужност и службу, не 

одмеравајући наше заслуге, већ опраштајући наше грехове, кроз 

Исуса Христа, нашег Господа: од кога и са ким, у јединству 

Светог Духа, Сва част и слава припада теби, Оче Свемогући, 

свету без краја.  

Амин. 

 

Како нас је наш Спаситељ Христос научио, допуштамо себи 

молити: 

 

Оче наш, који си на небесима,  

да се свети име Твоје, 

да дође царство Твоје,  

да буде воља Твоја и на земљи као 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. 

Амин. 

ЛОМЉЕЊЕ ХЛЕБА 

 

Овде служитељ ломи хлеб. 

 

Мир Господњи нека је увек са вама. 

И са духом твојим. 

 

Вољени, волимо један другог, јер је љубав од Бога. 

Ни не помишљамо да можемо доћи на ову Твоју Свету 

Трпезу, о милостиви Господе,  

уздајући се у своју праведност,  

већ само у Твоју многоструку и велику милост.  
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Нисмо вредни толико да скупљамо мрвице испод Твоје 

Трпезе:  

али Ти си непроменљиви Господ, који ће заувек да 

обилује милошћу.  

Дозволи нам, милостиви Господе,  

да једемо Тело Твог драгог Сина Исуса Христа  

и пијемо Његову Крв,  

како би наша грешна тела била очишћена његовим 

пресветим Телом,  

а душе опране његовом најдрагоценијом Крвљу,  

и да заувек боравимо ми у њему, а он у нама. 

Амин. 

 

О Јагње Божје, 

које односиш грехове света: смилуј нам се.  

О Јагње Божје,  

које односиш грехове света: смилуј нам се. 

О Јагње Божје,  

које односиш грехове света: даруј нам свој мир. 

 

 

ПРИЧЕШЋЕ 

 

Након молитви давања причешћа, причесник ће одговорити 

Амин. Молитве уз причешће се могу скратити по одлуци 

свештеника. 

 

ЗАХВАЛНОСТ ПОСЛЕ ПРИЧЕШЋА 

 

О, захваљујте Господу, јер је милостив. 

Јер је милост његова довека. 

 

Помолимо се. 

МОЛИТВА ЗАХВАЛНОСТИ 

 

Може се изговорити следећа или нека друга Молитва после 

причешћа: 

 

О Господе, Боже наш, Спаситељу света, преко кога смо 

прославили ове Свете Тајне: прими нашу скромну захвалност за 

велико милосрђе Твоје да нас изнова посвећујеш у телу и души; 
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Ти који живиш и владаш са Оцем и Светим Духом, једним Богом, 

све до краја. 

Амин. 

 

Нека је Мир Божји који превазилази свкаи људски разум са 

вама, чувајте ваша срца и умове у познању и љубави према Богу 

и његовом Сину, Исусу Христу, нашем Господу: и благослов 

Свемогућег Бога, Оца, Сина и Светога Духа , биће међу вама и 

заувек остати са вама. 

Амин 

 

[Идите у миру.  Хвала Богу нашем] 
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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. 
 


