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НА СВЕТИ Н ВЕЛИКИ ПЕТАК 
 

Свештеник: Благословен Бог наш свагда, сада, увек и у векове 
векова. 
Народ Амин. 
Чтец: Царе небески, Утешитељу, Душе истине, који си свуда и све 
испуњаваш, ризницо добара и даваоче живота, дођи и усели се у 
нас, и очисти нас од сваке нечистоте, и спаси, Благи, душе наше. 
 
Свети Боже, свети Крепки, свети Бесмртни, помилуј нас. 
Свети Боже, свети Крепки, свети Бесмртни, помилуј нас. 
Свети Боже, свети Крепки, свети Бесмртни, помилуј нас. 
 
Слава Оцу и Сину и Светоме Духу, и сада и увек и у векове векова. 
Амин. 
 

Пресвета Тројице, помилуј нас; Господе, очисти грехе наше; 
Владару, опрости безакоња наша; Свети. посети и исцели немоћи 
наше, имена Твога ради. 
Господе, помилуј! Господе, помилуј! Господе, помилуј! 
Слава Оцу и Сину и Светоме Духу, и сада и увек и у векове векова. 
Амин. 

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. 
Свештеник: Јер је твоје царство и сила и слава, Оца и Сина и 
Светога Духа сада и увек и у све векове. Амин. 
Чтец: Господе, помилуј (дванаест пута). 
Слава Оцу и Сину и Светоме Духу, и сада и увек и у све векове. 
Приђите да се поклонимо и паднемо ничице цару, Богу нашему. 
Приђите да се поклонимо и паднемо ничице Христу, цару нашему 
и Богу. 
Приђите да се поклонимо и паднемо ничице Њему, Христу, цару и 
Богу нашему. 
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Псалам 103 
Благосиљај, душо моја, Господа. Господе, Боже мој, узвисио 

си се веома, обукао си се у слављење и красоту, оденуо си се 
светлошћу као хаљином, небо разапео као шатор; водама си 
покрио своје дворове, облаке си поставио да идеш на њима, кад 
ходаш ветар ти служи као крила, ветрове чиниш својим 
гласницима, а пламен огњени служитељем својим. Утврдио си 
земљу на темељима њеним, неће се помаћи довека. Обавијена је 
безданом као хаљином, воде ће на горама стајати; побећиће од 
твоје претње, уплашиће се од твог громовног гласа. Горе се 
уздижу, а поља се слежу на место које си им утемељио; поставио 
си границу коју неће прећи нити ће се вратити да покрију земљу. 
Ти усмераваш изворе да теку по долинама, међу горама 
протицаће вода; напајаће све пољске звери, дивљи магарци 
гасиће своју жеђ; птице небеске гнездиће се крај њих, из стена ће 
давати свој глас. Ти напајаш горе из својих дворова, земље ће се 
наситити од плода твојих руку. Ти дајеш да трава расте стоци, а 
зеље да послужи људима, да произведу хлеб из земље; и вино 
весели човечије срце, да разведри лице уљем, и хлеб крепи 
човечије срце. Наситиће се пољско дрвеће, кедри ливански, које је 
посадио. Онде ће се птице гнездити, родин дом им предњачи. 
Високе горе су уточиште јеленима, а стена мрмотима. Он је 
створио месец да показује време, сунце познаде запад свој. 
Поставио си таму и би ноћ, по њој ће се разићи све шумске звери, 
лавићи који ричу да уграбе и затраже од Бога себи храну. Сунце 
грану и покупише се, и полегаће у јазбине своје; човек ће изићи 
на свој посао и на радњу своју до вечери. Како су узвишена твоја 
дела, Господе; све си мудро створио, испуни се земља твојом 
тековином. Ово море је велико и широко, у њему су гмизавци 
којима нема броја, мале животиње са великима; онде лађе плове, 
ова неман коју су створио да се игра у њему. Све тебе чека да им 
даш храну на време. Кад им даш, покупиће; кад отвориш своју 
руку, биће благо свима. Кад окренеш своје лице, збуниће се; 
одузмеш ли им дах, ишчезнуће и вратиће се у свој прах. Пошаљеш 
ли им свој дух, биће саздани, и обновићеш лице земље. Нека буде 
слава 
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Господња довека, развеселиће се Господ због дела својих; он 
погледа на земљу и чини да се она тресе, дотакне горе и оне се 
диме. Певаћу Господу за живота свога, појаћу своме Богу докле 
год ме буде; нека му буде мило оно што говорим, а ја ћу се 
радовати у Господу. Нека ишчезну грешници и безаконици са 
земље тако да их више не буде. Благосиљај душо моја, Господа. 
Сунце познаде запад свој. Поставио си таму и би ноћ. Како су 
узвишена твоја дела, Господе; све си мудро створио. 
Слава Оцу и Сину и Светоме духу, сада и увек и у све векове. Амин. 
 

Алилуја, алилуја, алилуја. Слава теби, Боже. 
Алилуја, алилуја, алилуја. Слава теби, Боже. 
Алилуја, алилуја, алилуја. Слава теби, Боже. 

 
Велика јектенија 

Свештеник: У миру Господу се помолимо. 
Народ Господе, помилуј. 
Свештеник: За вишњи мир и спасење душа наших, Господу се 
помолимо. 
Народ Господе, помилуј. 
Свештеник: За мир свега света, за непоколебљивост светих 
Божијих Цркава, и сједињење свих, Господу се помолимо.  
Народ Господе, помилуј. 
Свештеник: За овај свети храм, и за оне који са вером, 
побожношћу и страхом Божјим улазе у њега, Господу се 
помолимо. 
Народ Господе, помилуј. 
Свештеник: За најсветијега патријарха нашега , епископа 
нашег , за часно презвитерство, у Христу ђаконство, за сав 
клир и верни народ, Господу се помолимо. 
Народ Господе, помилуј. 
Свештеник: За благоверни и христољубиви род наш и за све 
православне хришћане, да им Господ Бог помогне и да одоле 
сваком непријатељу и противнику, Господу се помолимо.  
Народ Господе, помилуј. 
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Свештеник: За овај град, сваки град, крај и оне који са вером 
живе у њима, Господу се помолимо. 
Народ Господе, помилуј. 
Свештеник: За благорастворење ваздуха, за изобиље плодова 
земаљских и времена мирна, Господу се помолимо. 
Народ Господе, помилуј. 
Свештеник: За оне који плове, за путнике, болеснике, паћенике и 
сужње, и за њихово спасење, Господу се помолимо. 
Народ Господе, помилуј. 
Свештеник: Да нас избави од сваке невоље, гнева, опасности и 
тескобе, Господу се помолимо. 
Народ Господе, помилуј. 
Свештеник: Заштити, спаси, помилуј и сачувај нас, Боже, 
благодаћу Твојом.  
Народ Господе, помилуј. 
Свештеник: Поменувши пресвету, пречисту, преблагословену, 
славну Владичицу нашу Богородицу и Приснодјеву Марију са 
свима Светима, сами себе и једни друге и сав живот свој Христу 
Богу предајмо. 
Народ Теби, Господе. 
Свештеник: Јер Теби приличи свака слава, част и поклоњење, 
Оцу и Сину и Светоме Духу, сада и увек и у векове векова.  
Народ Амин. 

Господи возвах. Глас 1 
Господе, Теби зовем, услиши ме. Услиши ме Господе. Господе, 
Теби зовем, услиши ме; чуј глас мољења мога, када вапим Теби. 
Услиши ме Господе! 
Да се уздигне молитва моја, као кађење пред лице Твоје; 
уздизање руку мојих, жртва вечерња. Услиши ме, Господе! 
 
Или: Господи возвах ктебје услиши мја. Услиши мја Господи. 
Господи возвах ктебје услиши мја: вонми гласу мољенија 
мојего, вњегда возвати ми ктебје. Услиши мја Господи. 
Да исправитсја молитва моја јако кадило пред тобоју: 
воздјејаније руку мојеју, жертва вечерњаја. Услиши мја 
Господи. 
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Глас 1 
СТИХ 6: Ако на безакоња будеш гледао, Господе, Господе, ко 
ће опстати? Јер је у Тебе очишћење. 

Сва твар измени се од страха, гледајући Тебе Христе, 
обешена на Крсту: сунце се помрачи, и темељи земље се 
задрмаше, све састрадаваше Створитељу свега. Ти Који си 
драговољно све претрпео нас ради, Господе, слава Теби. 

 
СТИХ 5: Ради имена Твога потрпех Те, Господе; потрпе душа 
моја на реч Твоју, поузда се душа моја на Господа. 
 

Сва твар измени се од страха, гледајући Тебе Христе, 
обешена на Крсту: сунце се помрачи, и темељи земље се 
задрмаше, све састрадаваше Створитељу свега. Ти Који си 
драговољно све претрпео нас ради, Господе, слава Теби. 

 
Глас 2 

СТИХ 4: Од страже јутарње до ноћи, од страже јутарње да се 
узда Израиљ на Господа. 

 
Народ непобожан и безакони, зашто смишља празне ствари? 

Зашто живот свих на смрт осуди? Велико је чудо, јер се Творац 
света предаје у руке безаконика, то на дрво се узноси 
Човекољубац, да ослободи сужње у Аду који вичу: Дуготрпељиви 
Господе, слава Теби. 
 
СТИХ 3: Јер је у Господа милост, и много је у Њега избављење, 
и Он ће избавити Израиља од свих безакоња његових. 
 

Данас Те гледаше, непорочна Дјева, Речи, на Крсту 
подигнута, ридајући материнском утробом, кидаше срце горко, 
и уздишући болно из дубине душе, лице са косом чупајући 
кидаше. Зато и груди бијући, викаше жалосно: Авај мени, Чедо 
Божанско, авај мени, светлости света! Зашто си зашао од очију 
мојих, Јагње Божије? Стога војске бестелесних беху обузете 
страхом, говорећи: Непостижни Господе, слава Теби. 
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СТИХ 2: Хвалите Господа сви народи, похвалите Њега сва 
племена. 
 

Видећи Те на дрвету да висиш, Тебе Саздатеља свих и Бога, 
Христе. Она која Те је безсемено родила, вапијаше горко: Сине 
мој, где зађе лепота лица Твога? Не могу поднети гледајући Те, 
неправедно распета. Похитај, дакле, васкрсни, да видим и ја Твоје 
из мртвих тридневно васкрсење. 

 
СТИХ1: Јер се утврди милост Његова на нама, и истина 
Господња остаје до века. 
 

Данас Господар све твари стоји пред Пилатом, и Крсту се 
предаје Створитељ свих, као јагње се приводи по сопственој 
вољи. Клинцима Га прикивају, и у ребра пробадају. Сунђером поје 
Онога који је пуштао ману као кишу, по образима шамарају 
Избавитеља света, и слуге се ругају Саздатељу свих. 0 Владикиног 
човекољубља! За оне који га распињаху мољаше свога Оца, 
говорећи: Оче, опрости им грех овај, јер не знају безаконици шта 
неправедно чине. 

 
Слава Оцу и Сину и Светоме Духу. 

О како безаконо збориште Цара твари на смрт осуди, не 
постидевши се доброчинстава која, напомињући унапред, 
осигураваше, говорећи к њима: Народе мој, шта сам вам учинио? 
Не напуних ли Јудеју чудима? Не васкрсох ли мртваце једном 
речју? Не исцелих ли сваку немоћ и болест? Шта ми дакле 
узвраћате? Зашто ме се не сећате ? За исцељење ране ми нанесте, 
за живот ме умртвљујете, вешајући на дрво 
Добротвора као злочинца, Законодавца као безаконика, и Цара 
свих као осуђеника. Дуготрпељиви Господе, слава Теби. 
 

И сада и увек и у векове векова. Амин. 
Данас се посматра извршавање страшне и преславне тајне: 

неопипљиви бива ухваћен, везује се Онај који је разрешио Адама 
од проклетства, неправедно се испитује Онај Који испитује срца и 
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бубреге, у тамницу се затвара Онај који је затворио бездан. Стаје 
пред Пилатом Онај пред ким стоје небеске силе, Творац бива 
шамаран руком створења, на дрво се осуђује Онај који суди 
живима и мртвима, у гроб се закључава Разоритељ Ада. Ти који 
све подносиш састрадално, и све спасаваш од проклетства, 
незлобиви Господе, слава Теби. 

 
Вход са Јеванђељем 

 
Свештеник: Премудрост! Прости! 
 
Народ 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! 
 

Или: Свете тихи, свјатија слави бесмертнаго Оца 
небеснаго, Свјатаго, Блаженаго; Исусе Христе, пришедше на 
запад сонца, видјевше свет вечерни, појем Оца, Сина и 
Свјатаго Духа Бога; достојин јеси, во всја времена, пјет би ти 
гласи преподобними, Сине Божији живот дајај, тјемже мир 
Тја славит. 
 
Свештеник: Пазимо! Мир Свима! 
Чтец: И духови твојему. 
Свештеник: Премудрост. 
Чтец: Прокимен глас шести: Положише ме у гроб дубок, у таму и 
сенку смрти. 
Стих: Господе Боже спасења мога, дању и ноћу вичем пред Тобом. 
 
Свештеник: Премудрост. 
Чтец: Читање из Прве посланице Светог Апостола Павла, 
Коринћанима. 
 
Свештеник: Пазимо! 
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Чтец: Браћо, реч о крсту је лудост онима који пропадају, а нама 
који се спасавамо — сила Божија. Јер је написано: “Уништићу 
мудрост мудрих, и одбацити памет паметних". Где је мудри? Где 
књижевник? Где препирач овога света? Зар није Бог претворио 
мудрост овога света у лудост? Пошто, наиме, свет својом 
мудрошћу није познао Бога у Божијој мудрости, била је воља 
Божија да лудом проповеђу спасе оне који верују. И кад већ Јудеји 
ишту чудне знаке, а Грци траже мудрост, ми проповедамо Христа 
распетога Јудејима саблазан, многобошцима лудост, а самим 
позванима, како Јудејима тако и Грцима, Христа као силу Божију 
и мудрост Божију. Јер оно што као лудост долази од Бога мудрије 
је од људи, и оно што долази од Бога као слабост јаче је од људи. 

 
Гледајте само, браћо, своје призвање; нема ту много мудрих 

по људском схватању, нема много силних, нити много племенита 
рода. Него је Бог изабрао оно што је пред светом лудо да тиме 
посрами мудре, и што је слабо пред светом, то је Бог изабрао да 
посрами јако, и што се у свету сматра неплеменитим и презреним 
Бог је изабрао, па оно што се сматра за ништа да уништи оно што 
важи као нешто, да се нико не похвали пред Богом. Од њега сте и 
ви у Христу Исусу, који нам је постао мудрост од Бога, праведност 
и освећење, и избављење, да буде као што је написано: "Ко се 
хвали — нека се хвали у Господу". 

 
И кад сам дошао к вама, браћо, нисам дошао да вам високим 

говором или мудрошћу објавим сведочанство Божије. Јер сам 
одлучио да међу вама знам само Исуса Христа и то распетога. 
 
Свештеник: Мир ти! Премудрост. 

 
Алилуја, Глас 1. 

Народ Алилуја, алилуја, алилуја. 
Стих: Спаси ме, Боже, јер дођоше воде до душе моје. 
Стих: Срамоти и страдању се надаше душа моја. 
Стих: Нека потамне очи њихове, да не би видели. 
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Свештеник: И да се удостојимо слушања Светог Јеванђеља, 
Господа Бога молимо. 
Народ Господи, помилуј, Господи, помилуј, Господи, помилуј. 
 
Свештеник: Премудрост, смерно стојмо, чујмо Свето Јеванђеље. 
Мир Свима! 
Народ И духови твојему. 
Свештеник: Од Матеја Свето Јеванђеље, чита се! 
Народ Слава долготерпленију Твојему Господи. 
Свештеник: Пазимо! 
 
(од Матеја зач. 110-113, гл. 27:1-38 од Луке зач. 111, гл. 23:39-43 од Матеја зач. 
113, гл. 27:39-54 од Јована зач. 61, гл. 19:31-37од Матеја зач. 113, гл. 27:55-61) 

 
У време оно, сви првосвештеници и старешине народне 

одлучише да Исуса погубе. И свезавши га одведоше, и предаше га 
Понтију Пилату, управитељу. 

 
Тада видевши Јуда, издајник његов, да га осудише, раскаја се 

и врати тридесет сребрника првосвештеницима и старешинама, 
говорећи: Сагреших што издадох крв невину. А они рекоше: Шта 
се то нас тиче: То је твоја ствар. И бацивши у храму сребрнике 
изиђе и отиде те се обеси. А првосвештеници, узевши сребрнике, 
рекоше: Не ваља их стављати у благајну храма, јер су плата за 
крв. Него се договорише те купише за њих лончареву њиву за 
гробље странцима. Зато се и прозва она њива-Крвна њива, до 
данас. Тада се испуни што је казао пророк 
Јеремија говорећи: „И узеше тридесет сребрника; цену 
процењенога, што је проценише синови Израиљеви. И дадоше их 
за њиву лончареву, као што ми заповеди Господ." 
 

А Исус стаде пред управитеља, и запита га управитељ: Јеси 
ли ти цар јудејски? А Исус му одговори: Ти кажеш. И кад га 
оптуживаху првосвештеници и старешине, ништа не одговараше. 
Тада му рече Пилат: Зар не чујеш колико против тебе сведоче? И 
не одговори му ни на једну реч, тако да се управитељ чудио 
веома. 
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А о сваком празнику Пасхе беше обичај да управитељ пусти 
једнога сужња кога би народ хтео. А тада су имали познатога 
сужња, по имену Вараву. И кад се сабраше, рече им Пилат: Кога 
хоћете да вам пустим? Вараву или Исуса, прозванога Христа? Јер 
је знао да су га из зависти предали. 

 
А док је (Пилат) седео на судишту, поручи му жена његова: 

Немој ти имати ништа с тим праведником, јер сам данас у сну 
много пропатила због њега. 

 
А првосвештеници и старешине наговорише народ да тражи 

Вараву, а Исус да се погуби. Тада управитељ упита: Кога хоћете од 
ове двојице да вам пустим? А они рекоше: Вараву. Рече им Пилат: 
А шта да чиним с Исусом, прозваним Христом? Рекоше му сви: Да 
се разапне! Управитељ онда упита: А какво је зло учинио? А они 
још више викаху: Да се разапне! 

 
А кад виде Пилат да ништа не помаже, него још већа 

пометња бива, узе воду те уми руке пред народом, говорећи: Ја 
сам невин у крви овога праведника; то је ваша ствар. И 
одговарајући сав народ рече: Крв његова на нас и на децу нашу! 
Тада им пусти Вараву, а Исуса ишиба и предаде да се разапне. 
 

Тада управитељеви војници уведоше Исуса у преториј и 
скупише око њега сву чету војника. И свукавши га обукоше му 
скерлетни огртач. И оплевши венац од трња ставише му на главу, 
и дадоше му трску у десницу, и клекнувши пред њим на колена, 
ругаху му се говорећи: Здраво, царе јудејски! И пљунувши на 
њега узеше трску и удараше га по глави. И кад му се наругаше, 
свукоше с њега огртач, и обукоше га у хаљине његове, и 
поведоше да га разапну. 
 

И излазећи нађоше човека из Кирине, по имену Симона, и 
натераше га да му понесе крст. И дошавши на место које се зове 
Голгота, то јест Место лубање, дадоше му да пије вино помешано 
са жучи, и окусивши не хтеде да пије. А кад га разапеше, 
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разделише хаљине његове бацивши коцку, и седећи онде, чуваху 
га. И ставише му више главе кривицу његову написану: Ово је 
Исус, цар јудејски. Тада распеше с њим два разбојника, једнога с 
десне и једнога с леве стране. 

 
А један од обешених злочинаца хулио је на њега говорећи: 

Ако си ти Христос, спаси себе и нас. А други га прекори говорећи: 
Зар се ти не бојиш Бога, кад си и сам осуђен тако? А ми смо 
праведно осуђени, јер примамо по својим делима као што смо 
заслужили, а он никаква зла није учинио. И рече Исусу: Сети ме 
се, Господе, када дођеш у царство своје! И рече му Исус: Заиста ти 
кажем, данас ћеш бити са мном У рају. 
 

А пролазници су вређали (Исуса), машући главама својим и 
говорећи: Ти који храм рушиш и за три дана саграђујеш— спаси 
сам себе; ако си Син Божији, сиђи с крста! А тако и 
првосвештеници с књижевницима, старешинама и фарисејима, 
подсмевајући се, говораху: Друге је спасавао, а себе не може да 
спасе. Ако је цар Израиљев, нека сада сиђе с крста, па ћемо 
веровати у њега. Уздао се у Бога: нека га сада избави, ако му је по 
вољи, јер рече: Ја сам Син Божији. Тако исто и разбојници, 
разапети с њим ругаху му се. 

 
А од шестога часа би тама по свој земљи до часа деветога. 

А око деветога часа повика Исус из свег гласа: Или, Или, лама 
савахтани? То јест: Боже мој, Боже мој, зашто си ме оставио? А 
неки од оних што стајаху онде, чувши то, говораху: Овај зове 
Илију. И одмах отрча један од њих те узе сунђер и натопи га 
оцтом, па натаче на трску те га појаше. А остали говораху: 
Стани да видимо хоће ли доћи Илија да га спасе. А Исус опет 
повика из свег гласа, и испусти дух. И гле, завеса у храму расцепи 
се на двоје од горњега краја до доњега, и земља се потресе, и 
камење се распаде, и гробови се отворише, и усташе многа тела 
светих који су помрли, и изишавши из гробова по васкрсењу 
његову уђоше у свети град и показаше се многима. А капетан и 
они који с њим чуваху Исуса, видевши да се земља тресе и шта 
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све би, поплашише се веома, говорећи: Заиста овај беше Син 
Божији! 
 

А како беше петак, те да не би тела остала на крсту у суботу, 
јер беше велики дан та субота, Јудеји замолише Пилата да им 
пребију голени па да их скину. Онда дођоше војници, и првоме 
пребише голени и другоме распетоме с њим. А дошавши до Исуса, 
кад видеше да је већ умро, не пребише му голени, него му један 
од војника прободе ребра копљем—и одмах изиђе крв и вода. А 
онај што виде посведочи, и сведочанство је његово истинито, и 
он зна да истину говори, да и ви верујете. Јер се ово догоди да се 
испуни Писмо: „Кост његова неће се преломити." И опет друго 
Писмо говори: „Погледаће онога кога прободоше." 
 

И онде беху и гледаху издалека многе жене које су ишле за 
Исусом из Галилеје и служиле му. Међу овима беше Марија 
Магдалина, и Марија, мати Јаковљева и Јосијина, и мати синова 
Зеведејевих. А кад би увече, дође човек богат из Ариматеје, по 
имену Јосиф, који је такође био ученик Исусов. Овај дође Пилату и 
замоли га за тело Исусово. Тада Пилат заповеди да му даду тело. 
И узевши Јосиф тело зави га у чисто платно и положи га у свој 
нови гроб који је био исекао у камену; и наваливши велики камен 
на врата од гроба отиде. А онде беше Марија Магдалина и друга 
Марија које су седеле према гробу. 

 
 
Народ Слава долготерпленију Твојему Господи. 
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Сугуба јектенија 
 

Свештеник: Рецимо сви из све душе, и од свега ума свога, 
рецимо. 
Народ Господи, помилуј. 
Свештеник: Господе Сведржитељу, Боже Отаца наших, молимо 
Ти се, услиши и помилуј.  
Народ Господи, помилуј. 
Свештеник: Помилуј нас, Боже, по великој милости својој, 
молимо Ти се услиши и помилуј. 
Народ Господи, помилуј, Господи, помилуј, Господи, помилуј. 
Свештеник: Још се молимо за благоверни и христољубиви 
православни род наш и за све православне хришћане.  
Народ Господи, помилуј, Господи, помилуј, Господи, помилуј. 
Свештеник: Још се молимо за најсветијега патријарха .......................  .  
преосвештенога епископа нашега .............. , и за сву у Христу браћу 
нашу. 
Народ Господи, помилуј, Господи, помилуј, Господи, помилуј. 
Свештеник: Још се молимо за блажене и незаборавне свете 
патријархе православне, за благочестиве цареве и благовеме 
царице, за осниваче овога светога храма (у манастиру: ове свете 
обитељи], и за све до сада преминуле православне оце и браћу 
нашу који овде почивају, и за православне свуда.  
Народ Господи, помилуј, Господи, помилуј, Господи, помилуј. 
Свештеник: Још се молимо за милост, живот, мир, здравље, 
спасење, похођење, опроштај и отпуштење грехова слугу Божјих, 
браће овога светога храма. 
Народ Господи, помилуј, Господи, помилуј, Господи, помилуј. 
Свештеник: Још се молимо за оне које плодове доносе и добро 
творе у светом и свечасном храму овом, за оне који се труде, који 
певају, и за присутни народ, који очекује од тебе велику и богату 
милост. 
Народ Господи, помилуј, Господи, помилуј, Господи, помилуј. 
Свештеник: Јер си милостив и човекољубив Бог, и Теби славу 
узносимо, Оцу и Сину и Светоме Духу, сада и увек и у векове 
векова. 
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Народ Амин. 
 
Чтец: Удостоји нас, Господе, да ово вече будемо сачувани од 
греха. Благословен си, Господе, Боже отаца наших. Твоје име је 
вековима хваљено и прослављено. Амин. 
Нека твоја милост, Господе, буде на нама онако како се уздасмо у 
Тебе. Благословен си, Господе, научи ме наредбама својим. 
Благословен си, Владико, уразуми ме наредбама својим. 
Благословен си, Свети, просвети ме наредбама својим. Господе, 
твоја милост је вечна; не презри дела својих руку. Теби доликује 
хвала, теби доликује химна, слава доликује Теби, Оцу и Сину и 
Светоме Духу, сада и увек и у векове векова. Амин. 
 

Прозбена Јектенија 
 

Свештеник: Допунимо вечерњу молитву своју Господу. 
Народ Господи, помилуј. 
Свештеник: Заштити, спаси, помилуј и сачувај нас, Боже, 
благодаћу твојом. 
Народ Господи, помилуј. 
Свештеник: Сво вече савршено, свето, мирно и безгрешно, од 
Господа молимо. 
Народ Подај, Господи. 
Свештеник: Анђела мира, верног вођу, чувара душа и тела 
наших, од Господа молимо. 
Народ Подај, Господи. 
Свештеник: Отпуштење грехова и сагрешења наших, од Господа 
молимо. 
Народ Подај, Господи. 
Свештеник: Добро и корисно душама нашим, и мир свету, од 
Господа молимо. 
Народ Подај, Господи. 
Свештеник: Остало време живота свога у миру и покајању да 
проведемо, од Господа молимо. 
Народ Подај, Господи. 
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Свештеник: Крај живота нашега да буде хришћански, без бола, 
непостидан, миран, и да добар одговор дамо на Страшном 
Христовом суду, молимо. 
Народ Подај, Господи. 
Свештеник: Поменувши пресвету, пречисту, преблагословену, 
славну Владичицу нашу Богородицу и Приснодјеву Марију са 
свима Светима, сами себе и једни друге и сав живот свој Христу 
Богу предајмо. 
Народ Тебје, Господи. 
Свештеник: Јер си благ и човекољубив Бог, и Теби славу 
узносимо, Оцу и Сину и Светоме Духу, сада и увек и у векове 
векова. 
Народ Амин. 
Свештеник: Мир свима. 
Народ И духови твојему. 
Свештеник: Глави ваша Господеви приклоните. 
Народ Тебје, Господи (дугачко) 
Свештеник: Ти си приклонио небеса и сишао ради спасења рода 
човечијега, погледај на слуге своје и на наслеђе своје, јер Теби 
страшноме и човекољубивоме Судији, твоје слуге приклонише 
главе и своје вратове сагнуше, не очекуЈући од људи помоћи, него 
чекајући милост твоју и очекујући спасење твоје; сачувај их у 
свако време, и ово вече, и наступајуће ноћи, од свакога 
непријатеља, од свакога противнога дејства ђаволског, и од 
сујетних помисли и злих сећања. 

Возглас: Нека је благословена и препрослављена моћ 
царства твога, Оца и Сина и Светога Духа, сада и увек и у векове 
векова. 
Народ Амин. 
 

Стиховње стихире  (Подобен Глас 2.) 

Када те Ариматејац скиде са дрвета мртва, животе свих, 
обави те, Христе, смирном и плаштаницом, и с љубављу се 
труђаше, срцем и устима да целива твоје нетљено тело. Ипак, 
обузет страхом, радујући се, клицаше Ти: Слава снисхођењу 
твоме Човекољубче. 
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Стих: Господ се зацари, у лепоту се одену. 
Када си у нови гроб положен био за све, Избавитељу свих, Ад 

свеподругљиви видећи Те, ужасну се; довратници се поломише, 
врата се разбише, гробови се отворише, мртви устадоше. Тада 
Адам благодарно, радујући се, клицаше Ти: Слава снисхођењу 
твоме, Човекољубче. 
 

Стих: Јер утврди Васељену, да се не помери. 
Када си хотећи у гроб телом био закључан, Ти Који 

природом Божанства пребиваш неописив и неопредељив, 
закључао си ризнице смрти, и сва царства Ада испразнио. Тада си 
и Суботу ову, божанског благослова и славе, и блистања твога 
удостојио. 
 

Стих: Дому твоме приличи светиња, Господе, на много Дана. 
Када Те силе небеске гледаху, Христе, оклеветаног од 

безаконика као преваранта, дрхтаху због неизрецивог 
дуготрпљења твога, и камена гробног запећаченог рукама, које 
прободоше нетљена ребра твоја. Ипак. радујући се нашем 
спасењу, клицаху Ти: Слава сницхођењу твоме, Човекољубче. 

 
Слава Оцу и Сину и Светоме Духу. 

И сада и увек и у векове векова. Амин. 
Глас 5 

Тебе Који се одеваш светлошћу као хаљином, скинувши с 
дрвета Јосиф с Никодимом, и видевши мртва, нага, непогребена, 
и предузев усрдни плач, ридајући говораше: Авај мени, преслатки 
Исусе! Кога малопре сунце гледајући на Крсту обешена, тамом се 
заодену; и земља са страхом се потресаше, и завеса храма се 
раздираше. А ево сада видим Те, мене ради драговољно 
сишавшег у смрт. Како да Те погребем, Боже мој, и како 
плаштаницом да Те увијем? Којим ли рукама да се дотакнем 
нетљенога Тела Твога? Или које песме да отпевам исходу твоме, 
Милосрдни? Величам страдања твоја, песмословим и погребење 
твоје, са Васкрсењем, говорећи: Господе, слава Теби. 
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Народ Сада отпушташ с миром свога служитеља, Владико, по 
речи својој, јер су очи моје виделе спасење Твоје, које си 
припремио пред свим народима, светлост за просвећење 
многобожаца, и славу Твога народа, Израиља. 

 
Или: Нинје отпушајеши раба Твојего Владико, по 

глаголу Твојему, с миром: јако видјестја очи моиј Спасеније 
Твоиј, јеже јеси уготоваол пред лицем всјех људеј, Свет во 
откровение јазиком, и славу људеј Твоијих, Изралија. 
 
Чтец: Свети Боже, свети Крепки, свети Бесмртни, смилуј се на 
нас. Свети Боже, свети Крепки, свети Бесмртни, смилуј се на нас. 
Свети Боже, свети Крепки, свети Бесмртни, смилуј се на нас. 
Слава Оцу и Сину и Светоме Духу, сада и увек и у векове векова. 
Амин. 

Пресвета Тројице смилуј се на нас. Господе очисти наше 
грехе, Владико опрости безакоња наша, Свети посети и исцели 
немоћи наше, имена твога ради. 
Господи помилуј. Господи помилуј. Господи помилуј. 
Слава Оцу и Сину и Светоме Духу сада и увек и у векове векова. 
Амин. 

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. 
 
Свештеник: Јер је Твоје царство и сила и слава, Оца и Сина и 
Светога Духа сада и увек и у векове векова. 
 
Народ Амин. 
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Тропар. Глас 2. 
 
Благообразни Јосиф скинувши с дрвета пречисто Тело твоје, и 
обавивши га чистом плаштаницом и мирисима, у гроб нов 
сахранивши положи. 

 
Слава Оцу и Сину и Светоме Духу. 

и сада и увек и у векове векова. Амин. 
 
Мироносицама женама крај Гроба пришав, анђео клицаше: 

мириси мртвима приличе, а Христос се показа трулежи стран. 
 

Н почињемо да певамо Непорочне са умилуњем, такође 
по стиховима и похвале тј. СТАТНЈЕ па Глас 5. 

 
ПРВА СТАТИЈА КАТИЗМА 17. Псалам 118. 

 
Благословен јеси, Господи, научи мја оправданијем твојим. 

 
1. Благо онима којима је пут чист, 

који ходе у закону Господњем. 
 

Животе Христе, у гроб си положен био, и анђелске војске се 
ужасаваху, славећи Твоје синсхођење. 
 

2. Благо онима који чувају откривења Његова, 
свим срцем траже Га. 

 
Животе како умиреш? Како и у гробу боравиш, а рушиш царство 
смрти, и мртве из Ада васкрсаваш. 
 

3. Који не чине безакоње, ходе путевима Његовим. 
 

Величамо Те Исусе Царе, и поштујемо погреб и страдања твоја, 
којима си спасао нас од пропасти. 
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4. Ти си дао заповести своје, да се чувају добро. 
 
Исусе Свецаре, Који си поставио мере земљи, у малом гробу данас 
боравиш, подижући мртве из гроба. 
 

5. Кад би путови моји били управљени 
да чувам наредбе Твоје! 

 
Исусе Христе мој, Царе свега, шта си тражио дошавши онима који 
су у Аду? или да избавиш род човечији? 
 

6. Онда се не бих постидео, пазећи на заповести Твоје; 
 
Господар свега, види се мртав, и у нови гроб полаже се, Онај који 
је испразнио гробове мртвих. 
 

7. Хвалио бих Те с правим срцем, 
учећи се праведним законима Твојим. 

 
Животе Христе, у гроб си положен био, и смрћу својом смрт си 
уништио, и источио си живот свету. 
 

8. Чуваћу наредбе Твоје, немој ме оставити сасвим. 
 
Са злочинцима као злочинац, био си сматран, Христе, 
оправдавајући све нас, од злочина старог кушача. 
 

9. Како ће младић очистити пут свој? 
Бладајући се по Твојим речима. 

 
Диван лепотом изнад свихљуди, као безобличан јавља се мртав, 
Онај Који је украсио природу свега. 
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10. Свим срцем својим тражим Тебе, 
не дај ми да зађем од заповести Твојих. 

 
Ад како ће поднети, долазак Твој, Спасе, а да сместа помрачен не 
буде разорен, ослепљен блистањем зоре светлости Твоје. 
 

Слава Оцу и Сину и Светоме Духу, 
 
Певамо Те, Речи, Тебе Бога свих, са Оцем 
Светим Твојим Духом, и славимо твој божански погреб. 
 

И сада и увек и у све векове. Амин. 
 
Блаженом Те називамо, Богородице чиста, 
поштујемо верно тридневно погребење, Сина Твога и Бога 
нашег. 
 
Животе Христе, у гроб си положен био, и анђелске војске се 
ужасаваху, славећи Твоје снисхођење. 
 
 

ДРУГУ СТАТНЈУ: 
 
Достојно је величати Тебе Животодавца, Који си на Крсту руке 
раширио, и сатро моћ непријатеља. 
 

1. Руке твоје створиле су ме и начиниле ме: 
 уразуми ме. и научићу се заповестим твојим. 

 
Достојно је величати Тебе Саздатеља свега, јер твојим страдањем 
имамо бестрашће, избавивши се од трулежности. 
 

2. Који се тебе боје, видеће ме, 
и радоваће се што се уздам у твоју реч. 
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Ужасну се земља, и сунце се сакри, Спасе, када си Ти незалазна 
светлост, Христе, зашао у гроб телесно. 
 

3. Знам да су судови твоји, Господе, 
праведнн, и по правди ме караш. 

 
Уснуо си, Христе, природно животним сном у гробу, и из тешког 
сна греховног, подигао си род људски, као Бог. 
 

4.Нека буде доброта твоја утеха моја, 
као што си рекао слузи својему. 

 
Једина од жена, без болова родих Те, Чедо, а сада као Родитељка 
неподношљиве болове трпим због страдања твога, говораше 
Чиста. 
 

5. Нека дође к мени милосрђе твоје, 
и оживим: јер је закон твој утеха моја. 

 
Ужасаваху се, Спасе, Серафими, гледајући те горе неразлучна са 
Оцем, а доле мртва опружена по земљи. 
 

б. Нек се постиде охоли: јер ме без кривнце оборише. 
Ја размишљам о заповестима твојим. 

 
Раздире се храмовна завеса због твога распећа, сакривају 
светлост небеска светила, Речи, када се Ти, Сунце, сакри под 
земљу. 
 

7. Нек се обрате к мени који се тебе боје, 
и који знаду откривења твоја. 

 
Ти који си у почетку једним мигом утврдио куглу земље, 
бездахан као човек зашао си под земљу, ужасни се небо од овог 
призора. 
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8. Срце моје нека буде савршено 
у наредбама твојим да се не постидим. 

 
Зашао си под земљу, Ти који си руком својом саздао човека, да 
поворке људи од пада подигнеш, свесилном својом десницом. 
 

9.Чезне душа моја за спасењем твојим, реч твоју чекам. 
 
Ходите да свештени плач отпевамо Христу умрлом, као некад 
жене Мироносице, да са њима и ми чујемо: Радуј се. 
 

10.Чезну очи моје за речју твојом: 
говорим: кад ћеш ме утешити? 

 
Заиста си Ти, Речи, Миро непотрошиво, зато Ти и миро 
приношаху, као мртвацу живом, жене Мироносице. 
 

Слава Оцу и Сину и Светоме Духу, 
 

Беспочетни Боже, Савечни Сине и Душе, као Добар укрепи 
скиптар народа нашега, против непријатеља. 
И сада и увек и у све векове. 
 
Родивши живот, свенепорочна Пречиста Дјево, заустави црквене 
саблазни, и подари мир као Добра. 
 
Достојно је величати Тебе Саздатеља свега, јер твојим страдањем 
имамо бестрашће, избавивши се од трулежности. 
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СТАТИЈА ТРЕЋА, Глас 3. 
 
 

Сви нараштаји, песму приносе погребу твоме, Христе мој! 
 

1. Погледај ме и смилуј се на ме, као што радиш 
с онима који љубе име твоје. 

 
Скинувши Те с дрвета Ариматејац, и плаштаницом обвивши, у 
гроб Те сахрањује. 
 

2. Тврди стопе моје у речи својој, и не дај 
никакоме безакоњу да облада мноме. 

 
Мироносице дођоше, миро Теби, Христе мој, носећи премудро. 
 

3. Избави ме од насиља људскога, 
и чуваћу заповести твоје. 

 
Ходи сва твари, песме исходне, принесимо Творцу. 
 

4. Светлошћу лица свога обасјај слугу свога, 
и научи ме наредбама својим. 

 
Као мртвог Живога, сви са Мироносицама, помажимо миром 
премудро. 
 

5. Очи моје лију потоке, зато што не чувају закона твога. 
 
Јосифе треблажени, погреби тело, Христа живодавца. 
 

6. Праведан си, Господе, и прави су судови твоји. 
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Оне које исхрани Маном, подигоше пету, на Добротвора. 
 

7. Јавио си правду у откривењима својим, и истину целу. 
 

Оне које исхрани Маном, приносе Спасу жуч, и уједно оцат. 
 

8. Ревност моја једе ме, зато што моји 
непријатељи заборавише речи твоје. 

 
O неразумности, и Христоубивства, пророкоубица! 
 

9. Реч је твоја веома чиста, и слуга је твој веома љуби. 
 
Као безумни слуга, предаде ученик, бездан премудрости. 
 

10. Ја сам мален и поништен, 
али заповести твојих не заборављам. 

 
Продавши Избавитеља, остаде заробљеник, лукави Јуда. 
 

Слава Оцу и Сину и Светоме Духу, 
 

О Тројице Боже мој, Оче, Сине, и Душе, помилуј свет. 
 

и сада и увек и у све векове. Амин. 
 
Удостој, Дјево, слуге твоје, да виде Васкрсење Сина Твога. 
 
Сви нараштаји, песму приносе погребу твоме, Христе мој! 
 

Н одмах певамо ове ТРОПАРЕ, на Глас 5. 
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Благословен јеси, Господи, научи мја оправданијем твојим. 
 

Ангелскиј собор удивисја, зрја тебје вмертвих вмјенившасја, 
смертнују же, Спасе, крјепост разоривша, и со собоју Адама 
воздвигша, и от ада всја свободша. 

 
Благословен јеси, Господи, научи мја оправданијем твојим. 
 

Почто мира, смилостивними слезами, о, ученици, 
растворјајете; блистајајсја во гробје ангел, Мироносицам 
вјешчаше: Видите ви гроб и уразумјејте, Спас бо воскресе от 
гроба. 

 
Благословен јеси, Господи, научи мја оправданијем твојим. 
 

Зјело рано, Мироносици течаху, ко гробу Твојему ридајушча, 
но предста књим ангел и рече: Риданија времја преста, не 
плачите, воскресеније же апостолом рците. 

 
Благословен јеси, Господи, научи мја оправданијем твојим. 
 

Мироносици жени, смири пришедшија, ко гробу твојему 
Спасе, ридаху, ангел же књим рече глагоља: Што смертвими 
живаго помишљајете; јако Бог бо воскресе от гроба. 
 

Слава Оцу и Сину и Свјатому Духу. 
Поклонимсја Оцу, и јего Синови и Свјатому Духу, Свјатјеј 

Троицје во једињем сушчествје, со Серафими зовушче: Свјат, 
Свјат, Свјат јеси Господи! 
 

И ниње и присни и во вјеки вјеков амин. 
 

Жизнодавца родши, грјеха Дјево Адама избавила јеси, 
радост же Евје впечали мјесто, подала јеси: падшија же от жизњи 
ксеј направи, из тебје воплотивијсја Бог и человјек. 
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Алилуја, алилуја, алилуја, слава тебје Боже! 
Алилуја, алилуја, алилуја, слава тебје Боже! 
Алилуја, алилуја, алилуја, слава тебје Боже! 

 
 
Свештеник: Опет и опет у миру Господу се помолимо. 
Народ Господе, помилуј 
Свештеник: Заштити, спаси, помилуј и сачувај нас, Боже, 
благодаћу твојом. 
Народ Господе, помилуј 
Свештеник: Поменувши пресвету, пречисту, преблагословену, 
славну Владичицу нашу Богородицу и Приснодјеву Марију са 
свим Светима, сами себе и једни друге и сав живот свој Христу 
Богу предајмо Народ Теби Господе 
Свештеник: Јер си Ти Цар мира, Христе Боже наш, и Теби славу 
узносимо, са беспочетним Твојим Оцем, и пресветим и благим и 
животворним Твојим Духом, сада и увек, и у векове векова. 
Народ Амин 
 

На хвалитне постављамо стихова 4. 
И певамо стихире самогласне, Глас 2 

 
Всакоје диханије да хвалите Господа. Хвалите Господа 

снебес, хвалите јего во вишних: тебје подобајет пјени Богу. 
Хвалите јего вси ангели јего, хвалите јего всај сили јего: Тебје 
подобејт пјесн Богу. 
 

Хвалите јего на силах Јего, 
Хвалите јего по множесту величествија јего. 

 
Данас гроб држи Онога, Који држи у руци твар; камен 

покрива Онога који врлином покрива небеса; Живот спава, и Ад 
дрхти, и Адам од окова бива разрешен. Слава твоме домостроју, 
којим извршивши сво вечно упокојење, даровао си нам, (Боже) 
свесвето из мртвих твоје васкрсење. 
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Хвалите јего во глас трубнјем, 
Хвалите јего в псалтир и гуслех 

 
Какав је то гледани призор? Какав је то садашњи одмор? Цар 

векова, извршивши страдањем домострој, у гробу суботствује, 
дарујући нам ново суботствовање. Њему ускликнимо: Васкрсни 
Боже, суди земљи, јер Ти царујеш до века, имајући неизмерну 
велику милост. 

 
Хвалите јего в тимпанје и лицтје, 
Хвалите јего во струнах и органје. 

 
Ходите да видимо Живот наш који у гробу лежи, да би оне 

који у гробовима леже оживио. Ходите данас сви који гледате 
уснулог потомка Јудиног, пророчки Ње- му ускликнимо: Легавши 
уснуо си као лав, ко ће Те подићи, Царе? Но васкрсни 
самовластно, Који си дао Себе драговољно за нас. Господе. слава 
Теби. 

 
Хвалите јего в кимбалјих босклицанјиа. 

Всакоје диханије да хвалит Господа. 
 

Глас 6. 
 

Проси Јосиф тело Исусово. и положи га у нови свој гроб; јер 
требаше Он из гроба, као из ложнице да изађе. Ти који си разорио 
моћ смрти, и људима отворио врата рајска, Господе, слава Теби. 

 
Слава Оцу и Сину и Светоме Духу, 

 
Данашњи дан тајно прасликоваше велики Мојсије говорећи: И 
благослови Бог дан седми. Јер то је благословена Субота; она је 
дан одмора, у којем почину од свих дела својих 
Јединородни Син Божји, домостројем кроз смрт телом 
суботствовавши. И у оно што би враћајући се опет васкрсењем, 
дарова нам живот вечни, као једини благ и Човекољубац. 
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И сада и увек и у све векове Амин. 
 
Преблагословена Си Богородице Дјево. Јер Рођеним од Тебе Ад би 
оплењен, Адам би поново призван, проклетство умртвљено, Ева 
ослобођена, смрт усмрћена, и ми оживесмо. Тога ради певајући 
кличемо: Благословен Христос, Бог наш, који си тако 
благоизволео, слава Теби. 
 
Свештеник: се облачи у пуно свештеничко одјејаЊе, и излази 
са светим Еванђељем, и са Плаштаницом врши се трократни 
опход око цркве, уз појање: Свети Боже... По уласку у храм, 

 
Славословље Велико. 

 
Свештеник: Слава тебје, показавшему нам свјет. 
Слава во вишњих Богу, и на земљи мир вчеловјецјех 
благовољеније. 
Хвалим тја, благословим тја, клањајем ти сја, славословим 
тја, благодарим тја великија ради слави Твојеја. 
Господи, Царју небесниј, Боже Оче вседержитељу. Господи, 
Сине Јединородниј, Исусе Христе и Свјатиј Душе. 
Господи Боже, Агнче Божиј, Сине Отеч, вземљај грех мира, 
помилуј нас; вземљај грхи мира, прими молитву нашу. Сједјај 
одеснују Оца, помилуј нас. Јако Ти јеси једин Свјат, Ти јеси 
једин Господ, Исус Христос, во славу Бога Оца, амин. На всјак 
дењ благословљу тја и восхваљу имја Твоје во вјеки и во вјек 
вјека. 
Сподоби Господи, вдењ сеј без грјеха сохранитисја нам. 
Благословен јеси Господи, Боже Отец наших. 
И хваљно и прослављено имја Твоје во вјеки, амин. Буди 
Господи, милост твоја на нас, јакоже уповахом на тја. 
Благословен јеси, Господи, научи мја оправданијем Твојим. 
Благословен јеси, Господи, научи мја оправданијем Твојим. 
Благословен јеси, Господи, научи мја оправданијем Твојим. 
Господи, прибјежишче бил јеси нам врод и род, аз рјех: 
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Господи, помилуј мја, исцјели душу моју, јако согрјеших 
Тебје. 
Господи, ктебје прибјегох, научи мја творити вољу Твоју, јако 
Ти јеси Бог мој, јако у Тебје источник живота. 
Во свјетје твојем узрим свјет, пробави милост твоју 
вједушчим тја. 
Сватиј Боже, Свјатиј Крепкиј, Свјатиј безсмертниј, помилуј 
нас... 
 

Литија 
Сватиј Боже, Свјатиј Крепкиј, Свјатиј безсмертниј, помилуј нас... 
 
Свештеник: Премудрост Пазимо. 
 

И ми тропар једном: 
 
Благолики Јосиф, с дрвета скинувши пречисто тело твоје, 

плаштаницом чистом и мирисима га обави, у гробу новом 
сахранивши положи. 

 
Глас 2. 

 
Слава Оцу и Сину и Светоме Духу, 

 
Христе, Који држиш све крајеве, изволио си да будеш гробом 
држан, да би из Адових жвала избавио човечанство, и 
васкрснувши оживио нас, као Бог бесмртан. 
 

И сада и увек и у све векове Амин. 
 
Преблагословена Си Богородице Дјево. Јер Рођеним од Тебе Ад би 
оплењен, Адам би поново призван, проклетство умртвљено, Ева 
ослобођена, смрт усмрћена, и ми оживесмо. Тога ради певајући 
кличемо: Благословен Христос, Бог наш, који си тако 
благоизволео, слава Теби. 
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Свештеник: Премудрост! 
Чтец. Прокимен Глас 4, Васкрсни, Боже, помози нам, и избави нас, 
ради славе Имена Твога. 
Стих: Боже, ушима нашим слушасмо, и оци нам наши 
проповедаше. 
Чтец: Читање из Пророштава Језекиљевих. (Глава 37 (1-14). 

Свештеник: Пазимо! 
Чтец: Рука Господња дође нада ме, и Господ ме изведе у духу, 
постави ме усред поља, које бијаше пуно кости. И проведе ме 
покрај њих унаоколо, и гле, бијаше их врло много у пољу, и гле, 
бијаху врло сухе. И рече ми: сине човечји, хоће ли оживети ове 
кости? А ја рекох: Господе Господе, ти знаш. Тада ми рече: 
пророкуј за те кости, и кажи им: сухе кости, чујте реч Господњу. 
Овако говори Господ Господ овијем костима: гле, ја ћу метнути у 
вас дух, и оживећете. И метнућу на вас жиле, и обложићу вас 
месом, и навући ћу на вас кожу, и метнућу у вас дух и оживећете, 
и познаћете да сам ја Господ. 

Тада стадох пророковати, како ми се заповједи; а кад 
пророковах наста глас, и гле потрес, и кости се прибираху свака 
ка својој кости. И погледах, и гле, по њима изидоше жиле и месо, 
и озго се кожа навуче; али духа не бјеше у њима. Тада ми рече: 
пророкуј духу, пророкуј, сине човечји, и реци духу: овако вели 
Господ Господ: од четири ветра дођи, душе, и дуни на ове 
побијене да оживе. 

И пророковах, како ми се заповједи и уђе у њих дух, и 
оживеше, и стадоше на ноге, бјеше војска врло велика. Тада ми 
рече: сине човечји, ове су кости сав дом Израиљев; гле, говоре: 
посахнуше кости наше и прође надање наше, пропадосмо. Зато 
пророкуј, и кажи им: овако вели Господ Господ: ево, ја ћу 
отворити гробове ваше, и извешћу вас из гробова ваших, народе 
мој, и довешћу вас у земљу Израиљеву. 
И познаћете да сам ја Господ, кад отворим гробове ваше, и 
изведем вас из гробова ваших, народе мој. И метнућу дух свој у 
вас да оживите, и населићу вас у вашој земљи, и познаћете да ја 
говорим и чиним, говори Господ. 
 



- 31 - 

 

Свештеник: Пазимо! Мир Свима! 
ЧТЕЦ: И духови твојему. 
Свештеник: Премудрост. 
Чтец: Прокимен глас седми: Воскресни господи Боже мој, да 
вознесетсја рука твоја, не забуди убогих твојих до конца. 
Стих: Хвалићу Те, Господе, свим срцем мојим, јављаћу сва чудеса 
твоја. 
Свештеник: Премудрост. 
Чтец: Ко Коринтјаном перваго Посланија свјатаго апостола 
Павла чтеније. 
Свештеник: Пазимо! 
Чтец: Браћо, зар не знате да мало квасца укисели све тесто? 
Очистите стари квасац, да будете ново тесто, као што сте стварно 
бесквасни. Јер и Христос је као наше пасхално јагње принет на 
жртву. Стога треба да празнујемо не са старим квасцем, нити са 
квасцем злоће и неваљалства, већ са бесквасним хлебовима 
искрености и истине. 

Христос нас је искупио од клетве закона тиме што је он 
постао клетва за нас, јер је написано: “Нека је проклет свако ко 
виси на дрвету", да Авраамов благослов дође на многобошце у 
Христу Исусу, да ми посредством вере примимо обећаног Духа. 
 
Свештеник: Мир ти 
Чтец: И духови твојему Алилуја, алилуја, алилуја (тихо) 
Свештеник: Премудрост! 
Народ. Алилуја, алилуја, алилуја 

Алилуја, Глас 5. 
Да васкрсне Бог, и развеју се непријатељи његови, и да беже од 
лица његова сви који Га мрзе. 
Стихови: Као што исчезава дим да исчезну, као што се топи восак 
на домаку огња. 
Народ. Алилуја, алилуја, алилуја 
Стих: Тако да погину грешници од лица Божија, а праведници да 
се узвеселе. 
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Народ. Алилуја, алилуја, алилуја 
Свештеник: Премудрост прости услишим Свјатаго Евангелија, 
Мир Свима! 
Народ и духови твојему 
Свештеник: Од Матеја свјатаго Евангелија чтеније 
Народ Слава Теби Господе, слава Теби 

 
ЕВАНЂЕЉЕ од Матеја, зачало 114. 

(Глава 27,62-66). 
 
Сутрадан пак по петку сабраше се првосвештеници и фарисеји 
код Пилата говорећи: Господару, сетисмо се да онај варалица 
каза још за живота: послије три дана устаћу. Зато заповједи да се 
утврди гроб до трећега дана да не дођу како ученици његови 
ноћу, да га не украду и не кажу народу; Устаде из мртвих; и биће 
посљедња превара гора од прве. Рече им Пилат: Имате стражу, 
идите те утврдите како знате. А они отишавши утврдише гроб са 
стражом и запечатише камен. 
 
 
Народ Слаба Теби Господе, слава Теби 

 
 

Сугуба јектенија 
 
Свештеник: Рецимо сви из све душе, и од свега ума свога, 
рецимо. 
НАРОД Господи, помилуј. 
Свештеник: Господе Сведржитељу, Боже Отаца наших, молимо 
Ти се, услиши и помилуј. 
НАРОД Господи, помилуј. 
Свештеник: Помилуј нас,Боже,повеликојмилостисвојој, 
молимо Ти се услиши и помилуј. 
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НАРОД Господи, помилуј, Господи, помилуј, Господи, помилуј. 
Свештеник: Још се молимо за благовеми и христољубиви 
православни род наш и за све православне хришћане. 
НАРОД Господи, помилуј, Господи, помилуј, Господи, помилуј. 
Свештеник: Још се молимо за најсветијега патријарха, 
преосвештенога епископа нашега, и за сву у Христу браћу нашу. 
НАРОД Господи, помилуј, Господи, помилуј, Господи, помилуј. 
Свештеник: Још се молимо за блажене и незаборавне свете 
патријархе православне, за благочестиве цареве и благовеме 
царице, за осниваче овога светога храма (у манастиру: ове свете 
обитељи), и за све до сада преминуле православне оце и браћу 
нашу који овде почивају, и за православне свуда. 
НАРОД Господи, помилуј, Господи, помилуј, Господи, помилуј. 
Свештеник: Још се молимо за милост, живот, мир, здравље, 
спасење, похођење, опроштај и отпуштење грехова слугу Божјих, 
браће овога светога храма 
НАРОД Господи, помилуј, Господи, помилуј, Господи, помилуј. 
Свештеник: Још се молимо за оне које плодове доносе и добро 
творе у светом и свечасном храму овом, за оне који се труде, који 
певају, и за присутни народ, који очекује од тебе велику и богату 
милост. 
НАРОД Господи, помилуј, Господи, помилуј, Господи, помилуј.  
 
Свештеник: јер си милостив и човекољубив Бог, и Теби славу 
узносимо, Оцу и Сину и Светоме Духу, сада и увек и у векове 
векова. 

 
Прозбена Јектенија 

 
Свештеник: Допунимо јутарњу молитву своју Господу. 
Народ ГОСПОДИ, помилуј. 
Свештеник: Заштити, спаси, помилуј и сачувај нас, Боже, 
благодаћу твојом. 
Народ ГОСПОДИ, помилуј. 
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Свештеник: Сав дан савршен, свет, миран и безгрешан, од 
Господа молимо. 
НАРОД Подај, Господи. 
Свештеник: Анђела мира, верног вођу, чувара душа и тела 
наших, од Господа молимо. 
НАРОД Подај, Господи. 
Свештеник: Отпуштенје грехова и сагрешења наших, од Господа 
молимо. 
НАРОД Подај, Господи. 
Свештеник: Добро и корисно душама нашим, и мир свету, од 
Господа молимо. 
НАРОД Подај, Господи. 
Свештеник: Остало време живота свога у миру и покајању да 
проведемо, од Господа молимо. 
Народ Подај, Господи. 
Свештеник: Крај живота нашега да буде хришћански, без бола, 
непостидан, миран, и да добар одговор дамо на Страшном 
Христовом суду, молимо. 
НАРОД Подај, Господи. 
Свештеник: Поменувши пресвету, пречисту, преблагословену, 
славну Владичицу нашу Богородицу и Приснодјеву Марију са 
свима Светима, сами себе и једни друге и сав живот свој Христу 
Богу предајмо. 
НАРОД Тебје, Господи. 
Свештеник: Јер си благ и човекољубив Бог, и Теби славу 
узносимо, Оцу и Сину и Светоме Духу, сада и увек и у векове 
векова. 
Народ АМИН. 
 
Свештеник: Мир свима. 
НАРОД И духови твојему. 
Свештеник: Глави ваша Господеви приклоните. 
Народ Тебје, Господи(дугачко) 
Свештеник: Господе Боже наш, Ти си приклонио небеса и сишао 
ради спасења рода човечијега, погледај на слуге своје и на 
наслеђе своје, јер Теби страшноме и човекољубивоме Судији, 
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твоје слуге приклонише главе и своје вратове сагнуше, не 
очекујући од људи помоћи, него чекајући милост твоју и 
очекујући спасење твоје; сачувај их у свако време, и ово вече, и 
наступајуће ноћи, од свакога непријатеља, од свакога противнога 
дејства ђаволског, и од сујетних помисли и злих сећања. 

Возглас: Нека је благословена и препрослављена моћ 
царства твога, Оца и Сина и Светога Духа, сада и увек и у векове 
векова. 
 
 НАРОД АМИН

Свештеник: Премудрост! 
Народ Оче благослови 
Свештеник: Благословен је Христос Бог наш, свагда, сада и увек 
и у векове векова. 
Народ Амин. Утврди, Боже, свету Православну веру 
Православних Хришћана у векове векова. 
Свештеник: Пресвета Богородице, спаси нас. 
Народ Часнију од Херувима, и неупоредиво славнију од 
Серафима, Тебе што Бога Реч непорочно роди, уистину 
Богородицу ми Те величамо. 
Свештеник: Слава Теби, Христе Боже, надо наша, слава Теби. 
Народ Слава Оцу и Сину и Светоме Духу, И сада и увек и у све 
векове Амин. Господе смилуј се, Господе смилуј се, Господе 
смилуј се Оче, благослови. 
 
Свештеник: Христос истинити Бог наш, који је ради нас људи и 
ради наше- га спасења благоизволео претрпети телом страшна 
страдања, животворни крст и добровољно погребење, 
молитвама... 


