
 

 

ВАСКРСНО ЈУТРЕЊЕ 
Свештеник и народ: Васкрсење Твоје Христе Спасе, анђели на 
небесима песмом славе, удостој и нас на земљи, да Те чистим 
срцем славимо. 
Свештеник: Слава светој, јединосушној, животворној и 
нераздељивој Тројици, сада и увек и у векове векова.  
Народ: Амин. 
Свештеник: Христос воскресе из мертвих смертију смерт 
поправ, и сушчим во гробјех живот даровав  
Христос воскресе из мертвих смертију смерт поправ, и сушчим 
во гробјех живот даровав  
Христос воскресе из мертвих смертију смерт поправ, и сушчим 
во гробјех живот даровав  
Народ: Христос воскресе из мертвих смертију смерт поправ, и 
сушчим во гробјех живот даровав   
Христос воскресе из мертвих смертију смерт поправ, и сушчим 
во гробјех живот даровав   
Христос воскресе из мертвих смертију смерт поправ, и сушчим 
во гробјех живот даровав   
Свештеник: Нека васкрсне Бог и растуре се непријатељи 
Његови, и да побегну од Његова лица они који Га мрзе. 
Народ: Христос воскресе из мертвих смертију смерт поправ, и 
сушчим во гробјех живот даровав 
Свештеник: Као што исчезава дим нек исчезну, као што се 
восак топи од огња.  
Народ: Христос воскресе из мертвих смертију смерт поправ, и 
сушчим во гробјех живот даровав 
Свештеник: Тако да изгину грешници од лица Божија, а 
праведници да се обрадују. 
Народ: Христос воскресе из мертвих смертију смерт поправ, и 
сушчим во гробјех живот даровав 
Свештеник: Овога дана, који Господ створи, обрадујмо се и 
развеселимо се. 
Народ: Христос воскресе из мертвих смертију смерт поправ, и 



 

 

сушчим во гробјех живот даровав 
Свештеник: Слава Оцу и Сину и Светоме Духу. 
Народ: Христос воскресе из мертвих смертију смерт поправ, и 
сушчим во гробјех живот даровав 
Свештеник: И сада и увек и у векове векова. Амин. 
Народ: Христос воскресе из мертвих смертију смерт поправ, и 
сушчим во гробјех живот даровав 
Свештеник: Христос воскресе из мертвих смертију смерт 
поправ, 
Народ: и сушчим во гробјех живот даровав 

 
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 непоколебивост 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 ........ 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. 
Свештеник: За овај град сваки град, крај и оне који са вером 
бораве 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. 

ВАСКРШЊИ КАНОН  
Пјесма 1.Ирмос 

Васкрсења је дан просвјетлимо се народи, Пасха Господња 
Пасха, од смрти к животу и са земље ка Небесима, Христос Бог 
нас преведе, док пјевамо побједне пјесме. 
Стих: Христос васкрсе из мртвих!  
Очистимо чула и и видимо неприступном свјетлошћу 
васкрсења, Христа блистајућег, који рече: Радујте се, јасно да 
чујемо пјевајући побједну пјесму. 
Стих: Христос васкрсе из мртвих!  
Небеса достојно нека се веселе, а земља нека се радује, да 
празнује свијет сав видљи и невидљив, јер Христос устаде 
весеље је вјечно. 



 

 

Катавасиа 
Васкрсења је дан просвјетлимо се народи, Пасха Господња 
Пасха, од смрти к животу и са земље ка Небесима, Христос Бог 
нас преведе, док пјевамо побједне пјесме. 
Народ: Христос воскресе из мертвих смертију смерт поправ, и 
сушчим во гробјех живот даровав  
Христос воскресе из мертвих смертију смерт поправ, и сушчим 
во гробјех живот даровав  
Христос воскресе из мертвих смертију смерт поправ, и сушчим 
во гробјех живот даровав  
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 је Твоја Моћ и Твоје је Царство и Сила и 
Слава,Оца и Сина и Светога Духа, сада м увијек и у вијекове 
вјекова. 
Народ: Амин. 

 
Пјесма 3. 

Ирмос 
Ходите да пијемо ново пиће, не из камена неплодног чудесно 
источено, но извор нетрулежи из орошеног гроба Христа, у 
њему се утврђујемо. 
Стих: Христос васкрсе из мртвих!  
Сада се све испуни свјетлошћу небо м земља и преисподње 
дубине, нека празнује сва твар васкрсење Христово, у њему се 
утврђујемо. 



 

 

Стих: Христос васкрсе из мртвих! 
Јуче се сапогребох са Тобом Христе, данас устајем са Тобом, јуче 
се сараспех, мене самог прослави Спасе у Царству Твоме. 

Катавасиа 
Ходите да пијемо ново пиће, не из камена неплодног чудесно 
источено, но извор нетрулежи из орошеног гроба Христа, у 
њему се утврђујемо. 
Народ: Христос воскресе из мертвих смертију смерт поправ, и 
сушчим во гробјех живот даровав  
Христос воскресе из мертвих смертију смерт поправ, и сушчим 
во гробјех живот даровав  
Христос воскресе из мертвих смертију смерт поправ, и сушчим 
во гробјех живот даровав  

Мала Јектенија 
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 Бог наш и Теби славу узносимо,Оцу и 
Сину и Светоме Духу, и сада и увијек и у вимјекове вјекова. 
Народ: Амин. 

Ипакој глас 4 
Претекавши јутро мироносице са Маријом, и нађоше камен 
одваљен од гроба, слушаху од анђела који сједи у вјечној 
свјетлости, што тражите живога са мртвима, видите гробне 
повоје, хитајте и свијету проповједајте, да је Васкрсао Господ, 
умртвивши смрт јер је он син Бога, који спасава род људски. 

Пјесма 4. 



 

 

Ирмос 
На божанској стражи богорјечити Авакум, нек стане с нама, и 
покажите свјетлосносног анђела, који јасно говори: Данас би 
спасење свијету, јер Васкрсе Христос као свесилан. 
Стих: Христос васкрсе из мртвих! 
Онај Који развеза дјевствену утробу, јави се Христос као човјек, 
јагње се назва, а непорочан би и неискусивши нечистоту, наша 
Пасха, као Бог истинити савршени назава се. 
Стих: Христос васкрсе из мртвих! 
Као једногодишње јагње, благословенм нам вјенац Христос, 
вољом за све заклан би, Пасха очистилачка, и опет изгроба 
засија нам красно сунце правде. 
Стих: Христос васкрсе из мртвих! 
Богоотац Давид пред ковчегом скакаше мграјући, свети Божји 
људи испуњење праобраза гледајући, веселимо се божански, јер 
васкрсе Христос као свесилан. 

Катавасиа 
На божанској стражи богорјечити Авакум, нек стане с нама, и 
покажите свјетлосносног анђела, који јасно говори: Данас би 
спасење свијету, јер Васкрсе Христос као свесилан.  
Народ: Христос воскресе из мертвих смертију смерт поправ, и 
сушчим во гробјех живот даровав  
Христос воскресе из мертвих смертију смерт поправ, и сушчим 
во гробјех живот даровав  
Христос воскресе из мертвих смертију смерт поправ, и сушчим 
во гробјех живот даровав  

Мала Јектенија 
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 Благ и Човјекољубив Бог, и Теби славу 
узносимо,Оцу и Сину и Светоме Духу, и сада и увијек и у 
вијекове вјекова. 
Народ: Амин. 

Пјесма 5. 
Ирмос 

Јутрењујмо, јутрењујмо, најраније, умјесто мириса пјесму 
принесимо Владици, видимо Христа сунце Правде, који све 
животом обасја. 
Стих: Христос васкрсе из мртвих!  
Безмјерно твоје милосрђе гледајући, држано адовим везама, к 
свјетлости иђаху Христе веселим ходом, Пасху хвалећи вјечну. 
Безмјерно твоје милосрђе гледајући, држано адовим везама, к 
свјетлости иђаху Христе веселим ходом, Пасху хвалећи вјечну 
Стих: Христос васкрсе из мртвих!  
Приступимо носећи свијеће као женику Христу, који излази из 
Гроба, и сапразнујмо празничним слављем Пасху Божју 
Спаситељну. 

Катавасиа 
Јутрењујмо, јутрењујмо, најраније, умјесто мириса пјесму 
принесимо Владици, видимо Христа сунце Правде, који све 
животом обасја. 

Мала Јектенија 
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 се прослави пречисто, Свето и великољепно 
Име Твоје, Оца и Сина м Светога Духа, сада и увијек и у вијекове 
вјекова. 
Народ: Амин. 

Пјесма 6. 
Ирмос 

Христе сишао си у дубину земље, и скршио си вериге вјечне, 
које су држале тамо свезане, и Тридневан као из звијери Јона, 
васкрсао си из гроба. 
Стих: Христос васкрсе из мртвих!  
Сачувавши сва знамења Христе, Васкрсао си из гроба, кључеве 
дјевичанства не повредивши рођењем Твојим, и отворио си нам 
рајске двери. 
Стих: Христос васкрсе из мртвих!  
Спасе мој живо и нежртвено заклање, као Бог самог себе вољом 
привевши Оцу, саваскрсао си сверодног Адама, васкрсавши из 
гроба. 

Катавасиа 
Христе сишао си у дубину земље, и скршио си вериге вјечне, 
које су држале тамо свезане, и Тридневан као из звијери Јона, 
васкрсао си из гроба. 
Народ: Христос воскресе из мертвих смертију смерт поправ, и 
сушчим во гробјех живот даровав  
Христос воскресе из мертвих смертију смерт поправ, и сушчим 
во гробјех живот даровав  
Христос воскресе из мертвих смертију смерт поправ, и сушчим 
во гробјех живот даровав  

Мала Јектенија 
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, и Спас душа наших, и Теби 
славу узносимо, Оцу и Сину и Светоме Духу, сада и увијек и у 
вијекове вјекова. 
Народ: Амин. 

Кондак глас 8 
Ако си и у гроб сишао Бесмртни, но адову си силу разрушио, м 
Васкрсао си као Побједник Христе Боже, женама мироносицама 
рекавши Радујте се, и твојим апостолима мир давши, палима 
даруј васкрсење. 

Икос чита се! 
Још прије свитања Сунце зађе у гроб претекавши јутро 
Мироносице као по дану једна другој говораху. О другарице 
ходите да мирисима помажемо тијело живоносно а сахрањено, 
који тјело палога Адама васкрсе он лежи у гробу. Хајдемо 
похитајмо као мудраци и поклонимо се и принесимо мирисе 
као дарове не у пеленама него у плаштаници завијеном и 
плачимо и завапимо: О, Владико који палима дајеш васкрсење, 
устани. 
Васкрсење Христов видјевши, поклонимо се светоме Господу 
Исусу, јединоме Безгрешноме. Крсту твоме клањамо се, Христе, 
и свето васкрсење твоје пјевамо и славимо; јер си Ти Бог наш, 
осим Тебе другога не знамо, име твоје прослављамо. Ходите сви 
вјерни, поклонимо се светом васкрсењу Христовом. Јер, гле, 
Крстом дође радост цијеломесвијету.Свагдаблагосиљајући 
Господа, пјевајмо васкрсење његово, јер нас ради претрпјевши 
Крст, смрћу смрт разруши. 

Глас 6 
Васкрсе Исус из гроба као што прорече даде нам живот вјечни и 



 

 

велику милост.  
Васкрсе Исус из гроба као што прорече даде нам живот вјечни и 
велику милост. 
Васкрсе Исус из гроба као што прорече даде нам живот вјечни и 
велику милост. 

Пјесма 7. 
Ирмос 

Младиће из пећи избавивши, би човјек, страда као смртан, и 
страдањем смртним у непропадљивост облачи красоту, једини 
благословени Бог отаца и препрослављен. 
Стих: Христос васкрсе из мртвих! 
Жене богомудре са мирисима теби следоваху и хитаху, кога као 
мртва са сузама искаху, поклонише се радујући се Живоме Богу, 
и Пасху тајну Твојим ученицима Христе благовјестише. 
Стих: Христос васкрсе из мртвих!  
Празнујмо умртвљење смрти, адово разрушење, почетак 
другога вјечног живота играјући пјевамо виновника, јединога 
благословенога Бога отаца и препрослављенога. 
Стих: Христос васкрсе из мртвих! 
Ово је ваистину свештена и свепразнована испаситељнаноћ, 
исвјетлозарна Свјетлоноснога Дана истинска преднајава. У њој 
безвремена свјетлост из гроба тјелом нам засија. 

Катавасиа 
Младиће из пећи избавивши, би човјек, страда као смртан, и 
страдањем смртним у непропадљивост облачи красоту, једини 
благословени Бог отаца и препрослављен. 
Народ: Христос воскресе из мертвих смертију смерт поправ, и 
сушчим во гробјех живот даровав  
Христос воскресе из мертвих смертију смерт поправ, и сушчим 
во гробјех живот даровав  
Христос воскресе из мертвих смертију смерт поправ, и сушчим 
во гробјех живот даровав  

Мала Јектенија 
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: Нека је благословена и препрослављена моћ 
Царства Твога, Оца и Сина и Светога Духа, сада и увијек и у 
вијекове вјекова. 
Народ: Амин. 

Пјесма 8.  
Ирмос 

Овај наречени и свети Дан, једини Цар и Господар суботе, 
Празник над празницима и славље је над слављим, у њему 
благословимо Христа у вјекове. 
Стих: Христос васкрсе из мртвих!  
Ходите винограду новога рођења, 6ожанскога весеља у 
нарочитом дану Васкрсења, Царству Христовом сјединимо се 
пјевајући Њега као Бога у вјекове. 
Стих: Христос васкрсе из мртвих!  
Подигни очи своје Сионе и видм, јер ево дођоше теби као 
богосвјетла свјетила, од запада сјевера мора и истока чеда 
твоја, у Теби благословише Христа у вјекове. 
Стих: Пресвета Тројице,Боже наш, слава теби. 
Оче Сведржитељу и Логосе и Душе у трима ипостасима 
сједињавана природо. Превјечни и Пребожанствени у Тебе се 
крстисмо и Тебе благословимо у вјекове. 

Катавасиа 
Овај наречени и свети Дан, једини Цар и Господар суботе, 
Празник над празницима и славље је над слављим, у њему 
благословимо Христа у вј екове. 



 

 

Народ: Христос воскресе из мертвих смертију смерт поправ, и 
сушчим во гробјех живот даровав  
Христос воскресе из мертвих смертију смерт поправ, и сушчим 
во гробјех живот даровав  
Христос воскресе из мертвих смертију смерт поправ, и сушчим 
во гробјех живот даровав  

Мала Јектенија 
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 је благословено Име Твоје, и прослављено 
Царство Твоје, Оца и Сина и Светога Духа, сада и увијек и у 
вијекове вјекова. 
Народ: Амин. 

Пјесма 9. 
Велича душа моја Васкрслох тридневно из гроба Христа 
Животодавца. 
Свјетли се, свјетли се нови Јерусалиме, јер слава Господња на 
теби засија, ликуј сада и весели се Сионе а Ти Чиста красуј се 
Богородице, Васкрсењу Сина Твога. 
(Свјетисја, светисја новиј Јерусалиме, слава бо Господња на 
тебје возсија, ликуј ниње и веселисја Сионе: ти же чистаја 
красусја Богородице о востанији рождества твојего.) 
Стих: Велича душа моја вољом страдалог и погребеног и 
Васкрслог тридневно из гроба: 
О Божанскога! О љубазнога! О слаткога Твога гласа! Јер си са 
нама нелажно обећао бити, до скончања вијека Христе, коме се 



 

 

ми вјерни имајући утврђење наде радујемо. 
Стих: Христос нова Пасха Жртва живајшње Божје које одузима 
ipujex свијета 
О Пасха велика и најсветија Христе! О мудрости и Логосе Божји 
и Сило, даруј да се Тобом причешћујемо у незалазном Дану 
Царства Твога. 
Стих: Анђео вапијагие Благодатној: Чиста Дјево радуј се, и опет 
велим радуј се! Јер Teoj Син васкрсе тридневан из гроба, мртве 
подижући, људи веселите се:  
Свјетли се, свјетли се нови Јерусалиме, јер слава Господња на 
теби засија, ликуј сада и весели се Сионе а Ти Чиста красуј се 
Богородице, Васкрсењу Сина Твога. 
Ангел вопијаше благодатњеј: чистаја Дјево радујсја, и паки 
реку: радујсја, твој син воскресе тридневен от гроба и 
мертвија воздвигнувиј људије веселитесја.  
Свјетисја, светисја новиј Јерусалиме, слава бо Господња на 
тебје возсија, ликуј ниње и веселисја Сионе: ти же чистаја 
красусја Богородице о востанији рождества твојего. 
Стих: Магдалина Марија притече ка гробу и Христа видјевши 
замјени га са вртларом: 
О Божанскога! О љубазнога! О слаткога Твога гласа! Јер си са 
нама нелажно обећао бити,до скончања вијека Христе, коме се 
ми вјерни имајући утврђење наде радујемо. 
Стих: Блистави Анђео женама говорише престаните са сузама 
јер Христос Васкрсе! 
О Пасха велика и најсветија Христе! О мудрости и Логосе Божји 
и Сило, даруј да се Тобом причешћујемо у незалазном Дану 
Царства Твога.  
Стих: Христос Васкрсе смрт уништивши и мртве подигавши 
народи веселите се: 
Свјетли се, свјетли се нови Јерусалиме, јер слава Господња на 
теби засија, ликуј сада и весели се Сионе а Ти Чиста красуј се 
Богородице, Васкрсењу Сина Твога. 



 

 

Свјетисја, светисја новиј Јерусалиме, слава бо Господња на 
тебје возсија, ликуј ниње и веселисја Сионе: ти же чистаја 
красусја Богородице о востанији рождества твојего. 
Стих: Данас се сва твар весели и радује јер Христос Васкрсе и ад 
се уништи:  
О Божанскога! О љубазнога! О слаткога Твога гласа! Јер си са 
нама нелажно обећао бити,до скончања вијека Христе, коме се 
ми вјерни имајући утврђење наде радујемо. 
Стих: Данас Владика уништи ад, подигавши заточене који су од 
вијека били обузети: 
О Пасха велика и најсветија Христе! О мудрости и Логосе Божји 
и Сило, даруј да се Тобом причешћујемо у незалазном Дану 
Царства Твога.  
Стих: Велича душа моја Триипостаснога и нераздељивог 
Божанства моћ:  
Свјетли се, свјетли се нови Јерусалиме, јер слава Господња на 
теби засија, ликуј сада и весели се Сионе а Ти Чиста красуј се 
Богородице, Васкрсењу Сина Твога. 
Свјетисја, светисја новиј Јерусалиме, слава бо Господња на 
тебје возсија, ликуј ниње и веселисја Сионе: ти же чистаја 
красусја Богородице о востанији рождества твојего. 
Стих: Радуј се, Дјево! Радуј се! Радуј се, Благословена! Радуј се, 
Препрослављена! Јер Твој Син васкрсе тридневан из гроба. 
О Божанскога! О љубазнога! О слаткога Твога гласа! Јер си са 
нама нелажно обећао бити, до скончања вијека Христе, коме се 
ми вјерни имајући утврђење наде радујемо. 
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 Тебе хвала све силе небеске и Теби славу 
узносимо, Оцу и Сину м Светоме Духу, сада и увијек и у вијекове 
вјекова. 
Народ: Амин. 

Ексапостилар: 
Телом си уснуо као мртав, царе и Господе, трећег дана си 
васкрсао, Адама подигао из пропадљивости, и смрт обеснажио; 
Пасха непропадљива, спасење света. 
Телом си уснуо као мртав, царе и Господе, трећег дана си 
васкрсао, Адама подигао из пропадљивости, и смрт обеснажио; 
Пасха непропадљива, спасење света. 
Телом си уснуо као мртав, царе и Господе, трећег дана си 
васкрсао, Адама подигао из пропадљивости, и смрт обеснажио; 
Пасха непропадљива, спасење света. 

НА ХВАЛИТЕ, Глас 1. 
Све што дише нек хвали Господа, хвалите Господа с небеса, 
хвалите га на висинама, Теби Богу хвала припада. Хвалите 
Њега, сви анђели Његови, хвалите Га, све силе Његове, Теби, 
Богу хвала припада. 
Стих: Хвалите Њега због моћи Његових хвалите Га по мноштву 
величанства Његова. 
 
Опевамо Христе Твоје спасоносно страдање, и славимо 
васкрсење Твоје. 
Стих: Хвалите Га уз глас трубе, хвалите Га уз харфу и свиралу. 
Ти што Крст претрпе и смрт уништи и васкрсе из мртвих, 
умири живот наш, Господе као једини свемоћан. 
Стих: Хвалите Га уз бубњеве и у колу, хвалите Га уз струне и 
свиралу.  
 
Својим васкрсењем Христе ад си покорио и човека васкрснуо. 
Удостој нас да Ти чистим срцем певамо и да Те славимо. 



 

 

Стих: Хвалите Га уз милозвучне кимвале, хвалите Га уз кимвале 
који ођекују. Све што дише нека хвали Господа. 
 
Бога достојно Твоје снисхођење песмом славимо Христе који си 
рођен од Дјеве и који се ниси одвајао од Оца. Као човек си 
пострадао и вољно крст поднео. Као из двора да си изашао тако 
си из гроба васкрсао да спасеш свет, Господе слава Теби. 

 
СТИХИРЕ ПАСХЕ гл.5. 

Стих: Нека васкрсне Бог и растуре се непријатељи Његови, и да 
побету од лица Његовог они који гa мрзе. 
 
Данас нам се показа Свештеникена Пасха, нова света Пасха, 
тајанствена Пасха, најчаснија Пасха. Та Пасха је Христос 
Мзбавитељ, непорочна Пасха, велика Пасха, Пасха верних, Пасха 
која нам отвара рајске двери, Пасха која освећује све верне. 
Стих: Као што нестаје дим, нек исчезну, као што се восак топи 
од огња. 
Дођите, жене благовеснице, и реците Сиону оно што сте виделе: 
прими од нас радост благе вести о Христовом васкрсењу; 
весели се, ликуј и радуј се Јерусалиме, јер си видео Христа цара 
како излази из гроба као Женик. 
Стих: Тако да изгину Грешници од лица Божија, а праведници 
да се обрадују.  
Жене мироносице дођоше рано ујутро на гроб Онога који живот 
даје, нађоше анђела како седи на гробу и он им се обрати 
говорећи овако: Што тражите Живога међу мртвима? Што 
оплакујете непропадљивога у трулежи? Идите и јавите 
Његовим ученицима. 
Стих: Oвогa дана, који Господ створи, обрадујмо се и 
развеселимо се. 
Свану нам дивна Пасха, Пасха, Господња Пасха, најчаснија Пасха. 
Загрлимо један другога са радошћу јер је Пасха. О Пасхо, 
избављење од жалости, јер данас Христос засија из гроба као из 



 

 

дворца, испуни жене радошћу, говорећи: проповедајте 
апостолима. 
 
Слава Оцу и Сину и Светоме Духу, и сада и увек и у векове 
векова. 
Дан васкрсења, свечаност нека нас просвети и загрлимо један 
другога. Рецимо и онима који нас мрзе: браћо, опростимо све 
празнујући васкрсење и тако викнимо: Христос васкрсе из 
мртвих, смрћу смрт сатре и онима у гробовима живот подари. 

Слово Св. Јована Златоустог 
Ако је ко побожан и богољубив, нека се наслађује овим дивним 
и светлим слављем. Ако је ко благоразуман слуга, нека радујући 
се уђе у радост Господа свога. Ако се ко намучио постећи се, 
нека сада прими плату. Ако је ко од првог часа радио, нека 
данас прими праведни дуг. Ако је ко дошао после трећега часа, 
нека празнује са захвалношћу. Ако је ко стигао после шестога 
часа, нека нимало не сумња, јер ничим неће бити оштећен. Ако 
је ко пропустио и девети час, нека приступи не колебајући се 
нимало. Ако је ко стигао тек у једанаести час, нека се не плаши 
закашњења: јер овај дивни Господар прима последњег као и 
првог, одмара онога који је дошао у једанаести час, као и онога 
који је радио од првога часа. И последњег милује и првога 
двори; и ономе даје, и овоме дарује; и дела прима, и намеру 
целива; и делање цени, и принос хвали.  
Стога дакле, уђите сви у радост Господа свога; и први и други, 
плату примите; богати и убоги, једни с другима ликујте; 
уздржљивци и лењивци, дан поштујте; ви који сте постили и ви 
који нисте постили, веселите се данас! Трпеза је препуна, 
наслађујте се богато сви! Теле је угојено; нека нико не изиђе 
гладан; сви уживајте у богатству доброте! Нека нико не 
оплакује сиромаштину, јер се јави опште Царство. Нека нико не 
тугује због грехова, јер опроштај засија из гроба. Нека се нико 
не боји смрти, јер нас ослободи Спаситељева смрт: угаси је Онај 
кога је она држала, заплени ад Онај који сиђе у ад, угорча се ад 



 

 

окусивши тело Његово. И предвиђајући то, Исаија закликта: ад 
се угорча сусревши Те доле! Угорча се, јер опусти; угорча се, јер 
би исмејан; угорча се, јер се умртви; угорча се, јер би срушен; 
угорча се, јер би окован; прими тело Христово, а наиђе на Бога; 
прими земљу, а срете небо; прими оно што виде, а паде у оно 
што не виде. Смрти, где ти је жалац? Аде, где ти је победа?  
Васкрсе Христос, и ад се стропошта! Васкрсе Христос, и падоше 
демони. Васкрсе Христос, и радују се анђели! Васкрсе Христос, и 
живот живује! Васкрсе Христос, и ниједног мртвог у гробу!  
Јер Христос, уставши из мртвих, постаде првина преминулих. 
Њему слава и власт кроза све векове. Амин!  

Тропар Светог Златоуста глас 8 
Благодат, заблиставши из уста твојих као светлост огња, 
просвети васеље, свету стече ризнице несреброљубља, висину 
нам миреноумља показа; но твојим речима учећи нас, оче 
Јоване Златоусте, моли Христа Бога Логоса, да спасе душе наше. 

 
СУГУБА ЈЕКТЕНИЈА 

свештеник: Помилуј нас, Боже, по велицјеј милости твојеј, 
молим ти сја, услиши и помилуј.  
Народ: Господи помилуј. Господи помилуј. Господи помилуј. 
свештеник: Јешче молимсја о президентје Государства сего, (у 
Канади: о христољубивјеј государиње краљицје Елизабетје 
Вторјеј или (име), о благовјерном и христољубивом 
православном родје сербском и краљевстјем домје, о державје, 
побједје, пребиванији, мирје, здравији, спасенији их, и Господу 
Богу нашему наипаче поспјешити и пособити им во всјех, и 
покорити под нозје их всјакаго врага и супостата. 
Народ: Господи помилуј. Господи помилуј. Господи помилуј. 
свештеник: Јешче молимсја о преосвјашчењејшем архијереји 
нашем (име епископа) и всеј во Христје братији нашеј. 
Народ: Господи помилуј. Господи помилуј. Господи помилуј. 
свештеник: Јешче молимсја о всем христољубивом воинствје. 
Народ: Господи помилуј. Господи помилуј. Господи помилуј. 



 

 

свештеник: Јешче молимсја о братијах наших 
свјашченицјех, свјашченомонасјех и всјем во Христје братствје 
нашем. 
Народ: Господи помилуј. Господи помилуј. Господи помилуј. 
свештеник: Јешче молимсја о блажених и приснопамјатних 
свјатјејших патријарсјех православних и благочестивих царјех и 
благовјерних царицах и создатељеј свјатаго храма сего (у 
манастиру: свјатија обитељи сеја) и о всјех преждепочивших 
отцјех и братијах, здје лежашчих и повсјуду, православних.  
Народ: Господи помилуј. Господи помилуј. Господи помилуј. 
Свештеник: Јешче молимсја о плодоносјашчих и 
добродјејушчих во свјатјем и всечестњем храмје сем, 
труждајушчихсја, појушчих и предстојашчих људех, 
ожидајушчих от тебе великија и богатија милости. 
Народ: Господи помилуј. Господи помилуј. Господи помилуј. 
свештеник: Јако милостив и человјекољубец Бог јеси, и тебје 
славу возсилајем, Отцу и Сину и свјатому Духу, ниње и присно, и 
во вјеки вјеков.  
Народ: Амин. 
Прозбена јектенија 
Свештеник: Допунимо јутарњу молитву своју Господу. 
Народ: Господи помилуј. 
Свештеник: Заштити, спаси, помилуј и сачувај нас, Боже, 
благодаћу твојом. Народ: Господи помилуј. 
Свештеник: Сав дан, савршен, свет, миран и безгрешан, од 
Господа молимо. 
Народ: Подај Господе. 
Свештеник: Анђела мира, верног вођу, чувара душа и тела 
наших, од Господа молимо. 
Народ: Подај Господе. 
Свештеник: Опроштај и отпуштење грехова и сагрешења 
наших, од Господа молимо. 
Народ: Подај Господе. 
Свештеник: Добро и корисно душама нашим, и мир у свету, од 



 

 

Господа молимо. 
Народ: Подај Господе. 
Свештеник: Преостало време живота свога у миру и покајању 
да проведемо, од Господа молимо. 
Народ: Подај Господе. 
Свеилтеник: Крај живота нашег да 6уде хришћанскм, без бола, 
непостидан, миран, и да добар одговор дамо на Страшном 
Христовом суду, молимо. Народ: Подај Господе. 
Свештеник: Поменувши пресвету, пречисту, преблагословену, 
славну Владичицу нашу Богородицу и Приснођеву Марију са 
свмма Светима, сами себе и једни друге и сав живот свој Христу 
Богу предајмо. 
Народ: Теби Господе. 
Свештеник: Јер си благ и човекољубив Бог, и Теби славу 
узносимо, Оцу и Сину и Светоме Духу, сада и увек м у векове 
векова. 
Народ:  Амин. 
Свештеник: Мир свима. 
Народ:  И духови твојему. 
Свештеник: Главе своје Господу приклонимо. 
Народ: Тебм Господе. 
Свештеник: Јер је твоје да нас милујеш и спасаваш, Боже наш, и 
теби славу узносимо, Оцу и Сину и Светоме Духу, сада и увек и у 
векове векова. 
Народ:  Амин. 

Отпуст 
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: Христос васкрсе из мртвих смрћу смрт уништи... 
Народ: .. .и онима у гробовима живот дарова. 



 

 

Свештеник: Христос истинити Бог наш, који је васкрсао из 
мртвих, смрћу смрт уништио и онима у гробовима живот 
подарио, молитвама Своје Пречисте Матере, светих славних и 
свехвалних апостола и свих светих, да нас помилује као благ и 
човекољубив. 
Народ: Амин. 
Свештеник: Христос васкрсе. 
Народ: Ваистину васкрсе. 
Свештеник: Христос васкрсе. 
Народ: Ваистину васкрсе. 
Свештеник: Христос васкрсе. 
Народ: Ваистину васкрсе. 
Христос воскресе из мертвих смертију смерт поправ, и сушчим 
во гробјех живот даровав   
Христос воскресе из мертвих смертију смерт поправ, и сушчим 
во гробјех живот даровав   
Христос воскресе из мертвих смертију смерт поправ, и сушчим 
во гробјех живот даровав   
Свештеник: Дарујућм и нама живот вечни поклонимо се 
његовом тридневном васкрсењу. 


