МОЛЕБНИ КАНОН
богоносним архијерејима славне српске Цркве
који су прослављени страдањима у 20. веку

може се певати у недељу после празника св. кнеза Лазара

Имена светих

1. Николај Велимировић, епископ жички (3. мај)
2. Доситеј Васић, митополит загребачки (13. јануар)
3. Варнава Настић, епископ хвостански (12. новембар)
4. Петар Зимоњић, митрополит дабробосански (17. септембар)
5. Платон Јовановић, епископ бањалучки (5. мај)
6. Горазд Павлик, епископ моравски и шлезијски (4. септембар)
7. Сава Трлајић, епископ горњокарловачки (17. јул)
8. Иринеј Ћирић, епископ бачки (5. април)
9. Никодим

Милаш,

епископ

далматинско-истрински

(2.

април)
10.Викентије Крџић, митрополит скопски (28. мај)
11.Јоаникије Липовац, митрополит црногорско-приморски (17.
јун)
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Свештеник: Благословен Бог наш свагда, сада и увек и у векове векова.
Народ: Амин.
Читач почиње псалам 142:
Ходите, поклонимо се Цару нашем Богу!
Ходите, поклонимо се и припаднимо Христу, Цару нашем Богу!
Ходите поклонимо се и припаднимо самоме Христу, Цару и Богу
нашем!
Господе, услиши молитву моју, чуј мољење моје у истини својој,
услиши ме у правди својој. И не иди на суд са слугом својим, јер се
неће оправдати пред тобом нико жив. Јер непријатељ гони душу моју,
понизио је до земље живот мој; посади ме у тамна места, као мртве од
века; и утрну у мени дух мој, смете се у мени срце моје. Помињем дане
старе, размишљам о свим делима твојим, у творевинама руку твојих
поучавам се. Подигох теби руке моје, душа ти је моја као земља
безводна. Брзо ме услиши, Господе, ишчезе дух мој. Не одврати лице
своје од мене, јер ћу бити сличан онима који силазе у гроб. Чувши ме,
учини ми ујутру милост своју, јер се у тебе поуздах. Кажи ми, Господе,
пут којим да пођем, јер теби уздигох душу своју. Избави ме од
непријатеља мојих, Господе, јер теби прибегох. Научи ме творити
вољу твоју, јер си ти Бог мој. Дух твој благи нека ме води на стазу
праву. Имена свога ради, Господе, оживи ме, правдом својом изведи
из невоље душу моју. И милошћу својом истребићеш непријатеље
моје, и погубићеш све који досађују души мојој, јер сам ја слуга твој.
Слава Оцу и Сину и Светоме Духу, и сада и увек и у векове векова.
Амин.
Алилуја, Алилуја, Алилуја, слава Теби Боже. (три пута)
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Тада, јектенија велика.
Ђакон: У миру Господу се помолимо.
Народ: Господе, помилуј.
За мир свега света, за непоколебивост светих Божјих Цркава и
сједињење свих, Господу се помолимо.
Народ: Господе, помилуј.
За свети храм овај, и за оне који са вером, побожношћу и страхом
Божјим улазе у њега, Господу се помолимо.
Народ: Господе, помилуј.
За преосвештеног епископа нашег (име), за часно презвитерство, у
Христу ђаконство, за сав клир и верни народ, Господу се помолимо.
Народ: Господе, помилуј.
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.
За ово место, за сваки град, село и крај и оне који са вером бораве у
њима, Господу се помолимо.
Народ: Господе, помилуј.
За благорастворење ваздуха, за изобиље плодова земаљских и времена
мирна, Господу се помолимо.
Народ: Господе, помилуј.
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За оне који плове, за путнике, болеснике, паћенике и сужње и за
њихово спасење, Господу се помолимо.
Народ: Господе, помилуј.
Да нас избави од сваке невоље, гнева, опасности и нужде, Господу се
помолимо.
Народ: Господе, помилуј.
Заштити, спаси, помилуј и сачувај нас, Боже, благодаћу својом.
Народ: Господе, помилуј.
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.
Возглас: Јер Теби приличи свака слава, част и поклоњење, Оцу и Сину
и Светоме Духу, сада и увек и у векове векова.
Народ: Амин!
Пева се на глас 4: Бог је Господ и јави се нама, благословен Који долази
у име Господње.
Стих: Призивајте Господа јер је добар, јер је до века милост његова.
Стих: Обишавши, опколише ме и именом Господњим противих им се.
Стих: Нећу умрети, него ћу жив бити и казивати дела Господња.
Стих: Камен који одбацише зидари он поста глава од угла. То би од
Господа и дивно је у очима нашим.
Тропар, глас 4.
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Тајне Христове достојни проповедници, божанског свештенства
побожни

служитељи,

новопрослављени

архијереји

српски,

сведочењем истине сте горели и ради тога неправедно пострадали,
зато молите великог Архијереја да спасе душе наше.
Слава. И сада, богородичен, глас исти.
Богородици сада усрдно притекнимо ми, грешни и смирени, и
припаднимо у покајању вапијући из дубине душе: Владарко, помози
сажаливши се на нас, похитај, пропадамо због мноштва сагрешења, не
отпусти слуге своје неуслишене, јер те имамо као једину узданицу.
Псалам 50.
Помилуј ме, Боже, по великој милости својој и по обиљу милосрђа
свога очисти безакоње моје. Опери ме добро од безакоња мога и од
греха мога очисти ме. Јер безакоње моје ја знам и грех је мој стално
преда мном. Теби јединоме сагреших и зло пред тобом учиних. Да се
оправдаш у речима својим и победиш када будеш судио. Гле, у
безкоњу зачет бих и у гресима роди ме мати моја. Гле, истину љубиш
и јављаш ми непознатости и тајне премудрости своје. Покропи ме
исопом и очистићу се; умиј ме и бићу бељи од снега. Дај ми да
слушам радост и весеље да се обрадују кости потрвене. Одврати лице
своје од грехова мојих и сва безакоња моја очисти. Срце чисто саздај у
мени, Боже, и Дух прав обнови у утроби мојој. Не одбаци ме од лица
свога и Духа свога Светога не одузми од мене. Дај ми радост спасења
свога и Духом племенитим учврсти ме. Научићу безаконике путевима
твојим и безбожници ће се обратити к Теби. Избави ме од крви, Боже,
Боже спасења мога, обрадоваће се језик мој правди твојој. Господе,
отвори усне моје и уста моја казиваће хвалу твоју. Јер да си хтео жртве,
ја бих ти принео; за жртве паљенице не мариш. Жртва је Богу дух
скрушен; срце скрушено и унижено Бог неће одбацити. По
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благовољењу своме, Господе, чини добро Сиону и нека се подигну
зидови јерусалимски. Тада ћеш благоволити жртву правде, приносе и
жртве свеспаљенице, тада ће принети на жртвеник твој теоце.
Канон светитељима, глас 8.
Песма 1.
Ирмос: Прешавши воду као копно и побегавши од египатског зла,
Израиљац клицаше: избавитељу и Богу нашем певајмо.
Светитељи Христови, молите Бога за нас!
Човекољупца сведок ватрени бејаше, Николаје преблажени, и
исповеднички

пут

прошавши,

радошћу

Господњом

вечно

се

наслађујеш.
Светитељи Христови, молите Бога за нас!
Духонадахнутом речју својом, Николаје, новојављени Златоусте,
дубине Божје мудрости изложи и у затворима кротко посведочи.
Слава Оцу и Сину и Светоме Духу.
Свечовека Исуса најмилијег усели у душе наше својим молитвама, да
љубављу живећи и љубав будемо благодаћу пресвете Тројице.
И сада и увек и у векове векова. Амин.
У тугама и болестима налазимо се, па те умилно молимо за твоју
посету и божанско старање, Богомати; удостој нас тога, владатељко.
Песма 3.
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Ирмос: Небеског свода врхотворче Господе и Цркве градитељу, ти ме
утврди у љубави Твојој, крају жеља, тврђаво верних, једини
човекољупче.
Светитељи Христови, молите Бога за нас!
Многострадалног живљења Доситеје, прошавши уским и радосним
путем Христовим, наслађујеш се неизрецивим блаженством у дворима
Бога нашег.
Светитељи Христови, молите Бога за нас!
Народ богоизабрани си учио, и са њим састрадавајући великодушно,
душу си своју за Цркву положио и зато венац исповедништва,
Доситеје, примио.
Слава Оцу и Сину и Светоме Духу.
Љубављу Господњом оснажен, Варнаво свеблажени, ниси се уплашио
света безбожнога, но храбро си претрпео мучења за Христа распета и
васкрсла.
И сада и увек и у векове векова. Амин.
Исцели, пречиста, немоћи наше и страсти телесне; похитај, госпођо, и
даруј здравље свима који те прослављају.
Онда ово:
Спасите од беда слуге своје, светитељи, јер после Богомајке и Претече к
вама прибегавамо, као неразрушивој тврђави и заштити.
Свехвална Богородице, погледај самилошћу на љуто злопаћење тела
мог и исцели патњу душе моје.
Затим ђакон:
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Помилуј нас, Боже, по великој милости својој, молимо ти се, услиши и
помилуј.
Народ: Господе, помилуј. (три пута)
Још се молимо за милост, живот, мир, здравље, спасење, похођење,
опроштај и отпуштење грехова и напредак сабраних слугу Божјих.
Народ: Господе, помилуј. (три пута)
Још се молимо за сву браћу и за све православне хришћане.
Народ: Господе, помилуј. (три пута)
Возглас: Јер си милостив и човекољубив Бог, и Теби славу узносимо,
Оцу и Сину и Светоме Духу, сада и увек и у векове векова.
Народ: Амин.
И одмах говоримо сједален, глас 2:
Од овога света не бејасте, али Христа у њему проповедасте,
новопрослављени архијереји, српске Цркве светилници, и крвљу
својом га посведочисте пред људима и анђелима. Зато га молите за нас
који вам молебно певамо.
Слава. И сада, богородичен, глас исти.
Песма 4.
Ирмос: Господе, чух тајну твога домостроја спасења, разумех дела твоја
и прославих твоје божанство.
Светитељи Христови, молите Бога за нас!
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Цркву си страдањима изграђивао, а затвореништвом слободу задобио,
богоносни Варнаво јерарше, зато слободно Христу предстојиш молећи
се за нас.
Светитељи Христови, молите Бога за нас!
Исповедништва твога уплашише се, Иринеје богољубиви, све силе
земаљске и не познаше љубав Христову нити љубав тројичну.
Слава Оцу и Сину и Светоме Духу.
Извору трпења свагда моли се, јер у страдањима храброст, Иринеје,
показа и непоколебиву веру у благу вољу Божју, као изабрани њен
сасуд.
И сада и увек и у векове векова. Амин.
Тебе задобисмо као нерушиву стену и пристаниште и душама нашим
савршено спасење и утеху у невољама, о владатељко; зато спаси нас,
који те призивамо, Дјево Марија.
Песма 5.
Ирмос: Просвети нас заповестима својим, Господе, и мишицом својом
узвишеном подај нам мир свој, човекољупче.
Светитељи Христови, молите Бога за нас!
Поверено ти стадо напасао си, пастиру предобри Петре, и кроз огањ и
муке прошавши, њих у вечности си избегао, а Царство небеско
пронашао.
Светитељи Христови, молите Бога за нас!
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Вером твојом утврђена Црква и страдањима твојим за Господа
украшена, богомудри Петре свештени, сија славом блистајућих се у
вечности.
Слава Оцу и Сину и Светоме Духу.
Стена правоверја био си и камен спотицања безбожних, јер Духом
Господњим освештан беше, Никодиме, и њиме у слободу вечну уведен.
И сада и увек и у векове векова. Амин.
Познах те као заступницу и чуварку крепку живота мога, Дјево; ти
разбијаш хуку напасти и одгонош навалу демонску. Молим ти се
свагда: избави ме од страсти, свенепорочна.
Песма 6.
Ирмос: Излићу молитву ка Господу, и њему ћу казати туге моје, јер се
душа моја испуни зала и живот се мој приближи аду, и молим се као
Јона: Боже, изведи ме из трулежи.
Светитељи Христови, молите Бога за нас!
Од Христа изабран за чувара вере православне, Никодиме свештени,
мудро си управљао Црквом Божјом и дарове си благодатне у њој
умножио.
Светитељи Христови, молите Бога за нас!
Хитајући спреман на страдање, узео си добровољно, Платоне
страдални, пастве своје бремена и за њу си до крви радо пострадао.
Слава Оцу и Сину и Светоме Духу.
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Проповеђу својом јеванђелском душе људске за Царство си уловио и
као вођа у живот вечни увео, где је наслада страдалника Христових,
Платоне.
И сада и увек и у векове векова. Амин.
Услиши молебни глас свих нас, који ти с православном вером и с
љубављу прилазимо, Богородице.
Онда ово:
Спасите од беда слуге своје, светитељи, јер после Богомајке и Претече к
вама прибегавамо, као неразрушивој тврђави и заштити.
Свехвална Богородице, погледај самилошћу на љуто злопаћење тела
мог и исцели патњу душе моје.
Затим свештеник или ђакон:
Помилуј нас, Боже, по великој милости својој, молимо ти се, услиши и
помилуј.
Народ: Господе, помилуј. (три пута)
Још се молимо за милост, живот, мир, здравље, спасење, похођење,
опроштај и отпуштење грехова и напредак сабраних слугу Божјих.
Народ: Господе, помилуј. (три пута)
Још се молимо за сву браћу и за све православне хришћане.
Народ: Господе, помилуј. (три пута)
Возглас: Јер си милостив и човекољубив Бог, и Теби славу узносимо,
Оцу и Сину и Светоме Духу, сада и увек и у векове векова.
Народ: Амин.
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И по возгласу, кондак, глас 2.
Благочешћа ревнитеље и безбожја разобличитеље, у трпљењу и
страдањима радосне сведоке вечне истине, даровао си Цркви српској,
Христе Боже наш; њих ради у вери утврди Цркву која се украшава
мученицима као семењем вере.
Степена 4. гласа: антифон 1:
Од младости моје многе страсти наваљују на мене, али ти ме одбрани
и спаси, Спасе мој.
Који ненавидите Сион постидите се од Господа, јер ћете као трава
огњем бити спаљени.
Слава. Светим Духом свака се душа оживотвори, чистотом се узвисује,
осветљује се Тројичним јединством свештено тајно.
И сада. Светим Духом точе се благодатне струје, које сву твар напајају
ради животворства.
И одмах прокимен: Часна је пред Господом смрт преподобних
његових.
Стих: Шта ћу узвратити Господу за све што ми је дао?
Свештеник: И да се удостојимо слушања светог Јеванђеља, Господа
Бога молимо.
Народ: Господе, помилуј. (три пута)
Свештеник: Премудрост, право стојмо, чујмо свето Јеванђеље. Мир
свима.
Народ: И духу твоме.
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Свештеник: Читање из светог Јеванђеља по Луки.
Народ: Слава теби, Господе, слава теби!
Свештеник чита одређено зачало:
Рече Господ својим ученицима: Сваки који призна мене пред људима,
признаћу и ја њега пред Оцем својим који је на небесима, а ко се
одрекне мене пред људима, одрећи ћу се и ја њега пред Оцем својим
који је на небесима. Не мислите да сам дошао да донесем мир на
земљу; нисам дошао да донесем мир, него мач. Јер сам дошао да
ратавим човека од оца његовог и кћер од матере њене и снаху од
свекрве њене. И непријатељи човеку постаће домаћи његови. Који
љуба оца или матер већма него мене, није мене достојан. И који љуби
сина или кћер већма него мене, није мене достојан. И који не узме крст
свој и не пође за мном, није мене достојан. Који чува живот свој
изгубиће га, а који изгуби живот свој мене ради, наћи ће га.
Народ: Слава теби, Господе, слава теби!
На глас 2.
Слава. Молитвама светитеља, Милостиви, очисти мноштво сагрешења
наших.
И сада. Молитвама Богородице, Милостиви, очисти мноштво
сагрешења наших.
Онда стих: Помилуј ме, Боже, по великој милости својој и по обиљу
милосрђа свога очисти безакоње моје.
Стихира, глас 6.
Не послужише твари уместо Створитељу, мученици и исповедници
српски,

славни

архијереји,

но
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страдањима

прославише

Првосвештеника великог Христа и од њега прослављени бише у
вечности.
Свештеник: Спаси, Боже, народ свој и благослови наслеђе своје, посети
свет свој милошћу и добротом, утврди моћ хришћана православних и
ниспошљи нам милости своје обилате: молитвама свепречисте
Владичице наше Богородице и приснодјеве Марије; силом часног и
животворнога

крста;

заступништвом

часних

небеских

сила

бестелесних; молитвама часног и славног пророка, Претече и
Крститеља Јована; светих славних и свехвалних апостола; светих отаца
наших и великих васељенских учитеља и светитеља: Василија Великог,
Григорија Богослова и Јована Златоустог; светих отаца наших и
чудотвораца Николаја, архиепископа мирликијског и Спиридона,
епископа тримитунског, светих српских просветитеља и учитеља:
преподобног Симеона Мироточивог, светитеља Саве првопрестолног,
новојављених свештеномученика Петра, Платона, Саве, Јоаникија,
Горазда и Викентија и свештеноисповедника Николаја, Доситеја,
Варнаве, Иринеја и Никодима и светих славних и добропобедних
мученика, преподобних и богоносних отаца наших; светих и
праведних богородитеља Јоакима и Ане; (и светога дана) и свих светих
- молимо те, многомилостиви Господе, услиши нас грешне који ти се
молимо и помилуј нас.
Народ: Господе, помилуј. (дванаест пута)
Возглас: Милошћу и добротом и човекољубљем Јединородног Сина
твога, са којим си благословен, са свесветим и благим и животворним
својим Духом, сада и увек и у векове векова.
Народ: Амин.
Песма 7.
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Ирмос: Некада у Вавилону младићи, који беху дошли из Јудеје, вером
тројичном угасише пламен пећни, појући: благословен си Боже отаца
наших.
Светитељи Христови, молите Бога за нас!
Богопросвећеним срцем спознао си Господа, Горазде чудесни, и њему
следујући, за име његово си страдао и праве вере стуб се показао.
Светитељи Христови, молите Бога за нас!
Истину си вечну у Цркви пронашао и, њу сведочећи трпљењем,
Горазде, као добар војник Христов си скончао и нетрулежан вечно
постао.
Слава Оцу и Сину и Светоме Духу.
Апостолске проповеди достојни извршитељ показао си се и у мукама,
не одричући се Јеванђеља и за њега до крви, Викентије, пострадавши.
И сада и увек и у векове векова. Амин.
Лучама твоје светлости просветли нас; одагнај мрак незнања и спаси од
љутих беда све оне који те благоверно као Богородицу признају.
Песма 8.
Ирмос: Цара Небеског, кога поју Војске Анђелске, хвалите и
преузносите у све векове.
Светитељи Христови, молите Бога за нас!
Непоколебив у страдањима се показа, Викентије богопрослављени,
претрпевши смрт неправедну и стекавши радост непролазну.
Светитељи Христови, молите Бога за нас!
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Спознавши пролазност света, подвиг си, Саво, заволео, и највећи
мучеништва прошавши, узвеличан си као победоносац преславни.
Слава Оцу и Сину и Светоме Духу.
Трпезу љубави својим молитвама измоли чедима својим, Саво
преосвештени, која свечасно прослављају спомен твој славни и
незаборавни.
И сада и увек и у векове векова. Амин.
Тебе славимо, Дјево, која си Бога родила и на рукама носила. Њега
моли за душе наше.
Песма 9.
Ирмос: Спасени Тобом, Дјево чиста, ми те исповедамо као истинску
Богородицу, величајући те са бестелесним Хоровима.
Светитељи Христови, молите Бога за нас!
Богоборци гонећи Цркву Христову, тебе су, славни Јоаникије, мучили,
али слави световној се не приклони, но венцем мучеништва се увенча.
Светитељи Христови, молите Бога за нас!
Путем водећим у Царство небеско, повео си народ свој, Јоаникије, и у
блаженство вечно ге уселио, ставши пред Христом као мудри
путовођа.
Слава Оцу и Сину и Светоме Духу.
Мученицима

једномислени,

Јоаникије,

подвиг

си

прошао

неустрашиво, зато си венцима главу украсио и милост многу у Господа
нашао.
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И сада и увек и у векове векова. Амин.
Радуј се, света Богоневесто, радуј се Ти Која си вернима родила
Светлост света. Радуј се заштито и окриље свих нас. Моли непрестано
за нас Бога као Добротвора.
И одмах: Достојно је ваистину блаженом звати тебе, Богородицу, увек
блажену и пренепорочну и Матер Бога нашега. Часнију од херувима и
славнију неупоредиво од серафима, тебе што Бога Логоса непорочно
роди, истиниту Богородицу ми величамо.
Свештеник кади жртвеник и храм, а ми певамо ове тропаре, глас 8:
Првомученику међу многима вернима храбро сте Христу поревновали
и

победе

његове

која

свет

победи

војници

постали,

о,

христоподобници.
Жртве свечасне и заклања пречасна, свеосвештени богослужитељи,
олтари узвишени сте се показали.
Крви

Јагњетове

заједничари

и

живота

вечнога

причасници,

свештеномученици новопрослављени, молите се за нас.
Господа љубитеље искрене и истине проповеднике неустрашиве,
свештеноисповеднике прославимо, јер нас молитвено заступају.
Право исповедање изневши и злостављање претрпевши, венцима
небеским сте овенчали, пастири свештенодостојни.
Показали сте ослонци верних, и свештенства украси, и Црке будни
чувари и српски нови просветитељи.
Архијереји

свечасни

узвикују:

,,Ходите,

чеда,

послушајте

неодступно за Христом пођите, јер ће он бити све у свему“.
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нас:

Свечано:
Све војске анђела, Претечо Господњи, апостола дванаесторице и сви
свети, учините са Богородицом молитву да се спасемо.
Потом се чита:
Свети Боже, Свети Моћни, Свети Бесмртни, помилуј нас. (три пута)
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
свога ради.
Господе, помилуј. (три пута)
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 ови тропари, глас 6:
Помилуј нас, Господе, помилуј нас, јер ми грешници, немајући
никаквог оправдања, теби као владару приносимо ову молитву:
помилуј нас.
Слава: Господе, помилуј нас, јер се у тебе уздасмо; не гневи се јако на
нас, нити помињи безакоња наша, него и сада као милостив погледај и
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избави нас од непријатеља наших; јер си ти Бог наш, и ми смо народ
твој, сви смо дела руку твојих, и име твоје призивамо.
И сада: Отвори нам двери милосрђа, благословена Богородице, да не
погинемо ми који се у тебе надамо, него да се тобом избавимо од беда;
јер си ти спасење рода хришћанскога.
Господе помилуј. (дванаест пута)
Затим ђакон: Помилуј нас, Боже, по великој милости својој, молимо ти
се, услиши и помилуј.
Народ: Господе, помилуј. (три пута)
Још се молимо за милост, живот, мир, здравље, спасење, похођење,
опроштај и отпуштење грехова и напредак сабраних слугу Божјих.
Народ: Господе, помилуј. (три пута)
Још се молимо за сву браћу и за све православне хришћане.
Народ: Господе, помилуј. (три пута)
Возглас: Јер си милостив и човекољубив Бог, и теби славу узносимо,
Оцу и Сину и Светоме Духу, сада и увек и у векове векова.
Народ: Амин.
Свештеник чита молитву:
[Састав патријарха Павла]
Господе Исусе Христе, Боже наш, прими ово наше усрдно мољење и
опрости нам сагрешења наша. Опомени се непријатеља наших који
нас мрзе и угњетавају и немој им дати по дјелима њиховим, него их
уразуми по великој својој милости, како би и они увидели да зло добра
донети не може. Цркву своју избави од свакога зла свемоћном руком
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својом. Помози, Господе, ти који си ради спасења свију пошао на крст
и смрт претрпео, да и међу нама, и у целом свету, мржња уступи
место љубави, немир - миру, жалост - радости, да тих и миран живот
проведемо као људи твоји и браћа међу собом. Пресвета Мајко
Богородице, теби се обраћамо и молимо, јер ти знаш боли мајке за
Сином кога злочинци неправедно мучише и убише. Утишај боли
матера и отаца за дјецом коју неправедно нападају, прогоне и насиља
чине. Задржи руке злочинаца и сачувај и нас и њих од зла и греха.
Обраћамо се молитвено и вама, угодници Божји и мученици из рода
нашега, да Господу, пред којим стојите, припаднете својим молитвама
за нас, да сачува земљу нашу и народ од неправде, насиља, међусобне
заваде и неслоге. У покајању исповедамо да нисмо ни врући ни хладни
у ревности за истину и правду Царства небескога, јер одступисмо од
оне прве љубави коју сте ви имали и којој сте се приволели са светим
кнезом Лазаром. Господе мира и љубави, помози нам да се на пут теби
вратимо и немој уклонити свијећњак Цркве наше испред себе. Јер си
Бог милости, и доброте и човекољубља, и теби славу узносимо, Оцу и
Сину и Светоме Духу, сада и увек и у векове векова.
Народ: Амин.
Свештеник: Премудост.
Народ: Часнију од херувима и славнију неупоредиво од серафима,
тебе што Бога Логоса непорочно роди, истиниту Богородицу ми
величамо.
Свештеник: Слава теби, Христе Боже, надо наша, слава теби.
Народ: Слава Оцу и Сину и Светоме Духу, и сада и увек и у векове
векова. Амин.
Господе, помилуј! (три пута)
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Оче, благослови.
Свештеник: Христос истинити Бог наш, молитвама своје пречисте
Мајке, светих часних небеских сила бестелесних, светих славних и
свехвалних апостола, светих отаца наших нових свештеномученика и
свештеноисповедника српских, светих и праведних богородитеља
Јоакима и Ане и свих светих, да нас помилује и спасе као благ и
човекољубив.
Народ: Амин.
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