
       
 

 

 

       

 

 
 

 

 

Нека јe благословен Бог наш 

свагда, сада и увијек и у све 

вијекове. 

Појци: Амин. И пјевају ове тропаре:  

Глас 4. 

Са дусима преминулих 

праведника душу раба својега (рабе 

своје, раба својих), Спасе, упокој, 

чувајући је у блаженом животу, који 

је у теби, Човjекољупче. 

У покојишту своме, Господе, гдје 

сви твоји свети покој налазе, 

упокој и душу раба својега (рабе 

своје, раба својих), јер ти једини 

волиш човјека. 

Слава Оцу и Сину и Светоме Духу. 

Ти си Бог који сиђе у ад и муке 

окованих разријеши. Ти и душу 

раба својега (рабе своје, раба 

својих), упокој. 

И сада и увијек и у све векове. 

Амин. 

Једина чиста и непорочна 

Дијево, која си Бога тајанствено 

понијела, моли да се спасе душа 

раба твојега (рабе твоје, раба 

твојих).  
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Ђакон: Смилуј се на нас, Боже, по 

великој милости Својој, молимо ти 

се услиши и смилуј се. 

Појци: Господе смилуј се (трипут, 

послије сваке молбе). 

Молимо се и за упокојење душе 

уснулог раба Божијег (уснуле рабе 

Божије, уснулих раба Божијих; 

име) и да му (јој, им) буде 

опроштено свако прегрјешење 

вољно и невољно. 

Да Господ Бог уведе душу његову 

(њену, њихове) тамо гдје праве-

дници налазе покој. 

Милост Божију, небеско царство 

и опроштај његових (њених, њихо-

вих) гријехова, од Христа, бесмрт-

ног цара и Бога нашега замолимо. 

Појци: Подај Господе. 

Ђакон: Помолимо се Господу. 

Појци: Господе смилуј се. 

 

Свештеник: Боже духова и сваког 

тијела, који си смрт згазио и ђавола 

обеснажио, и живот свијету свом 

даривао. Ти Господе, упокоји душу 

уснулог раба свог (рабе своје, раба 

својнх; име) у мјесту свјетлости, 

зеленила и освјежења, одакле одбјеже 

бол, жалост и уздисање. Сваки гријех 

који је учинио ријечју, или дјелом, или 

мишљу, опрости као добри Бог који 

волиш човјека. Јер нема човјека који 

ће живјети а да неће згријешити. Ти си 

једини без гријеха и твоја правда је 

вјечна и ријеч твоја је истина. 

Јер си ти васкрсење и живот и покој 

уснулог раба свог (рабе своје, раба 

својих; име), Христе Боже наш, и славу 

узносимо теби и твом Оцу, који нема 

почетка, и пресветом и благом и 

животворном Духу, сада и увијек и у 

све вијекове.    

Појци: Амин. 

 

Ђакон: Премудрост. 

Појци: Величамо тебе, пречаснију од 

херувима и неупоредиво славнију од 

серафима, стварно Богороднцу, која си у 

чистоти родила Бога Ријеч. 

Свештеник говори овај отпуст: 

Христос, истинити Бог наш, који има 

власт над мртвима и живима као бесмртни 

цар, који је васкрсао из мртвих, 

заступничким молитвама своје пречисте 

Мајке, светих славних и сваке хвале 

достојних апостола, преподобннх и 

богоносних отаца наших, светих и славних 

праотаца Аврама, Исака и Јакова, светог и 

праведног пријатеља његовог Лазара, који 

је четири дана био у гробу, и свих светих, да 

уведе и душу раба свога (рабе своје, раба 

својих; име), који (која, који) нас је оставио 

(оставила, оставили), у насеља праведних, 

да у наручју Аврамовом нађе покој, и да се 

уброји у праведннке, а на нас да се смилује 

као благ и човјекољубив.    

Појци: Амин.  

На крају парастоса: У блаженом уснућу... 

     Појци: Вјечнаја памјат... 

Свештеник: Благословен јеси 

Господе, научи ме оправдањима 

својим. Непорочни на путу. 

Алилуја. 

Смилуј се на раба свога (рабу своју, 

рабе своје). Име твоје: Алилуја. 

На парастосу: Благословен Бог наш... 

Амин. Алилуја, алилуја, алилуја глас 8. и 

Тропар глас 8 :  

Дубоком мудрошћу све човјекољубиво 

уређујући и свима дајући што је корисно, 

једини Творче, упокоји, Господе, душу 

раба својега (рабе своје, душе раба својих), 

јер наду положи (положише) у тебе, Творца 

и Створитеља и Бога нашега. 

Слава... И сада... Богородичан: Тебе као 

стијену и пристаниште имамо, и 

молитвеницу пријатну Богу, кога си 

родила, Богородице неудата, вијерних 

спасење. 
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Благословен јеси Господе, научи 

ме оправдањима својим. 

Сви свети нађоше извор живота 

и двер рајску; да и ја нађем пут 

покајањем; ја сам изгубљена душа; 

позови ме, Спасе, и спаси ме. 

Благословен јеси Господе: 

Слика сам неизрециве твоје 

славе, иако носим ране гријехова. 

Сажали се на своје створење, 

Владико, и очисти својим 

милосрђем. И дај ми жељену 

отаџбину, чинећи ме опет рајским 

житељем. 

Благословен јеси Господе: 

Упокоји, Боже, раба својега (рабу 

своју, рабе своје), и насели га (је, 

их) у рај, гдје ће сви свети, Господе, 

и праведници засијати као свјетила. 

Уснулог раба свога (рабу своју, рабе 

своје) упокоји, не гледајући на све 

његове (њене, њихове) кривице. 

Слава... И сада... Амин. 

Радуј се, Чиста, која сн Бога 

тијелом родила на спасење свих. Кроз 

тебе род људски нађе спасење, да 

бисмо тобом нашли рај, Богородице 

чиста, благословена, 

Алилуја, алилуја, алилуја. 

Ђакон: Опет и опет... 

Тропар, глас 5: Упокоји, Спасе 

наш, с праведницима раба својега 

(рабу своју, рабе своје) и усели га (је, 

их) у дворе своје, као што је писано, 

не гледајући као благ прегрјешења 

његова (њена, њихова), вољна и 

невољна, и сва у знању и незнању, 

Човјекољупче. 

 

Слава... И сада... 

Богородичан: Од Дијеве си 

засијао свијету, Христе Боже, синове 

свјетлости њом показао, смилуј се 

на нас. 

Пјесма 3. 

Нема светога као што си ти, 

Господе Боже мој. Ти узвиси рог 

вијерних својих, Благи, и утврди нас 

на камену исповједања твојега. 

Сједален, глас 6. 

Ваистину све је таштина, а 

живот је сјен и сан, узалуд се 

потреса свако на земљи рођени, као 

што рече Писмо: кад свијет 

стекнемо, тад се у гроб селимо, гдје 

су скупа цареви и нишчи. Зато, 

Христе Боже, пресељеног раба 

својега (рабу своју), упокоји као 

Човјекољубац. 

Слава... И сада... Богородичан;  

Пресвета Богороднце, за вријеме 

живота мојега не остави мене. 

Човјечијој заштити не повјери ме, 

но сама заштити и помилуј ме. 

Пјесма 6. 

Море живота, узбуркано буром 

искушења, гледајући, тихом 

пристаништу твоме притекох; 

вапијем ти: изведи из 

пропадљивости живот мој, 

Многомилостиви. 

Кондак, глас 8. 

Са светима упокој, Христе, душу 

раба својега (рабе своје, раба 

својих), гдје нема муке, ни туге, ни 

уздисања, но живот бесконачни. 
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Икос: Бесмртан си једино ти 

који си створио и саздао човјека, Ми, 

смртни људи, дакле, створени смо од 

земље и у исту земљу ћемо отићи, као 

што заповједи онај који ме сазда, и 

рече ми: „Зато што си земља, у земљу 

ћеш отићи", куда ћемо отићи сви ми 

смртни људи; ридајући над гробом 

пјевајмо: Алилуја. 

Богородицу и Мајку свјетлости у пјесмама 

величајмо 

Дуси и душе праведних хвалиће тe, Господе 

Пјесма 9. 

Ирмос: Бога људи не могу 

видјети, на њега не смију ни анђеоски 

чинови гледати. Тобом пак, Пречиста, 

јави се људима Ријеч оваплоћена. 

Њега величају са небеским војскама 

тебе као блажену славимо. 

На парастосу: Трисвето, Оче наш и глас 4: Са 

дусима преминулих... 

 

Глас 8. 

Плачем и ридам кад помислим 

на смрт и видим како у гробовима 

лежи по лику Божијем саздана 

наша красота, без облика, без славе, 

немајући вида. О чуда! Каква нам 

се тајна догоди? Како смо предани 

трулежи и подјармљени смрти? 

Ваистину - Божијом наредбом, као 

што је написано; Бог даје 

пресељеном (пресељеној, 

пресељенима) покој. 

Појци пјевају прокимен глас  6:  

Блажен је пут којим данас 

идеш, душо, јер ти је припремљено 

мјесто покоја. 

Стих:  Теби ћу, Господе, 

завапити, Боже мој.  

Ђакон:  Премудрост. 
Чтец:  Читање Павлове посланице  

1. Солуњанима (4, 13—17): 

Не желимо, браћо, да останете у 

незнању у погледу оних који су уснули, 

да не будете ожалошћени као остали 

који немају наде. Ако, наиме, вјерујемо 

да је Исус умро и васкрсао, тако ће Бог 

Исусовим посредством повести са њим 

и оне који су уснули. Јер ово вам 

казујемо ријечју Господњом — да ми 

који живимо и остајемо до доласка 

Господњег нећемо претећи оне који су 

уснули. Јер ће сам Господ на заповјест, 

на глас арханђела и на трубу Божију 

сићи са неба, те ће умрли у Христу 

васкрснути прво. Затим ћемо ми живи, 

ми који преостајемо, бити заједно са 

њима однијети на облацима у ваздух — 

у сусрет Господу. И тако ћемо свагда 

бити са Господом. 

Свештеник:  Мир ти.  

Појци: Алилуја, глас 6. 

Блажен је онај кога сн изабрао, Господе. 

Читање светог еванђеља по Јовану,  

(5, 24—30):  

Појци:  Слава теби Господе, слава ти. 

Свештеник:  Пазимо!  

Рече Господ Јудејима који му дођоше: 

Заиста, заиста, кажем вам: ко слуша моју 

ријеч и вјерује ономе који ме је послао, 

има вјечни живот и не долази пред суд, 

него је прешао из смрти у живот. Заиста, 

заиста, кажем вам да иде час — и већ је 

настао — кад ће мртви слушати глас Сина 

Божија, и који га чују — живјеће. Јер као 

што Отац има у себи живот, тако је дао и 

Сину да има живот у себи. Дао му је и 

власт да суди — што је Син човјечији. Не 

чудите се овоме, јер иде час у који ће сви 

који су у гробовима чути његов глас, па ће 

васкрснути за живот они који су чинили 

добро, а злочинци ће васкрснути за суд. Ја 

не могу да чиним ништа сам од себе; како 

слушам — судим, и мој суд је праведан, јер 

не тражим своје воље, него вољу онога 

који ме је послао. 

Појци:  Слава теби, Господе, слава ти. 
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Ђакон: Смилуј се на нас... 

Глас 2. 

Приђите, посљедњи цјелив 

дајмо, браћо, уснуломе (уснулој, 

уснулима) благодарећи Богу. Јер он 

(она, они) нестаде из родбине своје 

и у гроб жури, не бринућн се више 

за све сујетно н за напаћено тијело. 

Где су сада сродници и друзи? Ево 

растајемо се. Помолимо се Господу 

да га (је, их) упокоји. 

Слава... И сада... Богородичан, глас 6:  

Молитвама Родитељке своје, 

Христе, Претече свога, апостола, 

пророка, јерараха, преподобних и 

праведних, и свих светих, уснулог 

раба свог (рабу своју, рабе своје) 

упокоји. 

Затим: Трисвето: Оче наш  

Послије возгласа: Слава... И сада... 

и отпуст. 

Христос, истинити Бог наш, који 

је васкрсао из мртвих, засту-

пничким молитвама своје пречисте 

Матере, светих славних и 

свехвалних апостола, преподобних 

и богоносних отаца наших, и свих 

светих, душу раба свога (рабе своје, 

раба својих; име), који (која, који) 

се од нас преселио ( - л а ,  -ли), да 

смјести у насеља праведних, у 

наручју Аврамовом да упокоји и 

уврсти мећу праведне, као благ и 

као онај који воли човјека. Амин. 

Свештеник говори трипут: Вјечан 

ти спомен, достојни (достојна, 

достојни) блаженства и трајне 

успомене, брате наш (сестро наша, 

браћо наша). 

На парастосу: У блаженом уснућу подај 

вјечни покој Господе, уснулом рабу своме 

(уснулој раби својој, уснулим рабима 

својим, име) и учини му (јој, им) вјечни 

помен. 

Појци пјевају трипут: Вјечни спомен.  

Крај парастоса. 

Свештеник чита опроштајну 

молитву пуним гласом: 

Господ Исус Христос, Бог наш, 

који је дао божанствене заповјести 

својим светим апостолима, да везују 

и разрјешавају гријехе палих, — а 

од њих ми опет примисмо власт да 

чинимо то исто — нека ти опрости, 

духовно чедо, ако си нешто (грешно) 

учинио (учинила, учиннли) у овом 

животу, својом вољом или 

ненамјерно, — сада и увијек и у све 

вијекове, Амин. 

 

Покојника полажу у гроб, свештеник 

земљом посипа покојника у знаку крста, 

говорећи: 

Господња је земља и све што је 

на њој, васељена и сви који у њој 

живе. 

 

 
 

Крај опијела. 
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Икос: Бесмртан си једино ти 

који си створио и саздао човјека, Ми, 

смртни људи, дакле, створени смо од 

земље и у исту земљу ћемо отићи, као 

што заповједи онај који ме сазда, и 

рече ми: „Зато што си земља, у земљу 

ћеш отићи", куда ћемо отићи сви ми 

смртни људи; ридајући над гробом 

пјевајмо: Алилуја.  

На парастосу: Богородицу...стр.32 

 

 

 

 
Ђакон:  Премудрост. 
Чтец:  Читање Павлове посланице  

1. Солуњанима (4, 13—17): 
 

Не желимо, браћо, да останете у 

незнању у погледу оних који су уснули, 

да не будете ожалошћени као остали 

који немају наде. Ако, наиме, вјерујемо 

да је Исус умро и васкрсао, тако ће Бог 

Исусовим посредством повести са њим 

и оне који су уснули. Јер ово вам 

казујемо ријечју Господњом — да ми 

који живимо и остајемо до доласка 

Господњег нећемо претећи оне који су 

уснули. Јер ће сам Господ на заповјест, 

на глас арханђела и на трубу Божију 

сићи са неба, те ће умрли у Христу 

васкрснути прво. Затим ћемо ми живи, 

ми који преостајемо, бити заједно са 

њима однијети на облацима у ваздух — 

у сусрет Господу. И тако ћемо свагда 

бити са Господом. 

 
Глас 6: Блажен је онај кога сн изабрао, 

Господе. 

Читање светог еванђеља по Јовану,  

(5, 24—30):  
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Појци:  Слава теби Господе, слава ти. 

Свештеник: Пазимо!  

Рече Господ Јудејима који му дођоше: 

Заиста, заиста, кажем вам: ко слуша моју 

ријеч и вјерује ономе који ме је послао, 

има вјечни живот и не долази пред суд, 

него је прешао из смрти у живот. Заиста, 

заиста, кажем вам да иде час — и већ је 

настао — кад ће мртви слушати глас Сина 

Божија, и који га чују — живјеће. Јер као 

што Отац има у себи живот, тако је дао и 

Сину да има живот у себи. Дао му је и 

власт да суди — што је Син човјечији. Не 

чудите се овоме, јер иде час у који ће сви 

који су у гробовима чути његов глас, па ће 

васкрснути за живот они који су чинили 

добро, а злочинци ће васкрснути за суд. Ја 

не могу да чиним ништа сам од себе; како 

слушам — судим, и мој суд је праведан, јер 

не тражим своје воље, него вољу онога 

који ме је послао. 

Појци:  Слава теби Господе, слава ти. 

Ђакон: Помилуј нас Боже... 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
Стр. 22........................................ 
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Трисвето, Оче наш и глас 4:  

Со духи... стр. 21 и на крају: 

 У блаженом уснућу подај вјечни 

покој Господе, уснулом рабу своме 

(уснулој раби својој, уснулим рабима 

својим, име) и учини му (јој, им) 

вјечни помен. 

Појци пјевају трипут: Вјечнаја памјат. 

 

 

 

 

 

Свештеник у епитрахиљу и 

фелону долази пред припремљен 

сточић, ставља на њега часни крст, 

узима кадионицу и кади воду у знаку 

крста, и почиње: 

Нека је благословен Бог наш... 

Затим: Бог Господ и јави се 

нама, благословен је онај који иде у 

име Господње, три пута на глас 4. и 

тропари глас 4: 

 

 

Ми, гријешни и понизни, 

хитно приђимо сада Богородици и 

паднимо ничице у покајању вапи-

јући из дубине душе: Владичице 

помози, сажали се на нас; похитај, 

пропадамо од мноштва прегрјеше-

ња. Немој одбити своје служитеље 

празне, јер тебе имамо као једину 

узданицу (двапут). 

Слава: И сада: 

Ми недостојни, Богородице, 

нећемо никад престати да говоримо 

о твојој свемоћи. Јер, кад ти не би 

стајала пред нама и молила се, ко би 

нас избавио од толиких опасности? 

Ко би нас слободне до сада сачувао? 

Од тебе нећемо одступити, Влади-

чице, јер ти увек спасаваш од свих 

несрећа оне који ти служе. 

Затим пјевамо тропар глас 6:  

Дијево, ти си примила од анћела 

поздрав: Радуј се, и родила си онога 

који те је саздао; спасавај оне који 

те величају (двапут).  

Еванђеље по Јовану, зачало 14 ( 5 ,  1 - 

4 ) :  У вријеме оно дође Исус у 

Јерусалим, а у Јерусалиму код 

Овчијих врата има једна бања са 

пет тријемова, која се јеврејски 

зове Витезда. У њима је лежало 

мноштво болесника, слијепих, 

хромих, сушичавих, који су чекали 

да се вода заталаса. Јер је анђео 

силазио у одрећено вријеме у бању 

и заталасавао воду; и који је први 

ушао – пошто се вода заталаса – 

бивао је здрав, ма од које болести да 

је патио. 
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Затим ђакон изговара јектенију:  

У миру помолимо се Господу. 

За вишњи мир и за спасење 

наших душа, помолимо се Господу. 

За мир свега свијета, за 

постојаност светих Божијих цркава 

и за сједињење свих, помолимо се 

Господу. 

За преосвећеног Архијереја 

нашег (име), за часно презви-

терство, у Христу ђаконство, за сав 

клир и народ, помолимо се Господу. 

За благовјернн и христољубиви 

род наш, помолимо се Господу. 

 

Да му помогне и покори под 

ноге његове сваког непријатеља и 

противника, помолимо се Господу. 

За овај град (или: за ову свету 

обитељ), за сваки град, крај и за оне 

који са вјером живе у њима, 

помолимо се Господу. 

За благо поднебље, изобиље 

земаљских плодова и мирна 

времена, помолимо сс Господу. 

За оне који плове, путују, 

болују, страдају, за заробљене и 

њихово спасење, помолимо се 

Господу. 

Да се ова вода освети силом и 

дејством и силаском Светог Духа, 

помолимо се Господу. 

 

Да сиђе на ову воду дејство 

надсуштаствене Тројице, која очи-

шћава, помолимо се Господу. 

Да ова вода постане средство 

исцјељења душа и тијела и да одбија 

сваку противничку силу, помолимо 

се Господу. 

Да се на њу пошаље благодат 

спасења, благослов којим је Јордан 

благословен, помолимо се Господу. 

За све којима је потребна од 

Бога помоћ и подршка, помолимо се 

Господу. 

Да будемо просвећени свјетло-

шћу знања, једносушном Тројицом, 

помолимо се Господу. 

 

Да нас Господ Бог наш учини 

синовима и насљедницима свога 

царства, пијењем ове воде и 

кропљењем, помолимо се Господу. 

Да нас избави од сваке невоље, 

гнијева, опасности и тјескобе, 

помолимо се Господу. 

Заштити, спаси, смилуј се и 

сачувај нас, Боже, својом благодаћу. 

Спомињући пресвету, пречи-

сту, преблагословену; славну Влади-

чицу нашу Богородицу и увијек 

Дијеву Марију са свима светима, 

сами себе и један другога, и сав свој 

живот Христу Богу предајмо. 

Појци: Теби Господе. 
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Возглас: Јер теби доликује свака 

слава: 

Затим узима часни крст и трипут 

благосиља воду, погружавајући га и 

подижући право у знаку крста, и 

пјевајући тропар глас 1 :  

Спаси, Господе, народ свој и 

благослови насљедство своје; 

благовјерном и христољубивом 

роду нашем даруј побједу над 

противницима, и крстом својим 

чувај своје житеље. 

Послије кропљења отпуст. 
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Свештеник обучен у  епитрахиљ и 

фелон окренут  истоку окади нови 

крст  и почиње:  Нека је благословен 

Бог наш: 
Појци: тропар глас 1 :  

Спаси, Господе, народ свој и 

благослови насљедство своје; 

благовјерном и христољубивом 

роду нашем даруј побједу над 

противницима, и крстом својим 

чувај своје житеље. 

 

Слава,  глас 4.  кондак крсту:  

На крст си био уздигнут 

драговољно, Христе Боже, нама, 

свом новом житељству које носи 

твоје име, подари своје сажаљење; 

својом силом развесели благовјерни 

и христољубиви род наш дарујући 

му побједу над противницима; нека 

има твоју помоћ у борби, оружје 

мира, побједу која се не може 

одузети. 
И сада,  исти глас:  

Животворни крст твоје благости, 

Господе, који си даровао нама 

недостојнима, теби приносимо на 

молитву; спаси вијерни народ ради 

Богородице која ти се моли за нас, 

једини који волиш човјека. 
Свештеник:  Помолимо се Господу. 
И чита ову молитву:  

Господе, Боже славе, Оче Сведржи-

тељу, Боже Саваоте, ти си дрветом 
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живота усред раја дао праобраз 

животворног крста на ком је твој 

љубљени Син био прикован и умро, 

те смрћу смрт умртвио; њега си да-

ровао својој Цркви као непобједиво 

оружје, утврђење вјере, крјепко 

поуздање у спасење и стицање 

живота, непостидну наду. Стога ми, 

твоји служитељи, благодарни што 

смо се удостојили толике твоје 

благодати, славу, благодарност и 

смирено поклоњење приносимо на 

молбу твоме величанству: пошљи 

сада благодат свога пресветога 

Духа, милостиво гледајући на ово 

крсно знамење, које обиљежава 

гроб твога вијерног, уснулог служи-

теља (име)  који овдје лежи; 

благослови га и освети, дај му да 

буде страшно и моћно знамење 



       
 

 

 

против свих видљивих и невидљи-

вих непријатеља, да одгони и одбија 

сва лукавства и навале ђаволске; 

твом народу да буде моћна заштита, 

утврђење вјере, укрјепљење наде, 

побједа у ратовима и напредак у 

свим врлинама; милостиво послу-

шај све који ти се пред овим знаме-

њем клањају и молитве приносе, и 

богато обдари све који ти се моле за 

спасење. И као што си крстом осло-

бодио свијет од гријеховне осуде, 

тако учини да твоји служитељи, 

који ово крсно знамење са вјером 

начинише и подигоше овдје из 

љубави према уснулима који овдје 

леже, силом крста твога љубљеног 

Сина увијек буду побједници гри-

јеха; даруј им сва своја земаљска и 

небеска блага; вијерне крстом сва-

гда води на добро и приведи их да 

приме небески вијенац. 

Јер ти си извор освећења и даре-

жљиви давалац добара, и теби 

славу узносимо, Оцу и Сину и 

Светоме Духу, сада и увијек и у све 

вијекове. 

Појци:  Амин. 
Свештеник трипут  кропи крст 

освећеном водом и трипут  говори:  

Освећује се ово крсно знамење 

благодаћу пресветога Духа, кропље-

њем овом освећеном водом, у име 

Оца и Сина и Светога Духа, амин. 
И одмах отпуст  
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