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у нас, и очисти нас од сваке нечистоте и спаси,
Благи, душе наше.
Свети Боже, Свети Крепки, Свети Бесмртни,
помилуј нас (три пута).

MOLITVE
juTarwE
Уставши из постеље и спремивши се, стани
пред икону, и сабравши ум, реци са побожношћу
и страхом Божјим, крстећи се:
У име Оца и Сина и Светога Духа, Амин.
Затим, постој мало ћутећи, док се не умире
сва твоје осећања, и тада начини три мала поклона, уз речи:
Господе Исусе Христе, Сине Божји, ради молитава пречисте Твоје Матере, и свих светих,
помилуј ме. Амин.
Онда реци:
Слава Теби Боже наш, слава Теби.
Царе небесни, Утешитељу, Душе Истине,
који си свуда присутан и све испуњаваш, Ризнице добара и Даваоче живота, дођи и усели се
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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! (трипут)
Слава Оцу и Сину и Светоме Духу, и сада и
увек и у векове векова. Амин.

Молитва Господња
Оче наш, који си на небесима,
да се свети име Твоје,
да дође царство Твоје,
да буде воља Твоја и на земљи као што је 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.
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Затим ове тројичне тропаре:
Уставши од сна, падамо пред Тобом, Благи,
и узносимо Ти анђелску песму, Моћни: свет си,
свет, свет, Боже помилуј нас Богородицом.
Слава Оцу и Сину и Светоме Духу: Из постеље и сна подигао си ме, Господе; ум мој просвети и срце, и усне моје отвори да Те славим,
Света Тројице: свет си, свет, свет, Боже, помилуј нас Богородицом.
И сада и увек у векове векова. Амин. Судија
ће доћи изненада, и откриће се свачија дела, но
са страхом вичемо у поноћи: свет си, свет, свет,
Боже помилуј нас Богородицом.
Господе, помилуј! (дванаест пута).
Онда:
Ходите, поклонимо се цару нашем Богу!
Ходите, поклонимо се и припаднимо Христу,
цару нашем Богу!
Ходите, поклонимо се и припаднимо самом
Христу, цару и Богу нашем!
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50. Псалам
Помилуј ме, Боже, по великој милости
својој, и по обиљу милосрђа свога очисти безакоње моје. Опери ме сасвим од безакоња
мога, и од греха мога очисти ме, јер ја знам безакоње своје и грех је мој стално преда
мном.Теби јединоме сагреших, и зло пред
Тобом учиних, да се оправдаш у речима својим
и да победиш кад ти суде.Гле, у безакоњима се
зачех, и у гресима роди ме мати моја.Јер гле,
истину љубиш, и јављаш ми незнано и тајно
свемудрости своје.Покропи ме исопом, и очистићу се; опери ме, и бићу бељи од снега.Дај ми
да чујем радост и весеље, да се прену кости потрвене.Одврати лице своје од грехова мојих, и
сва безакоња моја очисти.Срце ми чисто саздај,
Боже, и дух прав обнови у мени.Не одбаци ме
од лица Твога, и Духа Твога Светога не одузми
од мене.Дај ми радост спасења Твога, и духом
владалачким учврсти ме. Научићу безаконике
путевима Твојим, и непобожни ће се обратити
Теби. Избави ме од крви, Боже, Боже спасења
мога; обрадоваће се језик мој правди Твојој.
Господе, отвори усне моје, и уста ће моја казивати славу Твоју. Јер да си хтео жртве, принео
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бих; за жртве паљенице не мариш. Жртва Богу
је дух скрушен; срце скрушено и смерно Бог
неће презрети.По благости својој, Господе,
чини добро Сиону, нека се подигну зидови јерусалимски.Онда ће Ти бити миле жртве правде,
приноси и жртве паљенице; тада ће метати на
жртвеник Твој теоце.

Символ вере
Верујем у једнога Бога, Оца, Сведржитеља,
Творца неба и земље и свега видљивог и невидљивог.
И у једнога Господа Исуса Христа, Сина
Божјег, Јединородног, од Оца рођеног пре свих
векова; Светлост од Светлости, Бога истинитог
од Бога истинитог, рођеног, не створеног, једносушног са Оцем, кроз кога је постало;
Који је ради нас људи и ради нашега спасења
сишао с небеса, и оваплотио се од Духа Светога
и Марије Дјеве и постао човек;
И Који је распет за нас у време Понтија Пилата, и страдао и био погребен;
И Који је васкрсао у трећи дан по Писму;
И Који се узнео на небеса и седи с десне
стране Оца;
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И Који ће опет доћи са славом, да суди живима и мртвима, његовом Царству неће бити
краја.
И у Духа Светог, Господа, животворног, Који
од Оца исходи, Који се са Оцем и Сином
заједно поштује и заједно слави, Који је говорио кроз пророке.
У једну, свету, саборну и апостолску Цркву.
Исповедам једно крштење за опроштење грехова.
Чекам васкрсење мртвих.
И живот будућег века.Амин.

Молитва прва, св. Макарија Великог
Боже, очисти ме грешнога, јер никакво
добро не учиних пред Тобом, него ме избави од
зла, и нека буде у мени воља Твоја, да неосуђено отворим своја недостојна уста и прославим Твоје свето име, Оца и Сина и Светога
Духа, сада и увек и у векове векова. Амин.

Молитва друга, истога светитеља
Уставши од сна, Теби прибегавам Владару
човекољубиви, и милосрђем Твојим полазим
на дела Твоја. Молим Ти се, помози ми у свако
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доба у свакој ствари, и чувај ме од свега рђавог
у свету, и од ђаволске брзоплетости, и спаси ме,
и уведи у Твоје вечно царство. Јер Ти си мој
створитељ, и свакога добра промислитељ и подаритељ, и у Тебе је све уздање моје, и Теби
славу узносим сада и увек и у векове векова.
Амин.

MOLITVE
prE spaVawa

Молитва трећа, истога светитеља
Господе, који си својом великом добротом и
својим великим милосрђем дао мени, слузи
Твоме, да прошло време ове ноћи пређем без
опасности од ма каквог зла противниковог, Ти
сам Владару, Творче свега, удостој ме да
Твојом истинском светлошћу и просвећеним
срцем творим вољу Твоју, сада и увек и у векове
векова. Амин.

Богородице Дјево
Богородице Дјево, радуј се благодатна Маријо, Господ је с тобом; благословена си Ти
међу женама и благословен је Плод утробе
Твоје, јер си родила Спаситеља душа наших.
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Прекрстивши се пред иконом, уз речи: У име
Оца и Сина и Светога Духа, Амин, реци:
Молитвама Светих Отаца наших, Господе
Исусе Христе Боже наш, помилуј нас. Амин.
Онда:
Свети Боже, Свети Крепки, Свети Бесмртни
помилуј нас (ово реци трипут).
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.
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Господе, помилуј! (трипут).
Слава Оцу и Сину и Светоме Духу, и сада и
увек и у векове векова. Амин.

Молитва Господња
Оче наш, који си на небесима,
да се свети име Твоје,
да дође царство Твоје,
да буде воља Твоја и на земљи као што је 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.
Онда ове тропаре:
Помилуј нас, Господе, помилуј нас, јер ми
грешници, немајући никаквог оправдања, Теби
као Владару приносимо ову молитву: помилуј
нас.
Слава Оцу и Сину и Светоме Духу;
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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 избави нас од непријатеља наших; јер си Ти Бог
наш, и ми смо људи Твоји, сви смо дело руку
Твојих, и име Твоје призивамо.
И сада и увек и у векове векова. Амин.
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).

Молитва прва, светог
Макарија Великог Богу Оцу
Боже вечни и Царе сваког створења, који си
ме удостојио да доживим до овога часа, опрости ми грехе, које учиних, овога дана делом,
речју и мишљу. И очисти, Господе, смирену
душу моју од сваке прљавштине тела и духа. И
дај ми, Господе, да ми сан ове ноћи прође у
миру, да бих уставши са скромне постеље, угађао пресветом имену Твом у све дане живота
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свога, и победио телесне и бестелесне непријатеље који војују на мене. И избави ме,
Господе, од сујетних помисли и рђавих жеља
које ме прљају. Јер је Твоје царство, и сила, и
слава, Оца и Сина и Светога Духа, сада и увек
и у векове векова. Амин.

моли се за мене грешног и недостојног слугу,
да ми покажеш достојна доброте и милости
Свесвете Тројице, и Матере Господа мога
Исуса Христа, и свих светих! Амин.

Молитва светог Јоаникија
Молитва друга

Надање је моје Отац, прибежиште моје Син,
заштита моја Дух Свети, Тројице Света слава Ти.

Господе Боже наш, што сагреших овога дана
речју, делом и мишљу, опрости ми као благ и
човекољубив. Подари ми миран и тих сан;
пошљи ми свога Анђела чувара који ме заклања и чува од свакога зла. Јер си Ти чувар
душа и тела наших, и Теби славу узносимо, Оцу
и Сину и Светоме Духу, сада и увек и у векове
векова. Амин.

Затим:
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-Реч непорочно роди, ваистину Богородицу величамо.

Молитва трећа Светоме Анђелу чувару
Анђеле Христов, чувару мој свети, и покровитељу душе и тела мога, опрости ми све што
згреших у данашњи дан, и избави ме од свакога
лукавства непријатељског и противника, да не
бих никаквим грехом разгневио Бога мог; но
12
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Молитва друга св.Јована Златоуста

MOLITVE prE
sV. prI^E[]a
Уочи дана Светог причешћа, после молитава
пред спавање, прочитај и ове молитве:
Владару, Господе Исусе Христе Боже наш,
који једини имаш власт да људима отпушташ
грехе, као благ и човекољубив, превиди све
моје свесне и несвесне грехе, и удостој ме да се
неосуђено причестим, божанским и преславним, и пречистим, и животворним Тајнама
Твојим, не на казну, ни на муку, ни на умножење грехова, него на очишћење, и освећење,
и обручење будућег живота и царства, на заштиту и помоћ, и на разбијање противника, на
истребљење многих мојих сагрешења. Јер си Ти
Бог милости, и милосрђа, и човекољубља, и
Теби славу узносимо, са Оцем и Светим Духом,
сада и увек и у векове векова. Амин.
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Боже, отпусти, остави, опрости ми сагрешења моја, која Ти сагреших, било речју, или
делом, или помишљу, хотимично или нехотимично, свесно или несвесно; све ми опрости као
благ и човекољубив. И молитвама Твоје пречисте Матере, Твојих служитеља и светих сила, и
свих светих који су Ти од памтивека угодили,
благоволи да неосуђено примим свето и пречисто Твоје тело и часну крв, на исцељење душе и
тела, и на очишћење мојих рђавих помисли. Јер
је Твоје царство, и сила и слава, са Оцем и Светим Духом, сада и увек и у векове векова. Амин.

Молитва трећа св.Јована Златоуста
Господе Исусе Христе, Боже мој, отпусти,
остави, очисти и опрости ми грешном и непотребном и недостојном слузи Твом погрешке,
и сагрешења, и преступе моје, које Ти од младости моје па све до овога дана и часа сагреших, било свесно или несвесно, било речима
или делима, било помислима и мислима и настојањима, и свима својим чувствима. И молитвама пречисте и приснодјеве Марије Мајке
Твоје, која Те је чудесно родила, једине непостидне наде и заштите и спасења мога, удостој
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ме да се неосуђено причестим, бесмртним, животворним и страшним Тајнама Твојим, на отпуштење грехова, и на живот вечни; на
освећење и просвећење, јачину, исцељење и
здравље душе и тела, и на уништење и потпуно
погубљење мојих злих мисли и помисли, и потхвата, и ноћних сањарења, мрачних и злих духова. Јер је Твоје царство, и сила, и слава, и
част, и поклоњење, са Оцем и Светим Твојим
Духом, сада и увек и у векове векова. Амин.
Сутрадан, после јутарњих молитава, прочитај ову молитву:

Молитва светог Јована Златоуста

пријатељима Твојим; нити ћу Ти дати целив
као Јуда, већ као разбојник исповедам Те: помени ме, Господе, у царству Твоме.
Нека ми причешће светим тајнама Твојим,
Господе, не буде на суд или осуду већ на исцељење душе и тела. Амин.

MOLITVa pOsLE
sVETOg prI^E[]a
По доласку кући, после Светог причешћа,
прочитај ову молитву:

Молитва светог Василија Великог

Верујем, Господе, и исповедам да си Ти заиста Христос, Син Бога живога, који си дошао
у свет да спасеш грешнике, од којих сам први
ја. Још верујем да је ово само пречисто Тело
Твоје, и да је ово сама пречасна Крв Твоја. Стога
Ти се молим: помилуј ме, и опрости ми сагрешења моја, хотимична и нехотимична, речју,
делом, свесно и несвесно, и удостој ме да се без
осуде причестим пречистим Тајнама Твојим на
отпуштење грехова и на живот вечни.
Прими ме данас, Сине Божји, за причасника
Тајне Вечере Твоје, јер нећу казати Тајну не-

Владару Христе Боже, Царе векова и творче
свега, благодарим Ти за сва добра која си ми
дао и за причешће пречистим и животворним
Тајнама Твојим. Молим Те, Благи и Човекољубиви, сачувај ме под кровом Твојим и у сенци
крила Твојих, и даруј ми да се чистом савешћу
до последњег даха свог достојно причешћујем
Светињама Твојим на отпуштење грехова и на
живот вечни. Јер си Ти хлеб живота, извор светиње, давалац добара, и Теби славу узносимо
са Оцем и Светим Духом, сада и увек и у векове
векова. Амин.
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славнију неупоредиво од Серафима, Тебе што
Бога-Реч непорочно роди, ваистину Богородицу величамо.
И прекрсти се.

MOLITVE prE
I pOsLE jELa
Молитва пре доручка
Прекрстивши се, реци молитву:
Пресвета Тројице, помилуј нас; Господе,
очисти грехе наше; Владару, опрости безакоња
наша; Свети, посети и исцели немоћи наше,
имена Твога ради.
Прекрстивши се, седи за сто.

Молитва пре ручка
Прекрстивши се очитај ову молитву:
Оче наш, који си на небесима,
да се свети име Твоје,
да дође царство Твоје,
да буде воља Твоја и на земљи као што је 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.
Потом се прекрсти и седи за сто.

Молитва после доручка
Уставши од стола, прекрсти се и реци:

Молитва после ручка
Уставши од стола и прекрстивши се очитај:

Достојно је ваистину блаженом звати Тебе,
Богородицу, увек блажену и пренепорочну и
Матер Бога нашега. Часнију од Херувима и

Благодаримо Ти, Христе Боже наш, што си
нас наситио Твојим земаљским добрима; не
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лиши нас ни Твог небескога царства, но као
што си дошао међу Твоје ученике, Спаситељу,
дарујући им мир, дођи и нама и спаси нас.
И прекрсти се.

Молитва пре вечере

MOLITVE za
razNE pOTrEbE

Прекрстивши се очитај:
Јешће убоги и наситиће се, и прославиће
Господа који Га траже; жива ће им бити срца у
векове векова.
Прекрсти се и седи за сто.

Молитва после вечере
Уставши од стола и прекрстивши се очитај:
Твоја утроба, Богородице, поста света трпеза
с небесним хлебом, Христом Богом нашим;
сваки који једе од њега не умире, као што рече
Хранитељ свију.
Прекрсти се.
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МОЛИТВА У СВАКО ДОБА
Христе Боже, коме се у свако време и свакога часа клањају и кога славе на небу и на
земљи, дуготрпељиви, многомилостиви, многосажаљиви, који праведнике љубиш, а грешнике милујеш и све зовеш спасењу обећањем
будућих добара. Ти, Господе, прими и наше у
овај час молитве и управи живот наш заповестима Твојим, душе наше освети, тела очисти,
расуђивања исправи, мисли разбистри и избави нас од сваке жалости, зла и бола; огради
нас светим Твојим анђелима, да њиховим
мноштвом чувани и вођени стигнемо до јединства вере и познања неприступне Твоје славе,
јер си благословен у векове векова. Амин.
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МОЛИТВА ПРОТИВ
РУЖНИХ ПОМИСЛИ
Прекрсти се и реци: Свети Боже...и све
остало (видети јутарњу молитву), по Оче наш;
са скрушеним срцем, прочитај молитву:

МОЛИТВА ЗА БОЛЕСНЕ
(Подразумева и давање имена дотичне особе
за помињање на Св. Литургији)
Владару, Сведржитељу, Свети Царе, Који
кажњаваш и не погубљујеш, Који клонуле подижеш и пале усправљаш, и телесне патње људске на добро управљаш: молимо Ти се, Боже
наш, слугу Твога (име), који у немоћи пребива,
милошћу Својом посети, опрости му свако сагрешење вољно и невољно. О, Господе, ниспошљи исцељујућу силу Своју с небеса,
дотакни се тела његовог, жар грознице угаси,
укроти бол и сваку немоћ притајену, буди
лекар слузи Твоме (име), подигни га из постеље
болести и са одра тескобе његове читавог и свесавршеног; подари га Цркви Твојој да Ти у
добру угађа и чини вољу Твоју. 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. Амин.

Владару Господе, Боже мој, у чијим је рукама судба моја, заштити ме по милости својој,
и не допусти да пропаднем са безакоњима
својим, нити да идем за вољом тела које похотом војује против духа. Твоје сам створење; не
презри дело руку својих. Немој се одвратити од
мене; сажали се, а не понизи. Слаб сам, немој
ме презрети, Господе, јер Теби прибегох, заштитнику своме Богу: исцели душу моју, јер сагреших Теби; спаси ме ради милости Твоје, јер
сам Ти одан од младости своје; нека се постиде
они што траже да ме одгурну од Тебе помоћу
нечистих дела, ружних помисли, некорисних
сећања; удаљи од мене сваку нечистоту, свако
зло, јер си Ти једини свет, једини силан, једини
бесмртан, у свему беспримерно моћан, и
свима дајеш силу за борбу против ђавола и његових војски. Јер Теби приличи свака слава,
част и поклоњење, Оцу и Сину и Светоме Духу,
сада и увек и у векове векова. Амин.

Спаси ме Боже мој, од страха који ме понижава и срамоти као Твоје створење. Нека ме не
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МОЛИТВА ЗА СПАСЕЊЕ ОД СТРАХА

уплаши ни дан ни ноћ; јер Твој је дан и Твоја је
ноћ. Нека ме не уплаши ни гора ни вода; јер
горе си Ти саздао и водама си Ти поставио
међе. Нека ме не уплаши ни звер из горе, ни
звер из воде; јер све су звери Твоје Господе.
Нека ме не уплаши ни сан у ноћи, ни привиђење по дану; јер Ангел Твој стоји ми с десне
стране. Нека ме не уплаши ни невидљиви противник Твој, Боже вечни; јер Ти си га победио
Крстом Твојим часним. И смрт нека ме не
уплаши, Христе мој свесилни, јер Ти си смрт
смрћу уништио, и васкрсењем цео свет као седмоструком светлошћу обасјао.
Страх ме прати као сенка. У подне сенка од
дрвета се губи. Кад се сунце дигне високо изнад
свих предмета на земљи, онда се сенка губи.
Кад је сунце на своме истоку или западу, ниже
од високих планина, тада су сенке најдуже.
И Ти, Господе мој, кад си нижи виду моме од
ма каквих висина земаљских, сенке се купе око
мене, дуге и мрачне и плаше срце моје. А кад
Те сагледам узвишена изнад свих висина, сенке
се губе и страх ме оставља.
О, Свеци Божји, узнесите молитве ваше за
мене грешног, да се спасем од страха безумнога.
Ангеле Божји, милостиви молитвениче,

стави много тамјана у златну кадионицу Твоју,
и окади молитве за све богобојажљиве, и за
мене грешног.
Слава Ономе који седи на вечном престолу
славе, слава му навек. Амин!

Господе Боже наш, Створитељу и Спаситељу
рода људског, милостиво нас услиши и помози
нам.Ти видиш немоћ нашу и страдање наше;
немамо никога ко би нам могао и хтео ублажити невоље наше, никога до Тебе, надо и
утехо наша.Ако су греси наши велики, милост
је Твоја већа; опрости и спаси нас.
Погледај милостиво на страдалну мајку, на
сироту удовицу, на децу њену и све сроднике,
и не допусти да страдање њихово премаши
снагу њихову.
Услиши Господе и молитве свих сиротих
мајки, које само у Тебе гледају и од Тебе помоћ
очекују; једини заштитниче и утешитељу
малих и остављених.
Пресвета Богородице, измоли од Сина Твога,
кога си распетог оплакала а васкрслог радосно
поздравила, хитну милост и помоћ свим верним слугама Твојим.
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МОЛИТВА У НЕВОЉИ

Свети Саво, оче наш и молитвениче пред
Господом, благослови сав твој српски народ и
избави из невоље све српске страдалнике.Боже
помози и спаси.Амин.

МОЛИТВА ПРЕ УЧЕЊА
Свеблаги Господе, пошаљи нам благодат
Твога Светога Духа, да оснажи наше духовне
силе, да би, пазећи на учење које нам се предаје, порасли Теби, нашем Творцу на славу, родитељима нашим на радост, а Цркви и
Отаџбини нашој на корист. Амин

МОЛИТВА ПОСЛЕ УЧЕЊА
Благодаримо ти, Створитељу, што си нас удостојио Твоје благодати, те смо примили
учење.Благослови наше старешине, родитеље
и учитеље који нас воде познању добра, и дај
нам силу и моћ да продужимо ово корисно
учење.Амин.

од Сина Твога, Господа нашег Исуса Христа, да
је једномислено исповедамо пред свим људима
и сачувамо је до свршетка века. Амин.

МОЛИТВА ЗА ПОМИРЕЊЕ ОНИХ
КОЈИ СУ У ЗАВАДИ
Владико, Човекољупче, Царе векова и добара Дароватељу, који си непријатељства преграду разорио и мир подао роду људскоме,
даруј и сада мир слугама Својим (имена): укорени у њих страх Свој и међусобну љубав утврди, угаси сваку распру, одузми од њих све
саблажњиве несугласице. Јер Ти јеси Мир наш
и Теби славу узносимо, Оцу и Сину и Светоме
Духу, сада и свагда и у векове векова. Амин.

МОЛИТВА ЗА УМНОЖЕЊЕ ЉУБАВИ

Створитељу, Господе, Боже наш, пошаљи
нам благодат Духа Твога Светога да нас учврсти у Светој Вери Православној, коју примисмо

Господе, који си заповест нову дао ученицима Твојим да љубе друг друга, обнови исту и
упечати у душе и срца наша благодаћу пресветога Духа Твојега, како би се бринули: не како
ћемо себи угодити, но Теби, и послужити
ближњем на корист и спасење: молимо Ти се,
Благодатељу милостиви, услиши и милостивно
помилуј. Да будемо савршени у љубави Твојој,

26

27

МОЛИТВА ЗА УЧВРШЋЕЊЕ
У ВЕРИ ПРАВОСЛАВНОЈ

Боже наш, да имамо нелицемерну љубав ка
ближњем, принуди нас, Господе, благодаћу
Твојега Духа. Ко мисли да има љубав према
Теби, а брата својега мрзи, лажа је, и у тами
ходи. Зато, Милостиви, разгори душе и срца
наша на љубав према Теби и према браћи – молимо Ти се, као милостив услиши и као преблаг помилуј.

МOЛИТВА ЗА ДЕЦУ
Молитва Господу

Боже вечни, који си род људски избавио од
робовања ђаволу, избави и мене, слугу Твога,
од сваког дејства нечистих духова. Нареди
злим и нечистим дусима и демонима да одступе од душе моје, и да не бораве нити се
скривају у мени, него нека ради светог Имена
Твог, и јединородног Сина Твог, и Животворног
Духа Твог, беже од створења руку Твојих и да
будем очишћен од сваког искушења ђаволског,
да би свето и праведно и побожно поживео,
удостојаван пречистих Тајни јединородног
Сина Твог и Бога нашег, са којим си благословен и препрослављен, са пресветим и благим и
животворним Твојим Духом, сада и увек и у векове векова. Амин.

Господе Исусе Христе, Сине Божији, ради
молитава Пречисте Мајке Твоје, услиши мене
недостојну слушкињу Твоју (име) - или недостојног слугу Твога. Господе, чеда су моја
(имена) у милостивој власти Твојој. Смилуј им
се и спаси их, имена Твога ради. Опрости им,
Господе, сва сагрешења, вољна и невољна, која
учинише пред Тобом. Господе, постави их на
прави пут заповести Твојих и ум им просвети
светлошћу Твојом, на спасење душе и исцелење тела. Благослови их, Господе, код куће, у
школи, на путу и на сваком месту на којем Ти
владаш. Сачувај их, Господе, под окриљем
Твојим светим од пушчаног зрна, стреле, мача,
отрова, огња, од смртоносне ране и изненадне
смрти. Заштити их, Господе, од свих видивих и
невидивих непријатеља, од сваке невоље, зла и
несреће. Излечи их, Господе, од сваке болести,
очисти од сваке нечистоте и олакшај им душевна страдања. Подари им, Господе, дуг
живот, благодат Духа Твога Светог, здравље и
целомудреност у свакој побожности и љубави,
у миру са ближњима који их окружују и онима
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МОЛИТВА ЗА ЗАШТИТУ ОД
НЕЧИСТИХ СИЛА

који су далеко. Господе, умножи и ојачај њихове умне способности и физичку снагу које Си
им подарио. Даруј им благослов за побожан и,
ако је Теби угодно, породичан живот и непостидно потомство. Даруј и мени, Господе, недостојној и грешној слушкињи Твојој (име) у
свако доба, дању и ноћу, родитељски благослов
за чеда моја и слуге Твоје, имена Твога ради,
јер је Царство Твоје вечно, свесилно и свемоћно. Амин.

негда Товији, да га заштити од свакога зла и
сачува у свакој невољи, на славу Твоју, молитвама Богородице, једини Човекољупче.
Сапутник си био, Спасе, Луки и Клеопи у
Емаус; буди и сада сапутник слуги Твоме који
полази на пут; избави га од сваке зле неприлике; јер Ти све можеш што хоћеш, као Човекољубац.

Молитва Мајци Божијој

Помени, Господе, оце и браћу нашу уснуле у
нади на васкрсење у живот вечни, и све упокојене у побожности и вери, и опрости им
свако сагрешење, хотимично и нехотимично,
што сагрешише речју, или делом, или мишљу.
И усели их у места светла, у места свежине, у
места одмора, одакле одбеже свака мука, жалост и уздисање, где гледање лица Твога весели
све од века свете Твоје. Даруј им царство Твоје
и учешће у неисказаним и вечним Твојим добрима, и наслађивање у Твом бесконачном и
блаженом животу. Јер си Ти живот, и васкрсење
и покој уснулих слугу Твојих, 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. Амин.

О, Пресвета Владичице, Дево Богородице,
спаси и сачувај под окриљем Твојим чеда моја
(имена), као и сву децу, девојчице и дечаке,
крштене и некрштене и оне у утроби мајчиној
ношене. Покриј их ризом материнства Твојег,
сачувај их у страху Божијем и послушности родитељима. Умоли Господа мог и Сина Твог да
им дарује оно што користи њиховом спасењу.
Поверавам их материнском старању Твоме, јер
си Ти Божанствени покров слугама Твојим.

МОЛИТВА ЗА ОНЕ КОЈИ ПУТУЈУ
Пут си и Истина, Христе, зато пошаљи сада
анђела Твога за сапутника слуги Твоме, као
30

МОЛИТВА ЗА ПОКОЈНЕ
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