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BO@ESTVENA 

LITURGIJA
NA PRETHODNOOSVETENITE DAROVI

Општи упатства
Божествената Литургија на Претходноосветените 

дарови која бива за осветување на верните, се извршува 
секоја среда и петок во Големата Четириесетница, како 
во денови на жалост, во четвртокот од петтата седмица 
на постот (заради Големиот канон), во првите три де-
нови од Страсната седмица и на споменот на: св. Ха-
ралампиј (10 Февруари), св. Кирил, учител словенски 
(14 Февруари), Прво и второ наоѓање на главата на св. 
Јован Претеча (24 Февруари), св. Четириесет маченици 
(9 Март), св. Методиј, Архиепископ моравски (6 Ап-
рил), како и во деновите на храмовата слава или славата 
на некои локални Светители ако се паднат во деновите 
од понеделник до петок на Големата Четириесетница 
(освен во Страсната седмица во која што секој ден има 
Литургија, освен на Велики петок).

На празникот на Благовештението на Пресвета Бо-
городица, безразлика во кој ден ќе се падне од Големата 
Четириесетница (освен на Велики петок и Велика сабо-
та, кога празникот се одлага за првиот ден по Воскресе-
нието Христово), а исто така и на Сретение Господово 
ако се падне во понеделник од првата седмица на Голе-
мата Четириесетница, се извршува Божествена Литур-
гија на св. Јован Златоуст.
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LITURGIJA NA 
PRETHODNOOSVETENITE DAROVI

Литургија на Претходноосветените дарови секогаш 
се извршува по Часовите и се поврзува со Вечерната. 
Додека се чита Деветтиот час, или уште на Шестиот, 
свештенослужителот се поклонува пред епископски-
от трон, зема време, ја целива иконата Христова и на 
Богородица поставени на иконостасот, но не ја кажува 
молитвата: Господи испружи ја раката Твоја... бара 
прошка од народот поклонувајќи се пред него и влегува 
во олтарот. Облекува одежди со мастилна боја, а при об-
лекувањето ја целива секоја одежда и не говори ништо 
друго освен: На Господа да се помолиме. Откако ќе 
се прочита молитвата: Пресвета Троице, едносуштна 
власт... од Изобразителната, Свештеникот пред отворе-
ните двери прави мал отпуст.

Потоа се завртува кон престолот и три пати се 
поклонува пред него, говорејќи: Боже, милостив биди 
кон мене грешниот и помилуј ме. Откако Свештени-
кот го целива светото Евангелие, а Ѓаконот светата Тр-
пеза и десната рака на Свештеникот, излегува Ѓаконот 
од олтарот и од вообичаеното место возгласува:

Благослови, Владико.
Свештеникот правејќи крстен знак со Евангелието 

над антиминсот возгласува:
Благословено е Царството на Отца и Сина и 

Светиот Дух, сега и секогаш, и во вековите на ве-
ковите.
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Народот: Amin.
Предстојателот или чтецот чита: Дојдете да се 

поклониме... (3 пати) и предначинателниот псалм: 
Благослови го, душо моја Господа... По завршу-
вањето на предначинателниот псалм, Ѓаконот излегува 
од олтарот и од вообичаеното место ја говори Мирната 
ектенија, а Народот на секое молење одговара: Gospodi 
pomiluj.

Во мир на Господа да се помолиме.
Народот: Gospodi pomiluj.

За вишен мир, и спасение на нашите души, на 
Господа да се помолиме.

За мир на целиот свет, благосостојба на свети-
те Божји Цркви, и соединување на сите, на Госпо-
да да се помолиме.

За овој свет храм, и за оние кои со вера, по-
божност, и страв Божји влегуваат во него, на Гос-
пода да се помолиме.

За Архиепископот (или: Митрополитот, или: 
Епископот) наш (името), чесното презвитерство, 
во Христа ѓаконството, за сиот клир, и Народот 
Божји, на Господа да се помолиме.

За благоверниот Народ наш, и за христољуби-
вата војска, на Господа да се помолиме.

За да совојува и покори под нозете негови се-
каков непријател и противник, на Господа да се 
помолиме.
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За овој град (или: ова село, или: оваа света оби-
тел), за секој град, земја, и за оние кои со вера жи-
веат во нив, на Господа да се помолиме.

За благорастворање на воздухот, изобилие на 
плодови земни, и времиња мирни, на Господа да 
се помолиме.

За оние кои пловат, патуваат, боледуваат, стра-
даат, за заробените, и за нивното спасение, на Гос-
пода да се помолиме.

За да нè избави од секаква скрб, гнев, опас-
ност, и нужда, на Господа да се помолиме.

Заштити, спаси, помилувај и сочувај нè Боже 
со Твојата благодат.

Спомнувајќи ја Пресветата, пречиста, пребла-
гословена, славна Владичица наша, Богородица и 
секогашдјева Марија, со сите Светители, самите 
себе и едни на другите, и сиот наш живот на Хри-
ста Бога да го предадеме.

Народот: Tebje Gospodi.
Возглас:

Зашто Тебе Ти прилега секоја слава, чест, и 
поклонение, на Отца, и Сина, и Светиот Дух, сега 
и секогаш, и во вековите на вековите.

Народот: Amin.
Читачот почнува да ја чита 18-тата катизма: Кон 

Господа кога бев притеснет повикав... која се дели 
на три статии. Откако Читачот ќе го каже последното: И 



57

сега и секогаш, и во вековите на вековите, од првата 
статија, Ѓаконот говори Мала ектенија:

Пак и пак во мир на Господа да се помолиме.
Народот: Gospodi pomiluj.

Заштити, спаси, помилувај, и сочувај нè Боже 
со Твојата благодат.

Спомнувајќи ја Пресветата, пречиста, пребла-
гословена, славна Владичица наша, Богородица и 
секогашдјева Марија, со сите Светители, самите 
себе и едни на другите, и сиот наш живот на Хри-
ста Бога да го предадеме.

Народот: Tebje Gospodi.
Возглас:

Зашто Твоја е власта и Твое е Царството, и си-
лата, и славата на Отца, и Сина, и Светиот Дух, 
сега и секогаш, и во вековите на вековите.

Народот: Amin.
По завршувањето на втората статија од катизмата, 

Ѓаконот говори Мала ектенија:
Пак и пак во мир на Господа да се помолиме.

Народот: Gospodi pomiluj.
Заштити, спаси, помилувај и сочувај нè Боже 

со Твојата благодат.
Спомнувајќи ја Пресветата, пречиста, пребла-

гословена, славна Владичица наша, Богородица и 
секогашдјева Марија, со сите Светители, самите 
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себе и едни на другите, и сиот наш живот на Хри-
ста Бога да го предадеме.

Народот: Tebje Gospodi.
Возглас:

Зашто Си добар и човекољубив Бог, и Тебе 
слава Ти вознесуваме, на Отца, и Сина, и Светиот 
Дух, сега и секогаш, и во вековите на вековите.

Народот: Amin.
По третата статија од катизмата, Ѓаконот говори:
Пак и пак во мир на Господа да се помолиме.

Народот: Gospodi pomiluj.
Заштити, спаси, помилувај и сочувај нè Боже 

со Твојата благодат.
Спомнувајќи ја Пресветата, пречиста, пребла-

гословена, славна Владичица наша, Богородица и 
секогашдјева Марија, со сите Светители, самите 
себе и едни на другите, и сиот наш живот на Хри-
ста Бога да го предадеме.

Народот: Tebje Gospodi.
Возглас:

Зашто Ти си Бог наш, Бог Кој милува и спасу-
ва, и Тебе слава Ти вознесуваме, на Отца, и Сина, 
и Светиот Дух, сега и секогаш, и во вековите на 
вековите.

Народот: Amin. 
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И почнува да пее: 
Ѓаконот, откако земе благослов од Свештеникот, 

го кади Предложението на кое е поставен осветениот 
Агнец, потоа ја кади Трпезата, целиот олтар и целиот 
храм. На: Слава... и сега..., Свештеникот и Ѓаконот 
прават Мал вход со кадилница. Само кога е пропишано 
да се чита Евангелие, входот се прави со Евангелието.

Ѓаконот пред дверите велегласно возгласува:
Премудрост, исправете се!
Предстојателот или Читачот го пеат или го чита-

ат:  Откако, Свештеникот и Ѓаконот ќе 
влезат во олтарот, пред царските двери се поставува 
свеќник со запалена ламбада, а Ѓаконот на него ја зака-
чува кадилницата. По завршувањето на  
Ѓаконот возгласува:

Да внимаваме.
Свештеникот: Мир на сите.
Читачот го говори Прокименот и стихот.
Ѓаконот: Премудрост.
Читачот го кажува насловот на паримијата од кни-

гата Постанок или Излез.
Ѓаконот: Да внимаваме.
Откако Читачот ја прочита целата прва паримија и 

прокименот и стихот на втората паримија, возгласува 
гласно и мелодично: Заповедајте!

Свештеникот го подига свеќникот со запалената 
лампада и кадилницата, и застанува пред светата Трпе-
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за, правејќи со нив крстен знак, возгласува:
Премудрост, исправете се!
Потоа, се завртува на запад, кон народот и го осе-

нува народот со ламбадата и кадилницата, говорејќи:
Светлината Христова ги просветлува сите!
И повторно го остава свеќникот со лампадата и ка-

дилницата пред царските двери. Читачот го кажува на-
словот на втората паримија.

Ѓаконот: Да внимаваме.
По завршувањето на паримијата, Свештеникот го-

вори:
Мир ти.
Одма после тоа, Свештеникот ја зема кадилницата 

и полека кадејќи пред светата Трпеза умилно пее:
 Da ispravitsja molitva moja jako kadilo pred 

Toboju, vozd jejanie ruku mojeju `ertva ve~ernaja.
Потоа, Народот го повторува тоа четири пати, а 

Свештеникот ја кади јужната, западната и северната 
страна од светата Трпеза, говорејќи ги следниве стихо-
ви:

Стих 1: Gospodi, vozzvah k Tebje, usli{i mja, vonmi 
glasu molenija mojego, vnegda vozzvati mi k Tebje.

Стих 2: Polo`i, Gospodi, hranenije ustom mojim i 
dver ogra`denija o ustnah mojih.

Стих 3: Ne ukloni serdce moje v slovesa lukavstvija, 
nep{tevati vini o gresjeh.
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Свештеникот оди пред Предложението, ги кади 
Претходноосветените дарови и говори: Slava Otcu i 
Sinu i Svjatomu Duhu, i niwe i prisno i vo vjeki vjekov. 
Amin.

Народот: Da ispravitsja molitva moja...
Потоа, Свештеникот повторно доаѓа пред Трпезата 

и го говори стихот:
Da ispravitsja molitva moja... до: jako kadilo pred 

Toboju,
а Народот довршува: vozd jejanie ruku mojeju 

`ertva ve~ernaja.
Свештеникот во тоа време, од дверите го кади На-

родот.
Ако се случи празник и предвидено е да се чита 

Апостол и Евангелие на празникот, или само Евангелие 
(како во Големата седмица), Ѓаконот говори:

Да внимаваме.
Свештеникот: Мир на сите.
Читачот го говори стихот на Прокименот пред 

Апостолот.
Ѓаконот: Премудрост.
Читачот го кажува насловот на перикопата од 

Апостолот.
Ѓаконот: Да внимаваме.
По завршувањето на Апостолот, Свештеникот го-

вори: Мир тебе кој читаше.
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Потоа, Свештеникот застанат на солеата и завртен 
кон запад, возгласува:

Премудрост, исправени да го чуеме светото 
Евангелие.

И благословувајќи го Народот, вели:
Мир на сите.
Народот: I duhovi tvojemu.
Ѓаконот: Читање од светото Евангелие според 

(името).
Народот: Slava Tebje, Gospodi, slava Tebje.
Свештеникот:
Да внимаваме!
Додека се чита Евангелието, Свештеникот стои на 

царските двери, а ако нема Ѓакон, тогаш Евангелието го 
чита Свештеникот од царските двери.

По прочитувањето на Евангелието, Свештеникот го 
благословува Ѓаконот велејќи:

Мир тебе кој благовестеше.
Народот: Slava Tebje, Gospodi, slava Tebje.
Потоа, Ѓаконот од вообичаеното место говори екте-

нија, а Народот одговара: Gospodi pomiluj.
Да речеме сите, од сета душа и од сета мисла 

наша, да речеме.
Господи, Седржителе, Боже на Отците наши, 

Ти се молиме услиши и помилуј.
Помилуј нè Боже, по големата милост Твоја, 
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Ти се молиме, услиши и помилуј.
Народот: Gospodi pomiluj. (3 пати)
Уште се молиме, за благоверните и православ-

ни Христијани.
Уште се молиме, за Архиепископот (или: Мит-

рополитот, или: Епископот) наш (името).
Уште се молиме, за браќата наши, свештени-

ци, свештеномонаси, свештеноѓакони, и монаси, и 
сите во Христа браќа наши.

Уште се молиме, за блажените и секогаш спом-
нувани ктитори на овој свет храм (или: оваа света 
обител), и за сите поранопочинати отци и браќа 
наши, кои лежат овде и за православните насека-
де.

Уште се молиме, за милост, живот, мир, 
здравје, спасение, посетување, простување и от-
пуштање на гревовите, на слугите Божји, сите бла-
говерни и православни Христијани, кои живеат и 
престојуваат во овај град (или: ова село), парохија-
ните, настојателите и браќата на овој свет храм 
(или: оваа света обител).

Уште се молиме, за плодоносците и доброчи-
нителите во овој свет и сечесен храм, за оние кои 
се трудат, кои пеат, и за присутниот Народ кој оче-
кува од Тебе голема и богата милост.

Возглас:
Зашто си милостив и човекољубив Бог, и Тебе 
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слава Ти вознесуваме, на Отца, и Сина, и Светиот 
Дух, сега и секогаш, и во вековите на вековите.

Народот: Amin.
Ѓаконот произнесува ектенија за катихумените.*
Помолете се катихумени на Господа.

Народот: Gospodi pomiluj.
Верни, за катихумените да се помолиме.
Господ да ги помилува.
Да ги поучи со словото на вистината.
Да им го открие Евангелието на правдата.
Да ги присоедини во Својата света соборна и 

апостолска Црква.
Спаси, помилувај, заштити и сочувај ги Боже, 

со Твојата благодат.
Катихумени, главите ваши пред Господа при-

клонете ги.
Народот: Tebje Gospodi.

Возглас:
Та и тие со нас да го слават пречесното и вели-

колепно име Твое, на Отца, и Сина, и Светиот Дух, 
сега и секогаш, и во вековите на вековите.

Народот: Amin.

* Катихумени – во црковнословенскиот превод: оглашени, 
буквално значи прислушници (оние кои се поучуваат слу-
шајќи).
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Свештеникот го распростира антиминсот, а Ѓако-
нот говори:

Сите кои сте катихумени, излезете, катихуме-
ни излезете.

Сите кои сте катихумени, излезете, никој од 
катихумените [да не остане].

Сите кои сте верни, пак и пак во мир на Госпо-
да да се помолиме.

Народот: Gospodi pomiluj.
Ова се говори до вторникот од четвртата седми-

ца од Големиот пост. Од средата на четвртата седмица 
(средопосна), па сè до Велика среда, после возгласот: 
Та и тие со нас... се додава ектенија за оние кои се 
подготвуваат за просветление (крштение).

Сите кои сте катихумени, излезете, катихуме-
ни излезете.

Сите кои сте катихумени, излезете.
Сите кои сте за просветление пристапете.
Помолете се вие кои сте за просветление.

Народот: Gospodi pomiluj.
Верни, за браќата кои се подготвуваат за свето 

просветление и за нивното спасение, на Господа да 
се помолиме.

Народот: Gospodi pomiluj.
Та Господ Бог наш да ги утврди и укрепи.
Да ги просветли со просветлението на знаење-

то и благочестието.
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Да ги удостои во пригодно време со бањата на 
повторното раѓање, отпуштање на гревовите и не-
распадлива облека.

Да ги препороди со вода и Дух.
Да им дарува совршенство на верата.
Да ги вброи во Своето свето и избрано стадо.
Спаси, помилувај, заштити и сочувај ги Боже, 

со Твојата благодат.
Вие кои сте за просветление, главите ваши 

пред Господа приклонете ги.
Народот: Tebje Gospodi.

Возглас:
Зашто Ти си просветление наше, и Тебе слава 

Ти вознесуваме, на Отца, и Сина, и Светиот Дух, 
сега и секогаш, и во вековите на вековите.

Народот: Amin.
Ѓаконот:
Сите кои сте за просветление, излезете, кои 

сте за просветление излезете.
Сите кои сте катихумени, излезете, никој од 

катихумените [да не остане].
Сите кои сте верни, пак и пак во мир на Госпо-

да да се помолиме.
Народот: Gospodi pomiluj.
Дотука од средата средопосна до Велика среда.
Ѓаконот: Заштити, спаси, помилувај и сочувај 
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нè Боже со Твојата благодат.
Народот: Gospodi pomiluj.

Ѓаконот: Премудрост.
Возглас:

Зашто Тебе Ти прилега секаква слава, чест и 
поклонение, на Отца, и Сина, и Светиот Дух, сега 
и секогаш, и во вековите на вековите.

Народот: Amin.
Ѓаконот: Пак и пак во мир на Господа да се по-

молиме.
Народот: Gospodi pomiluj.

Заштити, спаси, помилувај и сочувај нè Боже 
со Твојата благодат.

Ѓаконот: Премудрост.
Возглас:

По дарот на Твојот Христос, со Кого Си бла-
гословен, со сесветиот, и благ и животворен Твој 
Дух, сега и секогаш, и во вековите на вековите.

Народот: Amin.
Народот пее: Ninje sili nebesnija s nami nevidimo 

slu`at. Se bo vhodit Car slavi. Se `ertva tajnaja 
sover{ena dorinositsja.

(Сега небесните сили со нас невидливо служат. 
Зашто еве, влегува Царот на славата. Еве тајната 
жртва, совршена, на копја се носи.)
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Штом Народот испее: Se `ertva tajnaja sover{ena 
dorinositsja, Свештеникот и Ѓаконот излегуваат од се-
верните двери и го прават Големиот вход. За тоа време, 
Народот во храмот молчи и коленичи. По нивното вле-
гување во олтарот, Народот продолжува да пее: Vjeroju 
i quboviju pristupim, da pri~astnici `izni vje~nija 
budem. Alliluja. Alliluja. Alliluja.

(Со вера и љубов да пристапиме, за да поста-
неме причесници на вечниот живот. Алилуја. Али-
луја. Алилуја.)

Ѓаконот веднаш потоа излегува на вообичаеното 
место и говори ектенија:

Да ја дополниме нашата молитва пред Госпо-
да.

Народот: Gospodi pomiluj.
За предложените и претходноосветени чесни 

Дарови, на Господа да се помолиме.
Та човекољубивиот Бог наш, примајќи ги на 

светиот, и наднебесен, и мисловен Свој Жртвеник 
како мирис на духовно благоухание, да ни испрати 
божествена благодат, и дар на Светиот Дух, да се 
помолиме.

Да нè избави од секаква скрб, гнев, опасност и 
нужда, на Господа да се помолиме.

Заштити, спаси, помилувај и сочувај нè Боже 
со Твојата благодат.

Цела вечер, совршена, света, мирена и безгре-
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шена, од Господа молиме.
Народот: Podaj Gospodi.

Ангел на мирот, верен водител, чувар на на-
шите души и тела, од Господа молиме.

Простување и отпуштање на нашите гревови и 
погрешки, од Господа молиме.

Добро и полезно за душите наши и мир на све-
тот, од Господа молиме.

Останатото време од нашиот живот во мир и 
покајание да го завршиме, од Господа молиме.

Христијански крај на нашиот живот, безболе-
сен, непосрамен, мирен и добар одговор на страш-
ниот Христов суд, молиме.

Единство во верата и заедница на Светиот Дух 
измолувајќи, самите себе и едни на другите и сиот 
наш живот на Христа Бога да го предадеме.

Народот: Tebje Gospodi.
Возглас:

И удостој нè Владико, со смелост и неосудно 
да смееме да те повикуваме, Тебе небесниот Бог 
Отец и да говориме:

Народот: Ot~e na{, Koj Si na nebesata...
Возглас:

Зашто Твое е Царството, и силата, и славата на 
Отца, и Сина, и Светиот Дух, сега и секогаш, и во 
вековите на вековите.
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Народот: Amin.
Свештеникот го благословува Народот: Мир на 

сите.
Народот: I duhovi tvojemu.

Ѓаконот: Главите наши пред Господа да ги при-
клониме.

Народот: Tebje Gospodi.
Возглас:

Со благодатта, и милосрдието, и човекољубие-
то од Твојот единороден Син со Кого Си благосло-
вен, со пресветиот, и благ, и животворен Твој Дух, 
сега и секогаш, и во вековите на вековите.

Народот: Amin.
Ѓаконот се опојасува крстовидно со орарот и воз-

гласува:
Да внимаваме.
Потоа, Свештникот ја испружува раката под возду-

хот со кој се покриени Даровите и допирајќи го живо-
творниот Леб, без да го подига, гласно говори:

Предходноосветената Светиња на Светите.
Народот: Jedin svjat, jedin Gospod, Iisus Hristos, 

vo slavu Boga Otca. Amin.
Потоа Народот пее причесен:  

Vkusite i vidite, jako blag Gospod. Alliluja. (3 пати)
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Откако Свештеникот и Ѓаконот ќе се причестат, Ѓа-
конот излегува пред дверите, и покажувајќи му го пути-
рот на Народот говори:

Со страв Божји, вера и љубов, пристапете.
Народот: Blagosloven grjadij vo imja Gospodwe, Bog 

Gospod i javisja nam.
Свештеникот го зема од рацете на Ѓаконот светиот 

путир и ги причестува оние кои пристапиле, говорејќи:
Тело и Крв Христови.
По завршувањето на причестувањето го изговара 

и ова:
За отпуштање на гревовите и за живот вечен.
Откако ќе се причестат верните, свештеникот го 

благословува Народот говорејќи возглас:
Спаси го, Боже, Народот Твој и благослови го 

Твоето наследство.
Народот: Blagoslovqu Gospoda na vsjakoje vremja, 

hvala jego vo ustjeh mojih. Hleb nebesnij i ~a{u `izni, 
vkusite i vidite, jako blag Gospod. Alliluja. (3 пати)

Свештеникот: Благословен е нашиот Бог (тив-
ко),

а свртен кон Народот возгласува: постојано, сега 
и секогаш, и во вековите на вековите.

Народот: Amin. Da ispolwatsja usta na{a hvalenija 
tvojego Gospodi, jako da pojem slavu tvoju, jako spodobil 
jesi nas pri~astitisja, svjatim Tvojim Bo`estvenim 
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i `ivotvorja{tim Tajnam. Sobqudi nas vo Tvojej 
svjatiwi, ves den pou~atisja pravd je Tvojej. Aliluja. 
Aliluja. Aliluja.

Ѓаконот излегувајќи и застанувајќи на вообичаено-
то место пред царските двери, говори:

Исправени! Примајќи ги божествените, све-
ти, пречисти, бесмртни, небесни и животворни, 
страшни Христови Тајни, достојно да Му благода-
риме на Господа.

Народот: Gospodi pomiluj.
Заштити, спаси, помилувај и сочувај нè Боже 

со Твојата благодат.
Целава вечер, совршена, света, мирна и без-

грешена измолувајќи ја, самите себе и едни на 
другите и сиот наш живот на Христа Бога да го 
предадеме.

Народот: Tebje Gospodi.
Свештеникот ја става губата во антиминсот, го ди-

пли* и го поставува во центарот на светиот Жртвеник. 
Потоа ја започнува оваа благодарствена молитва:

Ти благодариме Тебе, на Бога, Спасителот на 
сите, за сите добра што си ни ги дал нам, и за при-
честувањето со светото Тело и Крв на Христа Твој. 
И Те молиме Тебе, Владико човекољубче, сочувај 

* Антиминсот со губата во неговиот центар се дипли на три, 
така што прво се дипли горната страна, потоа долната, па 
страничната лева и на крај десната.
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нè под покровот на крилата Твои, и дај ни нам сè 
до последниот наш здив, достојно да се причес-
туваме со Твоите Светињи, за просветлување на 
душата и телото, за наследство на Царството Не-
бесно.

Возглас:
Зашто Ти си осветување наше, и Тебе слава Ти 

вознесуваме, на Отца, и Сина, и Светиот Дух, сега 
и секогаш, и во вековите на вековите.

Народот: Amin.
Вртејќи се Свештеникот кон Народот возгласува:
Со мир да излеземе.

Народот: O imeni Gospodwi.
Ѓаконот: На Господа да се помолиме.

Народот: Gospodi pomiluj.
Свештеникот излегувајќи низ светите двери и за-

станувајќи на амвонот, завртен кон исток ја возгласува:
ОДАМВОННАТА МОЛИТВА

Владико Седржителе, Ти Кој целата творба во 
премудрост ја створи, Кој со неискажливата Твоја 
промисла и голема добрина нè воведе нас во овие 
пречесни денови, за очистување на душата и те-
лото, за воздржување од страстите, за надеж во 
воскресението; Ти Кој во четириесеттиот ден му 
ги врачи богонапишаните таблици на Твојот угод-
ник Мојсеј, подај ни и нам, Благи, со добар подвиг 
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да се подвизуваме, текот на постот да го заврши-
ме, верата неразделно да ја сочуваме, главите на 
невидливите змии да ги згмечиме, победници над 
гревот да се јавиме, и неосудно да стигнеме да се 
поклониме и на светото воскресение.

Зашто се благослови и се прослави сечесното 
и величествено име Твое, на Отца, и Сина, и Све-
тиот Дух, сега и секогаш, и во вековите на векови-
те.

Народот: Amin. Budi imja Gospodwe, blagosloveno 
od niwe i do vjeka. (3 пати)

Ѓаконот однатре возгласува: На Господа да се по-
молиме.

Народот: Gospodi pomiluj.
Свештеникот од царските двери го благословува 

Народот и говори:
Благословот Господов и милоста Негова, да 

дојде на вас, по Неговата благодат и човекољубие, 
постојано, сега и секогаш и во вековите на веко-
вите.

Народот: Amin.
Свештеникот: Слава Тебе Боже, надеж наша, 

слава Тебе.
Народот: Slava Otcu i Sinu i Svjatomu Duhu, 

i niwe i prisno i vo vjeki vjekov. Amin. Gospodi 
pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, ot~e svjati 
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blagoslovi.
Свештеникот дава Отпуст:
Христос вистинскиот Бог наш, по молитвите 

на пречистата и пренепорочна света Мајка Негова, 
со силата на чесниот и животворен Крст, по застап-
ништвата на чесните Бестелесни небесни сили, по 
молитвите на чесниот, славен Пророк, Претеча и 
Крстител Јован, (Светителот на храмот ако е Пророк) 
светите славни и сефални Апостоли, (Светителот 
на храмот ако е Апостол) светите Отци наши големи 
јерарси и вселенски учители, (Светителот на храмот 
ако е Јерарх) светиот Отец наш Григориј Двоеслов, 
светите славни и добропобедни Маченици, (Све-
тителот на храмот ако е Маченик) преподобните и 
богоносни Отци наши, (Светителот на храмот ако е 
Преподобен) светите и праведни богоотци Јоаким и 
Ана, (Светителот на денот) чиј спомен го празнуваме 
и на сите Светители, да нè помилува и спаси како 
добар и човекољубив.

Народот: Amin.
Потоа, Ѓаконот ја употребува Светињата, а Свеш-

теникот застанат пред царските двери го разделува ан-
тидорот (нафората). Народот го чита псалмот 33: Ќе го 
благословувам Господа во секое време...

По завршувањето на читањето на псалмот и рез-
делувањето на нафората, Свештеникот говори: По мо-
литвите на светите Отци наши, Господи, Исусе 
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Христе Боже наш, помилуј нè.
Народот: Amin.
Отпустителен Тропар на св. Григориј Двоеслов, гл. 4-ти.
Ти кој одозгора од Бога, божанска благодат 

прими, славни Григорије, и со Неговата сила пот-
крепуван, евангелски да одиш си посакал, од каде 
пак, од Христа награда на трудовите си примил, 
себлажени. Него моли го, да ги спаси нашите 
души.

Слава... Кондак глас 3-ти.
Подобен началник си се покажал на пастиро-

началникот Христос, упатувајќи ги монашките ре-
дови, отче Григорије кон небесното трло, и оттаму 
си го научил стадото Христово со Неговите запо-
веди. Сега со нив се радуваш и ликуваш во небес-
ните населби.

И сега и секогаш… Богородичен Кондак гл. 6-ти.
Заштитништво на Христијаните непосрамно, 

посредништво кон Творецот незаменливо, не пре-
зирај ги молбените гласови на грешните, но при-
текни како Блага, напомош, нам кои со вера те ви-
каме. Побрзај на молитвата и поитај на молењата, 
Богородице секогаш заштитничке на оние кои те 
почитуваат.

Kraj na Bo`estvenata Liturgija  
na Prethodnoosvetenite darovi


