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РЕЧ УЗ ОВО ИЗДАЊЕ

Књига нашег претходника, блаженог спомена, Патри-
јарха Павла – Општи типик преко целе године, настајала 
је током његовог вишедеценијског преданог учествовања у 
богослужбеном животу наше Цркве.

Од самих почетака његовог урастања у освештани 
поредак молитвеног живота Цркве Божије, патријарха 
Павла је красила љубав према богослужбеном поретку и 
ревност у његовом усвајању и примењивању у свакоднев-
ном животу.

Плод те љубави и такве ревности су и странице које 
су пред вама. Оне изворно нису писане са циљем да једног 
дана буду објављене као књига. Њихова основна намена 
била је да олакшају младом богослову, а потом монаху и 
свештенику, сналажење у сложеним структурама нашег 
богослужења. Павлова потоња просветна и архипастирска 
служба пробудиле су у њему, како и сам каже у свом Уводном 
слову ове књиге, решеност да ове забелешке једног дана 
преточи у помоћни уџбеник за духовне школе и практичан 
приручник за певнице наших манастирских и парохијских 
храмова.

Тешке и оскудне године које су за нама спречиле су га у 
томе. Сматрао је, скроман и састрадалан са својим народом 
какав је увек био, да време и снагу, као и материјална 
средства, треба усмеравати на друге, тада, претежније 
ствари.

Када су се прилике у нашој земљи, колико – толико 
смириле благословио је да се ове странице, коначно, објаве. 
Данас су оне угледале светло дана као шести том првога 
кола Сабраних дела Патријарха Павла. 
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Надамо се да ће сви они који се овом књигом буду 
служили, поред упознавања богослужбеног поретка које 
нам у њој доноси Патријарх Павле, из ње усвајати и љубав и 
ревност према светом богослужењу Троједином Богу које 
је, целога живота, њен аутор неговао.  

                                                                             
На дан Св. Цара Константина                    Патријарх српски                
и Царице Јелене, 2010. године                            †ИРИНЕЈ



УВОДНО СЛОВО

Као ђа ку Са ра јев ске бо го сло ви је по ста ла ми је бли ска 
ми сао о то ме ко ли ко на ду хов ни жи вот вер них ути че мо ли-
тве но и ле по по ја ње.

То ком бо рав ка у ма на сти ру, пр во као по слу шник, а 
по том као мо нах, при ме тио сам да у на шим ма на сти ри-
ма не до ста ју по себ но бо го слу жбе ни Ти пи ци из ко јих би 
мо на си лак ше и јед но став ни је на у чи ли по ре дак бо го слу-
же ња. Упо ко је њем ста ри јих мо на ха, из ван ред них зна ла ца 
бо го слу жбе ног бла го ље пи ја и по ја ња за пев ни цом, а уз то 
не по зна ва ње Ти пи ка, усло ви ло је „оси ро ма ше ње” бо го слу-
же ња. Слично, ако не и горе, прилике су биле и у сеоским 
храмовима.

Ово ме је под ста кло, да за сво је по тре бе бе ле жим у све-
сци оп шта сва ко днев на бо го слу жбе на пра ви ла, без на ме ре 
да она једном бу ду об ја вљена као књи га.

Садржај појединих поглавља Типика се временом неми-
новно проширивao, те се и број страница „све ске” у ко-
јој сам богослужбена правила бележио, током година 
повећавао. Ово ме је сва ка ко до при не ло и слу же ње ре дов-
ног и пот пу ног бо го слу жбе ног кру га у ма на сти ру. Сво ја 
по јач ка ис ку ства за пев ни цом че сто сам про ве ра вао и до-
пу ња вао ко ри сте ћи Ве ли ки ти пик Ру ске пра во слав не цр-
кве, Мар ко ве гла ве и упут ства из Ок то и ха, Ми не ја, Три о да 
и дру гих бо го слу жбе них књи га, и па жљи вим слу шањем са-
ве та ста ри јих мо на ха.

Ка сни је, као на став ник Бо го сло ви је у При зре ну, па по-
том као епи скоп ра шко-при зрен ски, упу ћу ју ћи ђа ке Бо го-
сло ви је на бо го слу жбе ни по ре дак, уви део сам нео п ход ност 
по сто ја ња приручног Ти пи ка саображеног њи хо вим по тре-
бама. Сва ко днев но сам се са чред ним пој ци ма, по сле Ве чер-
ње, упо зна ва о са по рет ком су тра шње Ју тре ње, а на кра ју 
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Ју тре ње са по рет ком Ве чер ње то га да на. Ова кво ис ку ство 
умно го ме је убр за ло мо ју на ме ру да ову „све ску” при ре дим 
као при руч ник за ђа ке Бо го сло ви је, свестан да би при руч-
ник ове вр сте сва ка ко мо гао по слу жи ти и ма на сти ри ма и 
па ро хиј ским хра мо ви ма. По го то во, ако у тим хра мо ви ма 
не ма дру гих Ти пи ка.

У ме ђу вре ме ну, Све ти ар хи је реј ски си нод је 1984. го ди-
не об ја вио че твр то ис пра вље но и до пу ње но из да ње Ве ли ког 
ти пика про то је ре ја Ва си ли ја Ни ко ла је ви ћа. У пред го во ру 
овог из да ња Ти пи ка сам на пи сао: 

„Од ра та на о ва мо, ка ко у цр ква ма и ма на сти ри ма, та-
ко и код по је ди на ца и бо го сло ва, осе ћа се ве ли ка по тре ба 
за при руч ном књи гом цр кве них бо го слу жбе них пра ви ла – 
Ти пи ком, јер ви ше од 40 го ди на та ква књи га ни је из да ва на, 
а сем то га, у мно гим кра је ви ма је за вре ме ра та уни ште на. 
Да би ову по тре бу за до во љио, Све ти ар хи је реј ски си нод 
је још пре не ко ли ко го ди на од лу чио да се пре сли ка ва њем 
штампа Ни ко ла је ви ћев Ти пик. Све до са да су вр ше ни прет-
ход ни по сло ви око но вог из да ња, и, ево, нај зад књи га из ла-
зи из штам пе.” По сле об ја вљи ва ња ове књи ге мо је бе ле шке, 
мислио сам, ни су би ле нео п ход не. Међутим Ни ко ла је ви ћев 
Ти пик је дав но рас про дат, а Бог зна ка да ће сле де ће из да ње 
би ти штам па но. 

Са знав ши за мо ју све ску, мо на си ма на сти ра Остро га 
из ра зи ли су же љу да текст пре ку ца ју, при пре ме за штам пу 
и об ја ве као књи гу. Ми шље ња сам био да у го ди на ма ра та 
и дру гих не сре ћа и не да ћа ко је сна ђо ше на шу Цр кву и наш 
на род, има ва жни јих потреба од об ја вљи ва ња овог ру ко пи-
са. Нео п ход ни је је би ло да се но вац намењен за штам па ње 
Ти пи ка искористи за дру ге ва жни је по тре бе.

Ка да су се при ли ке ко ли ко-то ли ко сми ри ле, по чет ком 
ово га ве ка, на тра же ње мо на ха ма на сти ра Ко ви ља, ко ји су 
у ме ђу вре ме ну са зна ли за овај ру ко пис, са гла сио сам се да 
се мо же при сту пи ти штам па њу мог ру ко пи са Ти пи ка. При 
том, нисмо имали намеру да ње го ва упо тре ба по хра мо ви ма 
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за ме ни постојеће цр кве не Ти пи ке. Об ја вљи ва њем ове књи-
ге же лим са мо да по мог нем пој ци ма у бо љем сна ла же њу за 
пев ни цом у то ку бо го слу же ња.

Из да вач ки фонд Ар хи е пи ско пи је бе о град ско-кар-
ло вач ке из ра зио је же љу да об ја ви овај ру ко пис, на че му 
бла го да рим Уре ђи вач ком од бо ру. Предајем га издавачу с 
на дом да ће ово мо је со чи ње ни је би ти од ко ри сти пој ци-
ма за пев ни ца ма, да они не само лепим него и правилним 
појањем узносе славу и хва лу Бо гу на шем и Ца ру на шем, 
Kо ме је ди номе оне и при па дају.

                                                                     Па три јарх срп ски
Вас крс 2003.                                                      †ПА ВЛЕ





ОПШТЕ ПРИМЕДБЕ
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• 
Три су глав• не свакодневне црквене службе:

– Вечерња (с њом се спајају Девети час и Повечерје),
– Јутрења (с њом се спајају Полуноћница и Први час), и
– Литургија (пре ње се служи Трећи и Шести час).1

Типик разликује свете са Малим славословљем, са • 
Великим славословљем, Входом, Полијелејем, Бденијем, 12 
великих Господњих и Богородичних празника, и Васкрсом 
који није у том броју него је он Празник над празницима.2 
          
    што значи: читамо= 
.3

Свеноћно Бденије почиње Вечерњом, а Девети час • 
се служи пред Малом вечерњом.4

Особине 12 великих празника су што имају Прет-• 
празништво, Попразништво и Оданије.5

Њихов знак      црвене боје имају још и:
1. Обрезање Господње
2. Ивањдан
3. Петровдан
4. Усековање
Три последња празника имају службу као свети са Бде-

нијем, само што се Канон Богородици не узима. Још имају 
по један дан Попразништва. Служба Обрезања се меша са 
службом Светог Василија Великог.

Храмовни свети, било у који дан да падне, служба • 
му је као светога са Бденијем.6 Служба храмовном Светом, 
малом, допуњује се из Општег минеја.7 

1 Црквени устав, 1.
2 Типик, гл. 52.
3 Понедељак Прве недеље поста по  на јутрењу.
4 Црквени устав, 1.
5 Црквени устав, 24.
6 Типик      гл. 3 и 4.
7 Црквени устав, 30.
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На дан храмовног Светог• , на  , узи-
мају се стихире Храма као на Оданије (уместо Октоиха), 
сем ако сутрадан падне недеља, свети са Великим 
славословљем и више.8 Служба великог Светог који падне 
на дан храмовног преноси се на други дан.9

•  .10

„Свети на 6“ зове се тако јер има стихире на •  
 и тропаре канона на Јутрењу на 6. Такви свети 
са  црвеним знаком    имају на Вечерњу своју стиховњу, 
на Јутрењу катавасију и Велико славословље, а са црним 
знаком      само стихире на   на 6 и тропаре 
канона на 6, остало као мали свети.11

Ако у недељу дође Христов празник из броја дванаест,     • 
Васкрсна служба сасвим се изоставља (сем на Сретење). 
Ако Богородични празник из тог броја падне у недељу, тада 
се његова служба меша са службом Васкрсном.

Богородичин празник са знаком   узимају се све • 
стихире како је у Минеју; на Литији и на  : тропар 
празника трипут; Канон само празнични; на Литургији по 
Входу: само тропар и кондак празника; али ако падне у 
недељу, разуме се, меша се са службом Васкрсном.12 

Богородичин празник са знаком          Полијелеја и Ве-• 
ликим славословљем, као са Бденијем, после  
 само тропар празника једанпут.

Божићњи пост (и Петровски који почиње увек • 
у понедељак), ако падне у суботу и недељу, служба је са 

8 Типик     , гл. 1 треће .
9 Типик гл. 1, четврто .
10 Ирмологија пред стихове песама канона, види Типик гл. 18.
11 Црквени устав, 36.
Са црвеним знаком     обележен је Свети Апостол Лука (18. окто-

бар), а наведен му је Полијелеј. Исто и Свети Апостол Јаков Зеведејев 
(30. април). А са знаком  Сабор светих дванаест Апостола (30. јуни), 
а без Полијелеја.

12 Црквени устав, 29.
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 : почне ли у остале дане служба је са  
и поклонима као уз Велики пост. На Јутрењу: тројични 
тропари и тројични свјетилан. Тад се служе и Часови и 
читају међучасија.13 Литургија се тог дана, кад почне пост 
са A, не служи.14

Петровски пост, почне ли на Светог с Великим • 
славословљем, служба је са  . Ако ли на малог 
Светог, служба је са ; без Литургије.15

У Божићњем, Петровском и Госпојинском посту, • 
када се напомињу , или свети нема тропара,16 ако 
хоће настојатељ,17 служба је с тројичним тропарима (сем у 
суботу и недељу), поклонима и свим осталим као уз Велики 
пост. Ако свети нема кондака, узима се мученичан гласа (из 
другог сједална).18

Бива и да се узимају оба канона из • Октоиха и чита 
 , па ипак да буде Велико славословље.19 А бива и 
да је Велико славословље, а ништа из Октоиха (ни канони)
се не узима.20

Образац за Велико славословље: 23. октобар.• 
Образац за Прет/Попразништво: Мала Госпојина и • 

Крстовдан.
Ако се Девети час говори у притвору, тада се заврши • 

са Отпустом. Ако ли се служи у цркви, Отпуст се не чини, но 
одмах, по молитви     почиње Вечерња.21

13 Типик 14. новембар треће .
14 Исто,  пето .
15 Исто, пето  на крају.
16 3. август.
17 Минеј 29. новембар.
18 Триод пред троичним тропарима:      

             . На 
крају Октоиха, пред троичним тропарима:      
.

19 Типик 25. јули, 1. август, 23. септембар .
20 9. децембар.
21 Типик гл. 9.
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Канон Богородици у суботу на Повечерју 2. гласа: • 
          .

Бива да се на Вечерњи врши Вход и читају Паримије, али • 
да на Јутрењи нема Полијелеја, но само Велико славословље.22

У • Минеју за септембар, као првом у црквеној години, 
наведено је доста упутстава и објашњења Типика.

– Тако 1. септембар, после осме песме канона на Јутрењи, 
објашњава се: „А јереј, покадивши Свету трпезу, узглашава: 
      ; и кади свети 
олтар и сву цркву и братију, што се никад не изоставља на 
деветој песми Јутрење. А ми стихологисујем девету песму, 
певајући велегласно на 6. глас:23    , 
и припевамо:   јер на деветој песми кад се 
не певају припеви деветој песми(Господњи и Богородични 
празници) свагда кад је и Велико славословље и буде храм 
кога светог, стихологисујемо: .24

– Пети септембар је наведена поред шестеричне и ина 
(друга) служба Светог Захарије и Јелисавете са Бденијем у 
којој на Јутрењу је наведено и Величаније и Псалам изабрани 
у целини.

– Осми септембар (Мала Госпојина), на деветој песми 
канона: „ не појем, него испред ирмоса и тропара 
овај припев појем:    ...“ На крају 9. песме 
вели се: Катавасија с припевима Празника поје се.

– Дванаести септембар, на Оданије Мале Госпојине, за 
тропар на   вели се: тропар Празника  
   . Тако се пева свагда трећи пут тропар 

22 13. септембар.
23 Биће да је негда први канон био 6. гласа, па пропис остао кад су 

дошли канони других светих.
24       . Ирмос девете 

песме, гл. 8. 30. мај.
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великог празника, са    (сем на Литији – освећењу 
хлебова – Велике празничне Вечерње).

– Двадесет шести септембар (Св. Јован Богослов), по 
отпусту Јутрење, певајући стихиру Светог еванђелиста 
Јована Богослова, коју хоће еклисиарх, одлази јереј с кадио-
ницом и кади икону Светог на налоњу. Предаје кадионицу 
и стоји са десне стране налоња. Игуман прилази налоњу, 
чини два поклона и целива икону. Потом један поклон, па 
узима стручак за то устројени, помазује себе крстообразно 
по челу уљем из кандила. И братија такође целива икону, 
а настојатељ их помазује све (и јереја) светим уљем. После 
помазивања, Час први.

На Вечерњи не бива више од три тропара, • 
рачунајући ту и богородичан;25 но на Малој вечерњи могу 
бити четири.26

•  на Јутрењу уместо   пева се 
четири пута, а на служби за упокојене три пута.27

• 
„На Јутрењи се чита једно Евангелије, чак и ако се • 

догоди да тога дана падне и неколико празника“.28

О причешћу Светим тајнама: кад ко хоће да се • 
причести Светим тајнама Христовим, треба целу седмицу 
да држи пост, молитву, трезвеност, и тада да се причести 
Светим тајнама;29 но, то зависи од духовника.

•   = пева се (met¦ mšlouj).

25 Типик, Москва 1906, л. .
26 Типик, гл. 16,      Москва 1906, л. .
27 Типик црквенословенски гл. 13; такође према броју стихова (3 

стиха на Јутрењу у суботу за упокојене, а на Јутрењу осталих дана, 4 
стиха).

28 С. Булгаков, Настољнаја књига, Харков 1900, 813.
29 Типик гл. 32; Москва 1906, л. 38б.



•   = побрже.30

Последњи припев на хвалите из • Часловца треба 
почети са  31.

И кад је свети с Полијелејем, могу да се певају • 
стихире, канон и тропар другом светом.32

30 Види за тропар   на крају вечерње на Цвети 
увече.

31 Триод, Недеља месопусна.
32 8. мај.
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МАЛА ВЕЧЕРЊА

Служи се у обично време Вечерње када има Бденије. 
После обичног возгласа: Девети час, па Псалам 103. И 
одмах:   и стихире уочи недеље: 4 васкрсне, 
,  : богородичан. Уочи великих светих празникâ: 
, светог,  : богородичан.

Одмах  , Прокимен,  , па Сти-
ховње стихире: уочи недеље, 1 васкрсна, остале Богородици. 
Потом   и Трисвето.

Уочи недеље: тропар васкрсан, ,  : бого-
родичан његов. Уочи празника светог: тропар светог, , 
 : богородичан.

Па мала Сугуба јектенија (као на Јутрењи пред Шесто-
псалмијем) и Отпуст.

ВЕЧЕРЊА

Катизма:

А. СЕДМИЧНИХ ДАНА:
1. мали свети: редовно по правилу и Псалтиру.
2. свети с Полијелејем и Бденијем:  
3. уочи 12 великих празника:
а. Христових: нема катизме (сем кад им навечерје падне 

у суботу, тад: Прва катизма; или у недељу, тад: само Први 
псалам).

б. Богородичиних (и Сретења):  .

Б. УОЧИ СУБОТЕ:
– кад је  :
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1. мали свети: катизма 18
2. свети с Полијелејем и Бденијем и на 12 великих 

празника: као под А.2., односно А.3.
– кад је : катизма 18.

В. УОЧИ НЕДЕЉЕ:
–  
– У недељу увече нема катизме, сем ако је у понедељак 

свети с Полијелејем и Бденијем.

На  , стихире:

А. СЕДМИЧНИХ ДАНА:
1. Мали свети: Октоих 3, светог из Минеја 3.
, светог,  : богородичан по гласу Славе с краја 

Минеја. Ако свети нема Славе: ,  : богородичан 
(или крстобогородичан уочи среде и петка) из Минеја.

2. свети на 6, или ако су два мала света и сваки има своје 
стихире: светим на 6 (Октоих се изоставља). Друге три 
стихире Октоиха (светог дана), поју се ако нема Минеја1.

– Стихире  Богородици (у Минеју уз Божићни, Петров 
и Госпојински пост), када се пева A, узимају се пре 
стихире светог,2 уместо Октоиха:3 а кад је   
не узимају се. : светог,  : богородичан по гласу 
Славе с краја Минеја. Ако свети нема Славе: ,  : 
богородичан (или крстобогородичан уоче среде и петка) из 
Минеја.

3. свети са Великим славословљем, Полијелејем и 
Бденијем: све из Минеја (Октоих се изоставља); на  : 
Догматик по гласу Славе.

1 Октоих недеље увече 4. гласа.
2 Минеј 1. децембар, 15. новембар.
3           

 – 19. мај.
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4. у Претпразништву или Попразништву:
а. мали свети: као горе под 1. и 2; само уместо Октоиха 

узимају се стихире „Претпразништва“ или „Празника“.
б. свети са Великим славословљем, Полијелејем и 

Бденијем: по правилу у Минеју.

Б. УОЧИ СУБОТЕ:
а. кад је  :
1. мали свети: светог из Минеја на 6.
2. свети са Бденијем: светог на 8, : светог (ако има), 

 : Догматик владајућег гласа.
– И кад је свети са Великим славословљем, Полијелејем 

и Бденијем у Прет/Попразништву и на Оданије (сем Прет/
Попразништва и оданија Божића и Богојављења).4 Тако и у 
Попразништву Крстовадне (иако се у Типику не каже), јер је 
тако на његово Оданије. На Полагању појаса ризе Пресвете 
Богородице, на  : Догматик владајућег гласа.

б. кад је : Минеј 3, Октоих 3 (други, трећи и 
четврти мученичан, први се изоставља). ,  : 
Догматик владајућег гласа.5

В. УОЧИ НЕДЕЉЕ:6

1. мали свети: Октоиха 7, светог из Минеја 3.
2. два мала света: Октоиха 4, светих 6.
3. свети на 6: Октоиха 6, светог на 4.
4. свети с Полијелејем и Бденијем: Октоиха 4, светог 6.
4 Минеј 20. децембар и 31. децембар, ваљда што се од 20. до 31. 

децембра Октоих не пева.
5  се суботом узима и у Божићни, Петров и Госпојински 

пост, јер се таква служба покојнима узима и уз Велики пост; не узима 
се у Педесетници.

6 Ако се нема Минеја, онда стихире Богородичне Павла Аморејског 
(Октоиха, служба 1. гласа).
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5. уочи 12 великих празника Христових: све Празника; 
Богородичних (и Сретења): Октоиха и Празника;7  
(светог ако има),  : Догматик владајућег гласа.

6. у Прет/Попразништву:
а. мали свети: Октоиха 4, празника 3, светог 3.
б. два мала света: једног се служба узима са васкрсном 

и празничном, а другоме се служба пева на Повечерју.8 
Тада се у недељу на   празничне стихире, 
узимају са Стиховњих.9

в. свети на 6, са Великим славословљем и Полијелејом: 
Октоиха 3, Празника 3, светог 4;10 : Светог (ако има), 
ако нема: Празника ,  : Догматик владајућег гласа.11

Вход

Типик разликује свете који имају Велико славословље 
и Вход, а немају и Полијелеј.12 Преполовљење Педесетнице 
нема Полијелеј, а има Вход.

Прокимен

Прокимен је:
1. мали: дневни – пева се двапут цео и трећи пут прва 

половина се чита, а друга половина се пева.
2. велики: пева се три пута цео и четврти пут прва 

половина се чита, а пева се завршетак.
Велики Прокимени су:
–  ; 

7 По Марковим главама у Октоиху и Типику.
8 Црквени устав, 22.
9 М. типик, 5. јануар.
10 Општи минеј.
11 Преображење.
12Типик, гл. 21.
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– Затим два на Господње Празнике:   , и 
 .13 Због тих Прокимена има Вход, а по Прокимену 
одмах  .14

Но, ако ти Празници падну у суботу, онда је уочи њих 
Велики Прокимен, а на дан Празника  .15

3. Још су велики Прокимени:    и    у 
недеље Великог поста.16

– Иначе је уочи свих Празника дневни Прокимен.
– Уочи суботе кад је A такође дневни Прокимен.
– Уочи Суботе месопусне: A.

Паримије:

Паримије имају свети са Входом и остали велики 
празници (Преполовљење Пасхе их има).

На Литији, стихире (Литијске)

Литија има кад је Бденије (свети с Полијелејем) а мањи 
Празници немају Литије

1. уочи Недеље увек (у већим манастирима и црквама).
2. уочи светих са Бденијем.

А. СЕДМИЧНИХ ДАНА
– стихира храма, стихире светог, : светог,  : 

богородичан васкрсан стиховњих по гласу Славе.17

у Прет/Попразништву: стихире храма или празника, и 
светог, : светог,  : Празника.

13 Црквени устав, 70.
14 Крстовдан.
15 Минеј, Крстовдан.
16 Типик.
17 Општи минеј.
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Б. УОЧИ СУБОТЕ: као под А.

В. УОЧИ НЕДЕЉЕ:
1. мали свети: свети на 6 стихира храма, : светог 

(ако има),  : богородичан.18

2. свети са Великим славословљем: као под 1, само се и 
стиховња стихира светог пева на литији.19

3. свети са Полијелејм: стихира храма и светога (са 
стиховње), : светог (једна од стиховњих),  : 
богородичан васкрсан са стиховњих стихира по гласу 
Славе.20 

4. свети са Бденијем: као и седмичних дана. 
5. у Претпразништву: стихира храма, и Претпразни-

штва са стиховње.
6. у Попразништву: празника стиховње (ако је свети 

с Полијелејем, и његове), : светог (ако има),  : 
празника са стиховњих на Јутрењи.21

Уочи мањег светог храмовног, за литијске стихире се 
узимају стихире са Хвалитних22 или из Општег минеја.

На Стиховње, стихире

А. СЕДМИЧНИХ ДАНА:
1. мали свети: Октоиха, ,  : Октоиха.
– ако свети има Славу: : светог,  : богородичан 

по гласу Славе с краја Минеја.

18 Типик, гл. 5. А по Октоиху, служба 1. гласа: стихира храма, па 
једна од стихира Богородици Павла Аморејског писаних иза стихира 
васкрсних на   у суботу на Вечерњу службу 1. гласа – 
Октоих, Москва 1981, 24.

19 Типик, гл. 5.
20 Октоих.
21 Попразништво Крстовадне.
22 Мратинковић, Типик.
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– ако свети има и стихиру она се узима са својим стихом 
по стихирама Октоиха.

2. свети са великим славословљем и већи: Октоих се не 
узима, све из Минеја.

3. у Претпразништву или Попразништву: Празника, 
светог стихира са стихом (ако има23),  светог (ако има), 
 : празника.24

Б. УОЧИ СУБОТЕ
а. кад је  :
1. мали свети: три мученична са   (први 

се изоставља;25 но, у осмом гласу свега су три мученична, 
остали су покојнима) са обичним припевима, : светог, 
 : богородичан по гласу Славе с краја Минеја.26 Ако 
свети нема славе, онда: ,  : Октоиха.

2. свети са Великим славословљем и више: као и 
седмичних дана.

3. у Прет/Попразништву: као и седмичних дана.
б. кад је A:
стиховње Октоиха са припевима: ,   

  , ,       ; и:  
   .27

В. УОЧИ НЕДЕЉЕ
а. било какав свети: стихире васкрсне гласа,  

(светог ако има),  : васкрсан богородичан по гласу 
Славе. Ако свети нема Славе,  и   богородичан 

23 Октоих.
24 Октоих.
25 Октоих.
26 У Црквеном уставу: богородичан Октоиха; но, како уочи суботе 

има на крају Минеја богородичан, а на   не може доћи, 
онда свакако долази на Стиховње.

27Субота месопусна.
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васкрсан гласа. Ако је Празник Христов из броја 12. узима 
се све Празника.

б. у Претпразништву и Попразништву: васкрсне стихире 
гласа,  (светог ако има),  : Претпразништва или 
Празника.28

Тропари

Највише су могућа три тропара, рачунајући и богоро-
дичан.29

А. СЕДМИЧНИХ ДАНА:
1. мали свети: тропар светог,  (другог светог ако 

има),  : богородичан по гласу последњег тропара.
– Ако свети нема тропара, узима се општи тропар 

према лику.30

2. свети са Великим славословљем, Полијелејем и 
Бденијем (ако не бива Литија): тропар светог, ,  : 
богородичан васкрсан по гласу тропара.31

3. свети са Бденијем: тропар светог двапут,  
 једанпут (кад има Литија).

4. у Прет/Попразништву: тропар светог,  (другог 
светог ако има),  : празника.

– Ако свети нема тропара: Празника једанпут.32

– Ако је свети са Бденијем: на Литији: тропар светог 
двапут,   једанпут.

– Свети с Полијелејем и Бденијем, ако се не служи 
Литија: светог, ,  : Празника.

28 Општи минеј.
29 Типик, Москва 1906, гл. 52, уочи недеље, л. .
30 Октоих, правило на крају на  ; по Триоду, Сирна 

среда: дневни, ,  : богородичан његов.
31 Типик, гл. 52.
32 Октоих.
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У Попразништву Божића (кад се служи Литија), Свети 
Стефан: светог двапут, Празника једанпут.

Уз Божићни и Петров пост, кад је A: као уз 
Велики пост.

Б. УОЧИ СУБОТЕ
а. кад је  :
1. тропар светог, ,  : богородичан васкрсан 

владајућег гласа, ма који свети био (сем Христових и Бого-
родичних празника и светих са Бденијем на Литији кад се 
узима: тропар светог двапут,   једанпут).

– У Суботу меспопусну:  , ,  
:   .

– У Суботу сиропусну:   , ,  : 
  .

2. ако је Прет/Попразништво: као под А. 4.
б. кад је :
глас 2:    , :  

  ,  :  .

В. УОЧИ НЕДЕЉЕ:
а. ако није Бденије:
1. тропар васкрсан гласа, : (светог ако има),  

: богородичан васкрсан по гласу последњег тропара. 
Ако су два света са два тропара: другог се светог тропар на 
Вечерњу не узима.

2. у Прет/Попразништву: тропар васкрсан, : светог 
(ако има),  : празника.33

б. ако је Бденије:
1. мали свети, свети са Великим славословљем и 

Полијелејем:   трипут.
2. свети са Бденијем:   двапут, светог 

једанпут.34

33Типик, гл. 52.
34 Општи минеј.
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3. у Претпразништву:
– мали свети, свети са Великим славословљем и 

Полијелејем:   двапут, Празника једанпут.35

– свети са Бденијем:   двапут, светог 
једанпут.36

– уочи Обрезања (када падне у недељу): тропар Светог 
Василија двапут,   једанпут.

ПОВЕЧЕРЈЕ:

Повечерје је: Велико, Мало и Пасхално.
Велико се служи у седмичне дане Великог поста; 

затим, на Велики понедељак и уторак, у дане Божићњег и 
Петровског поста када се пева ;37 а Мало се служи 
преко целе године, од Томине недеље до Великог поста; 
затим, у недељне и празничне дане Великог поста, на Цвети, 
Велику среду и Велики петак. Пасхално: светле седмице.

По Типику,38 Повечерје се врши по вечери.
После возгласа:  , , па  

, и три псалма.39

Канон:

Канон се на Повечерју чита после :
1. од Недеље Свих светих до Великог поста: Kанон 

Богородичан владајућег гласа (сем кад у Минеју вели да је 
служба светог на Повечерју; тада се узима канон светог (са 
Јутрење)).

35 Општи минеј.
36 На Сабор Светог Јована у недељу, главе о храмовној слави.
37 Типик, 14. новембар, шесто .
38 Гл. 7. 
39 По Црквеном уставу, страна 3: Повечерје се врши одмах по 

Вечерњи; свештеник возглас:   , па одмах:  
, и три псалма.
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2. недељом увече, ако је уочи недеље било Бденије, 
канон Богородичан се не узима.40

3. у Претпразништву Божића и Богојављења су дво-
песнеци и трипеснеци, с припевом:     
.

– Тада се певају ирмоси, а на осмој песми се пева: 
 ;41 иначе ирмоси на свакодневном 
Повечерју не певају се.42

– Уместо : Ирмос 9. песме.43

4. у Попразништву ових празника, не узима се канон 
Богородичан,44 и ни један други сем кад је наведен светог.45

5. Не поје се никакав канон: Светле седмице; у дане 
Сирне и Месопусне недеље осим Сирне среде и петка (но, 
ако у те дане падне Сретење, онда се на Повечерју поје 
трипеснец јутрењски тога дана у који падне Сретење); и у 
дане свете Педесетнице (почињући од вечера понедељника 
Светог Духа до недеље Свих светих).

–  се узима и тад и у Попразништву осталих 
празника.46

Тропари по :

А. СЕДМИЧНИХ ДАНА:
1. мали свети: тропар храма Христовог или Бого-

родичног, седмичног дана, храма светог, па   
, и остали тропари из Часослова.

40 Триод Сиропусна недеља.
41 Минеј, 20. децембар.
42 Мирковић, Хеортологија, 94.
43 2. јануар.
44 Минеј.
45 26. и 30. децембар.
46 Док се пева  стоје монаси откривене главе; по , 

велики поклон – Устав лавре Светог Јована Златоустог, саставио 
игуман Кирило, превео отац Јустин Поповић.
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Кад је храм Арханђела, уочи понедељка не узима се 
тропар храма.

Уочи уторка: тропар храма Претече.47

Уочи четвртка: тропар храма апостола48 (но, уочи 
четвртка, као је храм Арханђела или Претече, тропар им 
долази пре дневног).49

(Вероватно да уочи суботе не узима се тропар храма 
Свих светих.)

2. уочи светих са Великим славословљем, Полијелејем 
и Бденијем: само кондак светог.50

3. у Прет/Попразништву: кондак Празника. Ако је 
свети са Великим славословљем, Полијелејем и Бденијем: 
кондак светога, ,  : празника.51

Б. УОЧИ СУБОТЕ:
а. кад је  :
1. мали свети: тропар храма Христовог или Богоро-

дичног, па дневни:    , :  
,  :  .

ако је храм светог:    , : 
 ,  :   (тропар храма светог се не 
узима52).

2. свети са Великим славословљем и више: као 
седмичног дана.53

3. у Прет/Попразништву: као под А.3.
б. кад је : у храму Христовом и Богородичном: 

као под Б.1., само се иза    , додаје: 
   .

47 Типик, гл. 52.
48 Типик, гл. 52.
49 Типик, гл. 52.
50 Типик, гл. 52, примедба иза недеље.
51 На крају Октоиха, и Типик, гл. 52.
52 Типик, гл. 52.
53 Типик, гл. 52. иза недеље.
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В. УОЧИ НЕДЕЉЕ:
1. мали свети: само кондак васкрсан.
2. свети са Входом и са Великим славословљем54 (и 

полијелејни и бденијски кад се не држи Бденије): кондак 
светог.

3. у Прет/Попразништву:
а. мали свети: кондак васкрсан
б. свети с Полијелејем: кондак светог, ,  : 

празника.55

– стихире иза канона светог (кад се тај канон узима) 
читају се одмах по свршетку канона.56

– ако се служба светог узима на Повечерју, онда се 
иза канона узимају његове стихире са  ,57 
с припевом на пример:      
 ;58    ;59  
 ;60      .61

–  се и тад узима.62

– Повечерје се не узима кад се служи Бденије;63 но, по 
Уставу Лавре Светог Јована Златоуста,64 Повечерје се у 
таквом случају врши после Мале вечерње.

54 Типик, гл. 52. иза суботе.
55 Типик, гл. 52.
56 Триод, Прве недеље поста:  .
57    , 21. децембар.
58 27. новембар.
59 28. новембар.
60 26. децембар.
61 Субота сиропусна, на Јутрењу.
62 16. август:  : .
63 Типик, гл. 7; Минеј, 17. децембар; недеља по Божићу и недеља 

Томина; :        .
64 Превео отац Јустин Поповић.
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 ПОЛУНОЋНИЦА:

Полуноћница је: Свакодневна, Суботна, Недељна и 
Пасхална.

Кад се служи Бденије, Полуноћница се не узима.65

По катизми 17: ,  : .

Тропари:

А. СЕДМИЧНИХ ДАНА:
1. мали свети, са Великим славословљем (и Бденијем), у 

Прет/Попразништву: из Часловца.
2. на Христове и Богородичне празнике, Лазареву 

суботу, Преполовљење, други дан Божића, други дан 
Богојављења, други дан Духова:

– по првом Трисветом: тропар празника,
– по другом Трисветом: кондак празника затим:  

 12 пута, и Отпуст. (Молитва   се не 
узима.)

На Оданије Васкрса: , ,  : 
богородичан његов; по другом Трисветом: кондак Пасхе.66

3. На Ивањдан, Петровдан, Усековање и храмовног 
светог:

– по првом Трисветом: тропар светог, ,  : 
богородичан васкрсан по гласу тропара.

– по другом Трисветом: само кондак светог.
Молитва   ни тад се не узима.67

Б. СУБОТОМ: из Часловца. Остало као под А.
В. НЕДЕЉОМ: само из Часловца.

65 Типик, недеља Томина, друго.
66 На крају Октоиха.
67 На крају Октоиха.
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ЈУТРЕЊА

Тропари на  :

А. СЕДМИЧНИХ ДАНА:
1. мали свети: тропар светог двапут, : другог 

светог (ако има)  : богородичан (средом и петком 
крстобогородичан) мали, с краја Часловца или Минеја, по 
гласу последњег тропара;

– Уз Божићни и Петров пост, кад је : тропар 
тројични гласа.

2. свети са Великим славословљем и више: тропар 
светог двапут,   : богородичан васкрсан по 
гласу тропара.

3. на дванаест великих празника: тропар Празника 
двапут, : светог (ако има)  : празника.68

4. у Прет/Попразништву: тропар Празника двапут, 
: светог (ако има)  : празника.69

Ако су два света с тропарима: Празника једанпут, 
светог једанпут, : другог светог (ако има)  : 
Празника.70

Б. СУБОТОМ:
а. кад је  :
1. мали свети: тропар светог двапут,   : 

богородичан васкрсан по гласу тропара (јер се богородичан 
васкрсан гласа пева по првом седалну).71

2. свети са Великим славословљем, Полијелејем и Бде-
нијем: тропар светог двапут,   : богородичан 
васкрсан владајућег гласа.72

68 Црквени устав, 25; Типик, Оданије Мале Госпојине.
69 На крају Октоиха.
70 Типик, гл. 52.
71 Типик, Октоих.
72 Октоих, пред суботом 1. гласа.
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3. у Прет/Попразништву: као под А.4.
б. кад је :
Ако није празник апостола или великог светог, или ако 

свети нема тропар – а ако хоће настојатељ, онда се уместо 
  пева на глас 2:  трипут, с тропарима: 
    двапут, :   
 ,  :  .73

В. НЕДЕЉОМ:
1. мали свети: тропар васкрсан двапут, : светог (ако 

има)  : богородичан васкрсан по гласу последњег 
тропара. (Кад свети има тропар, онда се богородичан 
владајућег гласа пева по првом седалну.)74

2. два мала света с тропарима: васкрсан једанпут, 
светог једанпут, : другог светог  : богородичан 
васкрсан по гласу последњег тропара.75

3. свети са Великим славословљем, Полијелејем и Бде-
нијем: као под В.1.

4. у Прет/Попразништву: васкрсан двапут, : светог 
(ако има)  : Празника.

Катизме:
А. СЕДМИЧНИХ ДАНА:
– Ма какав свети: две по правилу у Псалтиру (од 

понедељка по Оданију Крстовадне: три кад је мали свети, 
две кад је свети са Великим славословљем и више).

Б. СУБОТОМ:
– Катизма шеснаеста и седамнаеста (на 17. катизми, кад 

је  , свештеник кади).76

73 Октоих, пред службом суботном.
74 Типик, гл. 52.
75 Типик, гл. 52; Општи минеј.
76Типик, субота.
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В. НЕДЕЉОМ:
1. мали свети и свети са Великим славословљем: 

катизма друга и трећа, по другом седалну 17; па тропари 
по Непорочни.

2. свети с Полијелејем и Бденијем: по другом седалну, 
Полијелеј, Псалам избрани без   , но одмах 
тропари по Непорочни (без 17. катизме).

– Од Крстовадне сваке недеље: по другом седалну, 
Полијелеј (без 17. катизме), до Недеље сиропусне, као у 
Прет/Попразништву Божића и Богојављења.77

Седални:

А. СЕДМИЧНИХ ДАНА
1. мали свети: два седална из Октоиха:
– од 22. септембра, управо од првог понедељка по 

Оданију Крстовадне, до 20. децембра: три.
– од 20. децембра до 14. јануара: два.
– од 15. јануара до суботе уочи Недеље о блудном сину: 

три.
– у Недељу месопусну и сиропусну: два.
– уз Велики пост: три (    

).
2. свети са Великим славословљем и више: само из 

Минеја (увек два).
У Прет/Попразништву: Празника.78

Б. СУБОТОМ
а. кад је  :
77 Псалтир. По Триоду је, пак, у Недељу о митару и фарисеју: катизма 

17,  ; а тако и по правилу у Минеју, ако Попразништво 
Сретења падне у Недељу о митару и фарисеју.

78 Петком у Октоиху су писана три седална, а у Псалтиру су 
одређене две катизме.
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1. мали свети: два седална, увек из Октоиха.
2. свети са Великим славословљем и више: седални 

светог из Минеја.
3. у Прет/Попразништву: седални из Минеја, праз-

ника.
б. кад је :
– други и трећи мученичан (први се изоставља); затим 

стих:  , па четврти мученичан; стих: ,  
 покојин гласа,   : богородичан другог 
седална; катизма 17. На две Славе, после прве Славе: 
Мала јектенија: за упокојене (па молитву:  : 
40 пута „Господе, помилуј“); по другој Слави: тропари по 
Непорочни за покојне, Јектенија мала за упокојене. По 
возгласу:   ,   :  ; па 50. 
псалам.

В. НЕДЕЉОМ
1. мали свети и свети са Великим славословљем: 

васкрсни.
2. свети с Полијелејем и Бденијем: васкрсни; а по 

Полијелеју и тропарима по Непорочни: седални светог 
први и други, : седалан потом Полијелеју  : 
богородичан, потом Степена и Прокимен гласа.

По катизмама:

А. СЕДМИЧНИХ ДАНА
1. кад је мали свети: нема јектеније.
2. кад је свети са Великим Славословљем и више: Мала 

јектенија.
3. у Прет/Попразништву: Мала јектенија.

Б. СУБОТОМ: увек Мала јектенија.
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В. НЕДЕЉОМ: увек Мала јектенија.
Недељом по Оданију Крстовадне, до 20. децембра поје 

се Полијелеј и кад је мали свети.
Од 20. децембра до 14. јануара само кад је Велики свети, 

узима се Мала јектенија.
Од 14. јануара до Сиропусне недеље поје се опет 

Полијелеј сваке Недеље.79

ПО ЈЕВАНЂЕЉУ и псалму 50.
Кад је свети с Полијелејем и Бденијем у седмични дан и 

Суботу: ,  ... који се празнује.80

Кад је свети без Еванђеља по седалнима:  , 
трипут,     па 50 псалам.81

Канони:

А. СЕДМИЧНИХ ДАНА
1. мали свети: канони Октоиха први на 6, други на 4 и 

светог из Минеја на 4. (По трећој, шестој, осмој и деветој 
песми, Ирмос последњег канона.)82

2. два мала света: канон први Октоиха на 6, обају 
светих по 4.83

3. свети на 6 и са Великим славословљем: оба из 
Октоиха (без мученичних) по 4, и светог на 6.84

Зачеће Св. Ане (9. децембра) први канон на 8, други на 
6 (Октоих се не узима).

4. свети са Полијелејем и Бденијем: канон Богородици 
на 6 и светог на 885 – ако пред каноном светог у Минеју 

79 Типик.
80 Типик, 21. мај.
81 Ирмологија, Типик, гл. 9.
82 Ирмологија, по трећој песми, Типик, гл. 9.
83 Типик, гл. 11, на крају Октоиха.
84 Типик, гл. 11.
85Канон Богородици с краја Октоиха или Часловца из Молебна 

Богородици – објашњење на крају тог канона у Октоиху.
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није писан већ тај канон (Богородици);86 или нарочит ка-
нон Богородици;87 или указан неки други.88

На Ивањдан, Петровдан, Сабор Св. Апостола (30. јун), 
Усековање, само канон светих.

5. у Прет/Попразништву: канон Празника 8, светог 4.
– два мала света: канон Празника 6, светих по 4.
– свети са Великим славословљем: канон Празника 6, 

светог 6.
– Свети с Полијелејем и Бденијем: канон Празника 6, 

светог 8.89

Б. СУБОТОМ
а: кад је  :
1. мали свети:
– храма Христовог или Богородичног 6, светог 4, 

Октоиха (први) 4.
– у храму светог: канон светог из Минеја 6, храма 4, 

Октоиха (први) 4.
2. два мала света: канон првог светог 6, другог 4, 

Октоиха (први) 4, а храма се изоставља.90

3. свети са Великим славословљем, Полијелејем и 
Бденијем:91

– канон храма Христовог или Богородичног 6, светог 8.
– ако је храм светог: канон Богородици с Јутрење 

прошле недеље 6, светог 8 (храма светог се изоставља).92

4. у Прет/Попразништву: као под А.5.93

86 13. новембар, 5. јул, 17. јануар.
87 Као, на пример: 5. децембра, 28. септембра, 30. новембра.
88 Осми новембар.
89 Општи минеј.
90 Други Канон упокојеним Октоиха узима се на Повечерју, или на 

Панихиди уочи Суботе (петак – 1. глас) или на јутрењи Суботе када се 
не користи Минеј (субота 1. глас).

91 Општи минеј.
92 Типик, гл. 11.
93 Као у правилу пред Општим минејем, само  .
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б. кад је : као под Б.1. и 2.

В. НЕДЕЉОМ
1. мали свети: канон васкрсан 4, крстоваскрсан 3, 

Богородичин 3 (иза крстоваскрсног), светог из Минеја 4.
2. два мала света: канон васкрсан 4, крстоваскрсан 2, 

Богородичин 2, оба светих на 8.94

3. свети на 6: канон васкрсан 4, крстоваскрсан 2, 
Богородичин 2, светог 6;95 тако и светог са Великим 
словословљем.

4. свети с Полијелејем: као под В.3.; но, ако свети има 
два канона, узимају се на 8, а крстоваскрсан се изоставља.96

5. свети са Бденијем: васкрсан 4, Богородичин 2 и 
светог 8.97

6. у Прет/Попразништву:
а. мали свети: канон васкрсан 4, Богородичин 2, 

Празника 4 и светог 4.
б. два мала света: служба другог светог се узима на 

Повечерју.98

в. свети с Полијелејем: канон васкрсан 4, Празника 4 и 
светог 6.99

Припеви уз тропаре канона су из Ирмологије:

А. СЕДМИЧНИХ ДАНА
1. мали свети: читају се стихови прве песме  

, до , а онда се узима по један стих уз ирмосе 
и тропаре Канона.

94 Општи минеј,
95 Види недеља 1. глас, тако и светог са Великим славословљем.
96 Општи минеј.
97 Типик, гл. 3.
98 Црквени устав, 22.
99 Општи минеј.
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На 6, 7. и 9. песми не читају се стихови пре ирмоса, јер 
их је мало, него ирмос и један тропар без стиха.100

2. кад је Прет/Попразништво или свети са Великим 
славословљем и више: стихови   читају се 
одмах уз тропаре.101

Б. СУБОТОМ:
а. кад је  : узимају се као под А.2.102

б. ако је : као под А.1. ( ...)

В. НЕДЕЉОМ:
читају се стихови   као под А.2.

Катавасија:

Катавасија се пева после тропара сваке песме канона:
А. СЕДМИЧНИХ ДАНА И СУБОТОМ: кад је свети са 

Великим славословљем и више.

Б. НЕДЕЉОМ: увек.
– од Оданија Крстовадне (21. септембра) до Ваведења 

(21. новембра): Благовештењска
– од Ваведења до Оданија Божића (31. децембра): 

Божићна (петог децембра катавасија је: ирмоси другог 
Божићњег канона)

– од 1. јануара до Оданија Богојављења (13. јануара): 
Богојављенска

– од 13. јануара до Оданија Сретења: Сретењска
– од Оданија Сретења (сем неких дана свете Четр-

десетнице и целе Педесестнице) до 1. августа: Благовеш-
тењска

100 Ирмологија.
101 Ирмологија, Типик, гл. 18.
102 Типик, гл. 12.
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– од 1. августа до Оданија Крстовадне (21. септембра): 
Крстовданска

Ова Катавасија се не пева:
а. у Попразништву Преображења: пева се Преобра-

женска
(на Преображење и Оданије његово: Крстовданска)
б. од 14. августа до Оданија Успења: узима се Успенска

По трећој и шестој песми канона:

А. СЕДМИЧНИХ ДАНА
1. мали свети:
– по трећој песми: седалан светог са богородичним или 

крстобогородичним.
– по шестој песми: кондак и икос светог – ако свети 

нема кондака, узима се општи према лику.103

У Божићни пост ако је , а нема кондака: 
Мученичан Октоиха са другог Седална.104

2. два мала света (оба са кондацима):
– по трећој песми: кондак и икос првог, седални оба 

света са богородичним или крстобогородичним.
– по шестој песми: кондак и икос другог светог.
3. свети са Великим славословљем, Полијелејем и 

Бденијем:
– по трећој песми: седалан светог са богородичним.
– по шестој песми: кондак и икос светог.
4. у Прет/Попразништву:
– по трећој песми: кондак с икосом празника, седални 

светог,   : празника.
– по шестој песми: кондак и икос светог.

103 Октоих.
104 29. новембар.
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Б. СУБОТОМ:
а. кад је  : као под А
б. кад је :
– по трећој песми: обична јектенија, кондак и седалан 

Минеја.
– по шестој песми: Јектенија за упокојене, кондак и 

икос за упокојене.

В. НЕДЕЉОМ:
ма који свети (сем у дванаест Христових празника, кад 

се узима све празника):
– по трећој песми: кондак с икосом и седалан са 

богородичним светог.
– Прет/Попразништво: кондаци са икосима Празника 

и светог, седален светог,    Празника.
– по шестој песми: у сваком случају (сем на Христове 

празнике из броја 12), кондак с икосом васкрсан.105

  

Пева се седмичних и недељних дана, на празнике светих, 
мање Христове и Богородичине, у Прет/Попразништву 
преко целе године. Увек кад се пева   , пева 
се по гласу првог канона.106

Не пева се на дванаест Христових и Богородичиних 
празника, на Обрезање, на Света Три Јерарха и на Оданије 

105 Типик, глава 3.
106 1. септембар, први канон 1. гласа, други 4, трећи 8. – Минеј. То 

што се у Минеју 1. септембра наводи да је    6. гласа, 
а први канон је 1. гласа, други 4, а трећи 8. гласа, сматрам да је негда 
први канон био 6. гласа, па је доцније написан нови канон 1. гласа, а 
дотадашњи 6. гласа изостављен. Ово се утолико пре могло учинити 
што је тога дана мноштво помена Светих, чија је служба током времена 
додавана осталим. Поготово кад је тога дана дошло и   
   (Типик, Москва 1906, л. 52а).
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12 великих празника. Но, ако Оданија дванаест великих 
празника или великих Богородичних празника, Обрезање 
и Света Три Јерарха падну у недељу, онда се пева  
 .

Затим, не пева се од Лазареве суботе до Томине недеље, 
и у недељне дане Свете Педесетнице, сем седме недеље 
(Светих отаца).107

Уз   , мали поклон.

:

Пева се седмичних дана (и суботом кад се чита 
 ).108 После њега, велики поклон. Пева се по 
гласу првог канона (нема разлога због којег би се певало 
по гласу последњег канона, а не по гласу првог као  
 ).109

   :

Узима се пред васкрсним ексапостиларима – у Српској 
цркви, увек 2. гласа.110

Светилан:

У Српској цркви пева се увек 2. гласа (са другачијим 
мелодијским завршетком), сем на велике Христове 
празнике: Божић, Богојављење, Васкрс, кад се пева свечано 
8. гласом.

107 Типик, гл. 20.
108 Ирмологија.
109 По уставу лавре Светог Јована Златоустог – превео отац Јустин: 

по гласу последњег канона.
110 Раније се певало: у Суботу Лазареву: 1. гласа; на Цвети: 4. гласа; у 

Томину недељу: 1. гласа.
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А. СЕДМИЧНИХ ДАНА:
1. мали свети: светилан Октоиха,   : 

богородичан или крстобогородичан његов. Ако свети има 
светилан: Октоиха, : светог  : богородичан 
његов (но, средом и петком: крстобогородичан Октоиха).

2. два мала света: светилан први Октоиха111, па светог, 
: другог светог  : богородичан његов (или 
крстобогородичан Октоиха).

3. свети са Великим славословљем и више: светилан 
светог,   : богородичан његов.

4. у Прет/Попразништву: светилан светог,   
: празника.

Уз Божићни и Петров пост кад је , светилан 
гласа.

Б. СУБОТОМ:
а. кад је  :
1. мали свети: светог, : Октоиха  : бого-

родичан његов.112

2. свети са Великим славословљем и више; затим, у 
Прет/Попразништву: као под А.3. и 4.

б. кад је : само Октоиха.

В. НЕДЕЉОМ:
1. мали свети и више: светилан васкрсан, : светог 

(ако има)  : богородичан васкрсан.
2. у Прет/Попразништву: васкрсан, : светог (ако 

има)  : празника.

111 Типик, гл. 16.
112 Октоиха.
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Хвалитне стихире:

А. СЕДМИЧНИХ ДАНА
светог (ако има); ако нема, читају се хвалитни псалми.
(Ако свети има хвалитне, а Мало је славословље, по 

хвалитним не чита се  , него одмах:   
).113

У Прет/Попразништву, а свети је са Великим славо-
словљем и више: светог 4 (или: празника стиховње тог дана 
3 – Минеј, и светог 3), : светог  : празника. Велико 
славословље је по гласу   (само великих празника 6. 
гласа – свечано, не 6. гласа тропарски).

Б. СУБОТОМ:
а. кад је  :
1. мали свети: хвалитне се Октоиха не певају, него се 

узимају за стиховње са обичним припевима (стиховње 
Октоиха су упокојеним, зато се, када је  , не 
узимају).

2. свети са Великим славословљем и више: само светог.
б. кад је : певају се хвалитне Октоиха. 

В. НЕДЕЉОМ:
1. васкрсне 8.
2. ако свети има хвалитне: васкрсне 4, светог са славом 

4 (с припевима вечерњих стиховњих),114 : Еванђелска 
стихира  :  .115

113 Типик, гл. 9, пето .
114 Типик, гл. 4.
115 Попразништво Ваведења.
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Стиховње стихире:

А. СЕДМИЧНИХ ДАНА: као на Вечерњи.

Б. СУБОТОМ:
а. кад је  :
1. мали свети: три мученична од хвалитних, с обичним 

припевима, : светог (ако има па  : по гласу Славе 
с краја Минеја),  : богородичан хвалитних Октоиха.

2. свети са Великим славословљем и више: као на 
Вечерњи.

3. у Прет/Попразништву: као на Вечерњи.
б. кад је : стиховње Октоиха.

Тропари:

А. СЕДМИЧНИХ ДАНА: 
као на Вечерњи (уз Божићни и Петровски пост, кад 

је :   једанпут, па тропари као уз Велики 
пост).

Б. СУБОТОМ:
а. кад је  :
1. мали свети: тропар светог, : другог светог (ако 

има)  : богородичан мањи (не васкрсан) владајућег 
гласа.116 

2. свети са Великим славословљем и више: тропар светог, 
  : богородичан васкрсан владајућег гласа.117

3. у Прет/Попразништву: као на Вечерњи.
б. кад је : као на Вечерњи.
  чита свештеник.118

116 Типик, гл. 52.
117 Типик, гл. 15.
118 Црквени устав, 6.
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После  : 
– у храму кад је мали свети, одмах: , и Први час 

(без Отпуста Јутрење).
 – празником (после Отпуста) – у притвору.119

ЧАСОВИ:

Тропари:

А. СЕДМИЧНИХ ДАНА
1. мали свети: : тропар светог из Минеја  : 

богородичан часова.
Ако свети нема тропар, онда се узима општи према 

лику.120

2. два мала света, сваки с тропаром: тропар првог 
светог, : другог светог  : богородичан часова.121

3. свети са Великим славословљем и више: као под А.1.
4. у Прет/Попразништву:
а. мали свети: тропар празника, : тропар светог  

: часова.122

б. два мала света, сваки с тропаром: на Првом часу, 
празника, : првог; на Трећем часу, празника, : 
другог; и тако наизменице.123

в. ако свети нема тропара: тропар празника, ,  
: часова.

г. свети са Великим славословљем и више: као под 
А.4.а.

119 Венијамин, Новаја скрижал, 121.
120 Октоих.
121 Типик, гл. 52.
122 Октоиха.
123 Типик, гл. 52.
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Б. СУБОТОМ:
а. кад је  : као под А.
б. кад је :     ..., : 

   ...,  : часова.124

В. НЕДЕЉОМ:
васкрсан, : светог (ако има)  : часова.125

Кондаци:

А. СЕДМИЧНИХ ДАНА:
1. мали свети: кондак светог.
2. два мала света, сваки с кондацима: на 1. часу, првог 

светог; на 3. часу, другог; и тако наизменице.126

3. свети са Великим славословљем и више: као под А.1.
4. у Прет/Попразништву:
а. мали свети и свети са Великим славословљем:127 кондак 

празника.
б. свети са Полијелејем и Бденијем: кондак празника и 

светог наизменично.128

Б. СУБОТОМ:
а. кад је  : као седмичних дана.
б. кад је :  .129

В. НЕДЕЉОМ:
1. мали свети: кондак васкрсан.130

124 Типик, гл. 13.
125 Типик, гл. 52.
126 Типик, гл. 52.
127 Октоих.
128 Типик, гл. 52.
129 Типик, гл. 13.
130 Типик, гл. 52.
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2. свети са Великим славословљем и Полијелејем: 
наизме-нично васкрсан и светог.131

3. свети са Бденијем: само светог.132

Ако се Девети час говори у притвору храма тад 
свештеник на крају говори његов отпуст. Ако се Девети час 
служи у цркви отпуст Деветог часа не бива.133

ИЗОБРАЗИТЕЉНА

Изобразитељна , и у случају нужности 
замењује Литургију.134

– кондаци по , : дана, храма светог, светог 
редовног (ако има), :    : храма 
Христовог или Богородичиног или .135

– У Прет/Попразништву Христовом, у храму Христовом 
се кондак храма не узима, него је на  : празника.136 Тако 
исто је средом и петком у храму Христовом, кондак дневни 
се узима на крају уместо кондака храма. По тој аналогији, 
у Прет/Попразништву Богородичином, у њеном храму не 
узима се кондак храма.

– Кондак храма Претечиног не узима се уторком, јер се 
узима кондак Претечи дана.137 (Према томе, не узима се у 
понедељак анђелима у њиховом храму, и светом Николају 
четвртком и свим Светима у суботу.)138

131 Типик, гл. 52.
132 Типик, гл. 3; по Општем минеју: васкрсан и светог наизменце.
133 Типик, гл. 9.
134 Црквени устав, 74.
135 Типик, гл. 52.
136 Октоиха.
137 Типик, гл. 52.
138 По Часословцу, кондаци иду другачије: најпре кондак Преобра-

жења, дана, храма, :    :  – биће 
да је кондак Преображења наведен само као пример, да се у храму 
Христовом говори кондак храма.
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ЛИТУРГИЈА

Изобразитељни псалми (102. и 145.) певају се на 
Литургији увек кад и Блажена.

Блажена:139

Најпре видети да ли су светом у Минеју наведена 
Блажена. Ако нису, ма били наведени Прокимен, Апостол, 
Јеванђеље и Причастен, певају се  антифони са краја 
Ирмологије и Апостола. Блажена се не узимају.

А. СЕДМИЧНИХ ДАНА:
1. мали свети коме нису наведени : Октоиха на 6.
2. ако му је наведена песма на : Октоиха 4, и 

светог одређена песма 4.
3. ако су два света и свакоме указана песма: светима на 

8 (Октоих се изоставља).
4. у Попразништву: одређена песма канона писаног на 

сâм празник (а не попразничног) на 6; ако има  и 
свети: празника одређена на 4, и светог на 4.

Б. СУБОТОМ:
а. кад је  : као под А.
б. кад је : Октоиха 6.140

В. НЕДЕЉОМ:
1. мали свети коме нису наведени : васкрсна на 

8.141

139 У Српској цркви, прва четири блажена певају се одређеног 
(наведеног) гласа; друга 4 блажена певају се: ако су прва четири од 1. до 
4. гласа: 8. гласом; ако су од 5. до 8. гласа: 4. гласом.

140 Типик, гл. 13.
141 Црквени устав, 21; по правилу с почетка Октоиха
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2. светог на 6, с Полијелејем и Бденијем: васкрсна 6, 
светог са треће песме на 4.

3. у Прет/Попразништву: васкрсна 4 и празника 
одређена 4; ако је светом наведена песма: васкрсна 4, 
празника 4, светог 4.142

4. на велике Христове празнике (из броја 12) певају се 
одређени празнични антифони.

Входноје:

А. СЕДМИЧНИХ ДАНА:
1. мали свети, свети са Великим славословљем, 

Полијелејем, Бденијем, на све Богородичине празнике: 
…,       .143

2. сви Христови празници из броја 12, још Сретење 
и Благовести (кад падну на Цвети): имају нарочито 
Входноје.

3. у Попразништву и Оданију Христових празника, 
входније , уместо     узима се на: 
(сем кад Попразништво или Оданије им падне у недељу):

– Крстовадне: …,  :
– Божића: …,    :
– Богојављење: …,   :
– Спасовадне: …,   :
– Преображење: …,   , сем 

кад Попразништво (или Оданије) падне у Недељу, тада се 
узима   .

– Духови:    ...

Б. СУБОТОМ: као под А.
142 Општи минеј.
143 Типик Николајевић: Типик Георгија Протопсалтовића, Цариград 

1853, на Малу Госпојину, 16.
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В. НЕДЕЉОМ
…,      .
– Тако и на све празнике Богородичине, Попразништва 

и Оданија кад падну у недељу.
– На Христове празнике (из бр. 12) празнично Входноје 

узима се и недељом.

Тропари и кондаци по Входу:

А. СЕДМИЧНИХ ДАНА:
1. мали свети:
– тропари:
– храма Христовог  или Богородичиног, дана, храма 

светог, светог редовног (из Минеја) и другог светог редовног 
(ако има).

– у храму светог: тропар седмичног дана, храма светог, 
светог редовног (из Минеја) и другог светог редовног (ако 
има).

– кондаци:
дана, храма светог, светог редовног и другог светог 

редовног (ако има), :  ,  : храма Хри-
стовог и Богородичиног144 или  ако је храм 
светог.145

Средом и петком не узима се тропар храма Христовог 
(кондак се узима)146, а тако исто и четвртом храма апо-
столског.147

144 Типик, гл. 52; на крају црквенословенског Типика.
145 Тако мислим, не узима се (мада то Типик не каже – каже на 

Изобразитељни за храм Претечин и на Повечерју такође за Претечин и 
храм Апостола) понедељком тропар храма, Арханђела; уторком храма, 
Претечин.

146 Типик, гл. 52.
147 Типик, гл. 52.
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2. свети са Великим славословљем и више: као под 1, 
само се тропар и кондак дана и  ... не узима

3. свети са Полијелејем: тропар храма Христовог или 
Богородичиног или светог, светог који се празнује, кондак 
храма светог, : кондак светог који се празнује  : 
храма Христовог или Богородичиног или  
ако је храм светог.

4. свети са Бденијем: као под 3, само се тропар и кондак 
храма светог не узимају.

5. на 12 великих празника: тропар Празника,   
: кондак празника.

6. у Прет/Попразништву:
а. мали свети, и свети са Великим славословљем и 

Полијелејем:
– у Прет/Попразништву Христовом:
тропари: тропар Празника, храма Богородичиног или 

храма светог, светог редовног и другог светог (ако има).
кондаци: храма Богородичиног или храма светог,148 

: светог редовног  : Празника.
(Тропар и кондак храма Христовог тада се не узи-

ма.149)150

– у Прет/Попразништву Богородичином
– тропари: тропар храма Христовог, празника, (храма 

светог), светог редовног и другог редовног (ако има);151

– кондаци: храма Христовог (или храма светог), : 
светог редовног  : празника

(Тропар и кондак храма Богородичиног се не узима.)
б. свети са Бденијем:
– тропари: празника, светог редовног.
– кондаци: : светог редовног  : празника.
148 Претпразништво Богојављења, 2. јануар.
149 Типик, гл. 52.
150 По правилу у Октоиху: пред суботном службом првог гласа не 

узима се ни храма Богородичиног у Прет/Попразништву Христовом.
151 Типик, гл. 52.
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Б. СУБОТОМ:
а. кад је  :
1. мали свети:
– тропари: храма Христовог или Богородичиног, па 

   , светог редовног и другог 
светог редовног (ако има); ако свети нема тропара, уместо 
њега:    .

– кондаци: (храма Христовог и Богородичиног не 
узимају се) светог редовног и другог светог редовног (ако 
има), :    :  .152

Када је у суботу мали свети, тропар и кондак храма 
светог се не узимају.

2. свети са Великим славословљем и Полијелејем:
– тропари: храма Христовог или Богородичиног или 

храма светог, светог редовног.
кондаци: храма светог, : кондак светог редовног 

 : храма Христовог или Богородичиног или 
.153

3. свети са Бденијем: као под 2; само се тропар и кондак 
храма светог не узуима.154

4. у Прет/Попразништву: као под А.6.
б. кад је : тропари    , 

   ,  , ,  :   
:

В. НЕДЕЉОМ:
1. мали свети, свети са Великом славословљем и Поли-

јелејем:

152 Типик, гл. 12.
153 Типик, гл. 52. Овако се вели за светог са Полијелејем, а свети са 

Великим славословљем: без тропара и кондака храма светог; но, пре ће 
бити овако, јер се тропар и кондак храма светог не узимају у случају 
Б.1., јер су сви свети поменути у тропару    .

154 Типик, гл. 52.
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– тропари: васкрсан, храма Богородичиног или храма 
светог, светог редовног и другог светог (ако има).

– кондаци: васкрсан, (ако није храм Христов) храма 
светог, светог редовног (ако и други свети има кондак: : 
кондак његов, а први без Славе),  : васкрсан (ако је 
храм Христов) храма Богородичиног (у њеном храму) или 
 . . . (у храму светог).155

2. свети са Бденијем: као под В.1., само се не узима 
тропар и кондак храма светог,156 и другог светог.

3. – у Прет/Попразништву Христовом:
а. мали свети, свети са Великим славословљем и Поли-

јелејем:
– тропар: васкрсан, празника, храма Богородичиног 

или светог, светог редовног,
– кондаци: : светог редовног  : празника; ако 

свети нема кондака: кондак васкрсан, : кондак храма 
Богородичиног или храма светог  : празника.157

– у Прет/Попразништву Богородичином:
тропари: васкрсан, празника, храма светог, светог 

редовног
кондаци: васкрсан, храма светог, светог редовног (ако 

нема: : храма светог)  : празника.158

б. свети са Бденијем: као под В.3.а.; само се тропар и 
кондак храма светог не узима.159

4. – на Христов празник из броја 12 недељом: тропар 
празника,   : кондак празника

– на Богородичин празник: тропар васкрсан, тропар 
Празника; : кондак васкрсан  : кондак Праз-
ника.

155 Типик, гл. 52.
156 Типик, гл. 3. и 4.
157 Попразништво Крстовадне.
158 Попразништво Велике Госпојине.
159 Типик, гл. 52:        

   .
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Трисвето:

Трисвето се пева свих седмичних дана, Попразништва 
и Оданија, и на све празнике сем на: Божић, Богојављење, 
Лазареву и Велику суботу, Васкрс и целе Светле седмице 
и Духове – тад се пева ; затим: Крстовдан и недељу 
Крстопоклону – тада се пева  :

 Прокимен:

А. СЕДМИЧНИХ ДАНА
1. мали свети: прокимен дана.
2. свети коме је наведен Апостол и Јеванђеље, свети са 

Великим славословљем и Полијелејем: Прокимен дана и 
светог.

3. свети са Бденијем: Прокимен само светог.
4. у Претпразништву: као под А.1–А.3.
5. у Попразништву: празника и светог (ако има).160

Б. СУБОТОМ
а. кад је  
1. свети без Апостола: Прокимен дана и упокојеним.
2. свети који има Апостол и Јеванђеље: Прокимен 

светог и дана.
3. свети са Бденијем: Прокимен само светог.
4. у Прет/Попразништву: као под А.4. и А.5.
б. кад је : Прокимен дневни и упокојеним.

В. НЕДЕЉОМ
– васкрсан и светог (ако има).
– у Прет/Попразиштву.
а. мали свети: Прокимен васкрсан гласа и Празника.
б. свети коме је наведен Апостол и Јеванђеље: васкрсан 

гласа и светог.161

160 Минеј, Попразништво Мале Госпојине и Крстовадне.
161 Општи минеј.
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Апостол:

Више од два Апостола се не чита. Ако треба да се читају 
три зачала, онда се друго чита као подзачално (без посебног 
завршетка и прекида).162

Б. СУБОТОМ
а. кад је  
1. од Недеље Свих светих до Недеље о митару и фарисеју: 

најпре светог, па редовни дана.
2. од Недеље о митару и фарисеју: обратно (ако свети 

нема наведен Апостол, узима се упокојеним).163 Овако се 
узима и кад је свети са Великим славословљем и Полијелејем. 
Светом са Бденијем: само светог.164

3. у неке суботе чита се нарочити Апостол и редовни:
– у суботу пред и по Крстовдану.
– у суботу пред и по Божићу.
– у суботу пред и по Богојављењу.
Ако у те суботе падне велики свети (са Бденијем), чита 

се Апостол и њему.165

б. кад је : Апостол редовни и упокојеним;166 овако 
и Јеванђеље.

В. НЕДЕЉОМ
– редовни недељни и светог (ако му је указан Апостол у 

Минеју); у недеље после Крстовдана, Божића и Богојављења 
наведених субота (сем недеље пред Божић), затим у недеље 
јулских и октобарских Отаца, чита се редовни и нарочити 

162 Николајевићев Типик, стр. 239-240, и Минеј: Субота пред Божић, 
.

163 Октоих.
164 Октоих пред суботом 1. гласа.
165 Николајевићев Типик, 239.
166 Октоих.
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Апостол (и великог светог ако тад падне), а у недељу 
Праотаца и Недељу пред Божић само нарочити.

Јеванђеље:

Све што је речено за Апостол важи и за Јеванђеље. Сем 
тога: у Недељу праотаца се чита само Јеванђеље 28. недеље 
(ако у недељу Праотаца падне Свети пророк Данило и три 
отрока, онда Апостол и Јеванђеље њима, макар недеља 
Праотаца пала у 27, 29, 30. или 31. недељу; у том случају се 
у 28. недељу чита Јеванђеље недеље у коју су пали Праоци 
(тако и Апостол).

На велике Христове празнике, ма у који дан пали: само 
празнично (редовно Јеванђеље се чита као подзачало дан 
раније);167 исто тако на Богородичине празнике, храмовне и 
свете са Бденијем када падну у седмични дан (кад падну у 
недељу, чита се најпре недељни).168

167 Типик, гл. 7.
168 У  Еванђеља и Апостола наведени су Апостоли и Јеванђеља 

само за 32 недеље, а 33. недеља је Недеља о митару и фарисеју. Но, то 
је речено уопште, јер ако је Васкрс био касније, а идуће године рано 
(други Васкрс у току једне године; зато се вели:  ), Недеља о 
митару и фарисеју неће бити 33. (но 32, 31, 29. или 28.). Тада се Јеванђеље 
сувишних недеља изостављају, а у Недељу о митару и фарисеју и остале 
читају њихова Јеванђеља и Апостоли. 

Но, ако је Васкрс био рано, а идуће године касно (други Васкрс 
изван године; зато се вели:  ), онда Недеља о митару и фарисеју 
неће бити 33. (но, 34. до 38.), тад ће недостајати Јеванђеља:

1. за највише пет седмичних дана после 17. недеље до Крстовадне 
(јер Јеванђеље по Луки почиње после 17. недеље, али тек од понедељка 
по Крстовудне); тад се читају Апостоли и Јеванђеља по увиђавности 
настојатеља (Лазар Мирковић, Литургика I, 287)

2. за седмичне и недељне дане од 32. недеље до Недеље о митару и 
фарисеју: за седмичне дане тада ће се одступити натраг (зато се то зове: 
) одбројивши колико треба дана, па ће се одатле поново читати 
(Типик, 7. јануар шесто ); у недељне, пак, дане читаће се Апостоли 
и Јеванђеља оних недеља у које су читани нарочити а редовни нису: 
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:

Ирмос  се пева: седмичних, недељних и праз-
ничних дана преко целе године.

Не пева се: на Васкрс и Светле седмице, на 12 великих 
празника, њихова Попразништва и Оданија; у те дане (ма 
пали у недељу) пева се Ирмос празника девете песме канона 
с припевом.

На Лазареву суботу, Цвети, Велики четвртак, Велику 
суботу, Преполовљење и његово Оданије, Духове (и до 
Оданија им) пева се Ирмос девете песме без припева.169

На Литургији Светог Василија Великог: уместо  
пева се    (сем на Велики четвртак и Велику 
суботу, кад се пева Ирмос девете песме).

ОДАНИЈЕ

Служба само Празника.
Светог који падне у тај дан служба се врши дан раније. 

Но, на дан Оданија Ваведења служи се и светом, чак ако 
падне у недељу. Такође ако тада падне празник Светог 
Јована Богослова или празник Светих цара Константина и 
царице Јелене, служба се служи и њима.

А. СЕДМИЧНИХ ДАНА
На  : Празника 6,   : 

празника. Прокимен дана. Входа и паримеја нема. Стиховње 

недеља Праотаца (ако није пала у 28. недељу); недеља пред Божић и 
по Божићу и пред Богојављењем. У последње две ако је велика  
читаће се само нарочито Јеванђеље и Апостол. Може недостајати 
Јеванђеље још само за једну недељу; тад се чита 62. зачало по Матеју, 
које се онда на свом месту не чита (По Типику Николајевићевом).

169 Црквени устав.
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стихире: празника. Тропар Празника једанпут. (На Оданије 
Ваведења: светог,   : Празника.)

НА ПОВЕЧЕРЈУ: кондак празника.

НА ПОЛУНОЋНИЦИ: обични тропари и молитва 
 .

НА ЈУТРЕЊИ: на  : тропар Празника 
двапут,   : празника170 (на Оданије Ваведења: 
тропар Празника двапут, : светог  : Празника). 
Седални: Празника. Еванђеља нема.

Канони: Празника први на 8, други на 6171 (на Оданије 
Крстовадне: тропар Празника, канони на 12).

– По 3. песми: седални Празника. По 6. песми: кондак и 
икос Празника.  се не пева, но тропари 9. песме 
с припевима.

Светилан Празника; тако и стихире Хвалитне на 4.
Славословље велико. Тропар Празника једанпут.
На Часовима: тропар и кондак Празника.
На Литургији:
– Блажена са ирмосом,172 девета песма оба канона на 8 (а 

не празнични антифони173).
– По Входу: тропар,   : кондак празника 

(Оданије Ваведења: тропар Празника и светих, : 
кондак светих  : кондак Празника.

– Прокимен и причастан: Празника.
– Апостол и Јеванђеље: на Оданије Христових Празника: 

само дана; на Оданију Богородичиних празника: дана и 
Празника.174

170 Оданије Мале Госпојине.
171 Оданије Мале Госпојине.
172 Преображење.
173 31. децембар.
174 Оданије Мале Госпојине и Крстовадне – Типик; на Оданије 

Ваведења: и светих
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Б.  СУБОТОМ:
све као под А; само на  : : 

празника  : Догматик владајућег гласа (сем на Прет/
Попразништво и Оданије Божића и Богојављења).

В. У НЕДЕЉУ:
– На  : стихире васкрсне 4, Празника 6 

(на Оданије Ваведења, и светог), : Празника  : 
Догматик владајућег гласа.

– На Литији: Празника.
– Стиховње: васкрсне,   : Празника.
– На Благосиљању хлебова:   двапут, и 

Празника једанпут (на Оданије Ваведења:   
трипут).

– НА ПОВЕЧЕРЈУ, ако не буде Бденија: кондак васкр-
сан.175

(Благовестима је Оданије сутрадан по Празнику, а ако 
падну на Лазареву суботу, Велику и Светлу недељу, онда 
немају Оданија.)

– НА ЈУТРЕЊУ:
на  : тропар васкрсан двапут,   : 

Празника.
– даље све васкрсно.
– Канон: васкрсан 4, Богородичин 2 (тако на Оданије 

Мале Госпојине и Крстовадне) и Празника оба на 8.
– По трећој песми: кондак и икос и седалан Празника. 

По шестој песми: кондак и икос васкрсни.
– На деветој песми: .
– Светилан: васкрсан,   : Празника.
– Хвалитне стихире: васкрсне 4, Празника са Славом 

4, : Стихира јеванђелска  :  

175 Јер Типик је предвидео кондак светих само за светог с Полијелејем 
и Бденијем.
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Славословље велико. Тропар васкрсан.

НА ЧАСОВИМА:
– тропар васкрсан, : празника  : часова.
– кондаци: васкрсан и Празника наизменично.

НА ЛИТУРГИЈИ:
– Блажена: васкрсна 6, празника 9. песме на 4.
– По Входу: тропари: васкрсан, Празника, : кондак 

васкрсан  : кондак Празника (на Оданије Ваведења: 
тропар васкрсан, Празника, Светог Климента; кондаци: 
васкрсан, : Светог Климента  : Празника).

– Апостол и Јеванђеље: недељно (и Празника ако је 
Оданије Богородичиног Празника).

Оданије Сретења се помера.



II

ВЕЛИКИ ПОСТ
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ПРИПРЕМНЕ НЕДЕЉЕ:

1. малом светом који падне у недеље: Митара и фарисеја, 
до Сиропусне: чини се служба у петак на Повечерју;1

2. светих с Полијелејем, Бденијем, храмовном, Сретењу 
и његовом Попразнству, служба се меша са васкрсном и 
Триода (по правилу у Марковим главама за Сретење; и 
храмовног светог на крају Типика);

3. на Повечерју Месопусне седмице не узима се канон 
Богородичин (Недеља о блудном сину). Исто тако у седмици 
сирној (сем среде и петка – кад је Повечерје велико).2

        4. Од Недеље месопусне узимају се стиховње стихире
све из Триода.

МЕСОПУСНА СУБОТА:

1. мали свети: служба му се чини на Повечерју 
претходног дана (Триод на крају Недеље о блудном сину);

2. свети с Полијелејем: служба му се врши у петак 
месопусни, а мртвим у суботу.3

3. свети с Бденијем и Сретење: служи им се служба 
месопусне суботе, мртвима истог дана у гробници (ако 
има); ако нема гробнице онда у четвртак месопусни или у 
претходну суботу.4

4. служба Попразнства Сретења ове суботе се 
изоставља.5

1 Типик, гл. 49.
2 Типик.
3 Црквени устав, 45.
4 Типик.
5 Црквени устав, 45.
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•  Сиропусне седмице почиње употреба Триода. У уторак 
и четвртак Велико повечерје. (Уместо  : тропари 
дана и храма,    с Малог повечерја.) У среду 
и петак на Јутрењу: , и тројични гласа.

Канони: • Октоиха 6, Минеј 4, Триода 4; за које песме 
има трипеснец: Триода 6, трипеснец 8, на крају тих песама 
ирмоси трипеснеца. (Изоставља се канон Октоиха и 
Минеја.6)

Часови посни заједно су с Вечерњом – све с молитвом • 
Светог Јефрема.

Ако у среду и петак те седмице падне свети с • 
Полијелејем, служи му се служба дан раније.7

Полијелеј престаје у недељу Сирну, и не узима се • 
(осим кад у недељу падне свети с Полијелејем и Бденијем) 
до Крстовадне.8

У недељу Блудног сина, Месопусну и Сиропусну, • 
после 134. и 135. псалма, додаје се 136. псалам:   
.9

Опште напомене

На свим службама (Вечерњи, Повечерју, Полуноћ-• 
ници, Јутрењи, сваком Часу) долазе молитве Светог Јефреме 
Сирина, с три поклона велика, 12 малих са   , 
и на крају један поклон велики све уз све три молитве. На 
Деветом часу чинимо само три поклона велика уз молитве 
Светог Јефрема Сирина.10 Поклона нема суботом и недељом. 
Престају у петак после Пређеосвећене литургије.11

6 Типик.
7 Правило за Обретења.
8 Триод.
9 Ирмологија после Пасхалног правила.
10 Црквени устав, 48.
11 Триод, петак Прве недеље поста.
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Велики покло• н: …     
       ...12

По Уставу Лавре Светог Јована Златоустог у Светој • 
Гори,13 велики поклон се врши тако да се коленима и рукама 
и главом додирне земља.14 И по Јиречеку, у три такта: прво се 
падало на колена, па на руке, и најзад се челом додиривала 
земља.15

„…при сваком сагибању колена и опет устајању, • 
ми самим чином показујемо да смо због грешности наше 
пали на земљу; а по човекољубљу Онога Који нас је створио 
позвани смо опет на небо“.16

Светим који падну у суботе и недеље Великог поста • 
служба се врши у петак и недељу на Поверечју17 (но, тако 
само у суботе прве и пете недеље Поста, јер се у друге суботе 
канон Минеја узима на Јутрењи).

Од понедељка Друге недеље на Повечерју читају се • 
службе малих светих који ће пасти у Лазареву суботу и 
даље до Томине недеље.18

Ако ко умре Чисте недеље, трећина (Парастос) бива • 
тек у петак 1. недеље Поста увече. На Теодорову суботу 
му је Литургија, а деветина у суботу Друге недеље Поста. 
Петдесетница бива тачно у који падне дан. Заупокојена 
литургија бива тек од Томине недеље.19

Ако Сретење или Обретење падне у понедељак Прве • 
недеље Поста (Сретење најдаље тад може пасти), служба 
им се чини у Недељу сиропусну.20

12 Типик, гл. 49: Чисти понедељак:  .
13 Написао игуман Кирил 1910. године – превео отац Јустин, стр. 105.
14 Исто: Новаја скрижаљ, 92.
15 Историја Срба, 272, напомена 98.
16 Свети Василије Велики, Поука 91.
17 Триод, петак 1. недеље Поста по Вечерњи.
18 Триод, понедељак 2. недеље Поста: најпре канон Богородици 

Октоиха, па светог.
19 Триод, Недеља сирна после Вечерње; Типик.
20 Триод.
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Ако Обретење падне у који други дан те седмице, • 
онда служба бива на Теодорову суботу или у Недељу 
сиропусну.21

Октоих•  се, сем суботом и недељом, уз Велики пост 
не узима.22

Света четрдесетница се завршава петком уочи • 
Лазареве суботе.23

На Велику среду по Пређеосвећеној литургији, • 
поклони престају (у цркви; у келијама до Великог петка); 
али у Типику су предвиђени и на Велику среду на Малом 
повечерју.

Псалтир•  се не чита од Велике среде (сем 17. катизма 
на Статијама на Велику суботу), и Повечерје је мало.24

Уочи среде четврте седмице (Преполовљење Поста) • 
узимају се на   само стихире из Триода, а 
такође и канон на Јутрењу. Служба светом који падне у ту 
среду узима се на Повечерју.25

ВЕЧЕРЊА

У седмичне дане Великог поста, Вечерња се служи 
одмах после часова и Изобразитељне.26

Катизме:

А. СЕДМИЧНИХ ДАНА:
1. мали свети: осамнаеста.
21 Типик.
22 Типик.
23 Црквени устав, 55.
24 Црквени устав, 57; Типик: Велика среда.
25 Типик; Триод.
26 Црквени устав, 47.
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2. свети с Полијелејем: уочи понедељка:  ; 
уочи осталих: осамнаеста.27

Б. УОЧИ СУБОТЕ: на Пређеосвећеној литургији: осам-
наеста

В. УОЧИ НЕДЕЉЕ:  .
После Вечерње Велике среде до Томине недеље Псалтир 

се не чита.28

На   стихире:

А. СЕДМИЧНИХ ДАНА
1. мали свети: Триода 3, Минеја 3, : светог  : 

богородичан или крстобогородичан по гласу Славе светог. 
Ако свети нема Славе,   : богородичан или 
крстобогородичан из Минеја.

Уочи среде Крстопоклоне: све Триода, а светог из 
Минеја чита се на Повечерју. Тако и у среду Пете недеље.

2. два мала света: стихире другог светог се узимају на 
Јутрењу на Хвалитне.29

3. свети с Полијелејем и Бденијем: Триод 6, светих 4, 
: светог  :  богородичан васкрсан по гласу Славе; 
Вход, Прокимен Триода, Паримије Триода и светог.30

Б. СРЕДОМ И ПЕТКОМ
I. кад ће бити Литургија пређеосвећених дарова:

27 Служба Обретења.
28 Типик, гл. 27.
29 Триод, Чисти понедељак.
30 Обретење и Младенци.
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А. СРЕДОМ:
стихире самогласне Триода 2, мученична Триода 1, 

подобне Триода 3, светог из Минеја (сутрашњег) 4, : 
светог  : богородичан по гласу Славе (ако свети 
нема Славе:   : богородичан из Минеја). Ако је 
свети с Полијелејем,31 онда светог с Полијелејем 4, а стихире 
с   светог сутрашњег узимају се сутра на 
Хвалитне.32 Ако свети тога дана има Апостол и Јеванђеље: 
Вход са Јеванђељем, иначе са кадионицом. Паримије 
Триода (ако је сутрадан свети с Полијелејем и Бденијем: 
онда и светог из Минеја), по  : одмах , 
Прокимен Апостола, па Апостол и Јеванђеље, и даље 
Литургија пређеосвећих дарова.

Б. ПЕТКОМ:
1. мали свети:
– Прве недеље Поста: стихире самогласне Триода 2, 

мученичне владајућег гласа из Октоиха 4, Светог Теодора 
(из Триода) 4, : Теодора  : Догматик владајућег 
гласа.

– недеље Друге, Треће и Четврте: самогласне Триода 2, 
мученичне гласа из Октоиха 4, Минеја 4, : светога (ако 
нема: мертвен са стиховњих Октоиха)),  : Догматик 
владајућег гласа.33

2. свети с Полијелејем:
– уочи суботе Прве недеље, служба му се меша с 

триодским и Светог Теодора.
– уочи субота Друге, Треће и Четврте. недеље: само 

служба светог (мртвима се изоставља).
– у Пету суботу: само Богородици (служба светих с 

Полијелејем се преноси у уторак те недеље).34

31 Обретење и Младенци.
32 Минеј, Обретење.
33 Триод, суботе Друге недеље.
34 Типик, 24. фебруар.
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II. ако неће бити Пређеосвећена литургија
а. у среду: на   стихире из Триода и 

Минеја 6,   : богородичан из Минеја.
б. у петак: мученична 3, Октоиха гласа, светог из 

Минеја 3, : светога ако има; ако нема: мертвен (са 
стиховњих),35  : Догматик владајућег гласа.

В. УОЧИ НЕДЕЉЕ:
васкрсне 6, Триода 4, : Триода  : Догматик 

гласа.

Г. У НЕДЕЉУ УВЕЧЕ:
1. мали свети: покајне владајућег гласа са стиховњих 

Вечерње 2 и понедељка Јутрење 2, Триода 3, Минеја 3, : 
светог (из Минеја ако има),  : богородичан по гласу 
Славе; ако свети нема Славе:   : богородичан из 
Минеја. Тако све до 5. недеље Поста.36

2. свети с Полијелејем: Триода 4, светог 6, : светог 
 : Догматик по гласу Славе.

Вход

Недељом, на Вечерњи, због великих Прокимена: увек 
бива Вход.

Прокимен:

А. СЕДМИЧНИХ ДАНА: прокимени паримија из 
Триода.

Б. УОЧИ НЕДЕЉЕ:  .

35 Триод, суботе Друге недеље Поста.
36 Триод, Недеље сиропусне увече.
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В. У НЕДЕЉУ УВЕЧЕ: Велики прокимен:   и 
 .

По Прокимену не узима се Сугуба јектенија, но одмах: 
 ;37 и кад је свети с Полијелејем, по Входу: 
 .

Стиховње стихире:

А. СЕДМИЧНИХ ДАНА:
1. мали свети: Триода, : светог (ако има)  : 

богородичан по гласу Славе (с краја Минеја); ако нема: 
  : Триода.38

2. свети с Полијелејем и Бденијем: Триода, : светог 
 : богородичан по гласу Славе.39

Б. СРЕДОМ И ПЕТКОМ кад се не служи Пређеосвећена 
литургија: самогласне 2, мученична 1 (писане у Триоду на 
 ); петком: мученична четврта са  
 Октоиха гласа, јер се прве три мученичне узимају 
на  ,   : богородичан Октоиха 
гласа (са стиховњих).40

В. УОЧИ НЕДЕЉЕ: васкрсне, : Триода  : 
богородичан васкрсан по гласу Славе.

37 Типик, гл. 49.
38 Недеља сиропусна.
39 Триода, Младенци.
40Триод, среда Прве недеље Поста после Пређеосвећене литургије.
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Тропари:

А. СЕДМИЧНИХ ДАНА
1. мали свети:  , и остали из Часловца.
2. свети са Полијелејем: тропар светог,   : 

богородичан васкрсан по гласу тропара (тако и у недељу 
увече); потом: јектенија:   : 3 метаније с 
молитвама Светог Јефрема Сирина, и Отпуст.41

Б. УОЧИ СУБОТЕ (ако не буде Литургија пређе-
освећених дарова)

1. Прва седмица Поста:  , ,  :  
 .

2. Друга, Трећа и Четврта седмица Поста:  
  , :    ,  : 
 .42  Ако тада падне Обретење или Мученици, по 
правилу у Марковим главама.

3. у седмице Прве до Пете: на Вечерњи: по молитвама 
Светог Јефрема Сирина одмах:    : и 
Отпуст.43

ПОВЕЧЕРЈЕ:

А. СЕДМИЧНИХ ДАНА
1. мали свети: Повечерје је велико с каноном: Прве 

недеље: великим; од Друге недеље Поста: Богородичиним 
Октоиха и Минеја светих који падну од Лазареве суботе 
до Томине недеље; тад је по трећој песми: кондак и седалан 

41 Триод, Обретење.
42 Типик, субота Прве и Друге недеље.
43 Недеља сиропусна.
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Минеја; по шестој песми: седалан Богородичин. После 
канона: .44

2. свети са Полијелејем: Велико повечерје; по првом 
Трисветом: тропар светога,   : богородичан 
васкрсан по гласу тропара; по другом Трисветом: обични 
тропари; уместо  : кондак светога.45

3. уочи понедељка: Повечерје мало ако је уочи недеље 
било Бденије, тада без канона Богородици.46 Мало повечерје 
је у Среду акатистну пре Бденија. На Малом повечерју, 
после    : читају се молитве Светог Јефрема 
Сирина с поклонима.47 Где је у Часловцу предвиђен возглас: 
  , ту се и говори, а не:   
;48 тропари су на Малом повечерју обични.49

Б. УОЧИ СУБОТЕ:
Велико повечерје (Уочи Суботе акатистне: Мало 

повечерје, без поклона).
После првог Трисветог:
Прве недеље: тропар светог,   : богородичан 

(  ).
– од Друге до Пете недеље: тропари   

 , :    ,  :  
.

– после другог Трисветог: обични у Часловцу.
– по трећем (уместо:  ):
– Прве недеље Поста: кондак мученика.
– од Друге до Пете недеље: тропари  .50

44 Типик, понедељак 2. недеље Поста.
45 Црквени устав, 50.
46 Триод.
47 Недеља сирна после Вечерње.
48 Типик.
49 Недеља сиропусна.
50 Типик, субота Прве недеље Поста.
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В. УОЧИ НЕДЕЉЕ: ако је Бденије, нема Повечерја; ако 
нема бденија, свакако Мало повечерје.

Г. НЕДЕЉОМ И ПРАЗНИКОМ: Мало повечерје.
На Великом повечерју (сем уочи суботе), уместо 

Отпуста узима се молитва: Владико многомилостиве.51

ПОЛУНОЋНИЦА

А. СЕДМИЧНИХ ДАНА:
све као ван Поста, само на свом месту читају се молитве 

Светог Јефрема Сирина с поклонима.

Б. СУБОТОМ И НЕДЕЉОМ: као и ван Поста.

ЈУТРЕЊА

По почетном возгласу: :   
12 пута, па 19. и 20. псалам (суботом и недељом без 
Трисветога).

По Великој јектенији:

А. СЕДМИЧНИХ ДАНА:
1. мали свети:  владајућег гласа, и тројични 

тропари (с краја Триода).
2. свети са Полијелејем и Бденијем:  , тропар 

светог двапут,   : богородичан васкрсан по гласу 
тропара.52

51 Црквени устав, 47.
52 Обретење.
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Б. СУБОТОМ:
1. мали свети:
– Прве седмице:  , тропар Светог Теодора 

двапут,   : богородичан васкрсан по гласу 
тропара.

– Друге, Треће и Четврте седмице:  2. гласа, 
тропар:      (двапут), :  
  ,  :  .

2. свети с Полијелејем и Бденијем:
– Прве седмице: меша се служба са службом Светог 

Теодора
– Друге, Треће, Четврте и Пете седмице:  , 

тропар светог двапут,   : богородичан васкрсан 
по гласу тропара (служба покојним се изоставља).

В. НЕДЕЉОМ:
1. мали свети: служба васкрсна и Триода.
2. свети с Полијелејем и Бденијем: по правилу за 

Обретење.

Катизме:

А. СЕДМИЧНИХ ДАНА:
– мали свети и свети с Полијелејем: три катизме по 

пропису.

Б. СУБОТОМ:
– Прве седмице: две катизме.
– Друге, Треће, Четврте и Пете седмице: 1. и 17. 

катизма.

В. НЕДЕЉОМ:
– две и 17. катизма
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Седални:

А. СЕДМИЧНИХ ДАНА:
1. мали свети: први седалан владајућег гласа с краја 

Триода (ако свети има кондак: мученичан гласа се онда 
пева на првом седалну с припевом:  ).53

– Други и трећи седалан из Триода: дана. Седални долазе 
одмах после завршетка катизме (нема Мале јектеније).

2. свети с Полијелејем: прва два седална Триода, без 
јектенија; по трећој катизми: мала јектенија и оба седална 
светог; Полијелеј, итд.54

Б. СУБОТОМ:
1. мали свети: 
– Прве седмице: два седална Триода.
– Друге, Треће и Четврте седмице: један седалан састављен 

од три мученична Октоиха гласа (други мученичан првог 
седална, први и други 2. седална с припевом:  ; 
па мертвен са припевом: ,  :   : 
богородичан први владајућег гласа),55 па 17. катизма, делећи 
је на пола. После првог дела: јектенија за упокојене; после 
другог дела: тропари по Непорочни:  : потом 
Мала јектенија за упокојене;   : и псалам 
50.56

2. свети с Полијелејем: све светог.
3. по Псалму 50: молитва  . (Суботом се не 

узима сем Лазареве суботе све до Велике среде закључно).

53 Триод.
54 Правило за Обретење.
55 Типик, субота Друге недеље.
56 Типик, субота Друге недеље.
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Канони:

А. СЕДМИЧНИХ ДАНА:
1. мали свети:
– Канони Минеја и Триода: за које песме има трипеснец, 

а за које нема, само Минеја.57

– Ирмоси 3. и 6. песме Минеја не узимају се испред тих 
песама, него одмах стихови Ирмологије уз тропаре.

– у среду четврте седмице: Канон Крста с трипеснецем, 
а ирмоси се певају на крају тих песама,58 сем: у среду, кад има 
трипеснец треће песме, чији се Ирмос узима на крају те песме; 
и у суботу, кад има четверопеснец четврте песме.

По трећој песми: седалан с богородичиним или крстобого-
родичиним светог.

По шестој песми: кондак с икосом светог; ако свети нема 
кондак: мученичан гласа Триода (налази се после првог седална 
гласа).

– У среду Четврте седмице: седалан и кондак с икосом 
Крста.

2. два света, оба с канонима: оба се читају као један, с 
ирмосом на 6.59 3. свети с Полијелејем и Бденијем: канон Минеја 
8, Катавасија  ; за које песме има трипеснец: Минеја 
6, Триода 8, Катавасија Триода.60

Б. СУБОТОМ:
1. мали свети:
– Прва седмица: храма и Светог Теодора.
– Друге, Треће, Четврте и Пете седмице: храма Христовог 

и Богородичиног, Минеја 4, храма светог 6.

57 Триода, Чисти понедељак.
58 Триода, Чисти понедељак.
59 Црквени устав, 48.
60 Црквени устав, 50.
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(Ирмос и један тропар без стиха: стихови од:  
 . Претходни стихови до 6. песме не узимају 
се;61 за које песме има трипеснец: Минеја и Триода (канон храма 
се изоставља).62

По трећој песми: Мала јектенија обична.
– Прве седмице: седални светог.
– Друге, Треће, Четврте и Пете седмице: кондак и икос 

светог. 
По шестој песми:
– Прве седмице: Јектенија обична; кондак и икос 

светог.
– Друге, Треће, Четврте и Пете седмице: Мала јектенија 

за упокојене, кондак и икос за упокојене.63

2. свети с Полијелејем:
– Прве седмице: Канон светог и Светог Теодора, оба на 

8, Катавасија  .
– по трећој песми: кондак и икос и седални светог и 

седални Светог Теодора.
– по шестој песми: кондак и икос Светог Теодора.
– Друге, Треће, Четврте и Пете седмице: само светог с 

обичном Јектенијом.
– у недељу Четврту и Пету: по трећој песми: кондак 

светог; по шестој песми: кондак васкрсан.

Катавасија:
1. у Недељу Митара и фарисеја, кад падне:
а. пре Светог Саве: Богојављенска.
б. од Светог Саве до 9. фебруара: Сретењска.
в. иза Оданија Сретењског (9. фебуара): Благовеш-

тенска.64

61 Триод,  друга субота.
62 Теодорова субота, Друге недеље.           
63 Типик.
64 Типик, Николајевић.
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2. у Недељу Блудног сина:
– ако падне пре Сретења, у његово Прет/Попразништво, 

на само Сретење или Оданије му: Сретењска, по Празнику 
(од 10. фебруара): Триодска.

3. у недеље Месопусну и Сиропусну:
– ако падну пре Сретења, у његово Прет/Попразништво 

или по Оданију.
– Триодска; ако падне на само Сретење или Оданије му: 

Сретењска.
– субота Месопусна и Сиропусна, ако падну на Сретење 

или Оданије му: Сретењска.
– Субота месопусна, ако падне пре Сретења, у његово 

Прет/Попразништво или по Оданију му: Триодска.
– Субота сирна:
– ако падне у Претпразништво Сретења: Триодска.
– на само Сретење, Попразништво му и Оданије: 

Сретењска.
4. у Прву и Трећу недељу Поста, Лазареву суботу, Цвети 

и Страсне седмице: Катавасија Триода
5. у недеље Другу, Четврту и Пету Поста, затим у 

седмичне дане (и суботе) целе Четрдесетнице кад у њих 
падне свети који се празнује: Катавасија Благовештенска.

Одређени стихови из Ирмологије читају се пре ирмоса 
(сем за шесту песму); затим, уз ирмос и тропар. Стихови 
друге песме читају се пре ирмоса, а уз ирмос и тропар чита 
се припев:      . Од Великог 
понедељка, припев:       уз све 
песме.

: узима се седмичних дана (и суботом) кад је 
мали свети.
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Светилан:

А. СЕДМИЧНИХ ДАНА:
1. мали свети: Светилан гласа из Триода.
У среду Четврте седмице: гласа, : Крста  : 

Крста.
2. свети с Полијелејем: светилан светог,   : 

богородичан његов.

Б. СУБОТОМ:
– Прве седмице:
1. мали свети: Светог Теодора,   : 

богородичан.
2. свети с Полијелејем: светог, : Светог Теодора,  

: богородичан његов.
– Друге, Треће, Четврте и Пете седмице:
1. мали свети: светилан Октоиха писан у Триоду после 

канона.
2. свети с Полијелејем: само њему.

В. НЕДЕЉОМ:
 – као и ван Поста.

Хвалитне стихире:

А. СЕДМИЧНИХ ДАНА:
1. два мала света сваки са стихирама на  

, другог светог се узимају на хвалитне.65

2. свети с Полијелејем: стихире њему.

Б. СУБОТОМ:
– Прве седмице: Светог Теодора; ако је свети с Полије-

лејем: светог и Светог Теодора, : Светог Теодора  
:    .

65Триод, Чисти понедељак.
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Потом: Велико словословље.
– Друге, Треће, Четврте и Пете седмице:
1. мали свети: Октоиха гласа 4, : самогласан  

: богородичан.
2. свети с Полијелејем: само њему.

Стиховње стихире:

А. СЕДМИЧНИХ ДАНА:
1. мали свети: Триода, : светог (ако има)  : 

богородичан по гласу Славе (с краја Минеја); ако свети 
нема Славе: Триода.

2. свети с Полијелејем и Бденијем: Триода, : светог 
 : богородичан Триода.

Б. СУБОТОМ:
мали свети
– Прве седмице: Светог Теодора
– Друге, Треће, Четврте и Пете седмице: мученични и 

мертвени владајућег гласа,   : богородичан.

Тропари:

А. СЕДМИЧНИХ ДАНА:
1. мали свети:   двапут: : па   

: и даље по Часловцу.
2. свети с Полијелејем:   једанпут: па : 

тропар светога,   : богородичан васкрсан по 
гласу тропара.

Б. СУБОТОМ:– Прве седмице:
1. мали свети:   једанпут, тропар Светог 

Теодора,   : богородичан васкрсан по гласу 
тропара.
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2. свети с Полијелејем: по Великом славословљу: 
тропар светог, : Светог Теодора  : богородичан 
васкрсан по гласу последњег тропара.

– Друге, Треће, Четврте и Пете седмице:
1. мали свети:   једанпут; по :  

  , :    ,  : 
 .66

2. свети с Полијелејем: по Великом славословљу: 
тропар светог,   : богородичан васкрсан по 
гласу тропара.

В. НЕДЕЉОМ: васкрсни.

ЧАСОВИ:

Први час се служи одмах по молитвама Светог Јефрема 
Сирина на Јутрењи: : и 3 псалма;  : 
  :   :  , понављајући 
стихове; а последњи три пута. У понедељак и среду 
Крстопоклоне недеље, уместо:  :  : 
с поклоњењем Крсту, као и у Недељу крстопоклону пева 
се и стихира67 Овако је поклоњење и у петак после Часова 
кад се уноси крст68. По Трисветоме, и на осталим Часовима, 
кондак Крсту.69 Остало по Часловцу.

На крају Првог часа, ако неће бити Отпуст, не чита 
се , него   дванаест пута: потом 
 .

Трисвето увек долази пред Отпуст (на крају Вечерње 
и на крају Изобразитељне кад ће бити Литургија 
пређеосвећених дарова.)

66 Типик.
67 Среда 4. недеље Поста.
68 Триод.
69 Триод, понедељак.
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На Шестом часу, паримеј.
Девети час се чита после Шестог, а иза њега Изо-

бразитељна. На свим Часовима уз молитве Светог Јефрема 
Сирина: три метаније, 12 малих и 1 велика, а на Деветом 
часу само три велике метаније.

Свети с Бденијем: тропар светог,   : часова. 
По Трисветоме: кондак светог. По    . 
: три велика поклона са молитвом Св. Јефрема 
Сирина:  .70 По    : возглас на 
сваком Часу је:  .

Ако ће иза Шестог часа бити Отпуст: по молитви:  
  : Отпуст.71

ИЗОБРАЗИТЕЉНА

Изобразитељна долази иза Деветог часа, без изобра-
зитељних псалама; но одмах:    и: , 
које се – кад је мали свети – пева; а свети с Полијелејем – 
чита.72

 После кондака: 40 пута  :  
 : : и молитве Светог Јефрема Сирина, 
с поклонима; па одмах: , и псалам 103; и даље 
Вечерња.

 Кондаци: храма Христова, дневни, храма светог, 
светог редовног, :    : храма 
Богородичног или .

 Свети с Полијелејем:  (стихови) се не певају, 
него читају. По  : кондаци храма Христова 
или храма светог, :    : храма 
Богородичиног или .

70 Минеј, 24. фебруар.
71 Типик, Москва 1854, л. 417а.
72 Минеј, 24. фебруар.
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 Средом и петком (кад ће бити Пређеосвећена 
литургија), на крају Изобразитељне, по молитвама Светог 
Јефрема Сирина: :   12 пута: 
 : па  (без   ), и 
Отпуст;73 онда  : псалам 103; и даље 
Литургија пређеосвећених дарова.

ЛИТУРГИЈА

Пуна Литургија (Златоустова и Василија Великог) 
уз Велики пост бива само суботом и недељом; затим на 
Благовести било када да падну.

– ПРЕКО НЕДЕЉЕ:
1. средом и петком: Литургија Пређеосвећених дарова
2. осталих седмичних дана (понедељак, уторак, 

четвртак) не служи се Литургија, сем у Четвртак акатистни 
кад се служи Литургија пређеосвећених дарова.74

3. ако у седмичне дане падне свети с Полијелејем и 
Бденијем:75 служи се Литургија пређеосвећених дарова76 
(сем у среду и петак Сирне недеље; понедељак, уторак 
и четвртак Прве недеље Поста кад се не служи никаква 
Литургија, него се служба Обретења и Младенаца преноси 
у Недељу сирну и суботу Прве недеље Поста).77

На Литургији пређеосвећених дарова, по 103. псалму 
и Великој јектенији: катизма осамнаеста на три Славе; по 

73 Велики понедељак.
74 Триод.
75 Обретење, 24. фебруара, и Младенци, 9. марта.
76 На  : Триода 6 и светог с Полијелејм 4 (а сутраш-

њег светог, сутра на Јутрењу на Хвалитне), : светог  : (крсто)
богородичан.

77 Црквени устав, 49.
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свакој Слави: Мала јектенија. Стихире на   
види на Вечерњу (у Среду акатистну само Триода).

Ако не буде Литургија пређеосвећених дарова: види 
правила на Вечерњи.

По  : три поклона уз молитве Светог 
Јефрема Сирина.78 Исто тако, по преносу Светих дарова 
(тад и монаси:  ).79

 На   : 1 поклон; на   
 3 поклона.80

 Ако се на светог с Полијелејем служи Литургија 
пређеосвећених дарова, онда је Вход с Јеванђељем; по  
, 3 поклона велика;81 чита се одмах Апостол и 
Јеванђеље.82

Блажени:
А. СУБОТОМ:
– Прве седмице Поста: трећа и шеста песма канона 

Светог Теодора (ако тад падне и свети с Полијелејем: трећа 
песма канона светога на 4, и Светог Теодора шеста песма 
канона на 4).

– Друге, Треће, Четврте и Пете седмице:
1. мали свети: блажени гласа на 6; у Суботу акатистну 

(Пете седмице Поста): од треће и шесте песме канона 
Акатиста

2. свети с Полијелејем: трећа и шеста песма Канона 
светог на 8.83

Б. НЕДЕЉОМ: као и ван Поста.
78 Правило за Обретење.
79 Типик; Триод.
80 Типик, петак Прве седмице Поста.
81 Види: Минеј за Обретење.
82 
83 По Типику:     односи се ваљда на Прокимен, 

Апостол и Јеванђеље.
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Тропари и кондаци по Входу:

А. СУБОТОМ:
– Прве седмице Поста:
1. мали свети: тропар Светог Теодора, : кондак 

његов  : Триода:   (овако и у 
петак Прве недеље по Заамвоној молитви после Молебна 
Светом Теодору).84

2. свети с Полијелејем и Бденијем: тропар светог, 
па Светог Теодора, : кондак светог  : храма 
Христова или Богородичина или .85

– Друге, Треће и Четврте седмице:
1. мали свети:    ,  

  ..., :  ,  :   .86

2. свети с Полијелејем: тропар светог,   : 
кондак светог.

– Пете седмице: тропар Акатиста,   : 
 .

84 Триод.
85 Правило за Обретење.
86 Триод.
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А. БОЖИЋНИ И ПЕТРОВСКИ ПОСТ:

а. понедељком, средом и петком: без уља и вина.
б. уторком и четврток: уље и вино.
в. суботом и недељом: риба, уље и вина.
– Ако у понедељак, уторак и четвратк падне свети са 

Великим славослословљем, разрешава се на рибу. У среду 
и петак, само уље и вино.

– На храмовног светог или светог са Бденијем, у среду 
и петак разрешава се риба.1

– Од 20. децембра (искључно) не разрешава се риба ни 
суботом ни недељом.2

Б. ВЕЛИКИ ПОСТ:

а. понедељком Прве седмице не једе се; исто тако и у 
уторак; у среду, после Литургије пређеосвећених дарова, 
поставља се хлеб, јело од поврћа и укроп (топла вода) с 
медом. (По Евергетидском типику, не једе се само први дан 
Чисте седмице, а у друге дане њене: хлеб, сочиво квашено 
водом, сирово зеље и поврће).3

б. суботом и недељом: разрешава се на уље и вино (У 
Хиландарском типику и октоподе)

в. осталих седмица: пет дана сухоједење (без уља и 
вина)

г. на празник Првог и Другог обретења главе Претечине 
1 Типик, гл. 33.
2 Типик, гл. 48.
3 В. Ћоровић, Списи Светог Саве, 63.
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(24. фебруара) и Четрдесет мученика (9. марта): два јела са 
уљем и вино; ако падну у среду или петак: само вино, без 
уља. (Падну ли у који дан Прве седмице поста, служба им 
се преноси у Сирну недељу или Теодорову суботу.)

д. на уље и вино разрешава се дан уочи Благовести и 
појутарје тог Празника (ако падну до 6. недеље у уторак, 
четвртак, суботу и недељу), такође и четвртак Акатисне 
недеље (а у петак само на вино), но:    
 .

ђ. на Лазареву суботу: икра.4

е. на Цвети: риба и вино.
ж. на Велики четвртак: јело с уљем и вино.5

з. на Велику суботу: вино.6

– Риба се разрешава на Благовести ако падну до 
Велике недеље; ако падну од Великог понедељка до Великог 
четвртка: на уље и вино; на Велики петак: само на вино; на 
Велику суботу: само диаклизма пред црквом,7 и на Цвети.

(Монах који својим лакомством разори свету 
Четрдесетницу једући рибу, сем Благовести и Цвети, да се 
не причести на Пасху; но да се каје друге две недеље уз 300 
поклона дневно.)8

В. ГОСПОЈИНСКИ ПОСТ:

4 Типик, гл. 49.
5 Студијски типик: вино.
6 По грчким и црквенословенским Типицима, на Велику суботу, 

по отпусту Литургије даје се братији хлеба, по шест смокава или урми 
и чаша вина.

7 Типик Евергетидски.
8 Типик, гл. 32.
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а. понедељак, среда и петак: сухоједење.
б. уторак и четвртак: кување без уља.
в. субота и недеља: уље и вино.
– на Преображење: риба.9

Г. НА КРСТОВДАН И УСЕКОВАЊЕ: уље и вино, без 
рибе.10

Д. СРЕДА И ПЕТАК ПРЕКО ГОДИНЕ: као уз Петров 
пост (без уља и вина).

9 Типик, гл. 33.
10 По српским рукописима: без уља – Дечански рукопис, Требник XVI 

..., бр. 70.
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