Поредак јутрења
Ако је Св. четрдесетница, по возгласу свештеника: "Благословен Бог наш...",
говоримо: "Трисвето", "Оче наш...", "Јер је твоје царство...",

"Господе помилуј" 12 пута, "Ходите поклонимо се..." и псалми 19 и 20.
Ако није Св. четрдесетница, по возгласу свештеника: "Ходите поклонимо се..." и

псалми 19 и 20, "Слава и сада...", "Трисвето", "Оче наш...", "Јер је твоје царство..."
Онда тропари: "Спаси, Господе, народ твој...",

Слава: "Уздигавши се на крст по својој вољи..." И сада: "Заштитнице моћна..."

Свештеник: Помилуј нас, Боже, по великој милости својој, молимо Ти се
услиши и помилуј.
Народ: Господе, помилуј. (трипут)
Свештеник: Још се молимо за благоверни и христољубиви род наш.
Народ: Господе, помилуј. (трипут)
Свештеник: Још
се
молимо
за
најсветијега
Патријарха
(или
високопреосвештенога Митрополита, или преосвештеног Епископа) нашега
(име).
Народ: Господе, помилуј. (трипут)
Свештеник: Још се молимо за сву браћу и за све Хришћане.
Народ: Господе, помилуј. (трилут)
Свештеник: Јер си милостив и човекољубив Бог и Теби славу узносимо, Оцу и
Сину и Светоме Духу, сада и увек н у векове векова.
Народ: Амин.
Народ: Именом Господњим благослови, оче!
Свештеник: Слава светој и једносуштној и животворној и нераздељивој
Тројици, свагда, сада и увек и у векове векова.
Народ: Амин.
Онда се чита шестопсалмије са сваком пажњом и страхом Божијим,

јер разговарамо са самим Христом Богом нашим, молећи се за своје грехе.

За време читања прва три псалма, свештеник гологлав, говори тихо молитве јутрење,
стојећи пред Часном трапезом, а задруга три пред царским дверима.
МОЛИТВА 1: Благодаримо Ти, Господе Боже наш...

МОЛИТВА 2: Од ноћи јутрењује дух наш κ Теби, Боже наш...

МОЛИТВА 3: Од ноћи јутрењује дух наш κ Теби, Боже, јер...
МОЛИТВА 4: Владару Боже свети и несхватљиви, Ти си...

МОЛИТВА 5: Ризницо добара, непресушни изворе, Оче свети...
МОЛИТВА 6: Благодаримо Ти, Господе Боже спасења наших...

МОЛИТВА 7: Боже и Оче Господа нашега Исуса Христа, Ти си...

МОЛИТВА 8: Господе Боже наш, Ти си одагнао дремежну тромост...
МОЛИТВА 9: Запали у срцима нашим, човекољубиви Владико...

МОЛИТВА 10: Господе Боже наш, Ти си људима подарио отпуштење...
МОЛИТВА 11: Боже, Боже наш, Ти си вољом својом створио...

МОЛИТВА 12: Славимо, хвалимо, благосиљамо и благодаримо Теби...
Онда ђакон, или свештеник, говори велику јектенију.

Ђакон: У миру Господу се помолимо.
Народ: Господе, помилуј.
Ђакон: За вишњи мир и спасење душа наших, Господу се помолимо.
Народ: Господе, помилуј.
Ђакон: За мир свега света, за непоколебљивост светих Божјих Цркава, и
сједињење свих, Господу се помолимо.
Народ: Господе, помилуј.
Ђакон: За овај свети храм, и за оне који са вером, побожношћу и страхом
Божијим улазе у њега, Господу се помолимо.
Народ: Господе, помилуј.
Ђакон: За најсветијега Патријарха (или високопреосвештенога Митрополита,
или преосвештеног Епископа) нашега (име), за часно презвитерство, у Христу
ђаконство, за сав клир и верни народ, Господу се помолимо.
Ђакон: Господе, помилуј.

Ђакон: За благоверни и христољубиви род наш и за Православне Хришћане,
да им Господ Бог помогне и да одоле сваком непријатељу и противнику,
Господу се помолимо.
Народ: Господе, помилуј.
Ђакон: За овај град (или: за ово село; или: за свету обитељ ову), за сваки град,
крај и оне који вером живе у њима, Господу се помолимо.
Народ: Господе, помилуј.
Ђакон: За благорастворење ваздуха, за изобиље плодова земаљских и
времена мирна, Господу се помолимо.
Народ: Господе, помилуј.
Ђакон: За оне који плове, за путнике, болеснике, паћенике и сужње, и за
њихово спасење, Господу се помолимо.
Народ: Господе, помилуј.
Ђакон: Да нас избави од сваке невоље, гњева, опасности и нужде, Господу се
помолимо.
Народ: Господе, помилуј.
Ђакон: Заштити, спаси, помилуј и сачувај нас, Боже, благодаћу твојом.
Народ: Господе, помилуј.
Ђакон: Поменувши пресвету, пречисту, преблагословену, славну Владичицу
нашу Богородицу и Приснодјеву Марију са свима Светима, сами себе и једни
друге и сав живот свој Христу Богу предајмо.
Народ: Теби, Господе.
Свештеник: Јер Теби приличи свака слава, част и поклоњење, Оцу и Сину и
Светоме Духу, сада и увек и у векове векова.
Народ: Амин.
И почиње се певати: "Бог је Господ и јави се нама, благословен који долази у име
Господње",

по гласу тропара дана.

Призивајте Господа јер је добар, јер је до века милост његова.
Обишавши опколише ме, и именом Господњим противих им се.
Нећу умрети, него ћу жив бити и казивати дела Господња.

Камен који одбацише зидари он поста глава од угла. То би од Господа и дивно је у очима
нашим.

Ако Велика четрдесетница, по јектенији певамо Алилуја, четири пута,
на глас Осмогласника, уз ове стихове:

Од ноћи јутрењује дух мој Теби, Боже, јер су заповести твоје светлост на земљи.
Правди се научите становници земље.
Завист ће обузети народ непоучаван.

Дометни им зла, Господе, дометни зла славнима земље.
И троични гласа.
По том обична катизма, а после катизме, ако је велико славословље,
ђакон или свештеник говори малу јектенију.

Ђакон: Опет и опет у миру Господу се помолимо.
Народ: Господе, помилуј.
Ђакон: Заштити, спаси, помилуј и сачувај нас, Боже, благодаћу твојом.
Народ: Господе, помилуј.
Ђакон: Поменувши пресвету, пречисту, преблагословену, славну Владичицу
нашу Богородицу и Приснодјеву Марију са свима Светима, сами себе и једни
друге и сав живот свој Христу Богу предајмо.
Народ: Теби, Господе.
Свештеник: Јер је твоја моћ, и твоје је царство и сила и слава, Оца и Сина и
Светога Духа, сада и увек и у векове векова.
Народ: Амин.
Ђакон (по другој катизми): Опет и опет... (цела јектенија)
Свештеник: Јер си благ и човекољубив Бог, и Теби славу узносимо, Оцу и
Сину и Светоме Духу, сада и увек и у векове векова.
Народ: Амин.

Непорочни и тропари Благословен јеси Господе, или изабрани псалам.

Ђакон: Опет и опет... (цела јектенија)
Возглас: Јер се благослови име твоје и прослави царство твоје, Оца и Сина и
Светога Духа, сада и увек и у векове векова.
Народ: Амин.
Народ: Ипакој. Степена гласа.
Ђакон: Пазимо! Премудрост!
Васкрсни прокимен или празнични.

Ђакон: Господу се помолимо.
Свештеник: Јер си свет, Боже наш, и у Светима обитаваш, и Теби славу
узносимо, Оцу и Сину и Светоме Духу, сада и увек и у векове векова.
Народ: Амин.
Ђакон: Све што дише нека хвали Господа.
Народ: Хвалите Бога у Светима његовим, хвалите Га у тврђи силе његове.
Ђакон: И да се удостојимо слушања светог Јеванђеља, Господа Бога молимо.
Народ: Господе, помилуј. (трипут)
Ђакон: Премудрост! Смерно стојмо! Чујмо свето Јеванђеље.
Свештеник: Мир свима.
Народ: И духу твоме.
Свештеник: Читање светог Јеванђеља од (име).
Народ: Слава Теби, Господе, слава Теби.
Ђакон: Пазимо!

Свештеник чита јутрење Јеванђеље, ако је недеља или празник.
Затим: "Васкрсење Христово видевши..." и 50. псалам.
После целивања Јеванђеља, говори ђакон.

Ђакон: Спаси, Боже, народ твој, и благослови наслеђе твоје, посети свет твој
милошћу и добротом, укрепи моћ Хришћана Православних и ниспошљи нам
милости своје богате: молитвама Свепречисте Владичице наше Богородице и
Приснодјеве Марије, силом часног и животворнога Крста, заступништвом
часних Небеских Сила бестелесних, часнога славнога Пророка, Претече и
Крститеља Јована, светих славних и свехвалних Апостола, светих Отаца
наших и великих васељенских учитеља и светитеља: Василија Великога,
Григорија Богослова и Јована Златоустога, светих Отаца наших Атанасија и
Кирила, Патријарха александријских, светог Оца нашег Николаја, Архиепископа
мирликијскога Чудотворца, светих равноапостолних Методија и Кирила
учитеља словенских, светих српских просветитеља и учитеља: Симеона
Мироточивог, светитеља: Саве, Арсенија, Максима, Василија Острошког и
Петра Цетињског; светих славних и добропобедних Мученика, преподобних и
богоносних Отаца наших, светих праведних богоотаца Јоакима и Ане (и
светога чији је храм и дан), и свих Светих твојих, молимо Те, многомилостиви
Господе, услиши нас грешне који Ти се молимо и помилуј нас.
Народ: Господе, помилуј. (40 пута)
Свештеник: Милошћу и добротом и човекољубљем јединородног Сина твога,
са којим си благословен, са пресветим и благим и животворним твојим Духом,
сада и увек и у векове векова.
Народ: Амин.
И почињемо каноне. По трећој песми говори ђакон, или свештеник, малу јектенију.

Ђакон: Опет и опет... (цела јектенија)
Свештеник: Јер си Ти Бог наш, и Теби славу узносимо, Оцу и Сину и Светоме
Духу...
Онда сједалан. По шестој песми мала јектенија.

Ђакон: Опет и опет... (цела јектенија)

Свештеник: Јер си Ти цар мира и Спас душа наших, и Теби славу узносимо, ...
Кондак и икос. И читање из синаксара. По осмој песми ђакон кадећи говори.

Ђакон: Богородицу и Матер Светлости у песмама величајмо.
По деветој песми, ако није велико славословље, ни предпразништво

и попразништво: "Достојно је ваистину..." По том, мала јектенија.

Ђакон: Опет и опет... (цела јектенија)
Свештеник: Јер Тебе хвале све Силе небеске, и Теби славу узносимо, Оцу и
Сину и Светоме Духу, сада и увек и у векове векова.
Онда, ако је недеља: Свет је Господ Бог наш. Васкрсни ексапостилар и Светога,
ако има, и Богородичан. Хвалитне стихире васкрсне. Слава, стихира еванђелска.

И сада: "Преблагословена јеси..." Славословље велико; на крају тропар по обичају.
По том говори ђакон или свештеник јектенију.

Ђакон: Помилуј нас, Боже, по великој милости својој, молимо Ти се услиши и
помилуј.
Народ: Господе, помилуј. (трипут)
Ђакон: Још се молимо за благоверни и христољубиви род наш и за све
Православне Хришћане.
Народ: Господе, помилуј. (трипут)
Ђакон: Још се молимо за најсветијега Патријарха (или високопреосвештенога
Митрополита, или преосвештенога Епископа) нашег (име), и за сву у Христу
браћу нашу.
Народ: Господе, помилуј. (трипут)
Ђакон: Још се молимо за блажене и незаборавне свете Патријархе
Православне, за благочестиве цареве и благоверне царице, за осниваче овога
светога храма (ако је манастир: свете обитељи ове), и за све до сада
преминуле Православне оце и браћу нашу који овде почивају, и за
Православне свуда.

Народ: Господе, помилуј. (трипут)
Ђакон: Још се молимо за оне који плодове доносе и добро творе у светом и
свечасном храму овом, за оне који се труде, који певају, и за присутни народ,
који очекује од Тебе велику и богату милост.
Народ: Господе, помилуј. (трипут)
Свештеник: Јер си милостив и човекољубив Бог, и Теби славу узносимо, Оцу и
Сину и Светоме Духу, сада и увек и у векове векова.
Народ: Амин.
Онда говори ђакон или свештеник.

Ђакон: Допунимо јутарњу молитву своју Господу.
Народ: Господе, помилуј.
Ђакон: Заштити, спаси, помилуј и сачувај нас, Боже, благодаћу твојом.
Народ: Господе, помилуј.
Ђакон: Сав дан савршен, свет, миран и безгрешан, од Господа молимо.
Народ: Подај, Господе.
Ђакон: Анђела мира, верног вођу, чувара душа и тела наших, од Господа
молимо.
Народ: Подај, Господе.
Ђакон: Опроштај и отпуштење грехова и сагрешења наших, од Господа
молимо.
Народ: Подај, Господе.
Ђакон: Добро и корисно душама нашим, и мир свету, од Господа молимо.
Народ: Подај, Господе.
Ђакон: Остало време живота свога у миру и покајању да проведемо, од
Господа молимо.

Народ: Подај, Господе.
Ђакон: Крај живота нашега да буде хришћански, без бола, непостидан, миран
и да добар одговор дамо на Страшном Христовом суду, молимо.
Народ: Подај, Господе.
Ђакон: Поменувши пресвету, пречисту, преблагословену, славну Владичицу
нашу Богородицу и Приснодјеву Марију са свима Светима, сами себе и једни
друге и сав живот свој Христу Богу предајмо.
Народ: Теби, Господе.
Свештеник: Јер си Бог милости и доброте и човекољубља, и Теби славу
узносимо, Оцу и Сину и Светоме Духу, сада и увек и у векове векова.
Народ: Амии.
Свештеник: Мир свима.
Народ: И духу твоме.
Ђакон: Главе своје Господу приклонимо.
Народ: Теби Господе.
Свештеник говори молитву тихо: Господе Свети, Ти обитаваш на висини...

Свештеник: Јер је твоје да нас милујеш и спасаваш, Боже наш, и Теби славу
узносимо, Оцу и Сину и Светоме Духу, сада и увек и у векове векова.
Народ: Амин.
Ђакон: Премудрост.
Народ: Благослови.
Свештеник: Благословен је Христос Бог наш, свагда, сада и увек и у векове
векова.
Народ: Амин. Утврди, Боже, свету Православну веру Православних Хришћана
у векове векова.

Свештеник: Пресвета Богородице, спаси нас.
Народ: Часнију од Херувима...
Свештеник: Слава Теби, Христе Боже, надо наша, слава Теби.
Народ: Слава,
Народ: Господе
Народ: Оче, благослови.

и
помилуј.

сада...
(трипут)

Свештеник чини отпуст, у недељу: Васкрсли из мртвих, Христос истинити Бог наш,
молитвама пречисте своје Матере, светих славних и свехвалних Апостола

(и Светога чији је храм и чијије дан), светих праведних богоотаца Јоакима и Ане,
и свих Светих, да нас помилује и спасе као благ и човекољубив.

Народ: Амин.
У остале седмичне дане, када није празник, претпразништво и попразништво,

и субота, после катизама не говори се јектенија, него се чита 50. псалам и канони.
По трећој и шестој песми, и после "Достојно...", говори се мала јектенија.

После читања Малог славословља долази јектенија: "Допунимо јутарњу молитву своју..."
И ситхире на стиховње. После Трисветог и тропара, јектенија: "Помилуј нас, Боже...",
а по возгласу: Премудрост.

Народ: Благослови.
Свештеник: Благословен је Христос Бог наш...
Народ: Амин. Утврди, Боже...
Чтец чита Први час: Ходите поклонимо се... и псалме.
На крају молитва: Христе, Светлости истинита, Ти просвећујеш...

Свештеник: Слава Теби, Христе Боже, надо наша, слава Теби.
Народ: Слава, и сада.
Свештеник чини отпуст по обичају помињући у њему и Светога храма и дана.

