
Поредак вечерње 

Дошавши у храм и ставивши епитрахиљ на себе, свештеник стаје пред 
Царске двери. 

Свештеник: 

Чтец:

Благословен Бог наш свагда, сада и увек и у векове векова. 

 Амин. Слава Теби, Боже наш, слава Теби. 
Чтец: 

Свештеник:

"Царе небески...", "Трисвето", "Пресвета Тројице", "Оче наш". 

 

Чтец:

Јер је Твоје царство и сила и слава, Оца и Сина и Светога Духа, сада и увек и 
у векове векова. 

 Амин.  
Чтец: Господе, помилуј. (12 пута) 
Чтец: 

Свештеник:

"Слава, и сада...", "Ходите поклонимо се..." (трипут). Иде Девети час, на коме не бива 
отпуст, него свештеник говори. 

 

Чтец:

"Благословен Бог наш..." 

 

Свештеник, откривене главе, ставши пред Царске двери говори светилничне 
молитве: 

"Ходите поклонимо се...", и псалам 103: "Благосиљај душо моја Господа, Господе 
Боже мој..." 

 
МОЛИТВА 1: "Господе сажаљиви и милостиви..." 
МОЛИТВА 2: "Господе, немој нас у јарости твојој..." 
МОЛИТВА 3: "Господе Боже наш, опомени се нас грешних..." 
МОЛИТВА 4: "Ти Кога Свете Силе неућутним песмама..." 
МОЛИТВА 5: "Господе, Господе, Ти све држиш на пречистом..." 
МОЛИТВА 6: "Боже велики и чудесни, Ти све и сва управљаш..." 
МОЛИТВА 7: "Боже велики и вишњи, Ти једини..." 
 
Када се заврши 103 псалам, говори свештеник (или ђакон, ако га има, 
изишавши северном страном и 
ставши на обичном месту амвона) јектенију. 

Ђакон: 

Народ:

У миру Господу се помолимо. 

 

Ђакон:

Господе, помилуј. 

 

Народ:

За вишњи мир и спасење душа наших, Господу се помолимо. 

 

Ђакон:

Господе, помилуј. 

 

Народ:

За мир свега света, за непоколебљивост светих Божјих Цркава, и сједињење свих, 
Господу се помолимо. 

 Господе, помилуј. 



Ђакон: 

Народ:

За овај свети храм, и за оне који са вером, побожношћу и страхом Божијим улазе у 
њега, Господу се помолимо. 

 

Ђакон:

Господе, помилуј. 

 

Народ:

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. 

 

Народ:

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. 

 

Ђакон:

Господе, помилуј. 

 

Народ:

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. 

 

Ђакон:

Господе, помилуј. 

 

Народ:

За благорастворење ваздуха, за изобиље плодова земаљских и времена мирна, 
Господу се помолимо. 

 

Ђакон:

Господе, помилуј. 

 

Народ:

За оне који плове, за путнике, болеснике, паћенике и сужње, и за њихово спасење, 
Господу се помолимо. 

 

Ђакон:

Господе, помилуј. 

 

Народ:

Да нас избави од сваке невоље, гнева, опасности и нужде, Господу се помолимо. 

 

Ђакон:

Господе, помилуј. 

 

Народ:

Заштити, спаси, помилуј и сачувај нас, Боже, благодаћу твојом. 

 

Ђакон:

Господе, помилуј. 

 

Народ:

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. 

 

Свештеник:

Теби, Господе. 

 

Народ:

Јер Теби приличи свака слава, част и поклоњење, Оцу и Сину и Светоме Духу, 
сада и увек и у векове векова. 

 

Тада се чита катизма, а по катизми ђакон, изишавши на северне двери, 
говори малу јектенију. 

Амин. 

Ђакон: 

Народ:

Опет и опет у миру Господу се помолимо. 

 Господе, помилуј. 



Ђакон: 

Народ:

Заштити, спаси, помилуј и сачувај нас Боже, благодаћу твојом. 

 

Ђакон:

Господе, помилуј. 

 

Народ:

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. 

 

Свештеник:

Теби, Господе. 

 

Народ:

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. 

 

Појци:

Амин. 

 

Свештеник чита молитву входа: "Увече, и ујутро, и у подне хвалимо..." 

"Господе завапих Теби...", наглас стихира, па стихире. "Слава, и сада..." 

Затим благосиља вход. 

Ђакон: 

Народ:

Премудрост, смерно стојмо. 

 

Ђакон:

Исусе Христе, Светлости тиха, свете славе бесмртнога Оца Небескога, Светога, 
Блаженога; дочекавши залазак сунца и видевши светлост вечерњу, певамо Оца, Сина и 
Светога Духа Бога; достојан си да у сва времена будеш слављен гласовима радосним, 
Сине Божији, Ти живот дајеш, зато Те свет слави. После входа, ђакон говори. 

 

Свештеник:

Пазимо! 

 

Ђакон:

Мир свима! 

 

Појци поју прокимен дана 

Премудрост! Пазимо! 

 
У недељу увече, глас 8: "Ево, сада благосиљајте Господа све слуге 
Господње." 
    Стих: "Стојећи у храму Господњем, у дворовима дома Бога нашега." 
У понедељак увече, глас 4: "Господ ће ме услишити, кад завапим Њему." 
    Стих: "Када Га призовем, услишиће ме Бог правде моје." 
У уторак увече, глас 1: "Милост твоја, Господе, пратиЋе ме у све дане 
живота мојега." 
    Стих: "Господ је мој пастир и ничега ме неће лишити, на месту 
зеленила тамо ме настани." 
У среду увече, глас 5: "Боже, именом твојим спаси ме, и силом твојом 
суди ми." 
    Стих: "Боже, услиши молитву моју, послушај речи уста мојих." 
У четвртак увече, глас 6: "Помоћ је моја од Господа, створитеља неба и 
земље." 
    Стих: "Уздигох очи моје горама одакле ће доћи помоћ моја." 



У петак увече, глас 7: "Боже, заступник мој јеси Ти и милост ће твоја 
бити преда мном." 
    Стих: "Отми ме од непријатеља мојих, Боже, и од противника мојих 
избави ме." 
У суботу увече, глас 6: "Господ зацари се, у лепоту обуче се." 
    Стих: "Обуче се Господ у силу и опаса се." 
    Стих: "Јер утврди васељену, која се неће померити." 
    Стих: "Дому твоме, Господе, припада светиња, до-кле дани трају." 
 
Свештеник, са рукама прекрштеним на грудима, и окренут западу стоји до 
краја прокимена. 
Тада се клања и одлази на своје место. 
Ако ће се читати паримије, ђакон говори. 
Ђакон: Пазимо! 
Свештеник: Мир свима! 
Ђакон: Премудрост! 
Чтец: Гговори наслов паримије. 
Ћакон: Пазимо! 
Чтец: Чита паримију. 
Ђакон: Премудрост!... Пазимо! 
 
После прокимена, или паримија, ђакон изишавши на северне двери и ставши 
на уобичајеном месту говори. 

Ђакон: 

Народ:

Рецимо сви, из све душе и од свега ума свога, рецимо. 

 

Ђакон:

Господе, помилуј. 

 

Народ:

Господе Сведржитељу, Боже Отаца наших, молимо Ти се, услиши и помилуј. 

 

Ђакон:

Господе, помилуј. 

 

Народ:

Помилуј нас, Боже, по великој милости својој, молимо Ти се услиши и помилуј. 

 

Ђакон:

Господе, помилуј. (трипут) 

 

Народ:

Још се молимо за благоверни и христољубиви Православни род наш и за све 
Православне Хришћане. 

 

Ђакон:

Господе, помилуј. (трипут) 

 

Народ:

Још се молимо за најсветијега Патријарха (или високопреосвештенога 
Митрополита, или преосвештенога Епископа) нашега (име) и за сву у Христу браћу нашу. 

 

Ђакон:

Господе, помилуј. (трипут) 

 

Народ:

Још се молимо за блажене и незаборавне свете Патријархе Православне, за 
благочестиве цареве и благоверне царице, за осниваче овога светога храма (у манастиру: 
ове свете обитељи), и за све до сада преминуле Православне оце и браћу нашу који овде 
почивају, и за Православне свуда. 

 Господе, помилуј. (трипут) 



Ђакон: 

Народ:

Још се молимо за милост, живот, мир, здравље, спасење, похођење, опроштај и 
отпуштење грехова слугу Божијих, браће овога светога храма (у манастиру: ове свете 
обитељи). 

 

Ђакон:

Господе, помилуј. (трипут) 

 

Народ:

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. 

 

Свештеник:

Господе, помилуј. (трипут) 

 

Народ:

Јер си милостив и човекољубив Бог и Теби славу узносимо, Оцу и Сину и 
Светоме Духу, сада и увек и у векове векова. 

 Амин. 
Народ: 

Ђакон:

"Удостоји нас, Господе, да ово вече..." 

 

Народ:

Допунимо вечерњу молитву своју Господу. 

 

Ђакон:

Господе, помилуј. 

 

Народ:

Заштити, спаси, помилуј и сачувај нас, Боже, благодаћу твојом. 

 

Ђакон:

Господе, помилуј. 

 

Народ:

Сво вече савршено, свето, мирно и безгрешно, од Господа молимо. 

 

Ђакон:

Подај, Господе. 

 

Народ:

Анђела мира, верног вођу, чувара душа и тела наших, од Господа молимо. 

 

Ђакон:

Подај, Господе. 

 

Народ:

Опроштај и отпуштење грехова и сагрешења наших, од Господа молимо. 

 

Ђакон:

Подај, Господе. 

 

Народ:

Добро и корисно душама нашим, и мир свету, од Господа молимо. 

 

Ђакон:

Подај, Господе. 

 

Народ:

Остало време живота свога у миру и покајању да проведемо, од Господа молимо. 

 

Ђакон:

Подај, Господе. 

 

Народ:

Крај живота нашега да буде хришћански, без бола, непостидан, миран и да добар 
одговор дамо на Страшном Христовом суду, молимо. 

 

Ђакон:

Подај, Господе. 

 

Народ:

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. 

 

Свештеник:

Теби, Господе. 

 Jep си благ и човекољубив Бог, и Теби славу узносимо, Оцу и Сину и Светоме 
Духу, сада и увек и у векове векова. 



Народ: 

Свештеник:

Амин. 

 

Народ:

Мир свима. 

 

Ђакон:

И духу твоме. 

 

Народ:

Главе своје Господу приклонимо. 

 

Свештеник тихо говори молитву приклањања главе: "Господе Боже наш, Ти 
си приклонио небеса..." 

Теби, Господе. 

Свештеник: 

Народ:

Нека је благословена и препрослављена моћ царства твога, Оца и Сина и 
Светога Духа, сада и увек и у векове векова. 

 

Тада свештеник и ђакон са кадионицом излазе на северне двери, а пред 
њима иду два свећеносца са свећама 

Амин. 

појући литијске стихире. По завршетку стихира, говори ђакон (ако нема 
ђакона, свештеник). 

Ђакон: 

Народ:

Спаси, Боже, народ твој, и благослови наслеђе твоје, посети свет твој милошћу и 
добротом, укрепи моћи 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. 

 

Ђакон:

Господе, помилуј, 40 пута. 

 

Народ:

Још се молимо за благоверни и христољубиви род наш и за све Православне 
Хришћане. 

 

Ђакон:

Господе, помилуј, 40 пута. 

 Још се молимо за преосвештеног Епископа нашега (име) (ако је у манастиру: и за 
настојатеља свете обитељи ове...) и за сво у Христу братство наше, и за сваку душу 
хришћанску, растужену и намучену, којој је потребна милост и помоћ Божија; за заштиту 
града овога (или села, или: свете обитељи ове) и оних што живе у њему; за мир и 
благостање целога света; за непоколебивост светих Божијих Цркава; за спасење и помоћ 



отаца и браће наше који са страхом Божијим труде се и служе; за одсутне и оне што су на 
путу; за исцељење болесника; за покој, олакшање и отпуштење грехова блажене успомене 
до сада преминулих отаца и браће наше Православних који овде и свуда почивају; за 
избављење заробљеника и затвореника; за браћу нашу који су на дужностима, и за све који 
су служили и који служе у светом храму (или светој обитељи) овом рецимо. 

Народ: 

Ђакон:

Господе, помилуј. (50 пута) 

 

Народ:

Још се молимо да овај град (или село, или света обитељ) и сваки град и земља 
буду сачувани од глади, помора, земљотреса, потопа, пожара, покоља, најезде туђинаца и 
међусобног рата, и да Благи и Човекољубиви Бог буде милостив и предусретљив, да 
одврати сваки гнев уперен на нас, и избави нас од блиске и праведне своје претње, и да 
нас помилује. 

 

Ђакон:

Господе, помилуј. (трипут) 

 

Народ:

Још се молимо и да Господ Бог услиши глас мољења нас грешних и да нас 
помилује. 

 

Ђакон тада помиње живе и упокојене, тихо. 

Господе, помилуј. (трипут) 

Свештеник: 

Народ:

Услиши нас, Боже, Спаситељу наш, Надо свих крајева земље и оних на мору 
далеко, и милостив, милостив буди, Владико, нама грешнима, и помилуј нас. Јер си 
милостив и човекољубив Бог и Теби славу узносимо, Оцу и Сину и Светоме Духу, сада и 
увек и у векове векова. 

 

Свештеник:

Амин. 

 

Народ:

Мир свима. 

 

Ћакон:

И духу твоме. 

 

Народ:

Главе своје Господу приклонимо. 

 

Свештеник:

Теби, Господе. 

 Владико Многомилостиви, Господе Исусе Христе, Боже наш, молитвама 
Свепречисте Владичице наше Богородице и Приснодјеве Марије, силом часног и 
животворног Крста, заступништвом часних Небеских Сила бестелесних, часнога славнога 
Пророка, Претече и Крститеља Јована, светих славних и свехвалних Апостола, светих 
славних и добропобедних Мученика, преподобних и богоносних Отаца наших, светих 
Отаца наших и великих васељенских учитеља и светитеља: Василија Великога, Григорија 
Богослова и Јована Златоустога, светих равноапостолних Методија и Кирила, учитеља 
словенских, светог равноапостолног кнеза руског Владимира, светих српских 
просветитеља и учитеља Симеона Мироточивог, светитеља: Саве, Арсенија, Максима, 
Василија Острошкога и Петра Цетињскога, светих праведних богоотаца Јоакима и Ане, и 
светога (чији је храм и дан), и свих Светих твојих, учини благопријатном молитву нашу, 
даруј нам опроштење сагрешења наших, закрили нас окриљем крила твојих, одагнај од нас 



свакога непријатеља и противника, умири живот наш, Господе, помилуј нас и свет твој, и 
спаси душе наше, као благ и човекољубив. 

Тада почињемо певати Стиховње стихире, и певајући улазимо у храм: 
"Слава, и сада", "Богородичан", 
"Сада отпушташ...", "Трисвето", "Оче наш". 

Свештеник: 

Народ:

Јер је твоје царство и сила и слава, Оца и Сина и Светога Духа, сада и увек и 
у векове векова. 

 Амин. 
Народ: 

На припремљеном столу стављено је пет хлебова, пшеница, вино и уље. 
Ђакон окади сто унаоколо и свештеника. 

Тропар Богородице Дјево, или празника. (трипут) 

После тропара, свештеник узима једанх леб, обема рукама, и њиме 
знаменује остале хлебове, говорећи молитву. 
Оставивши хлеб и говорећи: "Сам благослови...", указује десницом на 
предложене хлебове, вино и уље, и говори: 
"Господе Исусе Христе Боже наш, Ти си благословио пет хлебова и наситио 
пет хиљада људи; 
Ти благослови и ове хлебове, пшеницу, вино и уље, и умножи их у граду 
овоме  
(или селу овоме, или светој обитељи овој), и у свему свету твоме, и 
верне који од њих окушају освети. 
Јер Ти благосиљаш и освећујеш све и сва, Христе Боже наш, и Теби славу 
узносимо, 
са беспочетним твојим Оцем и пресветим и благим и животворним твојим 
Духом, сада и увек и у векове векова." 

Народ: Амин. 
Народ: Нека је благословено име Господње од сада и довека. (трипут) 
Народ: 

Свештеник одлази пред Царске двери и по свршетку псалма говори. 

"Благосиљаћу Господа у свако време..." псалам 33, све до стиха: "Богати 
осиромашише и огладнеше, а који траже Господа неће се лишити ни једнога добра." 

Свештеник: 

У друге дане, кад није Велика вечерња, поредак је овакав: 

Благослов Господњи нека дође на вас, његовом благодапу и човекољубљем, 
свагда, сада и увек и у векове векова. 

 
По великој јектенији катизма редовна, а по њој мала јектенија. После 
стихира на "Господе завапих..." иде 
"Исусе Христе, светлости тиха...", и прокимени дана, или Алилуја. Онда: 
"Удостоји нас, Господе, да ово вече...", 



и јектенија: "Допунимо вечерњу молитву своју Господу...", Стиховње 
стихире, "Сад отпушташ...", "Трисвето". 
Тропари по Типику и онда јектенија: "Помилуј нас Боже..." По возгласу, 
свештеник говори. 
 
Свештеник: 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 Оцу и Сину и Светоме Духу, и сада и увек и у векове 
векова. Амин.  
Господе, помилуј (три пута), оче, благослови. 
 
Свештеник окренувши се народу, говори отпуст. 

 


	Поредак вечерње

