МОЛЕПСТВИЈЕ У ПОЧЕТКУ ШКОЛСКОГ РАДА

Ђакон:

Благослови, Владико.

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

Aмин. Слава Теби, Боже наш, слава Теби.
Царе небески, Утешитељу, Душе истине, Који си свуда и све
испуњаваш, ризницо добара и даваоче живота, дођи и усели се у нас,
и очисти нас од сваке нечистоте и спаси Благи душе наше.
Свети Боже, Свети Силни, Свети Бесмртни, помилуј нас. (три пута)
Слава Оцу, и Сину, и Светоме Духу, сада и увек и у векове векова.
Амин. Пресвета Тројице, помилуј нас. Господе, очисти грехе наше.
Владико, опрости безакоња наша. Свети посети и исцели немоћи
наше имена Твога ради.
Господе, помилуј. (три пута)
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Слава Оцу, и Сину, и Светоме Духу, сада и увек и у векове векова.
Амин.
Оче наш, Који си на небесима, да се свети Име Твоје, да дође Царство
Твоје, да буде воља Твоја, на небу као и на земљи. Хлеб наш насушни
дај нам данас, и опрости нам дугове наше, као што и ми опраштамо
дужницима својим. И не уведи нас у искушење, но избави нас од
злога.
Свештеник: Јер је Твоје Царство и сила и слава: Оца и Сина и Светога Духа, сада и
увек и у векове векова.
Чтец:

Aмин
Господе, помилуј. (12 пута)
Слава Оцу, и Сину, и Светоме Духу, сада и увек и у векове векова.
Амин.

Чтец:

Ходите, поклонимо се Цару нашем Богу.
Ходите, поклонимо се и припаднимо Христу Цару нашем Богу.
Ходите, поклонимо се и припаднимо самоме Христу Цару и Богу
нашем.
Псалам 33(4)
Благосиљам Господа у свако добра, хвала је Његова свагда у устима
мојим. Господом се хвали душа моја; нека чују који страдају, па нека
се радују. Величајте Господа са мном, узвишујмо име Његово заједно.
Тражих Господа, и чу ме, и свих невоља мојих опрости ме. Који у њега
гледају просветљују се, и лица се њихова неће постидети. Овај
страдалац завика, и Господ га чу, и опрости га свих невоља његових.
Анђели Господњи станом стоје око оних који се Њега боје, и
избављају их. Испитајте и видите како је добар Господ; благо човеку
који се узда у Њега. Бојте се Господа, свети Његови; јер који се Њега
боје, њима нема оскудице. Богати осиромашише и огладнише, а који
траже Господа, не премиче им се ни једнога добра. Ходите, децо,
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послушајте ме; научићу вас страху Господњем. Који човек жели
живота, љуби дане да би видио добро? Устављај језик свој од зла, и
уста своја од лажљиве риечи. Клони се од зла, и чини добро, тражи
мира и иди за њим. Очи су Господње обраћене на праведнике, и уши
Његове на јаук њихов. Али је страшно лице Господње за оне који чине
зло, да би истребио на земљи спомен њихов. Вичу праведни, и Господ
их чује, и избавља их од свих невоља њихових. Господ је близу оних
који су скрушена срца и помаже онима који су смерна духа. Много
невоље има праведник, али га од свих избавља Господ. Чува Господ
све кости његове, ни једна се од њих неће сломити. Безбожника убиће
зло, и који ненавиде праведника превариће се. Господ искупљује
душе слуга својих, и који се год у Њега уздају, неће се преварити.
Слава Оцу, и Сину, и Светоме Духу, сада и увек и у векове векова.
Амин.
Aлилуја, алилуја, алилуја. Слава Теби, Боже. (три пута)
МИРНА ЈЕКТЕНИЈА
Ђакон:

У миру Господу се помолимо.

Хор:

Господе, помилуј.

Ђакон:

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

Хор:

Господе, помилуј.

Ђакон:

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

Хор:

Господе, помилуј.

Ђакон:

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

Хор:

Господе, помилуј.

Ђакон:

За Преосвећеног Епископа нашег Иринеја, за часно свептенство, у
Христу ђаконство, за сав клир, и верни народ, Господу се помолимо.
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Хор:

Господе, помилуј.

Ђакон:

За ову земљу, њене власти и војску; за Богочувану српску земљу и њен
православни народ у отаџбини и расејању, и за њихово спасење,
Господу се помолимо.

Хор:

Господе, помилуј.

Ђакон:

Да избави свој народ од свих видљивих и невидљивих непријатеља, и
да нас потврди у једном уму, братској љубави, и побожности, Господу
се помолимо.

Хор:

Господе, помилуј.

Ђакон:

За овај град (за свету обитељ ову), за сваки град, крај и оне који вером
живе у њима, Господу се помолимо.

Хор:

Господе, помилуј.

Ђакон:

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

Хор:

Господе, помилуј.

Ђакон:

За оне који плове, који лете, који болују, пате, за заробљенике, и за
њихово спасење, Господу се помолимо.

Хор:

Господе, помилуј.

Ђакон:

Да пошаље на ученике ове духа мудрости и разума, и да им отвори
ум и уста, и просвети срца за усвајање поуке добрих наука, Господу се
помолимо.

Хор:

Господе, помилуј.

Ђакон:

Да усади у срца њихова клицу мудрости, страх Свој божански, и тиме
одагна из срца њихових младалачку лакомисленост, и да просвети
умове њихове, да би се уклањали од зла и чинили добро, Господу се
помолимо.

Хор:

Господе, помилуј.
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Ђакон:

Да им отвори ум, да би усвајали и схватали и памтили све добре и
души корисне науке, Господу се помолимо.

Хор:

Господе, помилуј.

Ђакон:

Да им подари Мудрост сапрестолну Њему, и да је настани у срца
њихова, да би их научио ономе што је угодно пред Њим, Господу се
помолимо.

Хор:

Господе, помилуј.

Ђакон:

Да напредују у мудрости и узрасту у славу Божју, Господу се
помолимо.

Хор:

Господе, помилуј.

Ђакон:

Да мудрошћу и врлинским животом, и напредовањем у православној
вери буду на радост и утеху родитељима својим, и Цркви
православно-васељенској на потпору, Господу се помолимо.

Хор:

Господе, помилуј.

Ђакон:

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

Хор:

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.

Хор:

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.
Затим, „Бог Господ и јави се нама“, глас 4.

Ђакон:

Бог Господ и јави се нама, благословен који иде у име Господње.
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Стих:

Исповедајте се Господу, јер је Благ, јер је до века милост Његова.

Хор:

Бог Господ и јави се нама, благословен који иде у име Господње.

Стих:

Обишавши, опколише ме, и Именом Господњим противих им се.

Хор:

Бог Господ и јави се нама, благословен који иде у име Господње.

Стих:

Нећу умрети, него ћу жив бити, и казивати дела Господња.

Хор:

Бог Господ и јави се нама, благословен који иде у име Господње.

Стих:

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

Хор:

Бог Господ и јави се нама, благословен који иде у име Господње.
ТРОПАРИ
Глас 6:

Као што си међу ученике своје дошао, Спаситељу, дајући

им мир, дођи к нама, и спаси нас. Дух твој Свети, Христе, Боже,
некњижевне ученике начини учитељима, и као свемоћан надахнутим
језицима он уништи идолопоклонство.
Слава Оцу и Сину и Светоме Духу:
Глас 8:

Благословен си, Христе Боже наш, Ти си објавио мудре

Ловце, пославши им Духа Светога, и преко њих си уловио васељену,
Човекољупче, слава Ти.
Свагда, сада и увек и у векове векова. Амин.
Глас 6:

Непостидна заштитнице хришћана, непроменљиво Богу

заступништво, не презри гласе мољења нас грешних, него као блага
притекни у помоћ нама који Те са вером призивамо; пожури на
молитву

и

похитај

на

умољавање,

заштитнице оних који Те поштују.
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Богородице,

свагдашња

АПОСТОЛ
Ђакон:

Пазимо.

Свештеник: Мир свима.
Чтец:

И духу твоме.

Ђакон:

Премудрост.

Чтец:

Прокимен, глас 4:
Из уста мале деце и која сисају / начинио си себи хвалу.

Стих:

Обрадоваће се срце моје спасењу твоме.

Ђакон:

Премудрост.

Чтец:

Читање из посланице Ефесцима светог апостола Павла.

Ђакон:

Пазимо.
Затим, Апостол Ефесцима (зачало 218 и 223: Еф. 1, 16-19; 3, 18-21):
Не престајем благодарити за вас спомињући вас у својим молитвама:
Да вам Бог Господа нашега Исуса Христа, Отац славе, даде Духа
мудрости и откривења да га познате и просветљене очи срца вашега
да бисте знали у чему је нада позива Његова, и какво је богатство
славе наслеђа његова у светима, и каква је неизмерна величина силе
Његове на нама који верујемо по дејству силне моћи Његове. Да
бисте, укорењени и утемељени у љубави, могли разумети са свима
светима шта је ширина и дужина, и дубина и висина, и познати
љубав Христову која превазилази разум, да бисте се испунили сваком
пуноћом Божјом. А Ономе који може још и неупоредиво више
учинити од онога што ми иштемо или мислимо, по сили која
дејствује у нама, Њему нека је слава у Цркви у Христу Исусу кроз све
нараштаје у векове векова. Амин.

Свештеник: Мир ти.
Чтец:

И духу твоме.
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Ђакон:

Премудрост.

Чтец:

Алилуја, Алилуја, Алилуја. Алилуја глас 4.

Хор:

Алилуја, Алилуја, Алилуја.
ЈЕВАНЂЕЉЕ

Ђакон:

И да се удостојимо слушања светог Јеванђеља, Господа Бога молимо.

Хор:

Господе, помилуј. (три пута)

Ђакон:

Премудрост, право стојмо; чујмо свето Јеванђеље.

Свештеник: Мир свима.
Хор:

И духу твоме.

Свештеник: Читање светог Јеванђеља од Марка.
Хор:

Слава Теби, Господе, слава Теби.

Свештеник: Пазимо.
Јеванђеље од Марка (Зачало 44—Mark 10:13-16):
У време оно доношаху к Исусу децу да их се дотакне, а ученици
забрањиваху онима што их доношаху. А видевши Исус узнегодова и
рече им: Пустите децу нека долазе мени, и не браните им; јер је
таквих Царство Божје. Заиста вам кажем: Који не прими Царства
Божјега као дете, неће ући у њега. И загрливши их, стави руке на њих
те их благослови.
Хор:

Слава Теби, Господе, слава Теби.
СУГУБA ЈЕКТЕНИЈA

Ђакон:

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

Хор:

Господе, помилуј. (три пута)
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Ђакон:

Још се молимо за Преосвећеног Епископа нашег Иринеја, и за сву у
Христу браћу нашу.

Хор:

Господе, помилуј. (три пута)

Ђакон:

Још се молимо за све благочестиве и православе хришћане и да им
Господ подари мир, здравље и спасење.

Хор:

Господе, помилуј. (три пута)

Ђакон:

Још се молимо Господу Богу нашем, да милостиво погледа на
ученике ове, и да им пошље у срца, у ум и уста духа мудрости, и
разума, и побожности, и страха свога, и да их просвети светлошћу
благоразумности своје, и да им подари силу и крепост, да би брзо
схватили и успешно усвојили учење његовог божанског закона и све
добре и корисне науке како би напредовали у мудрости и разуму, у
свима врлинама и у вршењу заповести његових у славу пресветог
Имена Његовог; и да им дарује здравље и дуг живот ради
напредовања и украшења Цркве своје, рецимо сви: Господе, услиши и
милостиво помилуј.

Хор:

Господе, помилуј. (три пута)

Свештеник: Услиши нас, Боже, Спаситељу наш, надо свих крајева земаљских и
оних најудаљенијих, и милостив, милостив буди, Господе, 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.
Хор:

Aмин.

Ђакон:

Опет и опет преклонивши колена, Господу се помолимо.
Свештеник се окреће парохијанима и чита ову молитву:

Свештеник: Господе Боже и Створитељу наш, Ти си нас људе ликом својим
почаствовао; Ти си научио избране своје да уважавају оне што слушају
твоју науку; Ти си мудрост објавио деци; Ти си научио Соломона и све
који ишту мудрости твоју, отвори срца, умове и уста ових слугу
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твојих, да би усвајали силу закона твога и са успехом схватали
корисне науке које им се предају, у славу пресветог Имена Твог, на
корист и напредовање свете Цркве твоје, и познали добру и савршену
вољу твоју. Избави их од сваког напада непријатељског; сачувај их у
православној вери, и у свакој побожности и чистоти у све дане живота
њиховог, да напредују у знању и у вршењу заповести твојих, да тако
припремљени прославе пресвето Име Твоје, и буду наследници
Царства Твога. Јер си Ти Бог силан у милости и благ у моћи, и Теби
приличи свака слава, част и поклоњење, Оцу и Сину и Светоме Духу,
сада и увек и у векове векова.
Хор:

Амин.

Ђакон:

Премудрост.

Свештеник: Пресвета Богородице, спаси нас.
Хор:

Часнију од Херувима и неупоредиво славнију од Серафима; Тебе која
си Бога Реч непорочно родила, уистину Богородицу, ми те величамо.
ОТПУСТ

Свештеник: Слава Теби, Христе Боже надо наша, слава Теби.
Хор:

Слава Оцу, и Сину, и Светоме Духу, свагда сада и увек и у векове
векова. Амин.
Господе, помилуј. (три пута). Оче, благослови.

Свештеник: (Васкрли из мртвих) Христос истинити Бог наш молитвама
свепречисте Своје Матере, светих славних и свехвалних апостола,
светог оца нашег Саве, заштитника наших школа, светих праведних
Богородитеља, Јоакима и Ане, и свих Светих: да нас помилује и спасе,
као благ и човекољубив.
Хор:

Амин.

Свештеник: Молитвама светих Отаца наших, Господе Исусе Христе Боже наш,
смилуј се на нас и спаси нас.
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Ђакон:

Ђацима и ученицима нашим, њиховим наставницима и родитељима:
подај Господе дуг и миран живот, здравље и спасење, на
непријатељима победу и одолење и сачувај их на многа лета.

Хор:

Многа лета. (три пута)
На крају, сва школска деца и омладинци, заједно са њиховим
наставницима приступају целивању крста и кропљењу Светом водом.
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