
Спрска Православна Црква Келн

СТРАСНА НЕДЕЉА 
КОД КУЋЕ

Препорука молитвеног правила
Кроз Страсну недељу ка Васкрсу

„Приближите се Богу, и Он ће се приближити вама.“
(Посланица Светог Апостола Јакова 4:8)
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Драги наши парохијани,

с’обзиром да се налазимо у Васкршњем посту, који 
се по свему разликује од досадашњих, како због 

тога што не можемо да посећујемо наша 
Богослужења, тако исто и због неизвесности 
колико ће ова искушења трајати, овим 

молитвеним правилом желимо да у одређеној 
мери ублажимо осећај који је проузрокован 
физичком одсутношћу из наше цркве.

У сусрет нам иде празник над празницима, Васкрс, 
и нећемо бити у могућности да једни поред 

других, као и сваке године током Страсне недеље, 
састрадавамо са Христом на Богослужењима. 
Овим молитвеним правилом желимо да вас 
подстакнемо да свако у свом дому, са својом 
породицом, а тако исто једни са другима, 

принесемо наведене молитве Господу и дочекамо 
у молитвеној заједници Васкрсење Христово.

Ваши свештеници
прота Неђо и отац Младен Јањић
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МОЛИТВЕНО ПРАВИЛО ЗА
СВАКО ЈУТРО И СВАКО ВЕЧЕ:

Припремите место за молитву у 
свом дому испред ваших икона. 
Прекрстите се, целивајте крст и 
иконе.

Запалите свећу и, ако имате, 
брикет и тамјан.

Ујутро читајте јутарње 
молитве из молитвеника а у наставку 
прочитајте одељак из Светог Писма који 
се чита тога дана ујутро.
Увече читајте вечерње молитве из 
молитвеника а у наставку прочитајте 
одељак из Светог Писма који се чита 
тога дана увече.

У случају да не поседујете Свето Писмо или молитвеник 
код куће, имате могућност да их нађете под наведеним 
линковима:
https://svetosavlje.org/molitve-jutarnje/
https://svetosavlje.org/molitve-vecernje/
https://www.pouke.org/svetopismo/
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ВЕЛИКИ ПОНЕДЕЉАК - УТОРАК - 
СРЕДА

ЧИТАЊЕ СВЕТИХ ЈЕВАНЂЕЉА:

ВЕЛИКИ ПОНЕДЕЉАК:

Јутарње: Свето Јеванђеље по Матеју 21:18 - 43

Вечерње: Свето Јеванђеље по Матеју 24:3 - 35

ВЕЛИКИ УТОРАК:

Јутарње: Свето Јеванђеље по Матеју 22:15 - 23:39

Вечерње: Свето Јеванђеље по Матеју 24:36 - 26:2

ВЕЛИКА СРЕДА:

Јутарње: Свето Јеванђеље по Јовану 12:17 - 50

Вечерње: Свето Јеванђеље по Матеју 26:6 - 16
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ВЕЛИКИ ЧЕТВРТАК

„И кад јеђаху, узе Исус хљеб и благословивши преломи 
га, и даваше ученицима, и рече: Узмите, једите; ово је 

тијело моје.“
(Свето Јеванђеље по Матеју 26:26)

На овај дан, у току Св. Литургије, читамо јеванђеље тајне 
вечере, која је основ за Свету Евхаристију.

Ујутро: Јеванђеље по Матеју поглавље 26, стихови 21 до 
39

На Велики четвртак увече читају се 12 Јеванђеља у 
којима верујући састрадавају са Христом. На следећој 

страни можете наћи одговарајућа Јеванђеља.
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„Заиста ово беше Син Божји“
(Јеванђеље по Матеју 27:54)

1) Свето Јеванђеље по Јовану 13:31-18:1 
2) Свето Јеванђеље по Јовану 18:1-28

3) Свето Јеванђеље по Матеју 26:57-75
4) Свето Јеванђеље по Јовану 18:28 - 19: 16

5) Свето Јеванђеље по Матеју 27:3-22
6) Свето Јеванђеље по Марку 15:16-32
7) Свето Јеванђеље по Матеју 27:33-54
8) Свето Јеванђеље по Луки 23:32-49

9) Свето Јеванђеље по Јовану 19:25-37
10) Свето Јеванђеље по Марку 15:43-47
11) Свето Јеванђеље по Јовану 19:38-42
12) Свето Јеванђеље по Матеју 27:62-66

Нека ово буде мирно и благословено вече!
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И ово рекавши дуну и рече: 
Примите Дух Свети!



ВЕЛИКИ ПЕТАК -
ПОЛАГАЊЕ ИСУСА ХРИСТА У ГРОБ

„И узевши Јосиф тијело, зави га у платно чисто. И стави 
га у свој нови гроб што је био исјекао у камену; и 
наваливши велики камен на врата од гроба, отиде.“

(Јеванђеље по Матеју 27:54)

Дан велике туге, јер је умро наш Господ, Исус Христос.
Прочитајте Јеванђеље по Матеју поглавље 27, стихови 1 

до 61.

ВЕЛИКА СУБОТА:
Читање Светог Јеванђеља по Марку поглавље 16, стих 1-8
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НЕДЕЉА - ВАСКРСЕЊЕ ГОСПОДА 
НАШЕГ ИСУСА ХРИСТА - ВАСКРС

Припремите место за молитву у свом дому испред 
ваших икона. Ставите корпицу са васкршњим јајима на 

сточић испред икона.
Прекрстите се, целивајте крст и иконе.

Запалите свећу и тамјан. Окадите ваше иконе, породицу 
и Васкршња јаја.

Прочитајте тропар Христовом Васкрсењу:
 

„Христос воскресе из мертвих, смертију смерт поправ, и 
сушчим во гробјех живот даровав.“ (три пута)

„Христос Васкрсе из мртвих, смрћу смрт разруши, а 
онима који су у гробовима живот дарова." (три пута)

Честитајте једни другима Васкрс са поздравом
„Христос Васкрсе!“ и одпоздравом „Ваистину Васкрсе!“

Затим можете прочитати Васкршње слово Св. Јована 
Златоустог, које се налази на следећој страни.

ХРИСТОС ВАСКРСЕ! - ВАИСТИНУ ВАСКРСЕ!
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СВЕТИ ЈОВАН ЗЛАТОУСТИ
ВАСКРШЊЕ СЛОВО

Ако је ко побожан и богољубив, нека се наслађује овим 
дивним и светлим слављем. Ако је ко благоразуман 

слуга, нека радујући се уђе у радост Господа свога. Ако 
се ко намучио постећи се, нека сада прими плату. Ако је 
ко од првог часа радио, нека данас прими праведни дуг. 
Ако је ко дошао после трећега часа, нека празнује са 
захвалношћу. Ако је ко стигао после шестога часа, нека 
нимало не сумња, јер ничим неће бити оштећен. Ако је 
ко пропустио и девети час, нека приступи не колебајући 
се нимало. Ако је ко стигао тек у једанаести час, нека се 
не плаши закашњења: јер овај дивни Господар прима 
последњег као и првог, одмара онога који је дошао у 
једанаести час, као и онога који је радио од првога часа. 
И последњег милује и првога двори; и ономе даје, и 

овоме дарује; и дела прима, и намеру целива; и делање 
цени, и принос хвали.

Стога дакле, уђите сви у радост Господа свога; и први и 
други, плату примите; богати и убоги, једни с другима 
ликујте; уздржљивци и лењивци, дан поштујте; ви који 
сте постили и ви који нисте постили, веселите се данас! 
Трпеза је препуна, наслађујте се богато сви! Теле је 
угојено; нека нико не изиђе гладан; сви уживајте у 

богатству доброте! Нека нико не оплакује сиромаштину, 
јер се јави опште Царство. Нека нико не тугује због 
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грехова, јер опроштај засија из гроба. Нека се нико не 
боји смрти, јер нас ослободи Спаситељева смрт: угаси је 
Онај кога је она држала, заплени ад Онај који сиђе у ад, 
угорча се ад окусивши тело Нјегово. И предвиђајући то, 
Исаија закликта: ад се угорча сусревши Те доле! Угорча 
се, јер опусти; угорча се, јер би исмејан; угорча се, јер се 
умртви; угорча се, јер би срушен; угорча се, јер би 

окован; прими тело Христово, а наиђе на Бога; прими 
земљу, а срете небо; прими оно што виде, а паде у оно 
што не виде. Смрти, где ти је жалац? Аде, где ти је 

победа?
Васкрсе Христос, и ад се стропошта! Васкрсе Христос, и 
падоше демони. Васкрсе Христос, и радују се анђели! 
Васкрсе Христос, и живот живује! Васкрсе Христос, и 

ниједног мртвог у гробу!
Јер Христос, уставши из мртвих, постаде првина 
преминулих. Нјему слава и власт кроза све векове. 

Амин!

Христос васкрсе!
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