
ЈУТРЕЊЕ НА ПРАЗНИК УВОЂЕЊА У ХРАМ ПРЕСВЕТЕ 
ВЛАДИЧИЦЕ НАШЕ БОГОРОДИЦЕ 

(21. новембар/04. децембар) 

ЦАРСКИ ДЕО 

Благословен Бог наш свагда сада и у све векове векова. 
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 19 
Услишиће те Господ у дан жалости,  
заштитиће те Име Бога Јаковљевог.  
Послаће ти помоћ са Светиње,  
и са Сиона заштитиће те.  
Опоменуће се сваке жртве твоје,  
и свеспаљеница твоја биће обилна.  
Даће ти Господ по срцу твоме,  
и сву намеру твоју испуниће.  
Обрадоваћемо се спасењу Твоме,  
и Именом Господа Бога нашега величаћемо се.  
Испуниће Господ све молбе твоје.  
Сада познах да Господ спасе Помазаника Свога, у 
услишиће га са Неба Свога светога;  
моћно је спасење Деснице Његове.  
Једни се хвале колима, и други коњима,  
а ми ћемо се величати Именом  
Господа Бога нашега.  

Они се саплетоше и падоше,  
а ми устасмо и усправисмо се.  
Господе, спаси Цара (Свога),  
и услиши нас, у дан у који Те призовемо. 

Псалам 20 
Господе, Силом Твојом узвеселиће се Цар, 
и спасењу Твоме обрадоваће се веома. 
Жељу срца његовог Ти си му дао,  
и хтења усана његових ниси га лишио. 
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Јер си га предусрео благословима доброте, 
ставио си на главу његову венац од драгог камења.  
Живота је тражио од Тебе, и дао си му,  
дужину дана у век века. 
Велика је слава његова у спасењу Твоме, 
славу и величанство ставићеш на њега. 
Јер ћеш му дати благослов у век века,  
развеселићеш га радошћу с Лицем Твојим. 
Јер се Цар нада у Господа, 
и милошћу Свевишњега неће се поколебати. 
Нека се нађе Рука Твоја 
  на свим непријатељима Твојим, 
Десница Твоја да нађе све који мрзе Тебе. 
Учинићеш их као пећ зажарену, 
 у време гњева Лица Твога. 
Господ ће их гњевом Својим потрести, 
и огањ ће их прогутати. 
Род њихов са земље погубићеш 
и семе њихово између синова човечијих; 
јер подигоше зло на Тебе,  
смислише замисао коју не могу извршити. 
Јер ћеш их натерати у бекство, 
с осталима Твојима погодићеш лице њихово. 
Уздигни се Господе, Силом Твојом, 
певаћемо и псалмопојати Моћи Твојој. 

Слава Оцу и Сину и Светоме Духу, и сада и увек и у векове векова. Амин. 
Свети Боже, Свети Моћни, Свети бесмртни, помилуј нас. (3 пута) 
Слава Оцу и Сину и Светоме Духу, и 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. (3 пута) 

Слава Оцу и Сину и Светоме Духу, и 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 и на земљи као на небу; 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. 

Јер је Твоје Царство и сила и слава, Оца и Сина и Светога Духа, сада и увек и у 
векове векова. Амин. 
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Спаси, Господе, народ Твој, и благослови наслеђе Твоје; даруј победу 
правовернима над непријатељима, и Крстом Твојим чувај народ Твој православни. 

Слава Оцу и Сину и Светоме Духу. Узневши се на Крст добровољно, 
истоименом Твоме новом народу даруј милости Твоје, Христе Боже; узвесели силом 
Твојом православни и Христољубиви род наш, победу дајући над непријатељима, јер за 
помоћ има Твоје оружје мира, као непобедиву победу. 

И сада и увек и у векове векова. Амин. Заштито силна и непостидна, не презри, 
Блага, мољења наша, Свехвална Богородице; утврди православне Хришћане, спаси оне 
које си позвала да царују, и даруј победу са неба, јер си родила Бога, Једина 
Благословена. 

Слава Светој и Јединосуштној и Животворној и Нераздељивој Тројици, свагда, сада 
и увек и у векове векова. Амин.  

ШЕСТОПСАЛМИЈЕ 

Слава на висини Богу, и на земљи мир, међу људима добра воља. (3 пута)  
Господе, усне моје отвори, и уста ће моја објављивати славу Твоју. (2 пута) 

Псалам 3 
Господе, што се умножише који ме угњетавају? 
Многи устају на мене, 
многи говоре души мојој: 
’’Нема му спасења у Богу његовом!’’ 
А Ти си, Господе, Заштитник мој, 
Слава моја, и подижеш главу моју. 
Гласом мојим ка Господу вика,  
и услиша ме са свете Горе Своје. 
Ја уснух и спавах, 
устадох, јер ће ме Господ заштитити. 
Нећу се уплашити од мноштва народа, 
који ме около нападају. 
Устани, Господе, спаси ме, Боже мој, 
јер си Ти поразио све који ми 
   залуд непријатељују, 
зубе безбожника скршио си. 
Господње је спасење, 
и на народу Твоме благослов је Твој. 
 И опет: Ја уснух и спавах, 
устадох, јер ће ме Господ заштитити. 
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Псалам 37 
Господе, немој ме јарошћу Твојом изобличити, 
нити ме у гњеву Твоме покарати. 
ЈЕр стреле Твоје забодоше се у мене, 
и спустио си на ме Руку Твоју. 
Нема исцелења телу моме од лица гњева Твога, 
нема мира у костима мојим од лица грехова мојих. 
Јер безакоња моја превазиђоше главу моју, 
као бреме тешко оптеретише ме. 
Усмрдише се и загнојише ране моје, 
од лица безумља мога. 
Пострадах и скрших се до краја, 
сав дан постиђен ходих. 
Јер се слабине моје испунише поругама, 
и нема исцелења телу моме; 
злостављан бих и унижен веома, 
риках од уздисаја срца мога. 
Господе, пред Тобом је сважеља моја, 
и уздисање моје од Тебе се не сакри. 
Срце моје смути се, остави ме снага моја, 
и  светлост очију мојих и она није са мном. 
Пријатељи моји и ближњи моји спрам мене 
     дођоше и сташе, 
и најближи моји на одстојању стадоше. 
Тражитељи душе моје ужурбаше се, 
и који ми искаху зла говорише погубне ствари, 
и по цео дан смишљаху лукавства. 
А ја као глув не слушах, 
и као нем не отварах уста своја; 
и бејах као човек који не чује, 
и који у устима својим нема оправдања. 
Јер у Тебе се, Господе, поуздах; 
Ти ћеш ме услишити, Господе Боже мој. 
Јер рекох: Да ми се не порадују непријатељи моји; 
и у спотицању ногу мојих велехвалише се нада мном. 
А ја сам на ударце спреман, 
и бол је мој стално преда мном. 
Јер безакоње моје ја ћу објавити, 
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и бринућу се за грехе своје. 
А непријатељи моји уживају, и осилише се 
     нада мном, 
и умножише се који ме мрзе неправедно; 
који ми узвраћају зло за добро 
оклеветаше ме, јер идох за добротом, 
и одбацише ме љубљенога, као мртвог згађенога. 
Не остави ме, Господе, Боже мој, 
не удаљи се од мене. 
Похитај ми у помоћ, Господе спасења мога. 
И опет: Не остави ме, Господе, Боже мој, 

не удаљи се од мене. Похитај ми у помоћ,  
Господе спасења мога. 

Псалам 62 
Боже, Боже мој, к Теби јутрењујем. 
Жедна је Тебе душа моја, 
колико пута Теби чезне тело моје, 
у земљи пустој и непроходној и безводној. 
Тако да се у Светињи јавим Теби, 
да видим силу Твоју и славу Твоју. 
Јер је боља милост Твоја од живота; 
уста моја похваљиваће Те. 
Тако да Те благосиљам у животу моме, 
у Име Твоје да уздижем руке своје. 
Као сала и масти да се насити душа моја, 
и уснама радости да Те хвале уста моја. 
Када бих Те спомињао на постељи мојој, 
у јутрима бих размишљао о Теби. 
Јер си постао Помоћник мој, 
и под кровом крила Твојих обрадоваћу се. 
Прилепи се душа моја уз Тебе, 
а мене прихвати Десница Твоја. 
Они узалуд тражише душу моју; 
јер пропадоше у дубине земље,  
предани биће мачевима, 
  постаће удео лисицама. 
А цар ће се радовати у Богу, 
хвалиће се свако ко се Њиме заклиње; 
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јер затвори уста говорника неправде. 
 И опет: У јутрима бих размишљао о Теби. 
Јер си постао Помоћник мој, 
и под кровом крила Твојих обрадоваћу се. 
Прилепи се душа моја уз Тебе, 
а мене прихвати Десница Твоја. 

Слава Оцу и Сину и Светоме Духу, и сада и увек и у векове векова. Амин.  
Алилуја, алилуја, алилуја, слава Теби Боже. (3 пута) 
Господе, помилуј. (3 пута) 
Слава Оцу и Сину и Светоме Духу, и сада и увек и у векове векова. Амин. 

Псалам 87 
Господе Боже, спасења мога,  
дању и ноћу виках пред Тобом. 
Да изађе преда Те молитва моја, 
приклони ухо твоје мољењу моме. 
Јер се душа моја испуни зала, 
и живот се мој спусти до ада. 
Прибројан бих са силазећима у гроб, 
постадох као човек беспомоћан, 
  међу мртвима напуштен. 
Ко усмрћени и бачени што леже у гробу, 
којих се више не сећаш,  
и који су од руке Твоје одбачени. 
Поставише ме у јаму најдубљу, 
у места мрачна, и у сенку смрти. 
На мени се утврди јарост Твоја, 
и све валове Твоје навео си на ме. 
Удаљио си познанике Твоје од мене, 
поставише ме себи за гађење; 
затворен бих, и не излажах. 
Очи моје изнемогоше од сиромаштва; 
виках к Теби, Господе, сав дан, 
пружах к Теби руке своје: 
’’Еда ли ћеш мртвима чинити чудеса? 
или ће мртви устати, па Те хвалити? 
Еда ли ће ко у гробу казивати милост Твоју, 
и истину Твоју у пропасти? 
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Еда ли ће у тами бити позната чудеса Твоја, 
и правда Твоја у земљи заборављеној?’’ 
А ја к Теби, Господе, завапих, 
и јутром молитва моја претиче Те. 
Зашто, Господе, одбацујеш душу моју, 
одвраћаш лице Твоје од мене? 
Сиромах сам ја и у трудовима од младости своје. 
И уздигнут будући, понизих се и изнемогох. 
На мене дођоше љутње Твоје, 
устрашења Твоја потресоше ме, 
опколише ме као вода сав дан, 
окружише ме скупа. 
Удаљио си од мене пријатеља и ближњега, 
и познанике моје од несреће моје. 
И опет: Господе Боже, спасења мога,  

дању и ноћу виках пред Тобом. 
Да изађе преда Те молитва моја, 
приклони ухо твоје мољењу моме. 

Псалам 102 
Благослови душо моја Господа, 
и све што је у мени Име свето Његово. 
Благослови душо моја Господа, 
и не заборављај сва уздарја Његова. 
Који очишћује сва безакоња твоја, 
Који исцељује све болести твоје. 
Који избавља од трулежи живот твој, 
Који те венчава милошћу и добротама.  
Који испуњује добрима жеље твоје, 
обновиће се као у орла младост твоја. 
Чини милостињу Господ, 
и суд свима онеправдованима. 
Казао је путеве Своје Мојсију, 
синовима Израиљевим вољу Своју. 
Милосрдан је и милостив Господ, 
Дуготрпељив и Многомилостив. 
Неће се до краја гњевити, 
нити ће до века срдити се. 
Није нам по безакоњима нашим учинио, 
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нити је по гресима нашим узвратио.  
Јер по висини Неба од земље, 
утврдио је Господ милост Своју 
  на онима који Га се боје. 
Колико је далеко исток од запада, 
удаљио је од нас безакоња наша. 
Као што милује отац синове, 
помилова Господ оне који га се боје. 
Јер Он позна саздање наше, 
сети се да прах јесмо. 
Човек је као трава, дани његови, 
као цвет пољски, тако прецвета. 
Јер изиђе дух из њега, и нема га, 
и не познаје више место своје. 
А милост је Господња од века и до века 
   на онима који Га се боје, 
и Правда је Његова на синовима синова 
оних који чувају завет Његов, 
и памте заповести Његових да их извршују. 
Господ је на Небу припремио Престо Свој, 
и Царство Његово влада над свима. 
Благословите Господа сви анђели Његови, 
моћни снагом творећи Реч Његову, 
да чујете глас Речи Његових. 
Благословите Господа све Силе Његове, 
служитељи Његови творећи вољу Његову.  
Благословите Господа сва дела Његова. 
На сваком месту владавине Његове, 
благослови душо моја Господа. 

Псалам 142 
Господе, услиши молитву моју, 
чуј мољење моје у истину Твојој, 
услиши ме у правди Твојој. 
И не иди на суд са слугом твојим, 
јер се неће оправдати пред Тобом нико жив. 
Јер непријатељ погна душу моју, 
унизио је до земље живот мој; 
посади ме у тамна места, као мртве од века; 
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и утрну у мени дух мој, 
смете се у мени срце моје. 
Помињем дане старе, 
размишљам у свим делима Твојим, 
у творевинама Руку Твојих поучавам се. 
Подигох Теби руке моје, 
душа Ти је моја као земља безводна. 
Брзо ме услиши Господе, 
ишчезе дух мој. 
Не окрени Лице Твоје од мене, 
јер ћу бити сличан силазећима у гроб. 
Чувши ме, учини ми ујутро милост Твоју,  
јер се у Тебе поуздах. 
Кажи ми, Господе, пут којим да пођем, 
јер Теби уздигох душу моју. 
Избави ме од непријатеља мојих, Господе, 
јер Теби прибегох. 
Научи ме творити вољу Твоју, јер си ти Бог мој. 
Дух Твој Благи нека ме води на земљу праву. 
Имена Твога ради, Господе, оживи ме, 
правдом Твојом изведи из невоље душу моју. 
И милошћу Твојом уништићеш непријатеље моје, 
и погубићеш све који досађују души мојој, 
јер сам ја слуга Твој. 
 И опет: Услиши ме, Господе, у правди Твојој,  
и не иди на суд са слугом Твојим. (2 пута)  
Дух Твој Благи нека ме води на земљу праву. 

Слава Оцу и Сину и Светоме Духу, и сада и увек и у векове векова. Амин.  
Алилуја, алилуја, алилуја, слава Теби Боже. (3 пута) 

БОГ ЈЕ ГОСПОД И ЈАВИ СЕ НАМА, БЛАГОСЛОВЕН КОЈИ ДОЛАЗИ У 
ИМЕ ГОСПОДЊЕ 

Стих 1: Исповедајте се Господу, јер је благ,  
јер је до века милост Његова. 
Бог је Господ и јави се нама, благословен  
Који долази у Име Господње. 

Стих 2: Обишавши, опколише ме, и Именом 
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Господњим противих им се. 
Бог је Господ и јави се нама, благословен  
Који долази у Име Господње. 

Стих 3: Нећу умрети, него ћу жив бити,  
и казивати дела Господња. 
Бог је Господ и јави се нама, благословен  
Који долази у Име Господње. 
Стих 4: Камен који одбацише зидари, он  
поста глава од угла. То би од Господа, и  
дивно је у очима нашим. 

ТРОПАРИ 

    Празника Ваведења, 4. Гласа: Данас је праслика Божије одлуке, и народима 
проповед спасења, јер се у храму Божијем јасно Дјева појављује, и Христа свима 
најављује. Њој и ми громогласно ускликнимо: радуј се, јер си ти испуњавање 
Створитељевога промисла.  

     Слава: Данас је праслика Божије одлуке, и народима проповед спасења, јер се у 
храму Божијем јасно Дјева појављује, и Христа свима најављује. Њој и ми громогласно 
ускликнимо: радуј се, јер си ти испуњавање Створитељевога промисла.  

     И сада: Данас је праслика Божије одлуке, и народима проповед спасења, јер се у 
храму Божијем јасно Дјева појављује, и Христа свима најављује. Њој и ми громогласно 
ускликнимо: радуј се, јер си ти испуњавање Створитељевога промисла.  

КАТИЗМА 16. 

  Псалам 109. 
РЕЧЕ Господ Господу моме: Седи Мени с десне стране, док положим непријатеље 

Твоје за подножје ногама Твојим. Жезал силе Твоје послаће (Ти) Господа са Сиона,  
и владај усред непријатеља Твојих. Са Тобом је власт у дан моћи Твоје у сјају светих 
Твојих. Из утробе пре зорњаче родих Те. Закле се Господ и неће се раскајати: Ти си 
Свештеник до века, по чину Мелхиседекову. Господ је с десне стране Теби, скршио је у 
дан гњева Свога цареве; судиће у народима, испуниће лешевима (земљу), скршиће 
главе многих на земљи. С потока на путу пиће, зато ће уздигнути главу.  

Псалам 110. 
ИСПОВЕДАЋУ се Теби, Господе, свим срцем својим, на савету правих и на 

сабору. Велика су дела Господња, испитана у свим вољама Његовим. И слава и 
величанство дело су Његово, и правда Његова остаје у век века. Спомен је учинио 
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чудеса Својих. Милостив је и милосрдан Господ; храну даде онима који Га се боје; 
памтиће до века завет Свој. Моћ дела својих јавио је народу Своме, да им даде наслеђе 
незнабожаца. Дела руку Његових су истина и суд; верне су све заповести Његове, 
утврђене у век века, сачињене у истини и правди. Избављење је послао народу Своме, 
заповедио је до века завет Свој; свето је и страшно Име Његово. Почетак мудрости је 
страх Господњи, а разумевање добро свима који га творе. Похвала Његова остаје у век 
века.  

Псалам 111.  
БЛАЖЕН је човек који се боји Господа; у заповестима Његовим хтеднуће веома. 

Моћно ће бити на земљи семе његово, покољење правих благословиће се. Слава и 
богатство је у дому његовом, и правда његова остаје у век века. Засија у тами светлост 
правима милостиви и милосрдни и праведни (човек). Добар је човек који милује и 
позајмљује; устројиће (мудро) речи своје на суду; јер се довека неће поколебати. У 
вечни спомен биће праведник. Од слуха злога неће се уплашити; готово је срце његово 
да се нада у Господа. Утврди се срце његово, неће се уплашити, докле погледа на 
непријатеље своје. Просу, даде убогима, правда његова остаје у век века; моћ његова 
уздићи ће се у слави. Грешник ће видети и прогњевиће се, зубима ће својим шкргутати, 
и ишчилеће; жеља грешника пропашће.  

Слава Оцу и Сину и Светом Духу. И сада, и увек, и у векове векова. Амин. 

Псалам 112.  
  ХВАЛИТЕ, слуге, Господа; хвалите Име Господње. Нека је Име Господње 
благословено од сада и до века. Од истока сунца до запада хваљено је Име Господње. 
Узвишен је над свима народима Господ, на небесима је слава Његова. Ко је као Господ 
Бог наш? Који на висинама живи и на смирене погледа, на небу и на земљи. Који 
подиже са земље сиромаха, и са ђубришта уздиже убогога, да би га посадио са 
кнезовима, са вођама народа Свога; Који усељује неплодну у дом, матер која се радује 
деци.  

Псалам 113.  
ПРИ ИЗЛАСКУ Израиља из Египта, дома Јаковљевог из народа варварског, постаде 

Јудеја светиња Његова, Израиљ област Његова, и море виде и побеже, Јордан се 
поврати унатраг; горе узиграше као овнови, и брда као јагањци овчији. Шта ти би, 
море, те побеже, и теби, Јордане, те се поврати назад? Горе, те узиграсте као овнови, и 
брда као јагањци овчији? Од лица Господњег потресе се земља, од лица Бога 
Јаковљевог, Који окрену стену у језеро водено, и камени хрид у извор вода. (МТ: Пс. 
115) Не нама, Господе, не нама,него Имену Твоме дај славу, због милости Твоје и 
истине Твоје. Да не кажу незнабожци: Где је Бог њихов? А Бог је наш на небу и на 
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земљи, све што захтеде, учини. Идоли незнабожаца, сребро су и злато, дела руку 
човечијих: уста имају и не говоре, очи имају и не виде, уши имају и не чују, ноздрве 
имају и не миришу, руке имају и не додирују, ноге имају и не ходају, неће дати гласа из 
грла свога. Слични њима да буду они који их праве, и сви који се уздају у њих. Дом 
Израиљев узда се у Господа: Помоћник њихов и заштитник њихов јесте. Дом Аронов 
узда се у Господа: Помоћник њихов и заштитник њихов јесте. Који се боје Господа 
уздају се у Господа: Помоћник њихов и заштитник њихов јесте. Господ, опоменувши се 
нас, благословио је нас, благословио је дом Израиљев, благословио је дом Аронов, 
благословио је оне који се боје Господа, мале са великима. Да придода Господ 
(благослов) на вас, на вас и на синове ваше. Благословени сте ви Господу, Створитељу 
неба и земље. Небо небеско је Господу, а земљу је дао синовима људским. Неће мртви 
хвалити Те, Господе, нити сви који силазе у ад, него ми живи благосиљаћемо Господа 
од сада и до века.  

Псалам 114.  
ЗАВОЛЕХ што ће Господ услишити глас мољења мојега, што је приклонио ухо 

Своје к мени, и у дане моје призиваћу Га. Обузеше ме болови смртни, опасности адске 
снађоше ме; жалост и болове нађох. И Име Господње призвах: О Господе, избави душу 
моју! Милостив је Господ и праведан, и Бог наш милује. Господ чува одојчад; понизих 
се, и спасе ме. Поврати се, душо моја, у спокој твој, јер ти Господ учини добро. Јер 
избави душу моју од смрти, очи моје од суза, и ноге моје од склизнућа. Угодићу пред 
Господом у земљи живих.  

Слава Оцу и Сину и Светом Духу. И сада, и увек, и у векове векова. Амин. 

Псалам 115.  
ВЕРОВАХ, зато (и) говорих: а ја се понизих веома. Ја рекох у иступљењу моме: 

Сваки је човек лаж. Шта ћу узвратити Господу за све што ми је дао? Чашу спасења 
примићу и име Господње призваћу. (Завете моје Господу испунићу пред свим народом 
Његовим). Часна је пред Господом смрт преподобних Његових. О Господе, ја сам слуга 
Твој, ја сам слуга Твој и син слушкиње Твоје. Раскинуо си окове моје. Теби ћу принети 
жртву хвале, и Име Господње призваћу. Завете моје Господу испунићу пред свим 
народом Његовим, у дворима дома Господњег, усред Тебе, Јерусалиме.  
 
        Псалам 116.  
ХВАЛИТЕ Господа сви људи, похвалите Њега сви народи. Јер се утврди милост Његова 
на нама, и истина Господња остаје до века.  

        Псалам 117. 
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ИСПОВЕДАЈТЕ се Господу, јер је добар, јер је до века милост Његова. Да рече дом 
Израиљев, јер је добар, јер је до века милост Његова. Да рече дом Аронов, јер је добар, 
јер је до века милост Његова. Да реку сви који се боје Господа, јер је добар, јер је до 
века милост Његова. Из невоље призвах Господа, и услиша ме нашироко. Господ је 
мени помоћник, и нећу се бојати, шта ће ми учинити човек. Господ је мени помоћник, и 
ја ћу погледати смело непријатеље моје. Добро је (већма) уздати се у Господа, него ли 
уздати се у човека; добро је надати се у Господа, него ли надати се у кнезове. Сви 
народи окружише ме, и Именом Господњим брањах се од њих. Опколивши опколише 
ме, и Именом Господњим брањах се од њих. Опколише ме као пчеле саће, и плануше 
као огањ у трњу, и Именом Господњим брањах се од њих. Гурнут посрнух да паднем, и 
Господ ме прихвати. Снага је моја и песма моја Господ, и би мени за спасење. Глас је 
радости и спасења у насељима праведних: Десница Господња учини силу, десница 
Господња подиже ме, десница Господња учини силу. Нећу умрети, него ћу жив бити, и 
казиваћу дела Господња. Карајући покара ме Господ, али ме смрти не предаде. 
Отворите ми врата правде, ушавши кроз њих исповедаћу се Господу. Ово су врата 
Господња, праведници ће ући кроз њих. Исповедаћу се Теби, јер си ме услишио, и био 
си ми на спасење. Камен који одбацише зидари, овај поста глава од угла; од Господа би 
то, и дивно је у очима нашим. Ово је дан који створи Господ, обрадујмо се узвеселимо 
се у њему. О Господе спаси! О Господе, поведи добро! Благословен Који долази у Име 
Господње; благословисмо вас из дома Господњег. Бог је Господ и јави се нама; 
саставите празник с гранчицама (врбице) до рогова жртвеника. Бог мој јеси Ти, и 
исповедаћу и хвалити Те; Бог мој јеси Ти, и узвисићу Те. Исповедаћу се Теби, јер си ме 
услишио,и био си ми на спасење. Исповедајте се Господу, јер је добар, јер је до века 
милост Његова.  

Слава Оцу и Сину и Светоме Духу, и сада и увек и у векове векова. Амин.  
Алилуја, алилуја, алилуја, слава Теби Боже. (3 пута) 

По првом стихословију, сједални празника, глас 1. 
Плод праведних Јоакима и Ане, приноси се Богу за свето станиште. Узрастом је 

млада, а хранитељка је Живота нашега. Њу је благословио свештеник Захарија, а сви 
ми је као Матер Божију верно прославимо.  

Слава, и сада: Плод праведних Јоакима и Ане, приноси се Богу за свето станиште. 
Узрастом је млада, а хранитељка је Живота нашега. Њу је благословио свештеник 
Захарија, а сви ми је као Матер Божију верно прославимо.  

КАТИЗМА 17.  
Псалам 118. 
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БЛАЖЕНИ су непорочни на путу, који ходе у закону Господњем. Блажени су који 
истражују сведочанства Његова, свим срцем тражиће Њега. Јер који чине безакоње не 
ходише путевима Његовим. Ти си заповедио заповести Твоје да се чувају веома. 
Требаше да право иду путеви моји, да чувају законе Твоје. Тада се нећу постидети, када 
пазим на све заповести Твоје. Исповедићу Ти се, Господе, у правости срца, када научим 
судове правде Твоје. Законе Твоје чуваћу, немој ме оставити до краја. Чиме ће успети 
младић на путу своме? Чувајући речи Твоје. Свим срцем својим тражах Те, не одбаци 
ме од заповести Твојих. У срцу своме сакрих речи Твоје, да не бих сагрешио Теби. 
Благословен си, Господе, научи ме законима Твојим. Уснама мојим објавих све судове 
уста Твојих. 

На путу сведочанстава Твојих уживах, судове Твоје не заборавих. Прилепих се 
сведочанствима Твојим, Господе, немој ме постидети. Путем заповести Твојих трчах, 
када си раширио срце моје. Законоположи ми, Господе, пут правила Твојих, и њега ћу 
тражити свагда. Уразуми ме, и истраживаћу закон Твој, и чуваћу га свим срцем мојим. 

Води ме стазом заповести Твојих, јер ову вољом зажелех. Приклони срце моје у 
сведочанства Твоја, а не у грамзивост. Одврати очи моје да не виде сујету, на путу 
Твоме оживи ме. Постави слузи Твоме реч Твоју, ради страха Твојега. Уклони срамоту 
моју, од које страхујем, јер су судови Твоји добри. Ево зажелех заповести Твоје, 
правдом Твојом оживи ме. И да дође на ме милост Твоја, Господе, спасење Твоје, по 
речи Твојој. И одговорићу ругачима мојим реч, јер се поуздах у речи Твоје. И не узми 
са уста мојих реч истине до краја, јер се на судове Твоје поуздах. И чуваћу закон Твој 
свагда, довека, и у век века. И хођах у ширини, јер заповести Твоје истраживах. И 
говорах о сведочанствима Твојим пред царевима и не стиђах се. И поучавах се у 
заповестима Твојим, које заволех веома. И подигох руке своје ка заповестима Твојим 
које заволех, и уживах у законима Твојим. Опомени се речи Твоје слузи Твоме, којом си 
ми дао наду. То ме утеши у понижењу моме, јер реч Твоја оживи ме. Горди 
безаконоваху до краја, но од закона Твога не одступих. Опоменух се судова Твојих од 
века, Господе, и утеших се. Жалост ме обузе од грешника, који остављају закон Твој. 
Псалмопевљиви ми бише закони Твоји у месту боравишта мојега. Опоменух се у ноћи 
Имена Твога, Господе, и сачувах закон Твој. То ми се догоди, јер законе Твоје 
истраживах. Удео си мој, Господе, рекох да чувам закон Твој. Помолих се лицу Твоме 
свим срцем својим, помилуј ме по речи Твојој. Размишљах о путевима Твојим, и 
повратих ноге моје на сведочанства Твоја. Припремих се, и не смутих се, да чувам 
заповести Твоје. Ужад грешника саплетоше ме, али закона Твога не заборавих. У поноћ 
устајах да Ти се исповедам за судове правде Твоје.  Заједничар сам свих који Те се боје, 
и који чувају заповести Твоје. Милости Твоје, Господе, пуна је земља; законима Твојим 
научи ме. Доброту си учинио са слугом Твојим, 

Господе, по речи Твојој. Доброти и васпитању и знању научи ме, јер заповестима 
Твојим поверовах. Пре но што понижен бих, ја сагреших, зато реч Твоју сачувах. Добар 
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си, Господе, и у доброти Твојој научи ме законима Твојим. Умножи се на мени неправда 
гордељивих, а ја ћу свим срцем својим истраживати заповести Твоје. Усири се као 
млеко срце њихово, но ја се поучавах закону Твоме. Добро ми је што си ме унизио, да 
бих научио законе Твоје. Добар ми је закон уста Твојих, већма од хиљада злата и 
сребра. 

Слава Оцу и Сину и Светоме Духу. 

Руке Твоје створиле су ме, и саздале су ме; уразуми ме, и научићу се заповестима 
Твојим. Који се боје Тебе видеће ме и обрадоваће се, јер се на речи Твоје поуздах. 
Познах, Господе, да су судови Твоји правда, и ваистину си ме смирио. Нека буде 
милост Твоја да ме утеши, по речи Твојој слузи Твоме. Нека ми дође милосрђе Твоје, и 
живећу, јер је закон Твој поучење моје. Нек се постиде гордељивци, јер ми неправедно 
безаконоваху; а ја ћу уживати у  заповестима Твојим. Нека ми се поврате који Те се 
боје, и који знају сведочанства Твоја. Нека буде срце моје непорочно у законима 
Твојим, да се не бих постидео. Чезне душа моја за спасењем Твојим, и у реч Твоју 
поуздах се. Ишчилеше очи моје за речју Твојом, говорећи: Када ћеш ме утешити? Јер 
постадох као мех на мразу, законе Твоје не заборавих. Колико је дана слузи Твоме? 
Када ћеш ми учинити суд од гонитеља мојих? Причаху ми безаконици уживања (своја), 
али не као (што је) закон Твој,    Господе. Све су заповести Твоје истина; неправедно ме 
гоњаху, помози ми. Умало ме не докрајчише на земљи; а ја не напуштах заповести 
Твоје. По милости Твојој оживи ме, и чуваћу сведочанства уста Твојих. До века, 
Господе, Реч Твоја остаје на небу. Из нараштаја у нараштај истина је Твоја; основао си 
земљу, и пребива. Наредбом Твојом пребива дан, јер све и сва служи Теби. Да није 
закон Твој поука моја, тада бих пропао у понижењу моме. До века нећу заборавити 
законе Твоје, јер си ме њима оживио. Твој сам ја, спаси ме, јер законе Твоје истраживах. 
Мене очекиваху грешници да ме погубе; сведочанства Твоја разумедох. Свакога 
свршетка видех крај, широка је заповест Твоја веома. Колико заволех закон Твој, 
Господе; сав дан поучење је моје. Већма непријатеља мојих умудрио си ме заповешћу 
Твојом, јер је до века моја. Већма од свих који ме уче разумедох, јер сведочанства Твоја 
поука су моја. Већма од стараца разумедох, јер заповести Твоје истраживах. Од сваког 
пута злог спречих ноге моје, да бих сачувао речи Твоје. Од судова Твојих не уклоних 
се, јер си ми Ти поставио закон. Како су слатке грлу моме речи Твоје, већма од меда (и 
саћа) устима мојим. Од заповести Твојих разумедох зато омрзох сваки пут неправде, 
(јер си ми Ти поставио закон). Светилник је ногама мојим реч Твоја, и светлост стазама 
мојим. Заклех се и одлучих да чувам судове правде Твоје. Понизих се до краја; Господе, 
оживи ме по речи Твојој. Добровољне (приносе) уста мојих благоволи, Господе, и 
судовима Твојим научи ме. Душа је моја у рукама Твојим свагда, и закона Твога не 
заборавих. Поставише ми грешници замку, и од заповести Твојих не залутах. Наследих 
сведочанства Твоја до века, јер су радост срца мога. Приклоних срце моје да твори 
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законе Твоје, до века за награду. Безаконике омрзох, а закон Твој заволех. Помоћник мој 
и заштитник мој јеси Ти, и у речи Твоје поуздах се.  

Уклоните се од мене, лукави, и истражићу заповести Бога мојега. Заштити ме по 
речи Твојој, оживећу, и не посрами ме од очекивања мога. Помози ми, и спашћу се, и 
поучаваћу се у законима Твојим свагда. Поништио си све који одступају од закона 
Твојих, јер је неправедна замисао њихова. Као преступнике сматрах све грешнике 
земље, ради тога заволех сведочанства Твоја. Прикуј страху Твоме тело моје, јер се 
судова Твојих бојим. Учиних суд и правду, не предај ме онима који ми чине неправду.  

Сачекај слугу Твога на добро, нека ме не клеветају гордељивци. Очи моје 
ишчилеше за спасењем Твојим, и за речју правде Твоје. Учини са слугом својим по 
милости Твојој, и законима Твојим научи ме. Слуга сам Твој, уразуми ме, и познаћу 
сведочанства Твоја. Време је Господу чинити; разорише закон Твој. Ради тога заволех 
заповести Твоје већма од злата и топаза (=драгог камена). Ради тога по свима 
заповестима Твојим управљах се, 

сваки пут неправедан омрзох. Чудесна су сведочанства Твоја, тога ради 
истраживаше их душа моја. Објава речи Твојих просветљује, и уразумљује децу.Уста 
своја отворих, и привукох дух, јер заповести Твоје зажелех. 

Слава Оцу и Сину и Светоме Духу. 

Погледај на ме и помилуј ме, по суду оних који љубе Име Твоје. Кораке моје 
управи по речи Твојој, и да не овлада мноме икакво безакоње. Избави ме од клевете 
људске, и чуваћу заповести Твоје. Лице Твоје просветли на слугу Твога, и научи ме 
законима Твојим. Изворе вода изведоше очи моје, зато што не сачуваше закон Твој. 
Праведан си, Господе, и прави су судови Твоји. Заповедио си правду сведочанства 
Твоја, и истину (Твоју) веома. Изједе ме ревност за дом Твој, јер заборавише речи Твоје 
непријатељи моји. Разжежена је реч Твоја веома, и слуга Твој заволе је. Млађи сам ја и 
унижен, законе Твоје не заборавих. Правда је Твоја правда до века, и закон је Твој 
истина. Туга и невоља снађоше ме; заповести Твоје поука су моја. Сведочанства су 
Твоја правда до века; уразуми ме, и живећу. Завапих свим срцем мојим; услиши ме, 
Господе; законе Твоје тражићу. Завапих Теби, спаси ме, и чуваћу сведочанства Твоја. 
Претекох пре времена, и завапих; у речи Твоје поуздах се. Претекоше очи моје јутро, да 
изучавам речи Твоје. Глас мој чуј, Господе, по милости Твојој; по суду Твоме оживи ме. 
Приближише се који ме гоне безакоњем, а од закона Твога удаљише се. Близу си Ти, 
Господе, и сви су путеви Твоји истина. Од почетка познах од сведочанстава Твојих, да 
си их до века основао. Види понижење моје, и избави ме, јер закон Твој не заборавих. 
Суди суд мој, и избави ме; ради речи Твоје оживи ме. Далеко је од грешника спасење, 
јер законе Твоје не потражише. Милосрђе је Твоје много, Господе; по суду Твоме оживи 
ме. Многи прогонитељи и тлачитељи моји, од сведочанстава Твојих не одступих. Видех 
одступнике, и разједах се, јер речи Твоје не сачуваше. Види да заповести Твоје заволех 
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Господе, милошћу Твојом оживи ме. Почетак је речи Твојих истина, и до века су сви 
судови правде Твоје. Начелници ме прогоне низашта, и од речи Твојих убоја се срце 
моје. Обрадоваћу се речима Твојим, као који налази добит многу. На неправду омрзох и 
згадих се, а закон Твој (врло) заволех. Седам пута на дан хвалих Те за судове правде 
Твоје. Мир је многи љубитељима закона Твог, и нема им спотицања. Ишчекивах 
спасење Твоје, Господе, и заповести Твоје заволех. Сачува душа моја заповести Твоје, и 
заволе их веома. Сачувах заповести Твоје и сведочанства Твоја, јер су сви путеви моји 
пред       Тобом, Господе. Нека се приближи мољење моје преда Те, Господе; по речи 
Твојој уразуми ме. Да изађе прозба моја преда Те, Господе; по речи Твојој избави ме. 
Изговориће уста моја песму, када ме научиш законима Твојим. Говориће језик мој реч 
Твоју, јер су све заповести Твоје правда. Нек буде рука Твоја да ме спасе, јер заповести 
Твоје изабрах. Зажелех спасење Твоје, Господе, и закон Твој поучење је моје. Живеће 
душа моја, и хвалиће Те, и судови Твоји помоћи ће ми. Залутах као овца изгубљена; 
потражи слугу Твога, јер заповести Твоје не заборавих. 

Слава Оцу и Сину и Светоме Духу, и сада и увек и у векове векова. Амин.  
Алилуја, алилуја, алилуја, слава Теби Боже. (3 пута) 

По другом стихословију, сједални празника, глас 4. 

Посвећена си Богу, јер си пре зачећа чиста, и рођена на земљи и сада си као дар 
њему принесена, испуњујући обећање отачко; у храм Божији си као божански храм са 
свећама упаљеним предана. Од младости си чиста и постала станиште недоступне 
божанске Светлости. Заиста је узвишено твоје довођење, једина Богоневесто и 
Увекдјево.  

Слава и сада: Посвећена си Богу, јер си пре зачећа чиста, и рођена на земљи и 
сада си као дар њему принесена, испуњујући обећање отачко; у храм Божији си као 
божански храм са свећама упаљеним предана. Од младости си чиста и постала 
станиште недоступне божанске Светлости. Заиста је узвишено твоје довођење, једина 
Богоневесто и Увекдјево.  

ПОЛИЈЕЛЕЈ 
Из Псалма 134.  
1.   ХВАЛИТЕ Име Господње, 
      хвалите, слуге (Господње), Господа. (3 пута) 
21. Благословен је Господ са Сиона, Који живи у Јерусалиму. (3 пута) 
из Псалма 135. 
1.   ИСПОВЕДАЈТЕ и славите Господа, јер је добар, 
       јер је до века милост Његова. (3 пута) 
26. Исповедајте и славите Бога Небескога, 
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       јер је до века милост Његова. (3 пута) 

ИЗАБРАНИ ПСАЛАМ  

Велик је Господ и славан веома у граду Бога нашега, на светој гори својој. (пс.48,1)  
Прекрасна је висина твоја, и утеха свој земљи. (пс.48,2)  
Славно казују за тебе граде Божији. (пс.87,3)  
Град Цара великога. (пс.48,2) 
Што слушасмо то и видимо у граду Господа над војскама, у граду Бога нашега. 
(пс.48,5)  
Бог је усред њега неће се помести у векове векова. (пс.46,5)  
Слава и величанство су, пред лицем његовим. (пс.96,6)  
Светињом цркве твоје, дивно нам одговараш по правди. (пс.65,4- 5)  
Ево врата Господња на која улазе праведници. (пс.118,20) 
Са десне стране ти стоји царица, у златну одећу одевена и украшена. (пс.45,9) 
Најбогатији у народу тебе ће молити. (пс.45,12)  
Царске кћери дворе тебе. (пс.45,9) 
Сва красота кћери Цареве је изнутра, хаљина јој је златом искићена. (пс.45,13)  
Воде је ка Цару, за њом воде девојке, друге њезине. (пс.45,14)  
Воде је весело и радосно, улазе у двор царев. (пс.45,15) 
Чуј кћери, погледај и обрати ка мени ухо твоје, заборави народ твој и дом оца твога. 
(пс.45,10)  
И Цару ће омилети, лепота твоја. (пс.45,11)  
Учинићу да се не заборавља име твоје, од колена до колена. (пс.45,17)  
Као што је име твоје Боже, тако је и хвала твоја до краја земље. (пс.48,10)  
По том ћете славити народи, у векове векова. (пс.45,17)  

ВЕЛИЧАНИЈЕ  

Слава Оцу и Сину и Свјатому Духу, и ниње и присно и во вјеки вјеков амин. 
Алилуја, алилуја, алилуја, слава тебје Боже. (три пута)  

После Полијелеја Сједален, глас 8.  
Подобан: Повељенноје тајно.. 

Нека се радује Давид песник, и нека ликују Јоаким и Ана, јер  
свети плод из њих изниче: Марија светлом обасјана, и као Божија светиљка радује 

се улазећи у храм; Када је Варахијин син виде, благослови је и радосно узвикну: радуј 
се чудо целога света.  

Слава и сада, то исто. 
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СТЕПЕНА: А н т и ф о н  1. глас 4. (стихови се понављају): 
     Од моје младости ме нападају страсти, а ти ме сам заступај и спаси Спаситељу мој. 
Ви који мрзите Сион застидите се од Господа, јер ћете као трава бити огњем сагорени. 
     Слава: Светим Духом свака се душа оживљује, а чистотом се узвисује, и блиста се 
од Тројичног јединства у светој тајни. 
     И сада, исто. 

А н т и ф о н  2. 
    Завапих топло ка теби Господе из дубине душе моје и нека буде ка мени обраћен на 
слушање твој божански слух. 
Сваки ко се у Господа нада, узвишенији је од свију који пате. 
Слава: Светим Духом изливају се реке благодати, које сваку твар напајају и оживљују. 
И сада, исто.  

А н т и ф о н  3. 
    Срце моје ка теби Речи нека се уздигне, и да ме ништа ме заведе од светских лепота 
по слабости. 
    Као што свако воли матер своју, а Господа смо дужни још топлије волети. 
    Слава: Од Светога Духа је богатство богопознања, виђења и премудрости, и Њиме 
се сва отачка предања Речју откривају. 
    И сада, то исто. 

Прокимен, глас 4.Чуј кћери, погледај и обрати ка мени ухо твоје. (Пс.45,10)  
Стих: Из срца ми навиру речи дивне. (Пс. 45,1)  
Све што дише нека хвали Господа..  

ЧИТАЊЕ ИЗ СВЕТОГ ЈЕВАНЂЕЉА ПО ЛУКИ 
(Зач. 4, Гл. 1, ст. 39 - 49; 56) 

    У дане оне, уставши отиде Марија хитно у горски крај, у град Јудин. И 
уђе у дом Захаријин, и поздрави Јелисавету. А кад Јелисавета чу поздрав 
Маријин, заигра дијете у утроби њезиној, и Јелисавета се испуни Духа 
Светога, и повика узвишеним гласом и рече: Благословена си ти међу 
женама, и благословен је плод утробе твоје! И откуд мени ово да дође мати 
Господа мојега мени? Јер гле, када глас поздрава твојега дође у уши моје, 
заигра дијете од радости у утроби мојој. И благо оној која вјерова, да ће се 
извршити што јој је казао Господ. И рече Марија: Велича душа моја 
Господа; И обрадова се дух мој Богу, Спасу мојему, што погледа на 
смјерност слушкиње своје; јер гле, од сада ће ме звати блаженом сви 
нараштаји; Што ми учини величину Силни, и свето име његово. И остаде 
Марија са њом око три мјесеца, и врати се дому своме. 
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По Јеванђељу: 
Васкрсење Христово видевши, поклонимо се светоме Господу Исусу, јединоме 

Безгрешноме. Крсту твоме клањамо се Христе, и свето васкрсење твоје певамо и 
славимо; јер си Ти Бог наш, осим тебе другога не знамо, име твоје прослављамо. 
Ходите сви верни, поклонимо се светом Васкрсењу Христовом. Јер гле, крстом дође 
радост целом свету. Свагда благосиљајући Господа, певајмо Васкрсење Његово; јер 
ради нас претрпевши крст, смрћу смрт разруши. 

ПСАЛАМ 50. 
Помилуј ме, Боже, по великој милости Својој, и по обиљу милосрђа Свога очисти 

безакоње моје. Опери ме добро од безакоња мога, и од греха мога очисти ме. Јер 
безакоње моје ја знам, и грех је мој стално преда мном. Теби јединоме сагреших, и зло 
пред Тобом учиних. Да се оправдаш у речима Својим, и победиш када Ти суде. Гле, у 
безакоњима се зачех, и у гресима роди ме мати моја. Гле, истину љубиш, и јављаш ми 
непознатости и тајне мудрости Твоје. Покропи ме исопом, и очистићу се; опери ме, и 
бићу бељи од снега. Дај ми да слушам радост и весеље,  да се обрадују кости потрвене. 
Одврати лице Твоје од грехова мојих, и сва безакоња моја очисти. Срце чисто саздај у 
мени, Боже, и Дух прав обнови у утроби мојој. Не одбаци ме од лица Твога, и Духа 
Твога Светога не одузми од мене. Дај ми радост спасења Твога, и Духом владалачким 
утврди ме. Научићу безаконике путевима Твојим, и безбожници ће се обратити к Теби. 
Избави ме од крви, Боже, Боже спасења мога, обрадоваће се језик мој правди Твојој. 
Господе, отвори усне моје, и уста моја казиваће хвалу Твоју. Јер да си хтео жртве, ја бих 
Ти принео; за жртве свеспаљенице не мариш. Жртва је Богу дух скрушен; срце 
скрушено и унижено Бог неће одбацити. По благовољењу Своме, Господе, чини добро 
Сиону, и нека се подигну зидови Јерусалимски. Тада ћеш благоволити жртву правде, 
приносе и жртве свеспаљенице, тада ће принети на жртвеник Твој теоце. 

Слава, глас 2. Данас храм духовни у храм великога цара улази, да се њему припреми 
за божанско станиште. Народи веселите се. 
И сада, то исто.  

Затим глас 6.: Помилуј ме Боже по великој милости твојој, и по мноштву 
милосрђа твојих очисти безакоње моје. 

Стихира, самогласна, глас 4: Данас се као Богом настањени храм приводи 
Богородица у храм Господњи, и Захарија је прима. Данас се радује Светиња над 
светињама, а сабор ангела тајанствено празнује. Са њима и ми данас празнујемо, и са 
Гаврилом кличемо: радуј се Благодатна, Господ је са тобом, који има велику милост.  
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КАНОНИ 
Песма 1. 

Дело Георгијево (глас 4.) 
Ирмос: Отворићу уста моја и напуниће се духа и реч ћу кликнути Царици Матери 

и светло ћу славити и певати радујући се њеном ваведењу. 
Пречиста премудрости, тебе познасмо као ризницу благодати и тебе која точиш 
непресушни извор разума молимо: тим капима ороси и нас Владичице да ти увек 
певамо.  

Постала си, Пречиста, већа од небеса и храм и палата и у храму Божијем 
постављена си да се припремаш за божанско жилиште његовог доласка.  

Засијавши Богородица светлошћу благодати, све просвети и окупи да песмама 
пресветло украсе њену свечаност; приђите, стецимо се око ње.  

Ти си попут славних двери непролазних за помисли; ти отвараш двери храма 
Божијег и упућујеш нас који се окуписмо да се наслађујемо Божијих чуда. 

                                                
                                           Дело Василијево (глас 1.) 

Ирмос: Певајмо Богу песму победну, јер учини дивна чуда својом високом 
мишицом, те спасе Израиља јер се прослави. 

Стецимо се данас песмама поштујући Богородицу и прославимо духовни празник 
јер се у храм Богу на дар она приноси. 
      Песмама опевајмо славни долазак Богородице; она се данас по пророчанству у храм 
приноси као храм Божији, као дар скупоцени. 

Непорочна Ана се обрадовала кад је као мајка принела у храм Богу овај скупоцени 
дар, па и Јоаким са њом светло празнује. 
     Праотац Давид давно те је опевао Дјево и Богоневесто, назвавши те: „кћер Христа 
Цара“; њега си родила и као Мајка си Детенце дојила. 

Трогодишњег узраста Богородица се приноси Господу, а Захарија свештени Божији 
прими је и радостан у храму постави. 
    Радујте се од данас и дјеве свећеносице и мајке, појте Царици Матери која дође у 
храм Христа Цара. 
   Слава, Тројичан: Јединосушна Тројице, Оче, Речи и Душе Свети, тебе верно 
славимо као Творца свега и теби побожно певамо: спаси нас Боже. 
    И сада: Руменилом крви твоје као плаштом оденут, Пречиста прошао је Цар и Бог и 
обновио род човечији добротом својом.  

Катавасија: Христос се рађа, славите! Христос иде с небеса, у сусрет му изађите! 
Христос је на земљи, узнесите се! Певај Господу сва земљо; у весељу пој народе, јер се 
он прослави.  
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Песма 3. 

Ирмос: Ирмос: Хор твојих појаца, Богородице живи и независни изворе, скупи око 
себе и духовно утврди у часном ваведењу твоме и венаца славе удостоји. 
     Невесто украшени се појави данас Дјевин красни храм и ковчег примивши њу као 
духовни ковчег Божији чисту и непорочну и светлију од свих твари.  

Давид беше предходник радости и игра и радује се са нама и назива тебе 
украшеном царицом, Пречиста; ти стојиш пред свима у храму Цара и Бога.  

Из жене изиђе у давнини преступ рода људскога, али из жене процвете и 
оправдање и непропадање, јер се данас Богородица приводи у дом Божији.  

Ангелске војске и сво мноштво људи играју пред твојим лицем Пречиста, данас ти 
предходе свећеносице кличући: величанственост је твоја у дому Божијем.  

Ини 
 

     Ирмос: Утврди срце моје у твојој вољи Христе Боже; ти си над водама утврдио 
друго небо и утврдио на водама земљу, Свесилни. 
   Радујмо се љубитељи празника, радујмо се духом због светог празника данас 
установљеног кћерке Цареве и Мајке Бога нашега.  

Радуј се данас Јоакиме и весели се духом Ано због рођене од вас и Господу 
приведене трогодишње девојчице, чисте и беспрекорне Младице. 
    Као станиште Божије приводи се у свети храм Богородица Маријам трогодишња 
узрастом а пред њом свећама осветљују дјеве. 

Као јагње Божије невина и као голубић нескверна она је скинија која је Бога 
примила и освећење славе, и изабрала је обитавати у светој скинији. 
    Трогодишња телом а многолетна духом, шира од небеса и узвишенија од горњих 
сила ангелских, песмама нека је похваљена Богоневеста.  

Празнујући долазак Богородице усветињу где се не улази и имајући у мислима 
свеће, приступимо и ми данас весело храму са оним дјевама.  

Свештеници Божији обуците се у благодат и правду и светло је сретните и тако 
начините увођење у светињу Кћерке Цара и Бога.  

Слава, тројичан: Свети је Отац, свети је и Син његов, свети је и Дух утешитељни; 
као од једног Сунца сија Тројица, божествено обасјава и чува душе наше.  

И сада, богородичан: Тебе пророци проповедаше чисту као ковчег светиње, златну 
кадионицу, свећњак и трпезу, а ми те опевамо као скинију која је Бога примила.  

Катавасија: Сину, пре векова од Оца непропадиво рођеном, а у времену од Дјеве 
без семена оваплоћеном, Христу Богу узвикнимо: узнеси моћ нашу, јер ти си свети 
Господе!  
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Сједален, глас 4. Опевај Давиде какав је ово сада празник, њу си некада опевао у 
књизи псалама као кћер, богодевојчицу и Дјеву, рекавши: привешће је Цару девојке 
пратећи њу и ближњи њени и диван постаде у целом свету празник који кличе: ево нам 
Богородице посреднице спасења. 
Слава и сада, глас и подобан исти.  

Као јагње непорочна и као неоскверњени ковчег преславно се и у весељу уводи у 
дом Божији Богородица Маријам; њу верно узносе ангели Божији и сви увек називају 
блаженом и певају јој благодарно и непрестано узвишеним гласом: Ти си свенепорочна 
наша слава и спасење.  

Песма 4. 

Ирмос: Пророк Авакум сагледа несхватљиви Божији домостој по којем се Вишњи 
од Дјеве оваплотио, па кликташе: слава сили твојој Господе.  

Дјеву као непроходне двери примио је данас Божији дом и учинио да престане 
свако служење Старом Закону, јер се јавила истина знана свима на земљи.  

Дјева као гора осењена коју давно предвиде Авакум, унапред предсказану која ће 
бити смештена у забрањени део храма; она као гора процвета врлинама и покри цео 
свет.  

Видећи сва земља преславна дела, чудна и дивна збивања, како Дјева прима храну 
од ангела, па се и она уређује.  

Као храм и палата и небо продуховљено појави се ти Богоневесто Царева; у храм 
Старог Закона си данас уведена да у њему будеш чувана Пречиста.  

Ини 

Ирмос: Пророк Авакум духом провиде оваплоћење Бога-Речи и проповедајући 
певаше: кад дође трен бићеш познат и када дође време показаћеш се, слава сили твојој 
Господе. 
    Прореци нам пророче Исаија, које та Дјева која ће зачети у утроби и процветати из 
Јудиног корена и родити се од цара Давидаи светог потомства као род благословени?  

Почните песме девојке, држећи у рукама свеће и хвалите и заједно са нама 
празнујте долазак чисте Богородице која сада улази у храм Божији.  

Веселите се сада Јоакиме и Ано водећи у храм господњи као трогодишњу младицу 
чисту Матер Бога и Христа Цара, коју ви родисте.  

Чиста си као светиња над светињама и заволела да се настаниш у светоме храму; 
да са ангелима обитаваш и беседиш, Дјево, примајући преславно хлеб са неба, 
Хранитељко Живота.  
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Јоаким и Ана родише мимо надања Пречисту Дјеву, па побожно обећаше да је 
принесу Богу и данас то испуњују дарујући као жртву у дом Божији рођену од њих 
кћерку.  

Процвете у давнини жезал Аронов, праобразујући чиста божанско рођење и да ћеш 
бесемено зачети и неизмењена по породу дјева остати и хранити Детенце, Бога свих.    

Девојке и мајке побожно се окупите са нама да поштујемо Дјеву и Мајку као 
непорочну жртву и плодоносну за Бога рођену; њу сви светло празнујмо. 

Слава, тројичан: Тројицу лицима а јединицу бићем побожно прославимо 
истинитог Бога; њега опевају ангелски чинови као господара твари, и људи му се увек 
верно клањају. 

И сада: Пресвета и пречиста моли непрестано оног кога си телом родила, Сина 
твога и Бога, да избави све слуге твоје од разних замки ђаволских и свих искушења која 
наиђу.  

Катавасија: Изникао си из Дјеве као жезал из корена Јесејевог, и као онај цвет из 
њега Христе. Дошао си хваљени као из горе засењене честаром, и оваплотио се од оне 
која није знала за мужа, ти си Боже духован, слава твојој моћи Господе.  

Песма 5. 

Ирмос: Све ухвати ужас због твога часног входа а ти неискусобрачна Дјево ушла 
си унутар храма Божијег и сама часнија од храма и свима који ти певају мир дарујеш.  

Збило се славно и свето постављење, јер се данас пречиста Дјева поставља у храм 
Божији, да се очува за стан јединоме нашем Свецару Богу као што и сам Он зажеле.  

Некада у давнини сагледа, Пречиста, лепоту душе твоје Захарије, па са вером 
запева: ти си нам избављење, ти си радост свима, ти си позивање наше у теби се 
Несместиви уселио и мени јавио.  

О, надразумних твојих чудеса Свечиста! Чудно је рођење твоје, чудан и начин 
узрастања твога; све је о теби Богоневесто чудно и преславно и људима неизрециво.  

Као светиљка си пресјајна Богоневесто, и тако си данас заблистала у дому 
Господњем и нас обасјаваш Чиста часним даровима твојих чудеса, Богородице 
свеопевана.  

Ини 

Ирмос: Засијај нам сјајном светлошћу увек постојећи; зором ранимо на вршење 
твојих заповести. Владико човекољубче, Христе Боже наш.  

Сакупимо се сви православни и донесимо светиљке и прославимо Богомајку која 
се данас приводи Господу као благоугодна жртва. 
   Нека се веселе праоци, Владичице, и нека се опбрадује родитељка твоја са оцем 
твојим, јер њихов пород се приноси Господу. 
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Опевајмо сви верно празнујући новоимениту и најславнију и непорочну младицу, 
јер је телом родила божанско Јагње. 

Данас се Духом Светим уписују у дому божијем, чиста Дјево, божански знаци 
твога обручења, и надразумног порода твога. 

Нека се отворе предворја славе, Бога нашега и нека приме неискусобрачну Матер 
Божију као нескверну трогодишњу младицу.  

Опевајмо Увекдјеву као многочасну и осењену гору која постаде Мајка Божија јел 
она обасјава светлошћу све крајеве света.  

Слава, тројичан: Поклонимо се Надпочетном и Надсуштаственом једином 
Божанству, прослављеном у три лица природом нераздељеног а једнаког славом. 

И сада: Као пристаниште мирно и као необориву стену у невољама, стекосмо 
молитву твоју Богородитељко и тако се увек избављамо беда и туге.  

Катавасија: Ти си Бог мира и сажаљиви Отац, и послао си нам Гласника великог 
Савета твог да нам пружа мир; стога упућени ка светлости богопознања, и још за ноћи 
на јутарњој молитви, славу ти певамо Човекољубче.  

Песма 6. 

Ирмос: Чинећи ово божанско и свечасно презновање Богомајкино, умудрени Богом 
дођите рукама пљескајући и рођеног од Ње Бога прославимо.  

Он сву твар једном речју држи и молитву праведних услишава, па тако 
разрешивши тегобу неплодних, као добар подари им узрочницу радости.  

Прохтело се Господу изрећи народима спасење, те сада прима од људи 
неискусобрачну Дјеву, као знамење измирења и обновљења.  

Постала си дом благодати у којем леже ризнице неизрецивог Божијег домостроја, 
Свечиста, и у храму си се сјединила са непропадивим небеским сладостима.  

Као царску круну примио те је храм, Богоневесто, просвети се и крену за бољим 
видећи на теби проречене догађаје.  

Ини 
 
    Ирмос: Угледам се на пророка Јону и певам: ослободи живот мој од пропасти, 
Благи и спаси ме, Спаситељу света; теби кличем: слава теби!  

Празнујмо верни духовни празник Мајке Божије певајући јој побожно јер је она 
светија од небеских разумних сила.  

Похвалимо верни духовним песмама Мајку Светлости, јер се данас нама објавила 
педходећи у храм Божији.  

Као нескверно јагње и као чисти голубић приведе се да борави у дому Божијем, 
непорочна и предсказана да буде Мати Божија.  
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У старозаветни храм улази Дјева и као храм Божији и небеска скинија, и нама у 
тами Њоме светлост засија.  

Малена телом а савршена душом улази Дјева као свети кивот у дом Божији да се 
васпита у божанској благодати.  

Твојим молитвама, Мати Христа Бога ослободи од свих искушења и душевних беда 
нас који ти притичемо, свеопевана. 
    Слава, тројичан: Отац, Син и Дух прави, три ипостасна јединице и неразделива 
Тројице, помилуј све који се клањају твојој божанској моћи.  

И сада: У твоју утробу Богомати беше усељен ниукога несместиви и из тебе изиђе, 
Пречиста, двострук природом: и Бог и Човек.  

Катавасија: Из утробе морске звери беше Јона као плод изригнут, онакав какав је 
у њу и доспео, а Реч у утроби Дјеве настањена и од Ње оваплоћена, изиђе из Ње 
сачувавши је неокрњеном; јер од кварења коме ни Он не подлеже, задржао је 
нетакнутом своју Родитељку.  

                                                           
Кондак и Икос Ваведења, глас 4. 
Пречисти храм Спаситељев, скупоцени ковчег и Дјева, освештана ризница славе 

Божије, данас се уводи у дом господњи, и собом благодат уводи; Она је са Духом 
божественим, о њој превају ангели Божији, она је небеско станиште.  

Икос:  
Радујем се гледајући у Дјеви неизрециве Божије и божанске тајне, јер она 

најављује благодат и јасно пророштва испуњује; збуњен сам и не разумем чудни и 
неизрециви призор: како се Изабрана појавила, једина чиста над свим тварима 
видљивим и схватљивим? Хтео бих да је похвалим и разумом и речју, али се веома 
бојим, па ипак смело проповедам и кличем: Она је небеско станиште!  

Песма 7. 

Ирмос: Не послужише богомудри младићи твари више него Творцу па огњену 
опасност храбро победише и певаху радујући се: опевани Боже и Господе отаца, 
благословен си.  

Гле, данас посвуд засија пролеће радости, просвећује благодаћу наше душе, разум 
и срце, због данашњег богородичног празника, а и ми се улепшајмо, свето и духовно.  

Нека данас сви принесу дарове Царици и Божијој Матери, и небо, и земља, и 
ангелски чинови, мноштво народа нека певају: у храм се уводи радост и избављење.  

Старозаветно Писмо прође и његов закон је ослабио као сенка, а заблисташе зраци 
новозаветне благодати, због Твог уласка у храм Божији, чиста Мати и Дјево, у којем си 
благословена.  
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И небо и земља и преисподња, повинули су се Рођеним из Тебе Свечиста, као 
Творцу и Богу, и сваки те народ признаје, јер се тобом јавио као Господ, и Спаситељ 
душа наших.  

Ини 
 

    Ирмос: Пећ је Спаситељ оросио, а деца ликујући певају: Боже отаца благословен 
си.  

Ликујмо данас љубитељи овог празника, опевајмо чисту Владичицу, достојно 
прославимо Јоакима и Ану.  

Пророкуј Давиде и говори духом: довешће се девојке у пратњи твојој, довешће се 
теби у храм царице Мајке.  

Радују се ангелски чинови, веселе се душе преведних, јер се Мати Божија доводи у 
светињу.  

Примала си храну небеску, узрастала си мудрошћу и благодаћу, и постала си по 
телу Мати Христа Бога.  

И телом и душом радовала се непорочна Мрија, боравећи у храму Божијем као 
Божији сасуд освештана.  

Уведоше те твоји целомудрени родитељи, Пречиста, у унутрашњост храма, да 
будеш свето васпитана за стан Христа Бога. 
    Слава, тројичан: Прославимо неразделиву Тројицу, опевајмо једно Божанство: са 
Оцем, Реч и Духа Светога.  

И сада: Моли Господа којег си родила, јер си у суштини добра, Богородитељко, да 
он спасе душе свих који му певају.  

Катавасија: Дечаци заједно у побожности одгајени, презреше безбожну наредбу, 
зато се не уплашише претње огњем, него стојећи посред пламена певаху: Благословен 
си Боже отаца.  

Песма 8. 
 

   Ирмос: Чуј дете и Дјево чиста, да ти саопшти Гаврило давнашњи савет Вишњега: 
буди спремна да примиш Бога. Тобом је Несместиви са људима поживео, зато радосно 
певам: благословите сва дела господња Господа.  

Приводећи давно Ана Дјеву у дом Божији као пречисти Храм, песмом и са вером 
рече свештенику: прими сада чедо од Бога ми подарено, и уведи је у дом Створитеља 
твога и радостно певај Њој: благословите сва дела господња Господа.  

Предвидевши Духом, рече тада Захарија Ани: истиниту Матер Живота уводиш, а 
Њу јасно проповедаше пророци Божији као Богородицу, и како ће је моћи храм 
примити? Зато у чуду певам: благословите сва дела господња Господа.  
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Била сам слушкиња Божија, одговори њему Ана, и призивала га са вером у 
молитви, да прими род мојих трудова, а пошто је примио хоћу Ову Коју сам родила да 
приведем на дар Богу Који ми је Њу и подарио, зато му кличем у песми: благословите 
сва дела господња Господа.  

Ово је заиста дело по Закону, рече Ани свештеник, схватам да је све ово чудо, 
видећи приведену у дом Божији, благодаћу узвишенијом од Светиње над светињама. 
Зато са радошћу певам: благословите сва дела господња Господа.  

Покоравам се знајући, рече Ана њему, да оно што говориш разумеш то Духом 
Божијим, као што си јасно о Дјеви проповедао. Прими стога Пречисту у храм 
Саздатеља твога, и радосно запевај: благословите сва дела господња Господа.  

Запалила нам се светлоносна светиљка и храм обасјала. Запевао је свештеник са 
великом радошћу: нека се самном радују душе пророка, јер видеше преславна дела у 
дому Божијем, и нека увек певају: благословите сва дела господња Господа.  

Ини 

Ирмос: Од Њега се ужасавају ангели и све војске небеске као од Творца и Господа; 
Њега појте свештеници, прославите децо, и благословите народи и величајте у све 
векове. 
   Весели се светло данас Јоаким, и Ана непорочна приноси жртву Господу и Богу: 
обећану јој и подарену свету Кћерку. 
   Хваљени су свети Давид и Јесеј, а и Јуда старозаветни се поштује, јер из њиног 
корена изниче као плод, Чиста Дјева, а из Ње се родио Превечни Бог.  

Као пречиста и духовна скинија, приводи се данас Марија у дом Божији, и Захарија 
је прихвата рукама као освештану ризницу господњу.  

Као двери спасења, и као мисаону гору, и као духовну лествицу, прославимо верни 
уистину Дјеву и Матер Божију, благословену рукама јереја. 

Пророци, апостоли и мученици Христови, ангелски чинови и сви на земљи, 
песмама прославимо Чисту Дјеву, као благословену Матер Вишњега.  

Донесоше те у храм, Свенепорочна и Чиста, твоји побожни родитељи као чисту 
жртву, и за чудо настанила си се у Богом забрањеној светињи, да се спремиш за 
станиште Бога-Речи.  

Благословимо Оца и Сина и Светога Духа, Господа.  
Тројичан: Опевајте трисветога Оца и Сина и Духа Светог, неразделиву Јединицу, 

као једно Божанство које руком држи сву твар у векове. 
И сада: Беспочетни Бог-Реч добија телесни почетак, јер се својом вољом родио и као 
Бог и као Човек из Дјеве, и тиме је обновио, по својој крајњој доброти, нас који раније 
пропадосмо.  
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Катавасија: Хвалимо, благосиљамо, клањамо се Господу, певајући и величајући Га 
у све векове.  

Као пра-сликом надприродног чуда, беше она пећ орошена, јер није спалила 
младиће које прогута, као ни огањ Божанства утробу Дјеве у коју је ушао, зато 
запевајмо химну: Нека благосиља Господа сва творевина и нека Га велича у све векове.  

Припев глас 4.  
Гледајући ангели увођење Пречисте зачудише се: како Дјева уђе у Светињу над 

Светињама?!  
Ирмос: Као духовноме Божијем кивоту, да се никако не дотакне рука скверних, а 

усне верних неућутно гласом ангела Богородици да певају и радосно да поје: Заиста си 
виша од свих, Дјево Пречиста.  

Песма 9. 

Ирмос: Као духовноме Божијем кивоту, да се никако не дотакне рука скверних, а 
усне верних неућутно гласом ангела Богородици да певају и радосно да поје: Заиста си 
виша од свих, Дјево Пречиста. (2 пута)  

Припев: Гледајући ангели увођење Свечисте, зачудише се: Како са славом уђе она 
у Светињу над светињама?!  

Имаш Чиста Богородице пресветлу лепоту и душевну чистоту, и благодаћу 
Божијом си испуњена са небеса; непролазном светлошћу просвећујеш увек оне који 
радостно певају: Заиста си виша од свих, Дјево Пречиста.  

Припев: Гледајући ангели увођење Богородице зачудише се: Како Пречиста 
преславно уђе у Светињу над светињама?!  

Твоје чудо чиста Богородице лебди изнад силе речи, а твоје тело је неизрециво за 
греховни живот недоступно, зати ти благодарно певам: Заиста си виша од свих, Дјево 
Пречиста. 
   Припев: Улазак твој Дјево поштујемо и људи и ангели, јер си са славом ушла у 
Светињу над светињама! 

Пречудни пра-образи о теби Чиста беху: Скинија старог закона, посуда са маном, и 
чудни кивот и завеса и жезал Аронов, неразориви храм и двери Божије. Све нас то 
поучава да кличемо: Заиста си виша од свих, Дјево Пречиста. 
   Припев: Гледајући ангели увођење Дјеве зачудише се: Како богоугодно уђе у 
Светињу над Светињама?!  

Певајући псалме тебе је најавио Давид, рекавши да си ти кћер Царева; видео те је 
украшену врлинама и окићену где стојиш десно од Бога, па је зато пророчки певао: 
Заиста си виша од свих, Дјево Пречиста. 
     Припев: Разиграјте се ангели и свети, а девојке се веселите, јер божанска Девојчица 
уђе у Светињу над светињама!  
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Соломон те је унапред познао као богоугодну постељу Цареву, као живи и 
запечаћени извор, из којега нам бистра вода извире, свима, који са вером кличемо: 
заиста си виша од свих Дјево Пречиста. 
    Припев: Ангели и народи величајмо Дјеву песмама, јер побожно улази у светињу 
над светињама. 

Твоју тишину дарујеш мојој души Богородице, живот изливаш свима који желе да 
те славе; и их сама штитиш, покриваш и чуваш да ти певају: Заиста си виша од свих, 
Дјево Пречиста.  

онда први хор пева припев другог Празничног канона. глас1.  
       Припев: Величај душо моја, Приведену у храм Господњи и  

Благословену руком јереја. 
Ирмос: Величајмо сви Чисту Матер Бога нашега, Она је светлоносни облак, у који 

сиђе са неба Владика, као роса на руну Гедеона, и оваплоти се Беспочетни ради нас и 
постаде Човек.  

други хор пева исти припев Празника и Ирмос, а и на свим тропарима је исти 
припев.  

Ини. Глас 1. 
     Ирмос: Величајмо сви Чисту Матер Бога нашега, Она је светлоносни облак, у који 
сиђе са неба Владика, као роса на руну Гедеона, и оваплоти се Беспочетни ради нас и 
постаде Човек. (два пута)  

Припев: Величај душо моја Приведену у храм Господњи и Благословену рукама 
јереја.  

Из праведних Јоакима и Ане изиђе обећани плод: Божија девојчица Марија, као 
мирисна кадионица, телом малена, и приводе је у светињу светилишта, да обитава у 
Светињи над светињама. 

Припев: Величај душо моја Приведену у храм Господњи и Благословену рукама 
јереја  

По природи је малена, али изнад целе природе беше Матер Божија; похвалимо је 
песмама, јер се данас у храм Старог Завета приводи Господу, као мирисна жртва двоје 
праведних и као плод духовни.  

Припев: Величај душо моја Приведену у храм Господњи и Благословену рукама 
јереја  

Запевајмо верни долично са ангелом: Радуј се Богородице, радуј се добра невесто, 
радуј се светли облаче из којег засија Господ, нама који седимо у тами, радуј се надање 
свима.  

Припев: Величај душо моја Приведену у храм Господњи и Благословену рукама 
јереја  
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Богомајко Маријо, ти си Светиња над светињама, ти нас ослободи Пречиста, 
Твојим молитвама од вражијих замки, и сваке јереси и туге, и напасти, јер се верно 
клањамо икони твога светог Лика. 

Припев: Величај душо моја Приведену у храм Господњи и Благословену рукама 
јереја  

Сва твар са архангелом Гаврилом киче достојну песму Богородици: Радуј се 
свенепорочна Мати Божија, тобом се избависмо прве клетве, и постадосмо заједничари 
непропадања. 

Припев: Величај душо моја Приведену у храм Господњи и Благословену рукама 
јереја  

Постала си Дјево већа од херувима, и виша од серафима, и шира од небеса, јер си у 
себи примила Бога нашег, кога нико сместити не може, и родила си њега Неизрецивога, 
зато га усрдно моли за нас.  

Тројичан: 
Припев: Величај душо моја моћ триипостасног и неразделивог Божанстава.  
Триипостасну природом и неразделиву славом а у Божанству једном, нераздвојну 

Тројицу непрестано опевану на небесима, и ми на земљи прославимо, и побожно се 
поклонимо: са Сином и Оцу и Духу.  

Богородичан. 
Припев: Величај душо моја, пречисту Богородицу Дјеву, часнију и славнију од 

горње војске небеске.  
Под Твоју доброту притичемо верно и клањамо се Сину твоме Дјево и 

Богородитељко; моли се Богу и Господу целога света, да нас избави од пропасти и беда 
и сваког искушења.  

тада се оба хора сједине и певају 
       Припев првог канона на глас 1.: 
Гледајући ангели увођење Пречисте зачудише се: Како Дјева уђе у Светињу над 
Светињама?!  

затим 
   Катавасија: Видим тајну чудесну и преславну: пећину као небо, а Дјеву као 
херувимски престо, јасле као обиталиште, у коме лежи Несместиви Христос-Бог; Њега 
песмом величамо.  

Свет је Господ Бог наш. (3 пута) 

Свјетилен Ваведења: Ходимо верни да похвалимо ону коју је из давнина 
предсказао сабор пророка, као сасуд, жезал и таблицу и гору несечену, Марију 
Божанску Дјеву, јер се данас уводи у Светињу над светињама, да се васпита Господу.  
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Слава: Ходимо верни да похвалимо ону коју је из давнина предсказао сабор 
пророка, као сасуд, жезал и таблицу и гору несечену, Марију Божанску Дјеву, јер се 
данас уводи у Светињу над светињама, да се васпита Господу.  

И сада: Ходимо верни да похвалимо ону коју је из давнина предсказао сабор 
пророка, као сасуд, жезал и таблицу и гору несечену, Марију Божанску Дјеву, јер се 
данас уводи у Светињу над светињама, да се васпита Господу.  

ХВАЛИТНЕ СТИХИРЕ 

Све што дише нека хвали Господа. (на глас 1.) 
Псалам 148 
Хвалите Господа с небеса, хвалите га на висинама. Теби приличи песма Богу.  
Хвалите Га, сунце и месец; хвалите Га, све звезде и светлост. Хвалите Га небеса 

над небесима, и вода која је изнад небеса, нека хвале Име Господње. Јер Он рече, и 
постадоше; Он заповеди и саздаше се. Постави их до века, и у вавек века; заповест 
постави, и неће проћи. Хвалите Господа на земљи, змајеви и сви бездани; огањ, град, 
снег, слана, ветар бурни, који творите реч Његову; горе и сви хумови, дрвеће родно, и 
сви кедри; звери и сва стока, гмизавци и птице крилате; цареви земаљски и сви народи, 
кнезови и све судије земаљске; момци и девојке, старци са децом, да хвале Име 
Господње. Јер се узнесе Име Њега Јединога. Слава је Његова на земљи и на небу. И 
уздигнуће моћ народа Свога, песму свима вернима Његовим, синовима Израиљевим, 
народу који се приближује Њему. 

Псалам 149 
Певајте Господу песму нову, хвала је Његова у Цркви верних. Да се узвесели 

Израиљ Створитељу своме, и синови Сиона обрадоваће се Цару своме. Да хвале Име 
Његово у хору, уз бубањ и псалтир да му псалмопоју. Јер Господ благоволе народ 
Његов, и узнеће кротке у спасење. Похвалиће се проподобни у слави, и обрадоваће се 
на постељама својим. Узношења Божја су у устима њиховим, и мачеви двосекли су у 
рукама њиховим, да учине освету међу незанбошцима, изобличење међу народима. Да 
вежу цареве њихове у ланце, и славне њихове за руке у окове железне. 

Стихире Ваведења (глас 1.) 
Стих: Да учини на њима суд написан, слава ће ова бити свима преподобним 

Његовим. 
Девојке са свећама свечано прате Увекдјеву и Духом истинито пророкују оно што 

ће бити: Богородица као храм Божији, младог узраста и са славом девственом се у храм 
уводи.  

Стих: Хвалите Бога у светима његовим, хвалите га у тврђи силе његове. 
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Богородица се заиста показала свету као обећање Светога, и плод преславни и 
узвишенија од свега. Њу побожно приводе у храм Божији, испуњујући молитву 
родитеља, сачувану Духом Божанским.  

Стих: Хвалите га за многе моћи његове, хвалите га по мноштву величанства 
његовог. 

Ти си у храму Господњем верно храњена небеским хлебом, ти си родила свету 
Бога-Реч као Хлеб живота. Њему као храм изабрани и свенепорочни ти си се 
тајанствено у Духу обручила, обручена Богу и Оцу.  

Стих: Хвалите га уз глас трубни, хвалите га уз пслатир и гусле. 
Нека се отворе двери богоугоднога храма, да са славом прими данас њу као храм 

Цара свих и престо. Јоаким је оставља посветивши је Господу, који ју је одабрао себи 
за Матер. 
   Слава, И сада, глас 2. (Дело Леонтија Маистора): Данас се приводи у храм 
свенепорочна Дјева за станиште Свецара и Бога и хранитеља свега живота нашега. 
Данас се трогодишња девојчица као најчаснија светиња уводи у Светињу над 
светињама. Њој певајмо као ангел: радуј се једина благословена међу женама.  

ВЕЛИКО СЛАВОСЛОВЉЕ, глас 2. 

Слава Теби Показавшему нам светлост. 
Слава на висини Богу, и на земљи мир, међу људима добра воља.  
Хвалимо Те, благосиљамо Те, клањамо Ти се, славословимо Те, благодаримо Ти, 

ради велике славе Твоје. Господе Царе Небески, Боже Оче Сведржитељу; Господе Сине 
Јединородни, Исусе Христе, и Свети Душе. Господе Боже, Јагње Божје, Сине Очев, 
Који узимаш грех света, помилуј нас; Који узимаш грехе света, прими молитву нашу, 
Који седиш с десна Оцу, и помилуј нас. Јер си Ти једини Свет, Ти си једини Господ, 
Исус Христос, на славу Бога Оца. Амин. 

На сваки дан благосиљаћу Те, и хвалићу Име Твоје у век, и у век века. 
Господе, био си нам прибежиште из нараштаја у нараштај. Ја рекох: Господе, 

помилуј ме, исцели душу моју, јер сагреших Теби. Господе, Теби прибегох, научи ме да 
творим вољу Твоју, јер си Ти Бог мој. Јер је у Теби извор живота. У светлости Твојој 
видимо светлост. Продужи милост Твоју онима који Те познају. 

Удостој, Господе, да се у овај дан без греха сачувамо. Благословен си, Господе, 
Боже Отаца наших; и хваљено је и прослављано Име Твоје у векове. Амин. 

Да буде, Господе, милост Твоја на нама, као што се уздасмо у Тебе. 
Благословен си, Господе, научи ме законима Твојим. 
Благословен си, Владико, уразуми ме законима Твојим. 
Благословен си, Свети, просветли ме законима Твојим. 
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Господе, био си нам прибежиште из нараштаја у нараштај. Ја рекох: Господе, 
помилуј ме, исцели душу моју, јер сагреших Теби. 

Господе, Теби прибегох, научи ме да творим вољу Твоју, јер си Ти Бог мој. Јер је у 
Тебе извор живота. У светлости Твојој видимо светлост. Продужи милост Твоју онима 
који Те познају. 

Свети Боже, Свети Крепки, Свети Бесмртни, помилуј нас. (3 пута) 
Слава Оцу и Сину и Светоме Духу, сада и увек и у векове векова. Амин. 
Свети Бесмртни, помилуј нас.  
Свети Боже, Свети Крепки, Свети Бесмртни, помилуј нас. 

Тропар Васкрсни, глас 4: 
Данас је праслика Божије одлуке, и народима проповед спасења, јер се у храму 

Божијем јасно Дјева појављује, и Христа свима најављује. Њој и ми громогласно 
ускликнимо: радуј се, јер си ти испуњавање Створитељевога промисла.  

—————————————————————————————————— 
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