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ПРОЛОГ
27. август по јулијанс
календару

Молитва Мајци Божијој
Молитва Старца Никона Јерусалимца, Горички зборник, XV век
Прими свеблагомоћна, Пречиста Владичице Богородитељко, часне дарове. И теби јединој
прикладне, од нас недостојних слугу Твојих; од свих покољења изабрана, која си се од свих
створења небеских и земаљских узвишенија јавила, светија од херувима, и од серафима славнија, од
памтивека скривена тајна, и анђелима непозната, која си од анђела радост примила!
Коју похвалу да ти принесемо, Пречиста? Како да те назовемо, Богородице?
Јер Пророчких речи сагласје слушали смо ми о Теби, анђелско стајање пред Тобом [гледали] са
страхом и трепетом, чедно [родивши (зачелом)], јер носиш тело човечје [примившега] и оног који
носи све и сва, и који је проповеди свих светих о теби испунио. Владичице, не презри мало мољење
моје, сагрешисмо, да не погинемо.
Ти си заступница роду човечијем, јер си родом милостива и која си милостивога родила. Пречисте
усне отвори и милостивом молитвом умоли Га за нас.

На данашњи дан у нашо
саборној и апостолској Ц
прослављају се:
– Преп. Пимен Велики
– Преп. Пимен Палестин
– Св. Осија еп. Кордовски
– Свешт. муч. Кукша и П
посник

Ти која си чистија од сунца и која си засијала да нас огрејеш, нас који седимо у тами, Твоје
најмилостивије заступништво пред Њега стављамо, да нас пречистим Твојим молитвама избави
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оне грозне и страшне муке у Дан његовог [другог] Доласка.

Духовна власт пастира
слобода личности дух
чеда
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28. јануара 2018.
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Часослов
25. децембра 2017.

Историја Цркве

Овде напишите коментар уколико желите

1. децембра 2017.

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

ТРАГОВИ У ВРЕМЕН

*Коментар:

https://svetosavlje.org/molitva-majci-bozijoj/

Српски патријарх упо
цариградског да не мо
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нова држав
нација доб
цркву
7. септембра 2

*Ваше име:

*Ваша и-мејл адреса:

Односи Вас
и Московск
патријарш
поново пре
великим изазовима
6. септембра 2018.

Адреса Вашег веб-сајта:

Пошаљите коментар

Упокојио с
мислилац
Владета Јер
који је душ
неуропсихијатрију
5. септембра 2018.

На хрватск
Википедији
је Јасеновац
сабирни и
логор, али не само у Н
и у СФРЈ
31. августа 2018.

Архимандр
манастира
одговорио
председни
Александру Вучићу –
Ђаковицу не могу да о
17. августа 2018.

Претрага …
Претражи

КОМЕНТАРИ
Dragon на чланак Емиса
председника Вучића пор
свештенству СПЦ на Кос
Метохији: „Ви сте несрећ
чланови цркве“
Dogodine na Kosovu i Me
bosko на чланак Односи
Васељенске и Московске
патријаршије поново пр
великим изазовима
U svakom slučaju mislim
pomenuta patrijaršija grije
kao čovjeku koji nije teolo
https://svetosavlje.org/molitva-majci-bozijoj/
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akademsko obrazovanje),a
čitam i o tim temama iz vi
izvora,pada...
дамјан на чланак Однос
Васељенске и Московске
патријаршије поново пр
великим изазовима
Све је то у Божјим рукам
Његовом промислу. На
само да се молимо. Божј
последња!
дамјан на чланак Упоко
велики мислилац и писа
Јеротић, који је душу уве
неуропсихијатрију
У част и помен великог
Православног Србина (п
увек тако ословљавао Ср
вера па онда национално
бих да поделим са читао
једну...
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