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E Diela e Dafinave:  

Ec për të blerë qirinjtë 👣 

Shikoni ikonën e festës së sotmet 👀 

Tundni gjethe dafine ose palma ⸙ 

Dëgjo leximin e apostullit rreth të gëzuarit gjithmonë në Zotin ✉ 

Dëgjo leximin e Ungjillit për Hyrjen triumfale të Krishtit në 

Jerusalem 📜 

Thuaj Besoren 🎵 

Thuaj “Ati Ynë …” 🎵 

Merr kungimin 🍷 

Këndo “I bekuar qoftë emri I Zotit, që tani e gjer në jetët!” 🎵 

Këndoni “Hosana në më të lartat! I bekuar është Ai që vjen në emrin 

e Zotit!” (sa herë?) 
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Shënim për Prindërit: 

Në çdo ditë e Javës së Shenjtë ka një shërbesë të veçantë që ne të 

krishterët orthodhoksë festojmë së bashku. Ndërsa merrni pjesë në 

secilën shërbesë, inkurajoni fëmijët për të vënë re ngjarjet/gjërat e 

mëposhtme. Inkurajoni fëmijët që të ndjekin shërbesën, të vendosin x 

në imazhin pas çdo gjëje pasi ajo të ketë ndodhur. (Mund të përdorin 

ngjyra, stilolapsa, lapsa apo çfarëdo që është e lehtë për ta). 
 

 

 

 

 

 

 

 

E Diela në Mbrëmje Shërbesa e Dhëndrit I: 
 

Këndo Aliluai (Sa herë?)  🎵 
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Dëgjo 6 Psalmet që lexohen njëra pas tjetrës ▢▢▢▢▢▢ 

Gjej ikonë e Krishtit si Dhëndër 🖼 

Këndo “Ja se ku vjen dhëndëri në mes të natës” 🎵 

Dëgjo leximin e Ungjillit për Jisuin dhe pemën e fikut 📜 

Dëgjo për paravolinë e shërbëtorëve dhe vreshtit 👂 

Dëgjo si Shën Josifi (që pati tunikën me shumë ngjyra) na drejton tek 

Krishti 👂 

Këndo “Nusëroren tënde shoh…” Kërkoji Krishtit ta bëjë shpirtin tënd si 

një stoli të bukur nusëroreje 🎵 

Ul kokën dhe lutu 🙏 

Bëj metani (përkulje) 🙇🙇🙇 

Ndero ikonë e Krishtit Dhëndër 💋 

 

 



 

E Hëna e Shenjtë Shërbesa e Dhëndërit II: 
 

Këndo Aliluai (sa herë?) 🎵 
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Dëgjo 6 Psalmet që lexohen njëra pas tjetrës ▢▢▢▢▢▢ 

Gjej ikonën e Krishtit si Dhëndër 🖼 

Këndo: “Ja se ku vjen Dhëndëri në mes të natës…” 🎵 

Dëgjo leximin e Ungjillit. Jisui thotë: “Mjerë ju skribë dhe farisenj (sa 

herë?)” 
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Dëgjo se cila kafshë tregon se si do të veprojë Jisui nëse populli judaik do 

të vij tek Ai 👂 

Dëgjo se si të tre djemtë oshënarë na frymëzojnë për t’u përgatitur për të 

takuar Krishtin 👂 

Këndo “Nusëroren tënde shoh…” Kërkoji Krishtit ta bëjë shpirtin tënd si 

stoli të bukur nusëroreje 🎵 

Ul kokën dhe lutu 🙏 

Bëj metani (përkulje) 🙇🙇🙇 

Ndero ikonën e Krishtit si Dhëndër 💋 
 

 

 

 

 

 

Shërbesa e Efqelisë së Shenjtë: 
 

Këndo “O Zot, që shëron me mëshirën tënde dhe dhembshuritë e tua...” (sa 

herë?) 
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Shiko priftin që bekon me vaj ndërsa lutet mbi të 👀 

Dëgjo shtatë leximet e Apostullit ✉✉✉✉✉✉✉ 

Dëgjo shtatë leximet e Ungjillit 📜📜📜📜📜📜📜 

Thuaj shtatë lutjet për shërim 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏 

Shiko shtatë qirinj që po ndizen 🕯 🕯 🕯 🕯 🕯 🕯 🕯 

Gjunjëzohu kur prifti të mbajë Ungjillin dhe të lutet për ju 🙏 

Lyhu me vaj 🖌 

Shiko sa dhiakonë po shërbejnë në këtë shërbesë? 👀 

Numëro sa priftërinj marrin pjesë në këtë shërbesë?  
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E Marta e Shenjtë Shërbesa e Dhëndërit III: 
 

Këndo Aliluia (sa herë?) 🎵 
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Dëgjo për 6 Psalmet që lexohen njëra pas tjetrës ▢▢▢▢▢▢ 

Gjej ikonën e Krishtit si Dhëndër 🖼 

Këndo: “Ja se ku vjen Dhëndëri në mes të natës…” 🎵 

Dëgjo për leximin e Ungjillit ku Jisui tregon se çfarë do t’i ndodhë Atij 📜 

Dëgjo për historitë e dy grave që vajosën Jisuin 👂 

Këndo: “Çdo fryëm le të lavdërojë Zotin. Lavdërojeni Zotin prej qiejve 

lavdërojeni në më të lartatl Ty të ka hije himni o Perëndi.” 🎵 

Këndo “Nusëroren tënde shoh…” Kërkoji Krishtit ta bëjë shpirtin tënd si 

stoli të bukur nusëroreje 🎵 

Ul kokën dhe lutu 🙏 

Dëgjo për himnin e Kasianisë 👂 

Bëj metani (përkulje) 🙇🙇🙇 

Ndero ikonën e Krishtit si Dhëndër 💋 
 

 

 

 

 

 

  

Liturgjia e të Enjtes së Shenjtë: 
 

Dëgjo për Judën që krahasohet me Krishtin 👂 

Këndo“O dritë gazmore!” 🎵 

Dëgjo për historinë kur Perëndia I foli Moisiut në bubullimë 🗲 

Dëgjo historinë kur Perëndia I foli Jobit në vorbullën e erës 🌪 

Dëgjo për profecinë e Isaias rreth Perëndisë që na ndihmon 🔥 

Dëgjo Apostullin për Kungimin e Shenjtë ✉ 

Dëgjo Ungjillin për Darkën e Fundit 📜 

Thuaj Besoren ◯ 

Këndo “Në ty gëzohet, O hirplotë …” për Hyjlindësen 🎵 

Thuaj: “Ati Ynë…” ◯ 

Merr Kungimin 🍷 

Këndo: “I bekuar qoftë emri I Zotit, që tani e gjer në jetët!🎵 

Shiko të gjesh tre priftërinj dhe një dhiakon që marrin pjesë në meshë 👀 

 



Shërbesa e Dymbëdhjetë Ungjijve të Pësimit: 
 

Dëgjo për 6 Psalmet radhazi ▢▢▢▢▢▢ 

Këndo: “Aleluia, aleluia, aleluia” 🎵 

Dëgjo dymbëdhjetë leximet e Ungjijve 📜📜📜📜📜📜📜📜📜📜📜📜 

Pas çdo Ungjilli këndo “Lavdi zemërgjerësisë sate, o Zot, lavdi më ty.” � � 

� � � � � � � � � � 

Shiko ndezjen e dymbëdhjetë qirinjve 🕯 🕯 🕯 🕯 🕯 🕯 🕯 🕯 🕯 🕯 🕯 🕯 

Shiko procesionin me Kryqin 👀 

Dëgjo për tre gozhdët që goditen 🔨🔨🔨 

Dëgjo për “Sot varet mbi dru ai që vari dhenë mbi ujrat.” 👂 

Dëgjo për Lumurimet. Sa herë dëgjon “Të bekuar janë…”? 👂 
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Shiko Kishën të errësohet 👀 

Ule kokën të lutesh 🙏 

Ndero Kryqin 💋 

Largohu nga Kisha me qetësi 🙏 
 

 

 

 

 

Mbrëmësorja e zbërthimit të Kryqit: 

 

Shiko lule mbi kuvuklin (epitafi I drurit) 👀 

Dëgjo korin të këndojë për Hyjlindësen, Pilatin dhe të tjerët që shohin 

vuajtjet e Krishtit 👂 

Këndo: “O dritë gazmore…” 🎵 

Dëgjo leximet e Dhiatës së Vjetër 📚📚📚 

Dëgjo leximet e Apostullit dhe të Ungjillit 🖂  📜 

Shiko për një pëlhurë të bardhë që do të mbështjellë trupin e Krishtit  👀 

Shiko episkopin/priftin të heqë trupin e Krishtit nga kryqi dhe ta marrë në 

altar 👀  

Ulë kokën dhe lutu 🙏 

Shiko procesionin e Epitafit që shtrohet mbi kuvuklin 👀 

Shiko lulet e hedhura mbi Epitaf 👀 

Ndjej aromën e miros/luleve 👃 

Ndero Epitafin duke shkuar ta puthësh 💋 

 

 



Shërbesa e Orëve të Mëdha e Premtja e Shenjtë: 
 

3 Psalme çdo orë ▢  ▢  ▢  ▢ 

1 Lexim nga Dhiata e Vjetër çdo orë 📚  📚   📚   📚 

1 lexim Apostulli çdo orë 🖂   🖂    🖂    🖂 

1 lexim Ungjilli çdo orë 📜  📜   📜   📜 

40 “Mëshiro o Zot ” çdo orë ▢  ▢  ▢  ▢ 

Gjunjëzohu për “Sot varet mbi dru Ai që vari dhenë mbi ujërat…”🙏 

Dëgjo për Lumurimet. Sa herë dëgjoni “Të bekuar janë…”? 👂 
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Thuaj Besoren ◯  

 
 

 

 

 

 

  

Shërbesa e Vajtimeve: 
 

Sa herë në shërbesë dëgjon për ngjalljen? 👂 
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Dëgjo për 6 Psalmet radhazi ▢▢▢▢▢▢ 

Këndo: “Perëndia është Zoti dhe u shfaq ndër ne…” 🎵 

Dëgjo për Kanonin e të Shtunës së Shenjtë (Sa oda ka?) 👂 
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Këndo Vajtimet 🎵 

Ndiej erën e ujit të trëndafilave me të cilën kryepiskopi/episkopi/prifti spërkat 

kishën 👃 

Shiko sa dhiakonë po shërbejnë në këtë shërbesë? 👀  

Shiko sa lloj temjanicash po përdorin në këtë shërbesë 👀 

Shko në procesionin e Epitafit 👣 

Këndo: “Shenj Perëndi, Shenjt i fuqishëm, Shenjt I pavdekshëm, mëshirona” 🎵 

Hyr në kishë nën Epitafin ⛪ 

Dëgjo për një lexim të Dhiatës së Vjetër, Apostullit dhe Ungjillit 📚 🖂  📜 

Ul kokën të lutesh 🙏 

Ndero Epitafin dhe merr lule  💋🌸 

 

 



Liturgjia e të Shtunës së Shenjtë: 
 

Ndjej erën e temjanit ndërsa kori këndon disa Psalme 👃 

Dëgjo për fjalët “Sot Hadhi/Ferri duke rënkuar” 👂 

Këndo: “O dritë gazmore…” 🎵 

Dëgjo për historinë e Perëndisë që krijoi botën 👂 

Dëgjo për historinë e Jonait 👂 

Dëgjo për historinë e tre djemve të rinj të shenjt 👂 

Këndo: “Zotin e himnoni dhe e përmbilartësoni për gjithë jetët!” 🎵 

Këndo “Sa u pagëzuat më Krishtin…” 🎵 

Dëgjo për leximin e Apostullit 🖂 

Shiko procesionin me gjethet e dafinave 👀 

Dëgjo për leximin e Ugjillit 📜 

Dëgjo për një himn të ndryshëm nga zakonisht në Hyrjen e Madhe 👂 

Thuaj Besoren ◯ 

Këndo: “Me ty gëzohet o Hirplotë…” për Hyjlindësen 🎵 

Thuaj: “Ati Ynë…” ◯ 

Merr kungimin 🍷 

Këndo: “I bekuar qoftë emri i Zotit, që tani e gjer në jetët!” 🎵 

 

 

 

 

Mbrëmësorja e Dashurisë: 

Këndo: “Krishti u Ngjall së vdekurish…” 🎵 

Shiko për djemtë e ajodhimës që mbajnë qirinjtë🕯 

Shiko njerëzit që ndezin qirinjtë 👀 

Këndo: “Cila Perëndi është aq e madhe…” 🎵 

Dëgjo për leximin e Ungjillit 📜 

Dëgjo në sa gjuhë të tjera u lexua Ungjilli në kishën tënde 👂 

Këndo:“Ditë e Ngjalljes le të ndriçohemi” 🎵  

Shko dhe merr vezën e kuqe nga kryepiskopi/episkopi/prifti i Kishës 

👣 

Shiko sa dhiakonë po shërbejnë në këtë shërbesë? 👀 

Numëro sa priftërinj marrin pjesë në këtë shërbesë? 
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Shërbesa e Pashkës dhe Liturgjia: 
 

Dëgjo për Kanonin e të Shtunës së Shenjtë pjesën e 2 👂 

Shiko në Kishën e errët për qiririn e Pashkës së krepiskopit/episkopit/priftit 

tënd🕯 

Këndo:“Eni merrni dritë” dhe ndiz qiririn tënd  🎵 🕯 

Bashkoju procesionit 👣 

Shiko njerëzit që ndezin qirinjtë 👀 

Dëgjo për “Krishti u Ngjall!” shumë herë dhe në shumë gjuhë 👂 

Dëgjo predikimin për gëzimin e kësaj dite 👂 

Këndo: “Krishti u Ngjall së vdekurësh…” dhe “Kur u ngrit Jisui prej varrit siç 

paratha…” 🎵 

Dëgjo për leximet e Apostullit dhe të Ungjillit 🖂 📜 

Këndo: “Engjëlli I thërriste Hirplotës…” për Hyjlindësen 🎵 

Merr kungimin 🍷 

Këndo: “I bekuar është emri I Zotit, që tani e gjer në jetët!” 🎵 

Numëro sa priftërinj marrin pjesë në këtë shërbesë?  

Shiko për vezë të kuqe dhe gëzo festën tënde të Pashkës! �☦�🍖 
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