Месеца августа у 16. дан
спомен вршимо и службу певамо

светог оца нашег Јевстатија Другог,
Архиепископа српског

***
Будући да је дан светитељевог упокојења, 16/29. август, богат
полијелејним службама, као што су преп. Роману Ђуниском и Јоакиму
Осоговског, а и пада се у попразништво Успења Пресвете Богородице,
то предлажемо да се службе свет. Јевстатију Другом и преп. Рафаилу
Банатском певају свечаније следећег дана.

У Патријаршији у Пећи и Београду се ради свечанијег прослављања
светитеља дата служба може саставити за општом службом светитељу.
***
НА ВЕЧЕРЊИ

Стихире на Господи возвах, глас 3.
Светли празник засија и весеља дан испуњени, у који прослављамо
спомен

твој,

божанствени

јерарше,

красото

црквена,

доброто

светитељска, Јевстатије преосвештени, богопријатним молитвама
својим мир земљи нашој измоли и душама нашим велику милост.
Светло житије на земљи показа, на свећњак Цркве с правом
постављени, оче најсвештенији, светле дарове од Христа Бога си
примио на небесима и Њему са смелошћу предстојећи, мир
свету измоли и душама нашим велику милост.
Као орао небопарни који облета крајеве земаљске показао си се,
јерарше свети Цркве српске, јер си

отаџбину своју надзирао, реч

спасења благовестећи и нечастивост одгонећи, стога, оче Јевстатије

богомудри, моли Христа Бога да народ наш од сваке беде сачува и у
миру спасе душе наше.
Слава, глас 6.
Весели спомен и божанствени настаде данас који за началника има
триблаженог Јевстатија, кога хвалећи, овако рецимо: радуј се,
преподобних лику прибројани; радуј се, украсе архијереја; радуј се,
доброто српских првосветитеља; радуј се, Христове Цркве служитељу
усрдни; радуј се, Пећке лавре покровитељу; радуј се, за народ свој
молитвениче; радуј се, оче богоносни и преподобни.
И сада, празника.
На стиховње, стихире празника.
Слава, глас 2.
Најсвештенијег архипастира и оца нашега Саве достојни наследник си
се показао, Црквом Христовом мудро управљајући и Божји народ
добро утврђујући, црквеног благољепија ревнитељу и правила
богоустановљеног

испунитељу,

монаха

и

испосника

љубитељу,

достојни поштовања и блажени, богомудри оче наш Јевстатије, увек се
моли да се спасу душе наше.
И сада, празника.
Тропар, глас 1.
Побожно поживевши у светитељству, људе своје си просветлио
учењима отачким и за Цркву си се веома подвизавао, ради тога венац
од Христа си примио. Kао светитеља, поштујући, молимо те: од беда
избави нас, чеда своја, Јевстатије блажени, која празнујемо свети
спомен твој.

Слава. И сада, тропар празника.

НА ЈУТРЕЊУ

Канон на 4, глас 4.
Акростих: Другог истоименог песмом китим.
Песма 1.
Ирмос: Опеваћу тебе, Господе Боже мој, који си извео људе од ропства
египатског, а кола фараонова и силу његову потопио.
Другог по реду и благочашћу истоименог песмом да окитим, Господе
Боже мој, удостој слугу свог.
Радује се Црква Христова као мајка породиља, јер данас годишњим
мењањем спомен је засијао доброга мужа, црквеног изданка.
У пролазној красоти варљивост спознавши, Христу си притекао,
преподобни, и под заклон шатора његовог црквеног прибегао.
Говорићу народу твоме, Господе Боже мој, светитељ вапијаше, да си
избавио народ новоизабрани од ропства смртнога.
Богородичен: Превишу од херувима, молим те, Владичице, упрљани
ум мој очисти и од телесних страсти вишим покажи.

Песма 3.
Ирмос: Свет си, Господе Боже наш, утврди и наша срца непрестано да
ти певамо: праведног нема осим тебе, Господе.
Омофор светитељски примивши достојно, заузми се за поверено ти
стадо, рашири га и њиме од противника заштити.
Гледајући на подвиг претходника својих славних и срце управивши ка
висини небеској, певао си: праведног нема осим тебе, Господе.
Истинито си поживео у архијерејству и земни пут часно прошао,
блажени, зато Господу и Богу непрестано певаш.
Са богоносним Јевстатијем који се пре тебе за Цркву подвизавао, око
светог престола Господа Сведржитеља стојећи, певаш: праведног нема
осим тебе, Господе.
Богородичен: Палату Цареву одуховљену сада те молим, Дјево: домом
Свете Тројице покажи и мене који сам као пећина разбојничка.
Сједален, глас 4.
Људе своје си заволео по подобију великог Архипастира и слика си се
показао Првосвештеника вечног, жртву хвале си приносио и реч
истине проповедао, зато си као пастиреначелник у радост Господњу
ушао, свеблажени, моли Христа Бога опроштај сагрешења да дарује
онима који поштују свети спомен твој.
Ипакој.
Песма 4.
Ирмос: Ово је Бог наш који се од Дјеве оваплотио и природу обожио,
Кога опевајући, вапијемо: слава сили твојој, Господе.

Твојих речи премудрост, оче свети, народ ти богоповерени у Господу
утврђивала је и у песми величанственој: слава сили твојој, Господе.
Ово је Бог наш који је заједничку нам природу обожио и по благодати
учинио божанственим јерарха, који му је вапијао.
Из обитељи твоје свима је засијала светлост добрих дела, која људи
твоји видећи, Оца небескога прославише: слава сили твојој, Господе.
Богородичен: Помисао моју таласану ветром злобе и у лењост
погружену, утврди, Владичице, и од напада истргни.
Песма 5.
Ирмос: Просвећење своје, Господе, ниспошљи нам и од магле
сагрешења разреши нас, o, Добри, свој мир дарујући.
Милост своју, Господе, ниспослао си угоднику свом, њу ниспошљи и
нама који спомен његов, о, Добри, торжествујемо.
Еванђелским смирењем живљење твоје било је украшено и са
смиренима духом покој је твој, блажени Јевстатије.
Неисказивом благошћу нарави красећи се, оче, а још од Христа богате
дарове добивши, показао си се пречудни изданак Цркве.
Богородичен: Топлотом молитви својих љутим мразом промрзлу
душу моју, Увекдјево, до божанствене љубави уздигни.
Песма 6.
Ирмос: Као што си пророка из дубине и трулежи извео, живот мој,
Боже, од сагрешења избави милосрђем својим.
Оно што је срцу човековом непознато, блажени оче, окусио си, свима
благодаћу сијајући.

Глас пророка Господњих богонадахнут срце је твоје дотакао, из њега
излажаше мир и успокојење онима који ти од Бога беху поверени.
Пријатељу мудрости и заједничару сваке врлине, оче преподобни, од
сагрешења нас избави молитвама својим.
Богородичен: Успавај страсне побуне тела и покрете моје уму покори,
Чиста, силом молитава својих.
Кондак, глас 6.
Христе Боже, Који дивно прослављаш служитеље Своје, прими
мољење које ти приноси за сав народ наш богомудри архијереј
српских земаља, украс пећке обитељи и све Патријаршије, отац и
учитељ наш Јевстатије, и спаси душе наше.
Икос.
Христе Боже који дивно прослављаш служитеље своје, преизврсно
тобом прослављеног видимо премудрог архијереја српских земаља,
коме молебно говоримо: погледај Цркву народа свога, заустави
раздоре, одагнај пошасти, умудри свештенослужитеље, оснажи верне,
сабери заблуделе, све ка Христу Богу обрати и моли се, оче и учитељу
наш Јевстатије, да спасе душе наше.
Синаксар.
Месеца августа у 16. дан спомен вршимо светог и богоносног оца
нашег Јевстатија, другог истога имена, архиепископа српских земаља.
Стих: Покренувши Саву првосветитеља са Арсенијем и осталим
архипастирима, заступај наслеђе Христове Цркве које ти је поверено
било.

Овај

свети

Јевстатије

беше архиепископ

српски

после

светог

архиепископа Јакова, од 1292. до 1309. године. Како вели за њега његов
животописац, он „стече достојно име због трудова својих бринући се
за Богом поверено му стадо разумних оваца истинитог пастира
Христа, свагда верујући да се Богу уподобљава у духовном и
бесмртном делу и то на обе стране: с једне стране радећи на корист
своје душе, а с друге стране бринући се неослабљено за свету Цркву и
стално гледајући на подвиг који му предстоји и на венац дарова од
Христа“. За његово време Српска Црква увећа се за три епископије:
звечанску,

лимску

пастирствовавши

и

скопску.

христоподобно,

Поживевши

богоугодно

преосвештени

и

архиепископ

Јевстатије се мирно упокоји у Господу 16. августа 1309. године и одмах
би од свих слављен и спомињан због своје светости.
Његовим светим молитвама нека Господ и нас помилује и спасе.
Амин.
Песма 7.
Ирмос: Благословен си, Боже, у пећи младићи исповедаху, а Анђела
слушаху који им вапијаше: ево, услишено би мољење ваше.
Еванђелском ревношћу поревновао си и љубав божанствену показао,
дивљења достојни оче, у којој и ми да узрастамо моли се.
Смирењем и кротошћу и незлобивошћу препознат си био и, позван у
служење архипастирско, као град на врху горе засијао си.
Мојсејевски си водио народ Божји изабрани и, увевши га у Царство
Тројице Свете, вапијо си: ево, услишено би мољење ваше.
Богородичен: Просвети, Чиста, душу моју гресима помрачену и удаљи
ме од зала којима сам подлегао, јер си Просвећење истинско родила.

Песма 8.
Ирмос: Цара Христа, исповедаше заробљени младићи, у пећи
говорећи узвишеним гласом: сва дела, певајте Господа.
О, светитељу, посредујући за нас пред Христом, узвишено исповедање
да му до краја приносимо удостој слуге своје.
Молитвом си показао силу Бога који спасава од малодушности и
незнања и хвалу некористољубиву си му приносио: сва дела, певајте
Господа.
Крајности зле заобилазећи, Цару си узвратио добре дарове, које си
умножио царски пут прешавши.
Богородичен: Разреши прегрешења мојих уза и од ропства духовног
брзо ме изведи, свих верних посреднице.
Песма 9.
Ирмос: Тебе, преславну Невесту и свесвету Богородицу, која си родила
Створитеља свега видљивог и невидљивог, песмама величамо.
Истинити разум од Бога послани архипастирство твоје украсио је, па
си Богу принео многоструке дарове трудова својих.
Тебе, преславног женика Цркве и богоносца, који си Створитеља свега
у срцу настанио, песмама величамо.
Имао си преславну Невесту и свесвету Богородицу за посредницу
истинског живота, њене молитве подстакни и за нас, преславни.
Молимо се, верни, да нам се сваки дар за спасење потребан
ниспошаље ради слободе пред Господом данас опеваног јерарха.

Богородичен: Од небеса шира, Дјево, скучено моје срце на ширину
бестрашћа изведи, тесном стазом да ходим укрепљујући ме вазда.
Свјетилен, глас 2.
Преподобни и свеблажени Јевстатије оче, богоугодног ради свог
живљења и великих подвига за Цркву, од Христа си примио венац
неувенљив, но, моли се Христу Богу да спасе у миру душе наше.
Слава. И сада, празника.
Свјетилен заједнички светима 16. дана прослављаним, глас 2.
Прославимо

многоструки

празник

и

весеља

дан

испуњени

преподобних отаца наших: Романа Ђуниског и Јоакима Осоговског,
древних подвижника и чудотвораца, и преосвештеног предстојатеља
српског Јевстатија Другог, и великог међу испосницима Герасима,
славу

Кефалоније

острва,

и

њиховог

подражатеља

Рафаила,

подвижника Горе Атонске и равнице Банатске, молећи велику милост.
На стиховње, стихире празника.
Слава, глас 8.
Похвалимо, верни, Свете Тројице љубитеља, предања отачког чувара и
божанственог наставника, похвалу велике цркве пећке, лепоту
архијереја и украс Цркве српске, Богу предивно угодившег, богоносног
јерарха Јевстатија, који се моли за оне који празнују свети спомен
његов.
И сада, празника.
***
НА ЛИТУРГИЈИ

Блажена треће песме канона светитељу.
Aпостол и Јеванђеље, зачало светитеља.
Причастен: У спомен вечни.

