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НА ВЕЧЕРЊЕМ 

 

 

Први антифон: Блажен је човек. 

На Господе тебе призвах... стихире на 8, глас 1. 

Подобен: Свехвални мученици... 

Оче Пајсије, * талентима многим Господ те обдари * и на престо 

светитељски постави * делима и подвизима својим да га украсиш. * 

Свештенослужитеља узор си се показао * јер си се у свему добро 

потрудио * и умножене таленте Дародавцу своме си узвратио. * 

Православља светило, * тлачених бедеме сигурности * и сузни 

молитвениче пред Господом, * од кога нам измоли велику милост. 

[двапут] 

Оче Пајсије, * трпљење твоје и кротост твоја * иноверне и странце 

задиви, * правоверје пак и трудољубље твоје * којим си се апостолски 

наоружао * сву Цркву отаџбине твоје просветли * и на славље ово 

покрену. * О, сваковрсним добротама преиспуњени, * врлинско 

живљење измоли нам * јер си код Христа стекао велику смелост. 

[двапут] 

Оче Пајсије, * христолико смирење твоје над многима те постави. * 

Уздањем у Бога у немоћи си се крепио * и, милостив и благ према 

ближњима, * последњег си себе називао * у дубину слављења Бога 
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понирући. * Свеблажени учитељу наш, * дух смиреноумља измоли 

нама * који савршавамо свети спомен твој. [двапут] 

Оче Пајсије, * узвишеним богословљем ти загрме, * уз апостоле и 

оце стаде, * а безбожност злог учења презре! * Верујемо и 

исповедамо, учећи, * до краја, па и на самоме крају, * једнога Бога 

Оца * који је почело Сина и Духа. * Од њега јединог Дух исходи * и на 

Сину почива. * Утешитељ је и Оца и Сина, * али од првога битије 

има, * као равнобожански и једносуштан. [двапут] 

Слава... глас 8: Светитељу преблажени Пајсије, * сабравши се у 

весељу новонасталом, * уљем радовања богонадахнутог окупани * и 

плодовима прослављања светих се ситећи, * спомен ти савршавамо 

узвикујући: * светитељ преподобан показујеш се Цркви * и појце 

своје нештедиво обдарујеш * отворивши пребогату ризницу * 

христонарави своје. * Авраамовске вере поверениче, * који си позив 

Господњи несумњиво послушао, * палицу вођства црквеног добио * 

и мојсијевски народ свој водио, * милост с висине призивајући * и 

достојног ради ношења скута свештеног * ароновски је низводећи, * 

но, и трпељења јововски показатељ био си * и у целомудрију Јосифу 

сличан, * свете књиге као Јосија си обнављао * и богопросветљену 

Цркву српску * дивним химнама си украсио, * будући харфа Духа 

као Давид некада. * Зато се, светитељу преблажени, моли Господу * 

да сачува у миру и јединству народ свој.  

И сада... догматик богородичен, глас исти: Цар небески из 

човекољубља * на земљи се јави * и са људима поживе, * од Дјеве 

Чисте тело примивши * и из ње са примљеним изишавши; * један је 

Син, двострук природом, * али не личношћу. * Зато, њега савршеног 

Бога * и савршеног Човека * уистину проповедајући, * исповедамо 

Христа Бога нашега; * њега моли, Мати безневесна, * да се смилује 

душама нашим. Вход.  



4 
 

Паримије светитеља. 

На литији самогласне стихире, глас 5. 

Архијереја сабори, стеците се, * у велику цркву Патријаршије * и 

узрочника славља опевајте, * богомудрог архипастира нашега, * 

богопрослављеног Пајсија, * који часну старост у подвигу достиже * 

и седину своју подмлади * новим руковетима и непрестаним 

подвизима. * Тридесеттролетије доброг вођења Цркве * са столетном 

мудрошћу * као алавастар скупоценога мира * Христу Богу са 

усрђем принесе * и велику милост обрете, * њу и дарује сабраном 

народу * који благослове богате * од патријарха свога моли. 

Успевши се на свети престо пећки * и на њему смерно стојећи, 

Пајсије, * светионик Цркве Христове си био: * архијерејске престоле 

си утврдио * богоносног Василија за Херцеговину посветивши, * 

свештенства обрасцу, * монаха и подвижника љубитељу, * народа 

твога утехо, * о црквама Божијим си бринуо * старање своје свуда 

показујући, * далеке крајеве мудро си учврстио * и пећку лавру 

вешто украсио, * властољубље посрамио * и незаштићене штитио. * 

Тако си у многоме веран био * и све што ти је Господ поверио * 

богобојажљиво си делао. * Према томе си награду добио, * коју 

љубазно користећи, * моли се за слуге своје. 

Речју као мачем изоштреним Богом Логосом * јеретичка бунтовања 

си посрамио * и људе своје у учењима отачким утврдио. * Отац је 

заиста једно почело, * од њега се Син рађа * и Дух Свети исходи. * 

Православље мудро држећи, * пастви својој ограда си био, * оче 

Пајсије богоносни. * Зато, данас заблуделе истини обрати * и Цркви 

Христовој приброј * да Оцу нашем буду угодне молитве * и приноси 

православних његових.  

Слава... глас 8: Дела вере искусни доброчинитељу * и црквеног учења 

тачни проповедниче, * божанских дарова свештенотајниче, * 
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потпоро сигурна * и оградо благодатна, * битије Духа Светог си 

објаснио * као раван оцима заблиставши: * Он једино од Оца исходи, 

* а Сином вернима се дарује * и оне који се за његово дејство 

припремише освећује. * Зато као духоозарен, * оче наш, јерарше 

Пајсије, * не одступи од оних који те не заборављају * и твојим 

молитвама утврђење у вери налазе.  

И сада... богородичен, глас исти: Више од скиније Мојсијеве, * по 

праслици начињене, * Бог те целу освети, Богородице, * Духом 

Светим цео се уселивши у тебе, * целога човека оживе. * Зато се и 

твоја икона, * више од Ароновог кивота, * благодаћу Божијом 

испуни * и освећење душама и телима подаје. * Њој се љубазно 

поклањајући, * молимо од тебе милост, * Благодатна Дјево. 

Стихире на стихове, глас 4.  

Подобен: Као доброга... 

Веру имајући непоколебиву * и преизврсну свештенослужења 

савест, * пролазним богатством вечне догмате ниси заменио * иако је 

твој народ оскудевао и страдао. * О, мудрога избора твојега, свети! * 

Због тога си од Христа Бога прекрасно овенчан. 

Стих: Уста ће моја проговорити премудрост и поучење срца мога 

разумност. 

Богомудра дела твоја Цркви се показаше, * њима си Христа светло 

прославио * и у вечну радост ушао. * И свети сабор српски се радује * 

јер те као топлог молитвеника * пред Господом заувек стече * и 

молитве ти узноси: * молитвама својим напасај стадо своје, * пастиру 

добри, Пајсије светли. 

Стих: Свештеници твоји, Господе, обући ће се у правду и 

преподобни твоји обрадоваће се. 



6 
 

Из твоје богозарне гробнице, оче, * часне мошти твоје као пресјајно 

злато * вернима засијаше, * и нас који им побожно притичемо * и са 

вером и усрђем те призивамо * неоскудном ти благодаћу обасјај * јер 

се напајаш од непресушног извора * –  Светлости суште, Христа 

Бога.  

Слава, глас 2: Перо писарко благодаћу вишњом умастивши, * песме 

свештене и слова премудра * с љубављу и усрђем пишући, * доброте 

светих у себе си уписивао * и као један од њих препознат био, * 

престо светитељски бисерно си украсио, * узвишена и пресвештена 

главо, * ка којој наду народ твој управљаше, * похвало светих 

предакâ, * њиховом си наградом награђен, * зато, у збору светих 

достојно настањен, * моли се за душе наше.  

И сада... богородичен, глас исти: О, чуда новијег од свих древних 

чуда! * Јер, ко зна за мајку која без мужа рађа * и у руци носи Оног 

који сву творевину држи; * Божија је воља да се роди. * Њега си као 

младенца, Пречиста, * својим рукама носила * и материнску смелост 

пред њим имајући, * не престај да се молиш за оне који те поштују, * 

да помилује и спасе душе наше.  

На благосиљању хлебова тропар, глас 1. 

Побожности потпора * и јерарх мудри * и светило Цркве *  показао 

се јеси, оче наш Пајсије. * Еванђелским учењем и догматима * стадо 

своје добро си напасао. * И оно, за тобом идући, * умилно вапије: * 

Слава Христу који те прослави; * слава Њему који те објави; * слава 

Њему који нас тобом просветљује. [двапут] 

Богородице Дјево. 
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НА ЈУТРЕЊУ 

 

 

На Бог је Господ тропар светитељу двапут. Слава... И сада... 

богородичен васкрсан, глас исти. 

Док Гаврило говораше теби, Дјево: ,,радуј се!“ * са гласом се 

оваплоћаваше Владика свију, * у теби, светоме кивоту, * као што 

рече праведни Давид. * Показала си се шира од небеса * носећи 

Саздатеља својега. * Слава Ономе који се уселио у тебе; * слава 

Рођеном од тебе; * слава Ономе који нас ослободи рађањем твојим.   

По првом читању седален, глас 1. 

Јањева изданче * и породе благочестивих, * архипастир добри 

показао се јеси; * разумом духовним * и мудрим управљењем * и 

великим подвизима за Цркву * небеску славу си задобио. * Њом си 

украсио отаџбину нашу * која, благодарна што те је стекла, кличе: * 

слава Ономе који ти је снагу дао, * слава Њему који те је прославио, * 

слава Њему који нас тобом надахњује. 

Слава... И сада... богородичен, глас исти: Пресветли празник 

Богоматере отпуштајући, * са Андрејем блаженим духовно 

сагледавамо * моћно твоје заступништво, * са Мелодом и Кукузељем 

* припевамо благодати твојој * и са анђелима се по могућству 

натпевавамо * и срдачно те, Дјево Чиста, молимо, * да нас не заобиђе 

сенка * заступничког твога омофора.  
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По другом читању седален, глас 3. 

Божанственом ревношћу срце своје разгоревши, * подвижник 

Христов показао се јеси * и на свећњак Цркве његове постављен, * сјај 

вечне светлости свима си показао, * хваљени светитељу Пајсије. * 

Христа Бога моли * да нам дарује велику милост. 

Слава... И сада... богородичен, глас исти: Божанственим сијањима * 

анђелских војски окружена * и са чиновима пророка и апостола * 

служење наше примајући, * као Благодатна посети нас, слуге своје, * 

Христа Бога нашега молећи * да нам дарује велику милост. 

По полијелеју седален, глас 4. 

Бриге о народу своме се прихвативши, * многим трудом и 

мудрошћу * и мољењима пред Господом * невоље од стада свога си 

одбијао, * будући божанствени заклон вере. * Лажно учење си 

посрамио * и властољубље моћних осујетио * и тешко насиље 

ублажио, * Пајсије, оче триблажени. * Зато не престај штитити стадо 

своје * од вукова погубних.  

Слава... И сада... богородичен, глас исти: Као уистину пречасни 

кивот у давнини, * твој светли омофор више од сунца се блиста, * 

твојим пречистим рукама раширен, * чува милостиво оне који 

поштују * благоукрашени празник твога покрова * који, сабравши се, 

усрдно празнујемо.  

Степена: први антифон, глас 4. 

Прокимен, глас 4: Уста ће моја проговорити премудрост и поучење 

срца мога разумност. 

Стих: Послушајте ово сви народи, услишите сви житељи васељене. 

Све што дише... 



9 
 

Јеванђеље по Јовану, зач. 35. 

По педесетом псалму стихира, глас 6.  

По свој земљи српској се приповедаше * о светитељској мудрости 

твојој: * истинито чедо Цркве био си, * и отац верних показао се јеси 

* јер Богом изабран * на велико служење узведен си, * Саве 

првостојећег наследник достојни поставши, * светитељу Христов 

Пајсије, * чувару свештеног престола пећког * и најчаснија похвало 

патријаршије, * како си на небесима нашао награду * тако и са 

светима настањење. * Зато се моли за душе наше. 

Канон Пресветој Богородици у част њене иконе Пећке Краснице 

(писан у њеној служби) на 6, глас 4. 

Канон светитељу на 6, глас 4. 

Акростих: Књигољупцу светитељу од убог[ог]а. [Твореније] 

Лазарево.  

Песма 1. 

Ирмос: Отворићу уста своја, и напуниће се Духа, и реч ћу упутити 

Царици Матери, и показаћу се светло празнујући и опеваћу, 

радујућ се, њена чудеса.  

Књигољупцу мудром и вештом песмописцу, богонадахнутом 

служитељу Логоса, реч ћу упутити из недостојних уста и опеваћу 

радујућ се његова дела. 

Његовом вечном љубављу придобијен, мудри, непорочно си се 

Њему посветио, као монашког живљења подвижник и небеских 

анђела ревнитељ. 
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Истинити живот по Богу заволевши, у пустињу си отишао, но живот 

у изобиљу стекавши, на свећњак Цркве учитељ твој Јован те је 

поставио да украшаваш митрополију новобрдску. 

Грачанички брижник си био и Будисаваца старатељ пажљиви, свег 

порушеног обновитељ и благостања свију доброжелатељ, Пајсије 

богољубиви.  

Богородичен: Лукаве све покушаје завидника благодат твоја 

осујећује, Благодатна Дјево, и хришћанских народа скиптри се 

уздижу с победном песмом о твојим чудесима.  

Катавасија Благовештењска. 

Песма 3. 

Ирмос: Твоје песмопојце, Богородице, живи и благодатни изворе, 

хор себи сакупивши, духовно утврди и у божанственој својој слави 

венаца славе удостој. 

О пећкој архиепископији си бринуо, велику цркву трудољубиво си 

украсио, кивоте светих си обновио и венаца славе са њима се 

удостојио. 

Људи христоимени српски видеше да се на свети престо Цркве 

светитељ премудри попео обасјавајући светиљком добрих дела све 

крајеве отаџбине. 

У земљи српској светитељ је благокорисни ход начинио у црквеном 

јединству да утврди народ са севера и југа, истока и запада. 

Богородичен: Анђела господарице и земних владарко, свих стихија 

управитељко, Богообрадована Богородице, твоје песмопојце венаца 

славе удостој. 
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Седален, глас 8. 

Плодове духовне на време доносећи * и њима Цркву очински 

хранећи, * као богоугодни свештеноначелник показао се јеси, * 

Пајсије чудесни, * зато је милостиви Бог Логос благословио * време 

управљања твојега * у славу светог свога имена, * које си добро пред 

сународницима и неверницима посведочио * и до краја смирено 

Господу послужио, * патријарше незаборавни.  

Слава... И сада... богородичен, глас исти: Велики међу пророцима 

Исаија прорече * да ће се од тебе без мужа Емануил Бог зачети. * 

Превечног Бога * и Творца свега што постоји си родила, * млеком 

дојила * и у наручју држала, * Код њега заступај оне који се у лавру 

патријаршијску сабирају * и савршавају спомене светитеља његових.  

Песма 4. 

Ирмос: Онај који седи у слави на престолу божанства, на облаку 

лаком дође Исус надбожанствени у свој моћи својој и спасе оне који 

кличу: слава, Христе, сили твојој. 

Приморских крајева народ твој и оних најудаљенијих, и сви бедом 

напаћени, штапом твојим пастирским управљани, од вукова 

грабљивих су се избављали и у тор спасоносни се склањали.  

Цену народа свога измеривши просветитељем Савом и оцима 

богоносним, стаменост Цркве и ваљаност вере мудро си учврстио, 

преблажени. 

Убогим, смерним и недостојним пред многима си себе поставио 

испуњавајући ум смирењем и богопознањем и показујући висину 

духа светитељску, најизврснији. 
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Богородичен: Заштито наша, Богомајко, дођи у слави у цркву своју 

са сабором светих архиепископа пећких на славље духовно 

богоносног учитеља нашег и моли се за сабрани верни народ.  

Песма 5. 

Ирмос: Задиви се све због божанствене славе твоје јер си ти, Дјево 

без мужа, имала у утроби Бога над свима и родила си ванременог 

Сина. Он свима који те опевају мир дарује.  

Свети молитвениче и првосвештениче, старче свечасни и седино 

богомудра, главо преблажена и богоумна, са преподобним 

Симоном и Урошем, које си као свете објавио, у божанственој слави 

блисташ. 

Верност Господу до краја си одржао, трпељиво у подвизима 

истрајавајући и свима учење свето гласећи, о изобилни у вери – 

највреднијем иметку душе. 

Еванђеље као реч живота у срцу чувајући, апостолима равночасно 

живљење си достигао и слуга и верни ученик Логоса се показао, 

богоизврсни. 

Богородичен: Анђелима беше непознат, а тобом на земљи виђен и 

са људима поживе, Христос, несравњени милошћу и миром. Зато те 

као Мајку Логоса по телу, Дјево, певамо. 

Песма 6. 

Ирмос: Божанствени овај и свечасни савршавајући празник, о, 

богомудри, Богоматере, приђите, рукама затапшимо и од ње 

рођенога Бога славимо.  
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Трудољубље твоје свагда спомињемо, љубав и усрђе ка Господу 

хвалимо и смирење твоје не заборављамо, због којег си награду 

велику добио, о ти који си једино Христу своме служио. 

Истинску ревност си показао када си као пчела мудро и вредно 

књиге сабирао, обнављао и умножавао Реч Божију гласећи мудро, 

богозборче непопустљиви. 

Трудећи се непрестано, као смерни повереник Божијег дома, 

духовни вођа народа свога си постао и пресветли знамен у тешким 

невољама, корифеју српски Пајсије. 

Богородичен: Рукосад божанствени произникла си, Дјево, земљо 

плодоносна и жива. Рођени од тебе дрво је живота  Цркве. Њиме се 

хранимо и због тебе се од глади смртне избављамо.  

Кондак, глас 8: Апостолске вере чувару истинитом * и нарави отачке 

ревнитељу богоносном, * међу патријарсима српским предивном, * 

песме свештенодоличне * с љубављу принесимо, * да би од напасти 

сваке слободу подарио * онима који кличу: * радуј се, оче мудри, 

доброто јерараха. 

Икос: Свештенотајниче Христов, оче наш и учитељу, због тебе света 

Црква српска данас торжествује; не остављај је у ишчекивању Свадбе 

небеске јер си се за њу као слуга добри и верни трудио. Зато те она 

опева овако: радуј се, породе и славо Јањева; радуј се, васпитање 

благочестивих родитеља; радуј се, обликовање монашког живљења; 

радуј се, прослављење пређашњих светитеља; радуј се, речју и 

песмом си их овенчао; радуј се, надасве примером својим си им 

ревновао; радуј се, свештенослужитељу дивни; радуј се, 

предстојатељу смели; радуј се, првопрестолниче велики; радуј се, 

престола светог Саве чувару; радуј се, архиепископе пећки; радуј се, 

патријарше српских земаља свих; радуј се, и оних приморских и 

северних; радуј се, целе отаџбине наше украсу; радуј се, 
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неуспављиви молитвениче за народ свој; радуј се, оче мудри, 

доброто јерараха. 

Синаксар 

Месеца октобра у 3. дан спомен савршавамо светог и 

богоносног оца нашег Пајсија, архиепископа пећког и патријарха 

свих српских земаља. 

Просветитељ, књигољубац мудри, 

првосвештеник христоподобни, 

Патријаршије светило, Пајсеј.  

Овај свети и богонадахнути муж рођен би у месту Јањеву на 

Косову од благочестивих родитеља Димитрија презвитера и 

Дафине. Ступивши у анђелски ред монашки, он искуси 

христоносни подвиг и, богат отуд у добродетељима, он би узведен за 

митрополита новобрдског. По мучеништву учитеља му патријарха 

кир Јована, овај преосвештени архијереј изабран би као 

најдостојнији у клиру српском за предстојатеља свете Цркве српске. 

И тада светитељ умножи своје трудове, подвиге и доброчинства 

радећи много и непрестано за добробит страдалног народа свога 

показујући у свему доброту христонарави. Он беше истинити 

пастир разумнога стада који је свиралом апостолског учења и 

штапом отачког вођства заштитио богоповерену му Патријаршију 

од многих искушења и зловерја те нашао се као ослонац под 

османским ропством. Особиту љубав показиваше у савршавању 

спомена светих угодника Божијих из рода српскога са којима 

чудесну свезу у Христу имаше, а некима од њих написа житија и 

службе. Нарочито брижно се он труђаше да обновља и раширује 

свештене рукописне књиге преко којих се његов народ 

просветљаваше. Свагда се молећи и умилостивљавајући Господа за 
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Патријаршију српску, овај богоносни светитељ достиже дубоку и 

часну старост имајући пребогату ризницу часних дела и настројења. 

Архиепископ пећки и патријарх српских земаља, приморских и 

северних, свети отац наш и господин Пајсије, упокоји се у Господу 

на данашњи дан 1647. године и погребен би у светој лаври пећкој. 

Будући љубитељ светих богоугодника и украситељ спомена 

њихових, и сам се показа свет живљењем и Господом прослављен и 

радо код њега примљен молитвеник за чеда своја. У погодно време 

његове свете мошти беху подигнуте из његове гробнице и положене 

у великој цркви патријаршије, где се и данас чува његова света и 

миомирисна лобања, из које се шири небеска благодат свима који 

смирено притичу заступништву овог дивног светитеља.  

Његовим светим молитвама, Христе Боже наш, помилуј и 

спаси нас. Амин. 

Песма 7. 

Ирмос: Не послужише твари богомудри пре него Створитељу, но 

огњену наредбу храбро презревши, радоваху се певајућ: преопевани 

Господе и Боже отаца, благословен јеси.  

Ево, мужа богокрасног и преизабраног, који славу Створитеља 

делима часним узвиси и нарав светог оца Саве показа од Атоса до 

Јерусалима светопоходећи. 

Људи благочестиви, радујте се и певајте, архијереј, благодаћу 

вишњом утврђен, пре Створитељу него властодржцима земаљским 

послужи кличући: Боже отаца, благословен јеси. 

Умастивши се сав благодаћу свештенства, ризница освећења 

вернима си био учећи их да неизоставно црквена чеда буду, 

богоосвећени Пајсије јерарше. 
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Богородичен: Евину непослушност исправила си и клетву њој 

изречену заобишла си, са слободом и љубављу Створитеља свих и 

Спаситеља родивши. Зато га, Благодатна, моли за слуге своје.  

Песма 8. 

Ирмос: Младиће благочестиве у пећи пород Богородице спасо је 

тада, дакле, праобразован, а сада делатно целу васељену подиже да 

пева: Господа, певајте, дела, и преузносите га у све векове.  

О народу си једнако бринуо, са патницима састрадавао, гладне 

хранио, болесне укрепљивао – јарам ропства свима олакшавао, али 

Господу се сада приближивши, за добре дане са смелошћу се моли. 

Добру кончину си достигао, преподобни, душу своју љубави Божијој 

спокојно си предао и настањење са праведницима достојно си обрео, 

ка којима путеводи чеда своја, оче Пајсије. 

Успење твоје жалошћу сву српску земљу покри, али не задуго, јер се 

подиже да пева Христу стекавши топлог молитвеника и свагдашњег 

заступника. 

Богородичен: Владарко Пречиста, Дјево Мати, служитељко вечног и 

премудрог савета Божијег, ти си даровала свету Свештенослужитеља 

нашег спасења, који целу земљу добротом испуни. 

Песма 9. 

Ирмос: Свако на земљи рођен да ликује, Духом просветљаван, да 

слави бестелесних умова природа, поштујући свештено славље 

Богоматере, и да вапије: радуј се, Свеблажена, Богородице Чиста, 

Увекдјево.  
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Бистрице реко, стани и празнуј, околне горе стеновите са пећинама 

испосничким, свештени спомен новонастали прославите вапијући: 

радуј се, свеблажни Пајсије, похвало пећка. 

О, увек спомињани и никад заборављени, преосвештени оче Пајсије, 

доброто патријараха и обитељи пећке богатство, за православни род 

наш и спасење свију пред Господа стани. 

Главо преузвишена и разуме богообдарени, висино светитељска и 

оцима једнаки, призвавши Саву са Арсенијем и Данила са 

Никодимом, моли се за свештеносабрани народ и пречасни клир 

српски.  

Анђелска природа, коју носимо и ми смртни, данас узиграва Духом 

покретана јер се Пајсије мудри за духовно наслађивање предлаже. 

Он међу анђелима и светима неизрециво блаженствује и за нас 

свагда се моли. 

Богородичен: Освети, пречиста и блага Дјево, слуге своје јер си 

пресветог Логоса телесно родила. Њему се све испуњено разумом 

поклања, а теби достојно пева.  

Свјетилен, глас 2. 

Свештенопроповедниче и богозборче, * оче Пајсије светли, * 

разумом духовним и учењем исправним * народ наш просветли * и 

од погубне таме незнања избави, * заступништвом својим 

светитељским.  

Слава... И сада... богородичен, глас исти: Најлукавији и зломислени 

противник, * који ми је давно у рају позавидео * на благочестивом и 

блаженом животу * и изагнао ме из Едема, * умртвљен је плодом 

утробе твоје, Богородице.  

Стихире на Хвалите на 4, глас 8. 
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Подобен: О, преславнога чуда... 

Преподобни оче, * стазом спасоносном закорачивши, * подвиге 

монашке си заволео * и усрдно се подвизавао, * но када си на 

свећњак Цркве постављен, * силу побожности  свима си објавио * 

крепком душом до краја се потрудивши * из љубави ка 

премилостивом Богу. 

Богонадахнути оче, * мисао своју у учењима отачким * 

богобојажљиво си утврдио * и путем спасоносним ићи * ревносно си 

заповедао, * светлошћу православља таму заблуде * на видело 

разоткривајући. * Дела твоја и речи благодат су Духа. * Прослављаче 

спомена твога * божанствено просветли. 

Богомудри оче, * Христа дивног у светима својим * целим бићем си 

прославио, * оне који су му смерно угодили * као светила Цркве 

објављујући * и подвизима им подражавајући. * Заједно са свима 

светима * љубав Христову која превизали сваки ум * искуствено си 

познао. * Зато моли да се утемељимо * у благовести апостолској. 

Преосвештени оче, * глава твоја свечасна и блажена * у почивалишту 

светих архиепископа, * свештеној и прекрасној обитељи почива, * и 

благодатни миомирис испушта, * а душа твоја у дворовима 

небеским се настањује * са великим светитељима * и свагда брижним 

оком Цркву која војује надгледа * и за благостање и милост вапије.   

Слава... глас 1: Весели се у Господу, * велика Христова Цркво, * 

покрени се богосазвани народе српски, * украси се свештени троне 

пећки, * спомен чинећи богоносних патријараха: * радуј се, 

Макаријe мудри, * обновитељу патријаршије; * радуј се, Јоване 

храбри, * трудбениче непосустали; * радуј се, Гаврило свечасни, * 

мучениче непостидни; * радуј се, Максиме блажени, * ревнитељу 

неуспављиви; * радуј се, и ти Пајсије преосвештени, * српских 

земаља пастиреначелниче * и пећке лавре бесцени украсу. * Заједно 
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са предивним светитељима и патријарсима * чедољубиво вапијући 

Господу, * мир људима својим измоли * и велику милост. 

И сада... богородичен, глас исти: Приђите, православни сабори, * 

приђите, верни, цели народе српски, * приђите, српска сабрања * у 

сусрет Дјеви Богоматери, * Царици неба и земље, Богодевојци. * Јер, 

ево, она долази да нас просвети * својом часном иконом * и да пода 

изобиље благодати Божије * нама који се молимо пред светим 

њеним ликом * и од срца јој вапијемо: * Пресвета Богородице, * 

Владарко све творевине, * милостива и пребогата * свемогућом 

силом благодати Божије, * просвети нас и даруј нам * видљиве и 

невидљиве доброте, * и избави нас од сваке тескобе и жалости * и 

испуни сваку корисну молбу нама * који се клањамо твојој светој 

икони * и савршавамо спомен светих патријараха.   

Велико славословље. 

 

НА ЛИТУРГИЈИ 

 

 

Блажена из 3. и 6. песме канона светитељу. 

Апостол светитеља: Јевр зач. 318. 

Јеванђеље светитеља: Јн зач. 36. 

Причастен: У спомен вечни. 
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Мошти Светог Пајсија у Пећкој Патријаршији 
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