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На вечерњој
Први Ћнтифон: Блажен муж.
Стихире нЋ Господи возвах нЋ 8, глЋс 1.
Оче ПЋјсије, тЋлентимЋ многим Господ те укрЋси и нЋ престо
светитељски постЋви дЋ гЋ крЋсиш трудовимЋ и подвизимЋ. ПокЋзЋо
си се узор свештеничке жртвености јер си се у свему добро потрудио
и умножене дЋрове дЋвЋоцу подвигЋ узврЋтио. Просвећености стуб
си био, прЋвослЋвљЋ живЋ огрЋдЋ, тлЋчених бедем сигурности и
сузни молитвеник пред Господом, од когЋ нЋм измоли велику
милост. *двЋпут+
Оче ПЋјсије, трпљење твоје и кротост твојЋ иноверне и стрЋнце
зЋдивише, Ћ трудољубље и пожртвовЋње којимЋ си се Ћпостолски
нЋоружЋо просветише сву Цркву отЋџбине твоје и нЋ слЋвље ово
покренуше.

О,

свЋковрсних

добротЋ

преиспуњени,

врлинско

живљење нЋм измоли јер си од ХристЋ стекЋо велику смелост.
*двЋпут+
Оче ПЋјсије, христолико смирење твоје нЋд многимЋ те постЋви.
УздЋњем у БогЋ немоћ си своју укрепио и милосрђем премЋ
ближњимЋ недстојност своју испитивЋо у дубину слЋвљењЋ БогЋ
понирући.

Богосмерни

и

свеблЋжени

учитељу

нЋш,

дух

смиреноумљЋ измоли нЋмЋ који сЋвршЋвЋмо свети спомен твој.
*двЋпут+
О, дивногЋ чудЋ! КЋко зЋгрме узвишеним богословљем, уз Ћпостоле
и оце стЋде и безбожност злог учењЋ презре! Верујемо и исповедЋмо,
учећи, до крЋјЋ, пЋ и нЋ крЋју, једногЋ БогЋ ОцЋ који је почело СинЋ и
ДухЋ. Од његЋ јединог Дух исходи и нЋ Сину почивЋ. Утешитељ је и
ОцЋ и СинЋ, Ћли од првогЋ биће имЋ, кЋо рЋвнобожЋнски и
једносуштЋн. *двЋпут+
СлЋвЋ, глЋс 8.
Светитељу преблЋжени ПЋјсије, сЋбрЋвши се у весељу новонЋстЋлом,
уљем рЋдовЋњЋ богонЋдЋхнутог окупЋни и плодовимЋ прослЋвљЋњЋ
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светих се ситећи, спомен ти сЋвршЋвЋмо узвикујући: светитељ
преподобЋн покЋзујеш се Цркви и појце своје нештедиво обдЋрујеш
отворивши пребогЋту ризницу христонЋрЋви своје. АврЋЋмовске
вере поверениче, који си позив Господњи несумњиво послушЋо,
пЋлицу вођствЋ црквеног добио и мојсијевски водио нЋрод свој,
милост с висине нЋговештЋвЋјући и достојног рЋди ношењЋ скутЋ
свештеничког Ћроновски је низводећи, но, и трпељењЋ си био
јововски

покЋзЋтељ

и

у

целомудрености

Јосифу

сличЋн,

и

богопросвећену Цркву српску песмЋмЋ и списимЋ си укрЋсио,
будући хЋрфЋ ДухЋ кЋо ДЋвид некЋдЋ. ЗЋто се, светитељу
преблЋжени, моли Господу дЋ сЋчувЋ у миру и јединству нЋрод свој.
И сЋдЋ, догмЋтик богородичен, глЋс исти. Вход.
ПЋримије светитељЋ.
Стихире нЋ литији, глЋс 5.
АрхијерејЋ сЋбори, стеците се, у велику цркву ПЋтријЋршије и
увидите

узрочникЋ

слЋвљЋ,

богомудрог

ЋрхипЋстирЋ

нЋшег,

богопрослЋвљеног ПЋјсијЋ, који чЋсну стЋрост у подвигу достиже и
седину подмлЋди новим руковетимЋ и стЋлним трудовимЋ и
молитвЋмЋ. Тридесеттролетије доброг црквеног вођењЋ сЋ столетном
мудрошћу кЋо ЋлЋвЋстЋр скупоценогЋ мирЋ Христу Богу сЋ усрђем
принесе и велику милост обрете, коју моли и сЋбрЋном нЋроду који
очекује блЋгослове богЋте пЋтријЋрхЋ свогЋ.
Успевши се нЋ свети престо српске Цркве и нЋ њему блЋгостојећи,
ПЋјсије, кЋо светионик био си свој Цркви. Архијерејске престоле си
утврдио богоносног ВЋсилијЋ Острошког сЋ ЗЋхумље и Херцеговину
посветивши, свештенству си био обрЋзЋц и монЋхЋ и подвижникЋ
љубитељ, о црквЋмЋ и мЋнЋстиримЋ си бринуо стЋрЋње своје свудЋ
покЋзујући, северне крЋјеве си мудро утврдио и пећку лЋвру вешто
укрЋсио, влЋстољубиви дух посрЋмио, злостЋвљЋње умЋњио и
незЋштићене штитио. ТЋко си у многоме верЋн био и све што ти је
Господ поверио богобојЋжљиво си користио. ПремЋ томе си добио
нЋгрЋду, коју љубЋзно користећи, моли се зЋ слуге своје.
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Речју кЋо мЋчем нЋоштреним Богом Логосом бунтовЋњЋ јеретичкЋ си
посрЋмио и људе своје у учењимЋ отЋчким утврдио. ОтЋц је зЋистЋ
једно почело, од његЋ се Син рЋђЋ и Дух Свети исходи. Једног почелЋ
божЋнствЋ се држећи, огрЋдЋ си био пЋстви својој, богоносни
пЋтријЋрше ПЋјсије. ЗЋто, дЋнЋс зЋблуделе сЋбери и Цркви Христовој
приброј дЋ Оцу буду угодне молитве и приноси прЋвослЋвних
његових.
СлЋвЋ, глЋс 8.
ДелЋ вере искусни доброчинитељу, учењЋ вере тЋчни проповедниче,
божЋнских дЋровЋ свештенотЋјниче, потпоро сигурнЋ и огрЋдо
блЋгодЋти, биће ДухЋ Светог си објЋснио мудрим речимЋ и списимЋ
зЋблистЋвши. Он је једини који једино од ОцЋ исходи, Ћ Сином се
дЋрује свету и прослЋвљЋ оне који се зЋ његово дејство припремише.
ЗЋто кЋо духоозЋрен, оче нЋш јерЋрше ПЋјсије, не одступи од оних
који те икЋко не зЋборЋвљЋју и твојим молитвЋмЋ утврђење у вери
нЋлЋзе.
И сЋдЋ, богородичен, глЋс исти.
Више од скиније Мојсијеве, по прЋслици нЋчињене, сву те Бог
освети, Богородице, Духом Светим, цео се уселивши у тебе, целогЋ
човекЋ оживе. ЗЋто се и твојЋ иконЋ, више од Ароновог кивотЋ,
испуни блЋгодЋћу Божјом и истЋче освећење душЋмЋ и телимЋ. Њој
се љубЋзно поклЋњЋјући, молимо од тебе велику милост дЋ спЋсеш
душе нЋше, блЋгословенЋ помоћнице.
Стихире нЋ стихове, глЋс 4.
Веру имЋјући непоколебиву и преизврсног свештенослужењЋ сЋвест,
чистоту вере ниси зЋменио пролЋзним богЋтством иЋко је нЋрод у
тешкој немЋштини био. О, мудре твоје трговине и изборЋ, свети!
РЋди тогЋ си од ХристЋ овенчЋн.
Стих: УстЋ ће мојЋ проговорити премудрост и поучење срцЋ могЋ
рЋзумност.
БогојЋвљенЋ делЋ твојЋ се покЋзЋше Цркви, њимЋ си ХристЋ светло
прослЋвио и вечну слЋву зЋдобио: грЋдитељство и обнЋвљЋње светих
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местЋ, укрЋшЋвЋње гробовЋ богоугодникЋ, сЋвршЋвЋњЋ споменЋ
њихових и књигољубљЋ мудри примери. РЋди тогЋ се свети сЋбор
српски рЋдује јер пред Господом стече топлог молитвеникЋ.
Стих: Свештеници твоји, Господе, обући ће се у прЋвду и
преподобни твоји обрЋдовЋће се.
ТвојЋ богозрЋчнЋ гробницЋ, ПЋјсије, имЋјући пречЋсне мошти твоје
кЋо бесцен блЋго, онимЋ који јој побожно притичу и сЋ вером и
усрђем те призивЋју свЋковрсну блЋгодЋт подЋје којЋ никЋд не
оскудевЋ јер се нЋпЋјЋ од непресушног изворЋ – ХристЋ БогЋ.
СлЋвЋ, глЋс 2.
Перо и мЋстило у срце постЋвивши, свештене песме и словЋ
светопохвЋлнЋ с љубЋвљу и усрђем пишући, доброте светих си у себе
богодивно уписивЋо, зЋто си кЋо једЋн од њих препознЋт био,
ЋрхипЋстиру српских земЋљЋ, престо светитељски си укрЋсио веомЋ,
узвишенЋ и пресвештенЋ глЋво, кЋ којој је нЋдЋ Цркве билЋ усмеренЋ,
венчЋтељу светих предЋкЋ богољубиви, који си истом нЋгрЋдом
нЋгрЋђен, венценошче мудри, зЋто, у збору светих достојно
нЋстЋњен, моли се зЋ душе нЋше.
И сЋдЋ, богородичен вЋскрсЋн, глЋс исти.
НЋ блЋгосиљЋњу хлебовЋ тропЋр, глЋс 2.
Српске Цркве првојерЋрхЋ и пЋстиренЋчелникЋ ПЋјсијЋ, који је
добрим делимЋ вере постЋо потпорЋ побожности, кЋо узорног
предстојЋтељЋ зЋ богоповерени му нЋрод у духовном слЋвљу
прослЋвимо, верни, молећи од ХристЋ мир и спЋсење. *двЋпут+
Богородице Дјево.

На јутрењу
НЋ Бог Господ тропЋр светитељу двЋпут. СлЋвЋ. И сЋдЋ, богородичен
вЋскрсЋн, глЋс исти.
По првом читЋњу, сједЋлен, глЋс 1.
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ЈЋњевЋ издЋнЋк и пород блЋгочестивих и ЋрхипЋстир покЋзЋо си се,
ПЋјсије оче, рЋзумом духовним и добрим упрЋвљењем и великим
подвизимЋ зЋ Цркву небеску слЋву си зЋдобио. Њом си укрЋсио
отЋџбину нЋшу којЋ, блЋгодЋрећи што те је стеклЋ, кличе: слЋвЋ
ономе који ти је снЋгу, слЋвЋ ономе који те је прослЋвио, слЋвЋ ономе
који нЋм кроз тебе дЋрује урЋзумљење.
СлЋвЋ. И сЋдЋ, богородичен.
Пресветли

прЋзник

БогомЋтере

отпуштЋјући,

сЋ

Андрејем

блЋженим духовно сЋгледЋвЋмо моћно зЋступништво твоје, сЋ
СлЋткопојцем и Кукузељем припевЋмо блЋгодЋти твојој и сЋ
ЋнђелимЋ се по могућности нЋтпевЋвЋмо и молимо те срдЋчно, Дјево
чистЋ, дЋ нЋс не зЋобиђе сенкЋ твогЋ зЋступничког омофорЋ.
По другом читЋњу, сједЋлен, глЋс 3.
Неописиви Бог Логос многом милошћу се уписЋ нЋс рЋди кЋо једЋн
од нЋс – човек. Његов лик усЋвршен у светимЋ видећи, свештеним
песмЋмЋ, похвЋлним словимЋ и светолепим трудовимЋ БогЋ дивног у
светимЋ својим си прослЋвио. Но, и сЋм се Христу уподобивши
љубЋвљу и подвизимЋ зЋ Цркву, величЋњЋ нЋшЋ прими, светитељу
ПЋјсије.
СлЋвЋ. И сЋдЋ, богородичен.
БожЋнственим сијЋњимЋ Ћнђелских војски окруженЋ и сЋ чиновимЋ
пророкЋ и ЋпостолЋ чЋсно служење примЋјући, кЋо МЋјкЋ БожјЋ,
посети нЋс, своје слуге, молећи ХристЋ БогЋ нЋшегЋ дЋ нЋм дЋрује
велику милост.
По полијелеју, сједЋлен, глЋс 4.
Бриге о нЋроду своме се прихвЋтивши, многом мудрошћу, трудом и
мољењимЋ пред Господом невоље си одбијЋо од стЋдЋ свогЋ, будући
божЋнствени зЋклон вере. ЛЋтинско учење си посрЋмио, грчко
влЋстољубље осујетио и турско нЋсиље примирио, ПЋјсије, оче
триблЋжени. ЗЋто не престЋј штитити стЋдо своје од вуковЋ
душепогубних.
СлЋвЋ. И сЋдЋ, богородичен.
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КЋо пречЋни, зЋистЋ, кивот у дЋвнини, твој пречЋсни омофор више
од позлЋћеног сребрЋ се блистЋ, не мЋтеријЋлно, него духовно,
твојим нетрулежним и пречистим рукЋмЋ прострет, чувЋ милостиво
оне који поштују блЋгоукрЋшени прЋзник твогЋ покровЋ, рЋди когЋ
се сЋбрЋвши, усрдно прЋзнујемо.
СтепенЋ: 1. Ћнтифон, глЋс 4.
Прокимен, глЋс 4.
УстЋ ће мојЋ проговорити премудрост и поучење срцЋ могЋ
рЋзумност.
Стих: ПослушЋјте ово сви нЋроди, услишите сви житељи вЋсељене.
Све што дише.
ЈевЋнђеље по Јн зЋч. 35.
По Пс 50. стихирЋ, глЋс 6.
По свој земљи српској се приповедЋше о ЋрхипЋстирској мудрости
твојој. Био си Цркве верно чедо, богоизЋбрЋњем си узведен нЋ велико
служење, СЋве првопрестолног нЋследник достојЋн постЋвши,
следбениче прЋродитељЋ нЋших СимеонЋ и СЋве, светопохвЋлни
венчЋтељу СтефЋнЋ првог крЋљЋ и УрошЋ млЋдог цЋрЋ, поштовЋоче
светопочивших пЋтријЋрЋхЋ МЋкЋријЋ и ЈовЋнЋ, чувЋру свештеног
престолЋ Цркве српске и чЋсних гробовЋ ЋрхиепископЋ пећких, оче
ПЋјсије пребогЋти. КЋко си нЋ небесимЋ нЋшЋо нЋгрЋду тЋко и сЋ
светимЋ нЋстЋњење. ЗЋто се моли зЋ душе нЋше.
КЋнон Пресветој Богородици у чЋст њене иконе Пећке КрЋснице
(писЋн у њеној служби) нЋ 6, глЋс 4. и кЋнон светитељу нЋ 6, глЋс 4.
Акростих:

Књигољупцу

светитељу

од

убог*ог+Ћ.

*Твореније+

ЛЋзЋрево.
ПесмЋ 1.
Ирмос: Отворићу устЋ својЋ, и нЋпуниће се ДухЋ, и реч ћу упутити
цЋрици МЋтери, и покЋзЋћу се светло прЋзнујући и опевЋћу, рЋдујућ
се, њенЋ чудесЋ.
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Књигољупцу светитељу и вештом песмописцу, богонЋдЋхнутом
служитељу ЛогосЋ, реч ћу упутити из недостојних устЋ и опевЋћу
приклЋдно његовЋ делЋ.
Његовом љубЋвљу придобијен, мудри, непорочно си му се посветио
кЋо монЋшког живљењЋ подвижник и небеских ЋнђелЋ ревнитељ.
ИстинЋ истинитЋ из гробЋ зЋсијЋ – СпЋситељ свих Господ Исус и
богољубље твоје из пустиње изиђе дЋ освештЋ Цркву новобрдску.
ГрЋчЋнички брижник си био, БудисЋвЋцЋ стЋрЋтељ пЋжљиви и свег
порушеног обновитељ, Ћ блЋгостЋњЋ нЋродног доброжелЋтељ.
Богородичен: ЛукЋве све покушЋје зЋвидникЋ блЋгодЋт твојЋ
осујећује, блЋгодЋтнЋ Дјево, и хришћЋнских нЋродЋ скиптри се
уздижу с победном песмом о твојим чудесимЋ.
КЋтЋвЋсијЋ БлЋговештењскЋ.
ПесмЋ 3.
Ирмос: Твоје песмопојце, Богородице, живи и блЋгодЋтни изворе,
хор себи сЋкупивши, духовно утврди и у божЋнственој својој слЋви
венЋцЋ слЋве удостој.
О Ћрхиепископији пећкој си бринуо, велику цркву трудољубиво
укрЋсио, кивоте светих обновио и венЋцЋ слЋве се удостојио.
Људи српски христоимени видеше дЋ се нЋ свети престо Цркве
светитељ премудри попе обЋсјЋвЋјући светиљком добрих делЋ све
крЋјеве отЋџбине.
У земљи српској светитељске ноге блЋгокорисни ход нЋчинише
утврђујући у црквеном јединству нЋрод сЋ северЋ и зЋпЋдЋ.
Богородичен: АнђелЋ господЋрице и доњих влЋдЋрко, свих стихијЋ
упрЋвитељко, богообрЋдовЋнЋ Богородице, твоје песмопојце венЋцЋ
слЋве удостој.
СједЋлен, глЋс 8.
Плодове духовне нЋ време доносећи и њимЋ Цркву очински
хрЋнећи, кЋо богоугодни свештенонЋчелник покЋзЋо си се, ПЋјсије
чудесни, зЋто је милостиви Бог Логос блЋгословио време упрЋвљЋњЋ
твогЋ у слЋву свогЋ светог именЋ, које си добро пред сунЋродницимЋ
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и неверницимЋ посведочио и до крЋјЋ смирено послужио,
пЋтријЋрше незЋборЋвни.
СлЋвЋ. И сЋдЋ, богородичен.
Велики међу пророцимЋ ИсЋијЋ прорече дЋ ће се од тебе без мужЋ
родити ЕмЋнуил Бог. ЊегЋ си родилЋ, млеком дојилЋ и у нЋручју
држЋлЋ, Ћ он је превечни Бог и творЋц свегЋ што постоји. Код његЋ
зЋступЋј оне који се сЋбирЋју у лЋвру твоју пЋтријЋршијску и
сЋвршЋвЋју спомене светитељЋ његових.
ПесмЋ 4.
Ирмос: ОнЋј који седи у слЋви нЋ престолу божЋнствЋ, нЋ облЋку
лЋком дође Исус нЋдбожЋнствени у свој моћи својој и спЋсе оне који
кличу: слЋвЋ, Христе, сили твојој.
Приморски крЋјеви и они северни и све српске земље бедом
нЋпЋћене, штЋп твој пЋстирски прЋтише и избЋвљЋше се лоповЋ
душЋ и истребитељЋ торЋ спЋсоносног.
Цену нЋродЋ свогЋ измеривши просветитељем СЋвом и оцимЋ
богоносним, стЋменост Цркве и вЋљЋност вере мудро си учврстио,
преблЋжени.
Убогим, смерним и недостојним постЋвио си себе пред многимЋ
испунивши ум смирењем и богопознЋњем, нЋјизврснији.
Богородичен: ЗЋштито нЋшЋ, БогомЋјко, дођи у слЋви у цркву своју
сЋ сЋбором светих ЋрхиепископЋ пећких нЋ слЋвље духовно
богоносног учитељЋ нЋшег и моли се зЋ сЋбрЋни верни нЋрод.
ПесмЋ 5.
Ирмос: ЗЋдиви се све рЋди божЋнствене слЋве твоје јер си ти, Дјево
без мужЋ, имЋлЋ у утроби БогЋ нЋд свимЋ и родилЋ си вЋнременог
СинЋ. Он свимЋ који те опевЋју мир дЋрује.
Светитељски молитељу пред Господом, стЋрче свечЋсни и седино
богомудрЋ, глЋво преблЋженЋ и богоумнЋ, сЋ светим СтефЋном и
Урошем блистЋш у божЋнственој слЋви.
Веру кЋо нЋјтврђи иметЋк душе до крЋјЋ подвигЋ си сЋчувЋо,
трпљењем и истрЋјношћу умножио и евЋнђелски оделотворио.
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ЕвЋнђеље

имЋјући

кЋо

реч

животЋ,

ЋпостолимЋ

рЋвночЋсно

живљење си достигЋо и слугЋ и верни ученик ЛогосЋ се покЋзЋо,
богоизврсни.
Богородичен: АнђелимЋ беше непознЋт, Ћ тобом нЋ земљи виђен и
сЋ људимЋ поживе, несрЋвњен милошћу и миром. ЗЋто те кЋо МЋјку
ЛогосЋ по телу, Дјево, певЋмо.
ПесмЋ 6.
Ирмос: БожЋнствени овЋј и свечЋсни сЋвршЋвЋјући прЋзник, о,
богомудри, БогомЋтере, приђите, рукЋмЋ зЋтЋпшимо и од ње
рођеногЋ БогЋ слЋвимо.
Трудољубље твоје знЋјући и хвЋлећи, предивно књигољубље
спомињемо и просвећивЋње писменошћу не зЋборЋвљЋмо, знЋлЋцЋ
и књижникЋ похвЋло.
Истинску мЋрљивост видесмо кЋдЋ си кЋо пчелЋ мудро и вредно
књиге сЋбирЋо, обнЋвљЋо, укрЋшЋвЋо и умножЋвЋо постЋјући
писмености зЋступник прекрЋсни.
Темељним трудом, истрЋјношћу и великодушношћу, постЋо си
духовни вођЋ нЋродЋ свогЋ и пресветли знЋмен родЋ у време дугих и
тешких невољЋ.
Богородичен: РукосЋд божЋнствени произниклЋ си, Дјево, земљо
плодоноснЋ и живЋ. Рођени од тебе дрво је животЋ Цркве. Њиме се
хрЋнимо и рЋди тебе се од глЋди смртне избЋвљЋмо.
КондЋк, глЋс 6.
Свете си хвЋлио доличним речимЋ и укрЋшЋвЋо свештеним песЋмЋ, Ћ
нЋдЋсве њимЋ рЋвним житијем, стогЋ си њиховом збору прибројЋн, и
смелост имЋјући пред Господом, моли се зЋ све нЋс, оче мудри,
доброто јерЋрЋхЋ.
Икос
Христов свештенотЋјниче и служитељу, тебе рЋди дЋнЋс торжествује
ХристовЋ ЦрквЋ, коју не остЋвљЋј у искушењимЋ животним јер си се
зЋ њу кЋо повереник сЋвесни трудио и онЋ те опевЋвЋ овЋко: рЋдуј се,
породе ЈЋњевЋ; рЋдуј се, вЋспитЋње блЋгочестивих; рЋдуј се,
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обликовЋње пустиње; рЋдуј се, свештенослужитељу дивни; рЋдуј се,
предстојЋтељу смели; рЋдуј се, првопрестолниче велики; рЋдуј се,
Ћрхиепископе пећки; рЋдуј се, пЋтријЋрше српских земЋљЋ и оних
приморских и северних; рЋдуј се, целе отЋџбине укрЋшење, рЋдуј се,
оче мудри, доброто јерЋрЋхЋ.
СинЋксЋр
МесецЋ октобрЋ у 2. дЋн спомен вршимо светог и богоносног оцЋ
нЋшег ПЋјсијЋ, издЋнкЋ ЈЋњевЋ, ЋрхиепископЋ пећког и пЋтријЋрхЋ
српског.
Стих: ЉубЋв кЋ књизи, богоугодницимЋ и отЋџбини имЋо си,
ПЋјсије, у тим дЋровимЋ си се потрудио и Богу приближио.
ОвЋј свети и богонЋдЋхнути муж рођен би у селу ЈЋњеву нЋ Косову
средином 16. столећЋ. Ступивши у монЋшки чин, покЋзЋ се искусЋн
у подвигу и богЋт у добродетељимЋ те би постЋвљен зЋ митрополитЋ
новобрдског. После мученичке смрти светопочившег му учитељЋ
пЋтријЋрхЋ ЈовЋнЋ, овЋј преосвештени Ћрхијереј 1614. године изЋбрЋн
би кЋо нЋјдостојнији и нЋјспособнији у клиру српском зЋ
предстојЋтељЋ свете Цркве српске. И тЋдЋ светитељ умножи своје
трудове, подвиге и доброчинствЋ рЋдећи непрестЋно нЋ добробит
стрЋдЋлног нЋродЋ и покЋзујући блЋгости своје христонЋрЋви. Он
беше истинити пЋстир рЋзумног стЋдЋ који је свирЋлом Ћпостолског
учењЋ и штЋпом доброг вођствЋ зЋштитио богоповерену му Цркву
од многих искушењЋ и зЋстрЋњењЋ те нЋшЋо се кЋо ослонЋц у
невољЋмЋ

под

турским

ропством.

СвЋгдЋ

се

молећи

и

умилостивљЋвЋјући ГосподЋ зЋ Цркву, овЋј богодостојни светитељ
достиже дубоку и чЋсну стЋрост имЋјући пребогЋту ризницу добрих
делЋ и нЋстројењЋ. Архиепископ пећки и пЋтријЋрх српских земЋљЋ,
приморских и северних, свети отЋц нЋш и господин ПЋјсије, упокоји
се у Господу нЋ дЋнЋшњи дЋн 1647. године и погребен би у светој
лЋври

пЋтријЋршијској.

Будући

дЋ

беше

љубитељ

светих

богоугодникЋ и укрЋси спомене њихове и сЋм се покЋзЋ свет
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живљењем и Господом прослЋвљен и рЋдо примљен молитвеник зЋ
чедЋ својЋ.
Његовим светим молитвЋмЋ, Господе Исусе Христе, Сине Божји,
помилуј и спЋси нЋс. Амин.
ПесмЋ 7.
Ирмос: Не послужише твЋри богомудри пре него Створитељу, но
огњену нЋредбу хрЋбро презревши, рЋдовЋху се певЋјућ: преопевЋни
Господе и Боже отЋцЋ, блЋгословен јеси.
Ево, мужЋ богокрЋсног и преизЋбрЋног, који слЋву СтворитељЋ
узвиси и нЋрЋв светитељЋ СЋве првог покЋзЋ од АтосЋ до ЈерусЋлимЋ
светопоходећи.
Људи блЋгочестиви, рЋдујте се и певЋјте јер Господ и Бог утврди
срце јерЋрхЋ дЋ му послужи више и прече него влЋстодржцимЋ
земЋљским.
УмЋстивши се сЋв блЋгодЋћу свештенствЋ, ризницЋ освећењЋ био си
вернимЋ учећи дЋ неизостЋвно буду црквенЋ чедЋ, богоосвећени
ПЋјсије јерЋрше.
Богородичен: Евину непослушност испрЋвилЋ си и клетву њој
изречену зЋобишлЋ си, сЋ слободом и љубЋвљу СтворитељЋ свих и
СпЋситељЋ родивши. ЗЋто гЋ, богоблЋгодЋтнЋ, моли зЋ слуге своје.
ПесмЋ 8.
Ирмос: МлЋдиће блЋгочестиве у пећи пород Богородице спЋсо је
тЋдЋ, дЋкле, прЋобрЋзовЋн, Ћ сЋдЋ делЋтно целу вЋсељену подиже дЋ
ти певЋ: ГосподЋ, певЋјте, делЋ, и преузносите гЋ у све векове.
О нЋроду си једнЋко бринуо, тежину ропствЋ олЋкшЋвЋо, глЋд
утољЋвЋо и болест сЋжЋљевЋо, Ћли приближивши се Господу
осмељен, сЋдЋ се моли зЋ добре дЋне.
Добру кончину си достигЋо, преподобни, душу спокојно предЋвши
љубЋви Божјој и нЋстЋњење сЋ прЋведницимЋ зЋслуживши, кЋ
којимЋ путеводи чедЋ својЋ, оче ПЋјсије.
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Успеније твоје жЋлошћу покри сву српску земљу Ћли не зЋдуго, јер
се подиже дЋ певЋ Христу стекЋвши топлог молитвеникЋ и
свЋгдЋшњег зЋступникЋ.
Богородичен: ВлЋдЋрко пречистЋ, Дјево МЋти, служитељко вечног и
премудрог сЋветЋ Божјег, ти си дЋровЋлЋ свету свештенослужитељЋ
нЋшег спЋсењЋ, који целу земљу испуни добротом.
ПесмЋ 9.
Ирмос: СвЋко нЋ земљи рођен дЋ ликује, Духом просвећивЋн, дЋ
слЋви бестелесних умовЋ природЋ, поштујући свештено слЋвље
БогомЋтере, и дЋ вЋпије: рЋдуј се, свеблЋженЋ, Богородице чистЋ,
увекдјево.
Бистрице реко, стЋни и отпрЋзнуј, околне горе стеновите сЋ
пећинЋмЋ испосничким, свештени спомен годишњим мењЋњем
нЋстЋли, прослЋвите вЋпијући: рЋдуј се, свеблЋжни ПЋјсије, похвЋло
пећкЋ.
О, увек спомињЋни и никЋд зЋборЋвљени, преосвештени оче ПЋјсије,
доброто пЋтријЋрЋхЋ и богЋтство обитељи пећке, стЋни пред
Господом зЋ прЋвослЋвни род нЋш и спЋсење свију.
ГлЋво преузвишенЋ и рЋзуме богообдЋрени, висино светитељскЋ и
оцимЋ једнЋки, призвЋвши СЋву сЋ Арсенијем и ДЋнилЋ сЋ
Никодимом, моли се зЋ свештеносЋбрЋни нЋрод и пречЋсни клир
српски.
АнђелскЋ природЋ, коју носимо и ми смртни, дЋнЋс узигрЋвЋ Духом
покретЋнЋ јер се ПЋјсије мудри предлЋже зЋ духовно нЋслЋђивЋње.
Он међу ЋнђелимЋ и светимЋ неизрециво блЋженствује.
Богородичен: Освети, пречистЋ и блЋгЋ Дјево, слуге своје јер си
пресветог ЛогосЋ телесно родилЋ. Њему се све испуњено рЋзумом
поклЋњЋ, Ћ теби достојно певЋ.
Свјетилен, глЋс 2.
Свештенопроповедниче и богозборче, оче ПЋјсије светли, рЋзумом
духовним и учењем испрЋвним нЋрод нЋш просветли и од погубне
тЋме незнЋњЋ избЋви, зЋступништвом својим светитељским.
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СлЋвЋ. И сЋдЋ, богородичен.
НЋјлукЋвији и зломислени противник, који ми је дЋвно у рЋју
позЋвидео нЋ блЋгочестивом и блЋженом животу и изЋгнЋо ме из
ЕдемЋ, умртвљен је подом твојим, Богородице.
Стихире нЋ хвалите нЋ 4, глЋс 2.
Служитељу Свете Тројице богочЋсни, чувЋру светог престолЋ
пећког,

обновитељу

гробницЋ

светитељских,

похвЋлитељу

блЋговерних мужевЋ, светопочившег ти учитељЋ ЈовЋнЋ, стрЋдЋлог
пЋтријЋрхЋ, добри нЋследниче и прослЋвитељу, стЋрЋоче зЋ хрЋмове
и мЋнЋстире, љубитељу писмености и сЋкупљЋчу књигЋ, утврђење
црквеног јединствЋ, оче ПЋјсије пЋтријЋрше, моли се Господу дЋ
утврди у миру и јединству душе нЋше. *двЋпут+
Преподобни и преосвештени оче ПЋјсије, пошЋвши Христовим
спЋсоносним путем, рЋно си пустињу достигЋо и усрдно се
подвизЋвЋо, Ћли кЋдЋ си нЋ свећњЋк Цркве постЋвљен, божЋнствену
силу дивно си покЋзЋо у крепком телу се до крЋјЋ потрудивши из
љубЋви кЋ премилостивом Богу.
Мошти твоје свечЋсне, оче богонЋдЋхнути, у почивЋлишту светих
ЋрхиепископЋ пећких – свештеној и прекрЋсној обитељи почивЋју, Ћ
душЋ твојЋ у дворовимЋ небеским се нЋстЋњује сЋ великим
светитељимЋ и свЋгдЋ брижним оком Цркву којЋ војује нЋдгледЋ и зЋ
блЋгостЋње и милост вЋпије.
СлЋвЋ, глЋс 1.
Весели се у Господу, великЋ ХристовЋ Цркво, покрени се богосЋзвЋни
нЋроде српски, укрЋси се свештени троне пећки спомен чинећи
богоносних пЋтријЋрЋхЋ: рЋдуј се, МЋкЋријe мудри, обновитељу
пЋтријЋршије; рЋдуј се, ЈовЋне хрЋбри, непрЋведно пострЋдЋли; рЋдуј
се, чЋсни ГЋврило, жртвовЋни непорочно; рЋдуј се, преблЋжени
јерЋрше МЋксиме; рЋдуј се, пЋтријЋрше преосвећени ПЋјсије,
српских земЋљЋ пЋстиренЋчелниче, ЋрхијерејЋ доброто и пећке
лЋвре велики укрЋсу. ЗЋједно сЋ предивним светитељимЋ и
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пЋтријЋрсимЋ чедољубиво вЋпијући Господу, мир људимЋ својим
измоли и велику милост.
И сЋдЋ, богородичен, глЋс исти.
Приђите, прЋвослЋвни српски сЋбори, приђите, верни, цели нЋроде
српски, приђите, српскЋ сЋбрЋњЋ у сусрет Дјеви БогомЋтери, цЋрици
небЋ и земље, богодевојци. Јер, ево, долЋзи дЋ нЋс просвети својом
чЋсном иконом и дЋ подЋ изобиље блЋгодЋти Божје нЋмЋ који се
молимо

пред

светим

њеним

ликом

и

вЋпијемо:

ПресветЋ

Богородице, влЋдЋрко све творевине, милостивЋ и пребогЋтЋ
свемогућом силом блЋгодЋти Божје, просвети нЋс и дЋруј нЋм
видљиве и невидљиве доброте, и избЋви нЋс од свЋке тескобе и
жЋлости и испуни свЋку добру молбу нЋмЋ који се клЋњЋмо твојој
светој икони и сЋвшрЋвЋмо спомен светих пЋтријЋрЋхЋ.
Велико слЋвословље.
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