Месеца децембра у седми дан
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Преподобном и богоносном оцу нашем
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На вечерњој

Први антифон прве катизме.
Стихире на Господи возвах на 8, глас 1.
О, дивнога чуда! Светилник врлина небо прославља, јер преподобни
Григорије у радости обожења међу светима засија, а ни земља га не
сакри, но када дође пуноћа времена, пројавише се свечасне мошти
његове, којима побожно прилазећи, по вери налазимо благодат
божанску, и прослављамо Христа у векове. двапут
Небеских чинова ревност непрестана човека блистајућег у слави
обожења неће надмашити, јер свети заједничарећи у Телу Христовом,
неизрециве једнобожанске славе се удостојавају; као преподобног
Христу прославимо Григорија, који је по нарави следовао житељима
бестелесним. двапут
Као маглу која поглед ка небу заклања, све пролазно мудро си оставио,
и био си пример монаха, међу којима си, Григорије, богопознање
достигао, проливајући зној телесног труда, и сузе покајања, и крв
мучеништва по савести, зато моли Христа Бога да спасе душе наше.
двапут
Кроз свештено тиховање сав Богом освештан, сасуд чисти и
богопријатни јавио се јеси, Григорије, био си озарен нествореном
красотом, којом се још присније причешћујући, и неприступног Бога
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окушајући непосредније, моли Христа Бога да спасе душе наше.
двапут
Слава, глас 6.
Оно по икони сачувавши неповређеним, ум си као владара над
страстима погубним испосничним подвизима поставио, оче наш
Григорије, када си достигао телесни узраст, одлучно си природу
принудио да горе хитро покори бољему, и тело потчини духу; зато си
се јавио врх монаха, грађанин пустиње, доброжурећим укрепљење,
невољним утеха, правило врлине извесно свим ближим и даљњим;
сада на небесима, разрешивши се огледала, чистије гледаш Свету
Тројицу, коју моли за оне који те с вером и љубављу поштују.
И сада, глас исти, догматик.
Паримије преподобном.
Литијске стихире.
Глас 1.
Светлошћу Христовом обасјан је спомен твој, преподобни оче, био си
житељ војловичке пустиње, а сада града небеског, одакле нам радост
славља овог долази, Григорије свечасни, испосника и молитвеника
украсе, моли Христа Бога да дарује опроштај грехова, исправљење
живота и велику милост онима који с љубављу славе часни спомен
твој.
Глас 4.
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Реч Господња закључавши срце твоје за свако световно пристрашће,
тражио си небеска добра, која старост и немоћ неће покварити, но
која су вечно и блажено наслеђе, припремљено онима који Бога љубе,
Григорије, богоносни оче наш, испосника и молитвеника украсе, моли
Христа Бога да нам дарује велику милост.
Глас 5.
Преподобни оци, богоносни подвижници, ви сте кроз многе напоре у
радост Господњу ушли, Григорије Солунски, исихаста вођо, Григорије
Синаиту,

учитељу

созерцања,

Григорије,

Куманице

похвало,

Григорије, Горњака светило, са Григоријем славним Војловичким,
Христа молећи, Христа умолите, преподобни, да дарује Цркви мир и
јединство, и душама нашим велику милост.
Слава, глас 8.
Приђите сви благочестиви, кивот свеблаженог окруживши, и срцем га
загрливши, умилно светоме певајмо: о, ти који си наслеђе горњих
добара стекао, јер си душу као чисту невесту Господу спремао, док си
тело у подвизима изгарао; душом сада се на небу са светима радујеш, а
телом међу нама почиваш, целостан си освештан и прослављен,
богоносни оче Григорије, моли Христа Бога и Господа да дарује
опроштај грехова онима који с љубављу славе свети спомен твој.
И сада, глас исти.
Сусретнимо Христово рођење, и принесимо највећи који имамо дар:
чисто срце са умом; подобно свој творевини која Бога у телу дочекује.
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Молитвама Пресвете Богородице, удостој нас, Христе, да достигнемо
славље Твог Рођења.
Стиховње стихире, глас 1.
Откривење Бога Живога у срце примивши, и небески пламен
благодатни зажелевши, непрестано си пребивао у духовном миру,
узвисујући се божанственим озарењем, у насеља блажена уселио се
јеси, са слободом моли се за оне који те поштују.
Часна је пред Господом смрт преподобних Његових.
Просвећен трисјајном светлошћу Свете Тројице, преподобни оче
Григорије, са смелошћу се моли за просвећење духовно прослављача
твојих, пресветли, да бисмо те у Господу светло поштовали.
Блажен муж који се боји Господа, у заповестима Његовим ходиће
веома.
Као богопознања светилник просвећујеш таму греховну, као освештан
сасуд Духа изливаш дарове духовне, и као исцелитељ богодаровани од
немоћи и болести избављаш, оче Григорије.
Слава, глас 2.
Затегнувши као стелу страсне жеље, и разузданост као звер
укротивши, од свега светског уздржањем се удаљивши, и непрестаним
пребивањем у Богу се очистивши, запламтевши огњем благодати,
нестворене, ипостасне и божанске, богоносни Григорије, вечно и
непропадљиво си стекао.
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Богородичен васкрсан, 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; Божја је воља да се
роди. Њега си као Младенца, Пречиста, својим рукама носила, и
материнску смелост према Њему имаш, не престај да се молиш за оне
који те поштују, да помилује и спасе душе наше.
На благосиљању хлебова: Тропар, глас 8.
Подвизима монаштва свог обитељ војловичку си озарио, и великим
трудом умножио Божју благодат, просвећујући оне који ти притичу,
Григорије, оче наш, моли Христа Бога да спасе душе наше. двапут
Богородице Дјево.
На малом повечерју читамо канон Пресветој Богородици Војловичкој
Словесници, састав епископа Николаја.

На јутрењу
На Бог Господ: тропар преподобном двапут, Слава, И сада,
богородичен васкрсан, глас исти.
Сједални по 1. катизми, глас 3.
Сузним мољењима и до земље поклонима, свеноћним бдењима и до
изнемоглости напорима, Подвигоположнику Господу си угодио, као
један од тиховатеља Исусовим призивањем био си освештан, зато си
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долину плача, христоносни, неизрецивом радошћу украсио; моли од
Христа мир и спасење душама нашим.
Слава. И сада.
Сладости Анђела и виша од Арханђела, преподобних подвижника
топло мољење, окрени се милостиво нашим молбама, Пресвета, и
разреши греховну раслабљеност.
Сједални по 2. катизми, глас 4.
Ноћима и данима хитајући ка Господу у молитвеној тишини
војловичких шума, Григорије богопријатни, основ си положио
свештене обитељи, која поштујући радосни спомен твој, Спаситеља
Христа усрдно прославља; зато, за њено доброустројство непрестано се
моли, и за опроштај грехова наших.
Слава. И сада.
Арханђеловим поздравом род људски вечно обрадован, Теби, Мајци
Сина Божјег, похвално пева: радуј се, Избавитељко света, Родитељко
Спаситеља душа наших.
Полијелејни псалми. Величаније. Изабрани псалми.
Сједален по полијелеју, глас 7.
Који си зачео у срцу божанствено семе, и многим делањем да узрасте и
плод донесе успео, оче богоблажени, као сазрели клас жетву си
дочекао, духовног уздизања лествице, моли Христа, Истинског
Богочовека, да спасе душе наше.
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Слава. И сада.
Ипостасно из утробе Твоје изиђе Онај кроз Кога се све узводи у вечно и
добро битије, пред Ким нас заступај, да не пропаднемо, о, Владичице.
Први антифон степена, глас 4.
Прокимен, глас 4.
Часна је пред Господом смрт преподобних Његових.
Стих: Шта ћу узвратити Господу за све што ми је дао.
Всјакоје диханије.
Јеванђеље: Мт зач. 43.
Стихира по 50. псалму, глас 6.
Као благо дуго у земљи скривано, војловичка светиња у ове дане
поново изнедри свете и благоухане мошти твоје, и њима се
украшавајући, на дан свечасног славља твог говори свим љубитељима
празника: ходите под сводове моје, који до неба допиру, и међу
светима прославите житеља мог, Григорија преподобног, кога
величајући, Господа славим. Зато се, богоносни Григорије, Светој
Тројици моли да славље овде започето у Царству Божјем вечно се
настави.
Канон преподобном на 6, глас 8.
Песма 1.
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Ирмос. Дивноме Богу величања принесимо, и великолепо с нама да
опева земља, и небо јасно славу Његову.
Григорију преподобном, хвалу да принесемо, Дивни Боже, подај нам
боголепо.
Реч човека земљаног није у стању да искаже оно што Бог дивно чини са
светима својим и преподобним овим.
Иако си човек био, духован си постао, оче достојни величања, зато ти
славље чинимо.
Богородичен. Господа све твари, Кога пева небо и земља, чудесно си
родила, Пресвета Мајко Божја.
Катавасија Божићна.
Песма 3.
Ирмос. Утврди ме, Господе, силом Крста, и даруј ми чисто срце, да се
Тобом хвалим, Добри.
О, чиста срца којему се Господ открива! Молитвама својим, Григорије,
и мени даруј срце богоискуствено.
Разум си привео срцу, Григорије свечасни, делањем непрестаним
усходио си ка Исусу Најслађем.
Имао си созерцање, блажени, као благословени спокој делањем, зато и
сада вечно блаженствујеш.
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Богородичен. Једина од људи Бога си родила у телу, истинска
Богородице, зато Те неућутно величамо.
Сједален по 3. песми, глас 5.
Сједињење благодатно са Надпостојећим Логосом достигавши многим
подвигом, преподобни, Царства Божјег изнад речи и разума
причасник се показујеш; моли Христа Бога са слободом великом да
помилује душе наше.
Слава. И сада.
Богоипостасни Логос неизрециво сједини оно што је по природи
различито, у Дјевиној утроби обожење отпочевши, и Њу као Ризницу
Светиње наднебеске показавши, Онај Који Јесте Син Истинскога Бога.
Песма 4.
Ирмос. Покри небеса врлина твоја, Господе, и све се хвале Твоје, Спасе,
испуни.
Анђелско житије заволевши, равноанђелно си пут земаљски прошао,
и с овима обитавајући, за нас се помоли.
Велика је немоћ природе људске, зато си благодатне силе у њу
положио, те си обожење, блажени, достигао.
Овладавши на земљи небеским законима љубави, врлина твоја обитељ
твоју покриваше, и хвале Господу испуњаваше.
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Богородичен. Јаковљева лествица до небеса се уздиже, Дјевина утроба
до престола Божјега, на коме царује Богочовек у векове.
Песма 5.
Ирмос. Јутрењујући к Теби, Човекољупцу, певамо Те, Христе Боже,
даруј нам милости Своје.
Ликује данас, твојим моштима богато украшена, обитељ војловичка,
коју увек надгледај, преподобни.
Ову валовиту долину животну прешавши пажљиво, Григорије, покој
неизрециви нађе, Сунцем вечним даровани.
Сагласје душевних сила многим напором стекавши, Господње Царство
си искусио, Григорије, у телу.
Богородичен. О, како се колеба душа наших настојање, Пресвета
Богородице, Ти помози, Најслављенија.
Песма 6.
Ирмос. Збацио си ме у дубину срца морскога, и видех чудеса Твоја,
Господе.
Имамо те, Григорије, који си пропутио уски подвижнички пут, у
дубини страдања и висини блаженства Господу си вапио.
Чудесна дела твоја, Григорије, Црква Христова приповеда из
нараштаја у нараштај, блажени.
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Видећи да сав свет у злу лежи, преподобни Григорије к Теби се окрене,
Господе, Који дозиваш из дубине духовне пропасти.
Богородичен. Купина Синајска гораше, а не сагореваше, Пречиста
рађаше

и

Дјевом

остајаше,

тајну

нашег

спасења

помињући,

Богородицу величамо.
Кондак, глас 8.
Телесне жеље и изазове земаљске топлом молитвом и строгим постом
кротећи,

Господу

свих

крстолико

си

се

принео,

и

сада

са

преподобнима наслађујући се божанском љубављу, спомени нас који
на земљи живимо и тело носимо, да бисмо ти певали: радуј се,
Григорије, војловичка похвало.
Икос.
Просветивши житије своје божанственом мишљу и жељом, узвисио си
душу своју изнад сваке светске и празне мудрости, непорочним
хођењем за Господом блажени и чезнути покој си достигао, зато ти,
Григорије, у похвалу говоримо: радуј се, светлости православног
житија; радуј се, укрепљење у подвигу монаховања; радуј се, ослонче
уморнима бригама сујетним; радуј се, нестворених добара причасниче.
Радуј се, Григорије, војловичка похвало.
Синаксар
Месеца децембра у 7. дан вршимо свети спомен преподобног и
богоносног оца нашег Григорија, почивајућег у манастиру Војловици.
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Стих: Земним поклонима и до неба уздизањима светима од Христа
слава долази.
Житије овог преподобног оца како беше сакривено од света у
Христу Исусу, тако остаде до данас. Ради свеопште користи Христове
Цркве, Господ Који освећује времена и просторе, милостиво показа по
нешто од житија овог Божјег служитеља. Он је по пореклу био Грк, па
је пребегао у Србију светог кнеза Лазара и деспота Стефана. Живео је у
славно доба ученика преподобног Григорија Старијег Синаита, чијег
духа је настављач и био. Подвизавајући се узвишеним монашким
подвигом, овај, један од славних Христових, био је житељ пустих шума
војловичких, где је можда већ у његово време устројен манастир светих
Арханђела, одакле је душом прешао у уживање сладости духовних, а
телом

био погребен

на

овом

светом месту. Током историје

манастирске, мошти су вероватно извађене, али пошто су страдале у
пожару приликом спаљивања манастира, оне су у 18. веку положене у
земљу, у манастирској цркви. Ове свете и мирисне мошти су 1984.
године извађене из гроба, а касније часно положене у манастирској
цркви, ради благослова свима који им притичу с вером.
Истога дана, спомен вршимо: светог оца нашег Амвросија, епископа
миланског и преподобних отаца наших Григорија Горњачког и
Григорија Куманичког; светог мученика Атинодора, свете мученице
Филотеје,

преподобног

Јована

Кијево-Печерског,

преподобног

Патапија Коринтског, преподобног Григорија Еубејског, преподобног
Нила Столобенског, преподобног Антонија Сијског и других.
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Њиховим светим молитвама, Господе Исусе Христе, Сине Божји,
помилуј и спаси нас. Амин.
Песма 7.
Ирмос. Који си у пећи огњеној младиће спасао, благословен си у
векове, Господе, Боже отаца наших.
Господарем делања ум си поставио, који си у смирењу просветио, те
плодове чисте и духовне породи божанствених врлина.
Отаца наших отац си се јавио, које тихо молитвама својим руководиш
ка многожељеној радости, Григорије.
Сачувавши оно што је по икони Тројице, богомудри Григорије, у
своме узрастању у Богу не заборави нас молитвено.
Богородичен. Лијење суза ми недостаје, грехе моје да омије, помози
ми, Дјево Чиста, избављајући вечне пропасти.
Песма 8.
Ирмос. Благосиља Те сва творевина, Господе, славослове Те небеске
силе са младићима, и ми опевамо и преузносимо у све векове.
Арханђелска обитељ војловичка данас Господа нарочито благосиља, са
арханђелима и младићима Њега преузносећи у векове.
Велико старање Тројице опет спознасмо у прослављењу твоме,
Григорије, и објављивању светости твоје и мирисних моштију твојих.
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Извор исцељења духовних и телесних јавише се мошти твоје,
Григорије, од њих помоћ брзо долази поштоватељима твојим.
Богородичен. Црква Христова од незнабожаца сагласно Мајку Божју
прославља, Тебе Коју славослове небеске силе.
Песма 9.
Ирмос. Величамо Те, Мајку Божју, и славимо Те, Богородице Дјево, јер
си Спаситеља родила душа наших.
Радује се војловичка обитељ, чувајући мошти твоје, које одгоне
противничке нападе од оних који им с љубављу притичу.
Красотом нествореном одеваш се, премудри, лако нам у помоћ
притичући, оче Григорије, певамо те с љубављу.
Величајући тебе, Григорије, Христа Господа славимо, Јединог Светог и
Прославитеља светих.
Богородичен. Ако Ти и безброј химни принесемо, ништа учинити
нећемо, погледај, зато, Свечасна, срца наших расположење.
Ексапостилар.
Христос, смисао светова свих, би смислом житија твога, које си
испунио духовном радошћу, постојање своје на истини темељећи,
преподобни оче, Њега, Једног од Тројице, усрдно моли за оне који ти
часни спомен славе.
Слава. И сада, богородичен.
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Радуј се, у Тебе верни упиру духовни поглед; радуј се, целомудрености
заштито; радуј се, надо свега света; радуј се, Царице и Владичице; радуј
се, Војловичка Словеснице.
Стихире на Хвалите на 4, глас 4. подобен.
Дао си, Господе, знамење светости древних дана земљи нашој преко
Дунава, Григорија преподобног тиховатеља, који у посту, молитви и
подвигу засија, и панчевачку област Христовом врлином освешта,
ради њега Ти хвалу узносимо, Који нас светима свагда походиш.
двапут
Дао си, Господе, Цркви Својој милостиво мошти угодника Свога
Григорија, и пројавио их у време ново, те засија слава светога, и
Прославитеља Његовог; стога, око свештеног кивота преподобног
сабрани, топле ти молитве узносимо за сву Цркву странствујућу.
Дао си, Господе, снагу свом светом да одоли искушењу сваком, и он
ликоваше славећи победу твоју над врагом, у васкрсењу Христа Твог
саваскрсаваше, и заједници Духа Твог се приопштаваше, благословено
чедо Тебе, Оца небеског, преподобни Григорије, чији спомен у весељу
славимо.
Слава, глас 6.
Преподобни оче, Христовог позива послушниче, принео си себе на
вољну и доживотну жртву, крст монаховања поневши, Царства
небеског наследниче, принеси нашу смерну похвалу до престола
Господа славе за мир и спасење рода нашег.
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И сада, глас исти.
Богородице, Ти си Лоза истинска, Која је произрасла Плод живота,
Тебе молимо, моли се, Владичице, са Григоријем и свима светима да
помилује душе наше.
Велико славословље.

На Божанственој Литургији

Блажена 3. песме канона.
Апостол: Гал зач. 213.
Јеванђеље: Лк зач. 24.
Причастен: Пс 111.
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MОЛИТВА
ПРЕПОДОБНОМ ГРИГОРИЈУ ВОЈЛОВИЧКОМ СИНАИТУ

Тропари, глас 8.
Подвизима монаштва свог обитељ војловичку си озарио, и великим
трудом умножио Божју благодат, просвећујући оне који ти
притичу, Григорије, оче наш, моли Христа Бога да спасе душе наше.
Слава.
Телесне жеље и изазове земаљске топлом молитвом и строгим
постом кротећи, Господу свих крстолико си се принео, и сада са
преподобнима наслађујући се божанском љубављу, спомени нас
који на земљи живимо и тело носимо, да бисмо ти певали: радуј се,
Григорије, војловичка похвало.
И сада.
Усрдно мољење и необориви заклоне, изворе милости, прибежиште
света, усрдно Ти вапијемо, Богородице Владичице, похитај и од
невоља и патњи избави слуге Своје, Ти Једина брза Заштитнице,
Војловичка Словеснице.
Молитва
Преподобни и богоносни оче наш Григорије, молитвеног тиховања
љубитељу и врлинског живљења учитељу, дивно станиште
благодати Духа Божјега, покровитељу ове обитељи и заштитниче
својих људи, припадајући кивоту твојих часних и мирисних
моштију, молимо те, угодниче Божји, који си стекао смелост да се
молиш за оне који траже помоћ са висине: измоли све што нам је
корисно за спасење, од злих навика ослобођење, у добру утврђење,
грехова разрешење, истинско хођење за Господом Христом у Духу
Светоме, искрено праштање и неосуђивање ближњих својих;
измоли, преподобни оче, здравље духовно и телесно и подај сваки

благослов духовни онима који ти с вером прилазе, и не остави нас
без свог милостивог заступништва. Доброг устројства и благодатне
посете своје немој никада лишити, оче, ову свету обитељ, која се
после толико времена опомиње светости твоје, ни оне који се у њој
труде са часним игуманом њеним. Најзад, са Пресветом и
Пречистом Богомајком, Заштитницом Војловичком, са светим
Арханђелима, са Стефаном Високим и Николајем Жичким и свима
светима, посредуј за вечно спасење оних који обожавају Једнога Бога
у Тројици слављеног, Оца, и Сина Његовог и Духа Његовог, у Цркви,
и сада и увек и у векове векова. Амин.
________________________________________________________________
Молитва која се чита над болесником

Преподобни оче наш Григорије, погледај милостиво на овог слугу
Божјег (ову слушкињу Божју) (име) који (која) притиче с вером
кивоту твојих моштију у светој обитељи твојој. Разреши га (је) од
грехова, даруј му (јој) расуђивање, благослови га (је) за трпљење и
послушност, испуни га (је) духовном снагом, усаврши надом у
Царство Божје, измоли од Господа Христа, Сина Божјег, Који је узео
на Себе болести и немоћи свега света, да се и овом слуги Божјем
(овој слушкињи Божјој) пода исцељење од болести која га (ју) је
обузела, јер Господ неће допустити страдање веће него што можемо
поднети, и неће да човек умре, него да се обрати Њему и да живи.
Избави га (је) својим заступништвом пред Богом од изненадне и
превремене смрти, обрати га (је) у покајању према Господу нашем
Исусу Христу, Лекару душа и тела наших, Вечном Здрављу, Вечној
Младости и Вечној Доброти и Лепоти нашој, Коме нека је слава са
Његовим Беспочетним Оцем и Његовим Светим Духом, свагда сада
и увек и у векове векова. Амин.
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