
 

Слyжба и3 житіE  
прпdбнагw nц7A  

нaшегw сmмеHна,  
бhвшагw крaлz сeрбскагw 
стефaна ќроша пeрвагw. 



 

 



Мцcа мaіа, въ №-й дeнь.*1 

Пaмzть прпdбнагw nц7A нaшегw сmмеHна, бhвшагw 
крaлz сeрбскагw стефaна ќроша пeрвагw.*2 

На вели1цэй вечeрни. 

Поeмъ: Бlжeнъ мyжъ: №-й ґнтіфHнъ. 

На ГDи, воз€вaхъ: постaвимъ стіхHвъ }, и3 поeмъ стіхи6ры:  
G прaздника, и3 є7 прпdбнагw, глaсъ д7. 

Поd: Дaлъ є3си2 знaменіе: 

Hки слeзными t грBхъ свои1хъ њмhвсz, * и3 житіeмъ 
добродётельнымъ t тлённыхъ возвhсивсz: * плоды2 

бlгорaслєнныz и3знeслъ є3си2, * и3 трапeзу д¦0вную всBмъ предложи1лъ є3си2: 
* и3 бжcтвенныz слaвы наслаждeніемъ * души2 твоеS ґлкaніе вои1стинну 
насhтилъ є3си2, сmмеHне прпdбне: * њ нaсъ, всёхъ бlги1хъ подaтелz, * хrтA, 
вhну моли2 * творsщихъ ти2 люб0вію пaмzть всечcтнyю. 

расотY земнhхъ пристрaстную преwби1дэвъ, * ко красотЁ 
невещeственнэй нб7опaрнэ ўстреми1лсz є3си2: * бlгоразyміемъ и3 

цэломyдріемъ ѓгGльски въ пл0ти сhй пожи1въ, * въ вы6шнzz бlголBпіz 
tшeдъ престaвилсz є3си2: * и3 нhнэ, бlгокрасsсz, ќроше гDственне,*3 * њ 
нaсъ, всёхъ добр0тъ подaтелz, * хrтA, при1снw моли2 * прaзднующихъ ти2 
вёрою пaмzть всесвётлую. 
                                                           
1* у манастиру Сопоћанима, који су задужбина св. краља Уроша I, службу треба појати и на 

појутарје храмовне славе, тј. у Духовски уторак (због читања коленопреклоних молитава на 

Вечерњу Духова), заједно са празничном. 
2* састављање службе започето 15. маја 2021. г. а преглед и завршна редакција завршени до 27. 

априла 2022. г. 
3* србски краљеви и цареви (од овог Уроша I), уз прво владарско име Стефан (венац, венценосац, 

крунисана глава) носе и друго владарско име Урош; по мом скромном „мудровању“ то је отуда 

што су се неки од њих женили мађарским принцезама и у мираз добијали знатне мађарске 

територије, а мађарско „Úr“ значи господин. 
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~ 2 ~   Мцcа мaіа, въ №-й дeнь 
 

лгdть бжcтвеннаz всeльшисz въ тS, * и3 ћкw чи1стый сосyдъ 
и3сп0лнивши тS: * добродётелей добр0тами преиспещри1 тz, * и3 

бGовёдэніемъ и3 д¦0вными д†ры њбогати1 тz: * сaномъ крaльевскимъ t 
людeй возвhси тS,*4 * и3 џбразомъ и4ноческимъ въ сослHвіz 
бGоуг0ждшихъ вчини1 тz, сmмеHне достобlжeнне: * њ нaсъ, всёхъ 
свётwвъ подaтелz, * хrтA, всегдA моли2 * торжествyющихъ ти2 п0честію 
пaмzть всепрaзднственную.  

И$ны стіхи6ры, глaсъ ѕ7. [СамоподHбны]: 

о и4мени твоемY, тaкw бhсть и3 житіE твоE: * и4бо t к0рене 
слaвнагw прозzбhй, * дост0йнw сэдёлъ є3си2 на пrт0лэ роди1телей 

свои1хъ: * и3 t десни1цы вhшнzгw ўвэнчaвсz, * n§еству твоемY слaва и3 
похвалA бhлъ є3си2, * ќроше бGовэнчaнне. 

о и4мени твоемY, тaкw бhсть и3 житіE твоE: * и4бо слaвы нбcныz 
взыскazй, * всsкимъ бlголёпіемъ n§ество своE ўкраси1лъ є3си2: * и3 

со супрyгою своeю, бlговёрною крaльицею є3лeною, * въ нeмъ мнHги хрaмы 
и3 nби1тєли с™ы6z воздви1глъ є3си2: * нбcное земнhмъ и3скупи1въ д0бръ 
купeцъ*5 показaлсz є3си2, * ќроше бGослaвне.               Слaва, глaсъ є7:  

а весели1тсz днeсь всS странA зaпаднаz,*6 * и3 да сликовствyютъ є4й 
вс‰ n§єства слав‰нскаz: * бlгочcтнw пaмzть првdничу прaзднующе, 

* и3 мздовоздаsніе є3гw2*7 свидётельствующе: * предстa бо крaль сeрбскій 
ќрошъ пrт0лу твоемY, вLко хrтE, * и3 tвeргъ ри6зы златотк†нныz во 
врє1тища и4ночєскаz њдэвaетсz: * брeмz міродержaніz бlгов0льнэ tлагaz, 
* и3 во и4го хrт0вы нищеты2 рaдостнэ припрzгazсz. * тёмже и3 мы2, колBна 
сє1рбскаz, свеселsщесz, * возопіи1мъ къ немY бlгодyшствующе: * рaдуйсz, 
ќроше д0блестниче бlгоимeнный: * рaдуйсz, сmмеHне бGоуг0дниче 
бlгопріsтный.   

                                                           
4* Пс. 88,20б. 
5* ср. Мт. 13,45-46. 
6* Рашка = Србија се у средњовековним списима назива „Западном (земљом)“, у односу на свој 

положај према Јерусалиму. 
7* ср. Мт. 10,41. 
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Прпdбнагw сmмеHна, бhвшагw крaлz сeрбскагw стефaна ќроша №-гw.  ~ 3 ~ 

 

И# нhнэ, прaздника: и3ли2 бGо®ченъ догмaтікъ, глaсъ т0йже: 

ъ чермнёмъ м0ри, * неискусобрaчныz невёсты џбразъ написaсz 
и3ногдA: * тaмw мwmсeй, раздэли1тель воды2: * здё же гавріи1лъ, 

служи1тель чудесE. * тогдA глубинY шeствова нем0креннw ї}ль: * нhнэ же 
хrтA роди2 безсёменнw дв7а. * м0ре по прошeствіи ї}левэ, пребhсть 
непрох0дно: * непор0чнаz по ржcтвЁ є3мманyилевэ, пребhсть нетлённа. * 
сhй, и3 прeжде сhй, * kвлeйсz ћкw чlвёкъ, * б9е, поми1луй нaсъ. 

Вх0дъ. Прокjменъ днE. И# чтє1ніz три2 [прпdбничєскаz]. 

На літjи: стіхи1ра хрaма: и3 стіхи6ры прпdбнагw:  

Глaсъ №:  

aмzть ти2 с™az днeсь приспёвшаz, сmмеHне прпdбне, * сослHвіz 
бlгочcти1выхъ свётлw весели1тъ, * и3 ликосто‰ніz празднолю1бныхъ 

неизречeннw рaдуетъ: * д0блестьми же твои1ми мyжескими ўкрэплsема, * 
и3 добродётельми твои1ми бжcтвенными ўдобрaема, * nби1тель с0потzнскаz 
[и3ли2: цRковь сeрбскаz] возрaдуема взывaетъ: * ќрошъ мнЁ ўтверждeніе и3 
бlгохвалeніе.                                                      Глaсъ в7: 

aмzть ти2 всечcтнyю днeсь совершaюще, ќроше пребlжeнне, * и3 къ 
сщ7eннэй рaцэ твоeй притекaюще, м0лимсz: * да и3збaвимсz 

нападeній врaжіихъ, пос0бствіи твои1ми: * и3 да просвэти1мсz свётомъ 
прaзднства ти22, мlтвами твои1ми, * и4бо и4маши мн0гое дерзновeніе ко 
хrтY бGу: * є3г0же њ нaсъ грёшныхъ моли2, * со всёми с™hми р0да 
нашегw2.                                                         Глaсъ G: 

обрaвшесz днeсь, q! лю1діе хrтоимeнніи, * рождeніе и3збрaнное и3 
бGособрaнное, * и3 ківHту предстоsще мощeй достобlжeннагw 

сmмеHна, * и3ногдA сaномъ крaльевства ўкрашeннагw, * и3 џбразомъ 
и4ночества конeцъ житіS пріeмшагw: * воспои1мъ прославлsющу ди1внw с™ы6z 
сво‰, бGу, * вэнчавaющу болBзни и4хъ и3 труды2 вэнцeмъ нетлённымъ, * и3 
и3сх0дъ и4хъ совершaющу њбlгодётельствованнымъ.*8                 Глaсъ д7: 
                                                           
8* ср. Прем. Сол. 3,2-5. 
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~ 4 ~   Мцcа мaіа, въ №-й дeнь 
 

обр†ніz бlгочcти6ваz и3 с™олю6бнаz, * вкyпэ монaшєскаz и3 мірск†z, * 
пріиди1те днeсь, соберeмсz њ пaмzти с™aгw преложeніz * въ крaльехъ 

сeрбскихъ вели1кагw ќроша: * т0й бо ћкw дёдь є3гw2 нeманz * и3 nтeцъ є3гw2 
стефaнъ и4мz и3змэни2, * и3 монaхъ бhвъ, сmмеHнъ наречeсz: * ски1птръ 
крaльевскій сhну своемY предaвъ, * ю3д0ль плачeвную преминaетъ, * бlгwмъ 
лyчшагw мjра стремS: * нhнэ же, хrтY, бGу нaшему, предстоS * м0литсz 
њ пребывaніи * и3 бlгостоsніи nби1тели своеS [и3ли2: цRкве сeрбскіz]. Глaсъ є7: 

вzзeмъ днeсь бlгопBніи крaлz сeрблємъ ќрошz, * преслaвна 
n§еству своемY ћвльшасz, * брaнь д0брую на земли2 воевaвша * и3 

гDеви своемY б0дрэ раб0тавша: * n§естволю1бца вои1стинну и3 бGолю1бца 
и4скреннz: * и3 ћкw и3мyщу дерзновeніе ко гDу, томY п0молимсz: * зeмлю 
нaшу њхранsти и3 бlгочcтіемъ є4й преуспэвaти, * и3 и3спроси1ти ми1ръ и3 
вeлію млcть р0ду нaшему.                                         Глaсъ ѕ7: 

ріиди1те днeсь, q! празднолю1бніи, * бжcтвенною блгdтію с0брани, * и3 
соб0ръ прaзднственный состaвимъ: * пёснь лэпопdбную прпdбному 

сmмеHну воспэвaюще, * и3 и3справлє1ніz є3гw2 бlгопохвалsюще: * пaмzть 
є3гw2 досточeстнw соверши1мъ, * и3 хrтY бGу ўсeрднw пом0лимсz: * 
мlтвами с™aгw твоегw2, гDи, * є3г0же ди1внw прослaвилъ є3си2: * t 
врaжескихъ њбстоsній нaсъ и3збaви, * и3 жи1знь нaшу въ мjрэ ўмири2.  

Глaсъ з7: 

aдуйсz, р0да нeманичей прозzбeніе добрёйшее: * и3 с0потzнскіz 
nби1тели [и3ли2: цRкве сeрбскіz] ўдобрeніе крaснэйшее: * мЂромъ 

хrт0вымъ*9 вhну бlговонsщее, * и3 ћкw цвётъ неувzдaемый при1снw 
цвэтyщее: * держaвою сeрбскою д0брэ владётельствующее, * и3 ѓгGльское 
житіE возлюби1вшее * и3 на послёдокъ є5 воспріи1мшее. * да весели1тсz њ 
нeмъ бGохрани1маz џбласть рaшскаz, * и3 всS nкрeстнаz странA сeрбскаz: * 
и3 да соб0рствуетъ цRковь с™az, мaти, патріaрхіа пeщьскаz, * њ пaмzти 
бlжeннагw крaлz ќроша, * въ монaсэхъ нарэчeннагw сmмеHна: * и4же 
течeніе своE бlгополyчнw соверши1въ, * нhнэ во свётэ невечeрнэмъ с™hми 
спредстои1тъ, * молsсz њ сп7сeніи и3 бlгопоспэшeніи р0да сeрбскагw.  
                                                           
9* ср. 2. Кор. 2,15. 
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Прпdбнагw сmмеHна, бhвшагw крaлz сeрбскагw стефaна ќроша №-гw.  ~ 5 ~ 

 

Слaва, глaсъ }: 

нeсь мн0жєства монaшєскаz на с™ёмъ мёстэ сeмъ собирaютсz, * 
и3 собр†ніz бlгочcти6ваz на прaзднество с0потzнское стекaютсz, * 

д¦0внагw весeліz и3сполнeніемъ всsчески бlгyюще: * и3 рaдостію 
міросовокуплsющею*10 небє1снаz со земнhми сликовствyютъ * винHвныz 
семY торжествY соглaснw воспэвaюще: * самодержaвнаго и3 бGорачи1тельнаго 
крaлz ќроша пeрваго, * съ супрyгою є3гw є3лeною, * крaльицею 
бlгоoбрaзною и3 добродётельною, * двA свэти6ла р0ду сeрбскому 
породи1вшыz: * милути1на правослaвіz поб0рника слaвнэйшаго, * и3 
хрaмwвъ б9іихъ и3 nби1телей сщ7eнныхъ кти1тора щeдрэйшаго: * драгути1на 
правовёрнэйшаго и3 въ покаsніи смирeннэйшаго: * напослёдокъ житіS 
предкоoбрaзнw крaльєвскіz ри6зы совлeкшыz, * и3 монaшєскаz врє1тища 
хrтолю1бнw њблeкшыz: * нhнэ во слaвэ ко хrтY вкyпэ предстоsщыz, * 
и3 њ совершaющихъ и5мъ свётлw пaмzть * тeплэ молsщыzсz и3 всsкому 
дёлу блaгу споспёшествующыz.  

И# нhнэ, прaздника: и3ли2 бGо®ченъ, глaсъ т0йже: 

езневёстнаz дв7о, * ћже бGа неизречeннw зачeнши пл0тію, * м™и 
бGа вhшнzгw, * твои1хъ рабHвъ мольбы6 пріими2, всенепор0чнаz, * 

всBмъ подаю1щи њчищeніе прегрэшeній: * нhнэ н†ша молє1ніz пріeмлющи, 
* моли2 сп7сти1сz всBмъ нaмъ. 

На стіх0внэ: стіхи6ры, глaсъ д7.  
Поd: Звaнный свhше: 

итіE чeстно въ мjрэ пожи1лъ є3си2, ќроше бGобlжeнне, * и3 къ 
пrт0лу крaльевскому дости1гъ, * и3 владётельскимъ мЂромъ 

помaзавсz: * р0ду своемY kви1лсz є3си2 преслaвенъ, * и3 нhнэ на нб7сёхъ 
прeдкwмъ свои6мъ сликовствyz * моли2 њ ср0дникwвъ свои1хъ днeсь 
прославлsющихъ тS. 

                                                           
10* моја новокованица: радост светосаставна, која спаја / саставља светове (овај и онај).  
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~ 6 ~   Мцcа мaіа, въ №-й дeнь 
 

Стjхъ: Вознес0хъ и3збрaннаго t людeй мои1хъ,*11 * є3лeемъ с™hмъ 
мои1мъ помaзахъ є3го2.*12 

Dству тезоимени1тъ вои1стинну, * и3 добродётельми всsкими 
ўкрaшенъ, ќроше бGокрaсне, * лю1демъ свои6мъ kви1лсz є3си2 

владётель првdнъ и3 бlгоразyменъ: * во брaнэхъ крёпокъ и3 непобэди1мь, * 
и3 въ бlгочcтіи преуспэвaемь: * нaми же въ ск0рбехъ призывaемь, * ск0рw 
предварszй, свои1ми мlтвами. 

Стjхъ: ГDи, си1лою твоeю возвесели1тсz цRь, * и3 њ сп7сeніи твоeмъ 
возрaдуетсz ѕэлw2.*13  

ловесы6 є3ђльскими т0чнw научи1всz, ќроше бGомyдре, * и3 дBлы 
бlги1ми лэпопод0бнэ ўкраси1всz: * гDнz повелBніz д0брw 

и3сполнsлъ є3си2, * и3 блaго некрaдомое въ бжcтвенныхъ сокр0вищахъ себЁ 
снискaлъ є3си2: * тогw2 и3 нaмъ моли2 даровaтисz, твои1ми мlтвами.  

Слaва, глaсъ є7: 

а нб7овосходsщую лёствицу добродётелей возшeлъ є3си2, ќроше 
бlготeчне: * крaйнzгw желaніz воздержaніемъ достигaz, * и3 

цэломyдріемъ вhшнzгw їеrли1ма красотY созирaz: * и3 прилёжнымъ 
подвизaніемъ п0чєсти бlги1хъ слyгъ пріeмь, * съ нбcными нhнэ 
водворsешисz, пребlжeнне, * и3 вёчныхъ бл†гъ при1снw насыщaешисz, * 
цrтвіz нбcнагw граждани1нъ kвлszсz: * но, ко сп7су всёхъ, сmмеHне бGон0се, 
моли1сz: * поми1ловатисz душaмъ нaшымъ. 

И# нhнэ, прaздника: и3ли2 бGо®ченъ, глaсъ т0йже: 

рaмъ и3 двeрь є3си2, * палaта и3 пrт0лъ цReвъ, * дв7о всечcтнaz, * 
є4юже и3збaвитель м0й, хrт0съ гDь, * во тьмЁ спsщымъ kви1сz, * 

сlнце сhй прaвды, просвэти1ти хотS * ±же создA по џбразу своемY, 
рук0ю своeю. * тёмже, всепётаz, * ћкw м™рне дерзновeніе къ немY 
стzжaвшаz, * непрестaннw моли2 сп7сти1сz душaмъ нaшымъ. 

                                                           
11* Пс. 88,20б. 
12* Пс. 88,21б. 
13* Пс. 20,2. 
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Прпdбнагw сmмеHна, бhвшагw крaлz сeрбскагw стефaна ќроша №-гw.  ~ 7 ~ 

 

На блг cвeніи хлёбwвъ: тропaрь, глaсъ д7:*14 

кw крёпка владётелz пaмzтствуетъ тS землS сeрбскаz, * во 
бlгочcтіи владётельствующа, бGомyдре: * и3 ћкw ди1вна во с™hхъ 

пою1тъ тS монaшестіи соб0ри, * на нб7си1 же рaдуютъ ти сz прeдцы*15 
твои2: * и4хже путeмъ неtстyпнw*16 ходи1лъ є3си2, * с™е бlговёрне крaлю 
ќроше.                                                       [Двaжды.] 

Прaздника, и3ли2: Бцdе дв7о: [Е#ди1ножды.] 

На У$трени. 

На БGъ гDь: тропaрь [џбщій с™ы6мъ крaльємъ: ќрошу и3 є3лeны,  
и3 сынHмъ и4хъ: милути1ну и драгути1ну], глaсъ д7. [Зрbaтcовъ]:*17 

ъ супрyгою своeю, крaльицею є3лeною, * въ брaцэ ч cтнёмъ 
бlгоговёйнэ пожи1въ, * бlговёрне крaлю ќроше: * пресл†вныz р0ду 

сeрбскому породи1сте: * милути1на, правослaвіz поб0рника д0блественна: * и3 
драгути1на, добродётельми и3 млcтынzми ўкрашeнна: * и3 напослёдокъ 
монaшеское и4го пріsвше, * въ п0двизэ вёры свётлw просіsсте: * нhнэ 
хrтA бGа молsще не престaйте * њ сп7сeніи дyшъ нaшихъ. 

Слaва, тропaрь, глaсъ т0йже: Ћкw крёпка владётелz: 

И# нhнэ, бGо®ченъ по глaсу: и3ли2 прaздника. 

По №-й каfjсмэ: сэдaленъ, глaсъ №.  
Поd: Кaмени запечaтану: 

rт0ва и3збрaнника и3 бlгочcтіz и3зрsдника, * крaлz держaвна и3 
монaха смирeнна: * стефaна ўроша пaмzть чcтнyю почти1мъ, * 

днeсь собрaвшесz, вёрніи, и3 прaзднуимъ: * просіs бо добродётельми и3 
воз8wблистA бlгодэsньми, * и3 t земнhхъ къ небє1снымъ прех0дитъ. * 
слaва того2 прослaвльшу, * слaва того2 ўвэнчaвшу: * слaва пресл†внаz 
ни1мже дёйствующу, ди1вному бGу.                             [Двaжды.]  
                                                           
14* састав Сопоћанског сестринства (братства), а превод на цсл Зор.А.Ст.-ов 15. маја 2021. г. 
15* моја измена, а у изворнику: nц7ы2. 
16* мој додатак, нема у изворнику. 
17* настао 9. нов. 2021. г. прерадом тропара састављеног за превод са срб. на цсл. Службе преп. 

Јелисавети – св. краљици Јелени Анжујској.  
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Слaва, и3 нhнэ, прaздника: и3ли2 бGо®ченъ, глaсъ т0йже: 

™рь тS б9ію свёмы вси2, * дв7у вои1стинну, и3 по ржcтвЁ 
ћвльшуюсz, * люб0вію прибэгaюще къ твоeй бlгости: * тебe бо 

и4мамы грёшніи предстaтельницу, * и3 тебE стzжaхомъ въ напaстехъ 
сп7сeніе, * є3ди1ну всенепор0чную. 

По в7-й каfjсмэ: сэдaленъ, глaсъ G. 
Поd: КрасотЁ дв7ства твоегw2: 

орфЂру крaльевскую совлeкъ, * въ ри1зу монaшескую њблeклсz є3си2: 
* и3ногдA на супостaты n§ества твоегw2 д0брэ воевaвъ, * нhнэ къ 

мhслєннымъ врагHмъ и3зшeлъ є3си2: * и3 во nбою2 бр†нь побэди1въ, * д0бръ 
страти1гъ показaлсz є3си2: * и3 со с™0ю супрyгою ко гDу твоемY и3сх0диши, * 
и3 двA св‰та сы6на во слaву непреходsщую прив0диши. * съ ни1миже вкyпэ 
хrтY бGу моли1сz, * даровaти нaмъ ми1ръ и3 вeлію млcть.         [Двaжды.] 

Слaва, и3 нhнэ, прaздника: и3ли2 бGо®ченъ, глaсъ т0йже: 

расотЁ дв7ства твоегw2, и3 пресвётлэй чcтотЁ твоeй, * гавріи1лъ 
ўдиви1всz, вопіsше ти2, бцdе: * кyю ти2 похвалY принесY дост0йную; 

* чт0 же воз8именyю тS; недоумэвaю и3 ўжасaюсz. * тёмже, ћкоже 
повелёнъ бhхъ, * вопію1 ти: рaдуйсz, блгdтнаz.         

Полmелeй. Величaніе: 

еличaемъ тS, * бlговёрный крaлю сeрбскій ќроше: * и4бо въ мjрэ д0брэ 
владётельствовалъ є3си2, * и3 ћкоже монaхъ сmмеHнъ престaвилсz є3си2: * 

и3 тaкw во nбои1хъ * хrтY бGу бlгоугоди1лъ є3си2.                    [И#: и3н0е:] 

бlжaемъ тS, * прпdбне џ§е сmмеHне: * и4бо ски1птръ міродержaніz 
tвeрглъ є3си2, * и3 монaшескому и4гу * предкоoбрaзнw припрsглсz 

є3си2.  

Pал0мъ и3збрaнный: ТерпS потерпёхъ гDа:*18 

И#ли2: Бlжeнъ мyжъ боsйсz гDа:*19 
                                                           
18* Пс. 39,2. 
19* Пс. 111,1. 
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По полmелeи: сэдaленъ, глaсъ д7.  
Поd: Ўдиви1сz їHсифъ: 

роше бGовозлю1бленне, міродержaніе tвeргъ * и3 слaдwсти мjра сегw2 
возненави1дэвъ: * къ вBчнымъ бlгwмъ потщaлсz є3си2, * *и4хже џко 

чlвёчее не ви1дэ, и3 ќхо не слhша, и3 на с®це є3мY не взыд0ша, * ±же 
ўгот0ва тебЁ бGъ є3г0же пaче всёхъ возлюби1лъ є3си2:*20 * є3г0же моли2 и3 
нaмъ люби1ти є3го2, * ћкоже и3 џнъ лю1битъ нaсъ.*21               [Двaжды.]  

Слaва, и3 нhнэ, прaздника: и3ли2 бGо®ченъ, глaсъ т0йже: 

диви1сz їHсифъ, є4же пaче є3стествA зрS, * и3 внимaше мhслію, и4же 
на руно2 д0ждь, * въ безсёменнэмъ зачaтіи твоeмъ, бцdе, * купинY 

nгнeмъ неwпали1мую, * жeзлъ ґарHновъ прозsбшій, * и3 свидётельствуz 
њбрyчникъ тв0й и3 храни1тель, сщ7eнникwмъ взывaше: * дв7а раждaетъ, и3 
по рж cтвЁ пaки дв7ою пребывaетъ. 

Тaже степє1нна: №-й ґнтіфHнъ д7-гw глaса. 

Прокjменъ, глaсъ д7: 

ЧCтнA предъ гDемъ * смeрть прпdбныхъ є3гw2.*22 

Стjхъ: Что2 воздaмъ гDеви * њ всёхъ, ±же воздадe ми;*23 

Всsкое дыхaніе: 

С™0е є3ђліе t матfeа, зачaло м7г [главA №i,к7з-l].*24 

По н7-мъ pалмЁ: 

Слaва: Мlтвами с™aгw бlговёрнагw крaлz ќроша, млcтиве, * њчи1сти 
мн0жество согрэшeній нaшихъ. 

И# нhнэ: Мlтвами бцdы, млcтиве, * њчи1сти мн0жество согрэшeній 
нaшихъ.                                                          Стjхъ: 
                                                           
20* ср. 1. Кор. 2,9. 
21* алузија на завршетак кондака преп. Симеону Мироточивом (13. фебр.) по коме је краљ Урош 

I добио своје монашко име. 
22* Пс. 115,6. 
23* Пс. 115,3. 
24* Мт. 43 [гл. 11,27-30]: 

Ќ 
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Поми1луй мS, б9е, по вели1цэй млcти твоeй, * и3 по мн0жеству 
щедрHтъ твои1хъ, њчи1сти беззак0ніе моE.                

Стіхи1ра, глaсъ ѕ7:*25 

aдуйсz днeсь цRкве с™hz трbцы, * въ тебё бо њбрэт0хомъ би1серъ 
многоцённый, * чcтны6z м0щи чcтнaгw крaлz сeрбскагw ќроша: * 

восп0йте глaснw ли1цы монaшестіи, * возрaдуемсz вкyпэ лю1діе вёрующіи, 
* пaмzть с™aгw прослaвимъ лэпопод0бнw пёсньми и3 pалмы6, * слaвzще 
бGопрослaвленнаго и3 нaмъ даровaннаго, * мlтвенника и3 предстaтелz земли2 
сeрбскіz. 

КанHнъ прaздника [и3ли2 хрaма]: 

И# канHнъ прпdнагw сmмеHна, глaсъ №:*26 

[безъ краегранeсіz, творeніе с0потzнскагw сeстричества [брaтства], 
преложeніе t сeрбскагw въ цRковно-славsнскій љзhкъ зbрaтcово.]*27 

Пёснь №. Їрм0съ:*28 

И#збaвльсz t є3гЂпетскіz раб0ты, * ї}ль прeйде м0ре ћкw по сyху, * 
зрS врагA потоплsема: * бGу ћкw бlгодётелю, * рук0ю крёпкою 
чудодёющему, * пёснь поeтъ, ћкw прослaвисz. 

Припёвъ: С™hй бlговёрный крaлю ќроше, моли2 бGа њ нaсъ! 

кw t плодови1тыz л0зы њбрa тz десни1ца вhшнzгw, с™е, * 
насади1вши тS посредЁ земли2 сeрбскіz, * ћкw неwбори1мый ст0лпъ 

и3 ўтверждeніе с™aгw правослaвіz. 

                                                           
25* састав Сопоћанског сестринства (братства). 
26* у издању књиге „Свети благоверни краљ српски Стефан Урош I у монаштву наречени Симеон 

– житије – молебни канон“ из 2004. г. као аутор помиње се сестринство (које је одлуком тадашњег 

еп. Рашко-призренског г. д-ра Артемија (Радосављевића) премештено у манастир Гориоч), а у 

кориштеном издању из 2009. г. стоји да је молбени канон саставило братство Свештене царске 

лавре манастира Сопоћани, задужбине краља Уроша I. Вероватно је братство које је заменило 

сестринство реиздало ову књигу и местимично редиговало (или изменило) њен текст. 
27* превод канона са србског на цсл и минимална редакција започети 29. марта, а завршени  20. 

априла 2022. г.  
28* ирмоси овог Канонâ слични су оним стандарним из „Ирмологиона“, али се у њиховом 

преслободном превођењу на српски језик веза са њима погубила до тешке препознатљивости; 

па сам се стога ипак одлучио за њихово превођење. 
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астsй въ домY џ§ею * ћкw фjніxъ процвёлъ є3си2, с™е, * поучaемь 
мlтвами и3 бlгоговёніемъ * првdныхъ твои1хъ роди1телей.     Слaва: 

збрaнна и3зъ брaтій свои1хъ ћкоже и3ногдA дв7да, * нар0дъ тS 
постaви ћкw своего2 владётелz: * тh же, повинyzсz вLцэ всёхъ, 

* ћкw пaстырь д0брый воспріsлъ є3си2 жeзлъ * и3 бlгjй kрeмъ 
бGодаровaнный тебЁ.                                 И# нhнэ, бGо®ченъ: 

ще и3 во є3ди1номъ ли1цэ, є3мманyилъ, * nбaче во двою2 є3стєствY: * 
тёмъ въ нeмъ познавaемъ двЁ вHли и3 дBйства. * є3гHже 

роди1тельницу бцdу и3сповёдуемъ, * и3 съ нeю вопіeмъ: * слaва си1лэ твоeй, гDи. 

Пёснь G. Їрм0съ: 

Да не хвaлитсz мyдростію и3 богaтствомъ свои1мъ смeртный, * но 
вёрою гDнею, є4юже правослaвнw взывaемъ ко хrтY бGу, * при1снw пою1ще: 
* на кaмени зaповэдей твои1хъ, ўтверди1 мz, вLко. 

коже саyла помaза прbр0къ самуи1лъ, * тaкw и3 тебE помaза гDь 
рук0ю с™и1телz ґрсeніа * и3 содёz тS крaльемъ земли2 сeрбскіz. 

резирaz славолю1біе и3 суетY, * всецёла себE пос™и1лъ є3си2 бGу и3 
нар0ду, * бGоzвлeнную наyку хrт0ву творS.                 Слaва: 

ои1стинну прослaви гDь си1лу свою2 на тебЁ, с™hй крaлю, * 
содёzвъ тS си1льнымъ самодeржцемъ, * стрaшнымъ всsкому 

врагY.                                             И# нhнэ, бGо®ченъ: 

 негHже трепeщетъ всS твaрь, бцdе, * є3г0же на рукY и3мёла є3си2, 
* бhсть чlвёкъ млcти своеS рaди. * тёмъ, є3г0же моли2 сп7сти1сz 

всBмъ съ вёрою вопію1щымъ: * с™ъ є3си2, гDи. 

Сэдaленъ, глaсъ д7:*29 

™hй бGоуг0дный крaлю ќроше, * ћкоже въ тебЁ во бlгоговёніи и3 
бlгочcтіи, * продолжaхусz мwли1твы твои1хъ бGоуг0дныхъ прeдкwвъ: 

* моли1сz и3 ты2 нhнэ њ чaдэхъ твои1хъ, * наставлsz нaсъ на пyть 
сп7сeніz.                                                       [Двaжды.] 
                                                           
29* састав Сопоћанског сестринства (братства). 
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Слaва, и3 нhнэ, прaздника: и3ли2 бGо®ченъ, глaсъ т0йже: 

 всёхъ колёнъ и3збрaннаz, * t всёхъ прbрHкъ пронаречeннаz, * и3 
t всёхъ чlвBкъ препрослaвленнаz, * t ѓгGлъ ўдивлsемаz, м™и 

бGа вhшнzгw, * покажи2 на нaсъ млcть твою2: * ўмоли2 сн7а твоего2 и3 бGа 
нaшего, * да и3збaвитъ нaсъ t всsкіz ск0рби, * ћкw да тS, м™рь б9ію, 
непрестaннw величaемъ. 

Пёснь д7. Їрм0съ: 

Слhшz и3ногдA ґввакyмъ тв0й чудeсный глaсъ, хrтE, * стрaхомъ 
взывaше: * бGъ t ю4га пріи1детъ, * t с™hz горы2 своеS, * во є4же сп7сти2 
и3збр†нныz. * слaва си1лэ твоeй, гDи. 

ои1стинну бlжeни сyть миротв0рцы, * бlговёрный крaлю сeрбскій: * 
ўтверждaz бо свою2 зeмлю ми1ромъ, * спод0бленъ є3си2 сегw2 

бlжeнства t вели1каго кн7зz ми1ра, * хrтA бGа нaшего. 

lгор0дно с®це твоE, бlжeнне, * ўтверждeно вёрою и3 мlтвами, * 
не ўбоsсz стрaшныхъ и3скушeній * защищaz лю1ди сво‰, 

бGоввёрєнныz тебЁ, * но, ћкw д0блій воев0да * полагaлъ є3си2 дyшу њ 
свои1хъ бли1жнихъ.                                                 Слaва: 

коже и3ногдA во врeмz џно, * приступaюще ко гDу, недyжніи, * 
вёрою воспріsху и3сцэлє1ніz: * тaкw и3 ты2, преслaвный крaлю, 

показaлъ є3си2 є3ђльскую вёру, * пріsвъ и3сцэлeніе с™0ю вод0ю, * и3 чcтымъ 
глaсомъ славS хrтA.                                   И# нhнэ, бGо®ченъ: 

реукрашeннаz дарми2 добродётелей, бGом™и чcтаz, * съ 
бlгочcти1вымъ крaльемъ ќрошемъ моли2 њ нaсъ хrтA, * 

чlовэколю1бца бGа, є3г0же родилA є3си2, * во є4же и3збaвитисz нaмъ t 
всsкагw ѕлA, * да поeмъ є3мY: * слaва си1лэ твоeй, гDи. 

Пёснь є7. Їрм0съ: 

Свётъ тв0й незаходи1мый, хrтE, * возсіsй въ с®цA вёрою 
воспэвaющихъ тS: * ми1ръ тв0й дaруz нaмъ, чlвэколю1бче, * во є4же 
ходи1ти ко дню2 просвэщaеми свётомъ твои1мъ, * славосл0вzще тS, бlже. 
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аслёдіе гDне сyть сhнове, * мздA цэломyдріz твоегw2, * бlжeнне 
ўг0дниче хrт0въ ќроше: * вои1стинну бо сhнове твои2 бhша * 

ћкw новосаждє1ніz м†сличнаz џкрестъ трапeзы твоеS. 

тверждaz зeмлю свою2 бlговёріемъ * бGу цє1ркви воздвизaлъ є3си2: 
* тёмъ тS бGъ воздви1же съ ни1мже вLчествовати во цrтвіи є3гw2, 

* предстоS є3мY съ првdнымъ соб0ромъ прeдкwвъ свои1хъ.            Слaва: 

рbчнаго бGа всегдA правослaвнw и3сповёдаz, * с™ёй трbцэ воздви1глъ 
є3си2 велелёпный хрaмъ, всебlжeнне, * ўкраси1въ того2 злaтомъ и3 

нетлённымъ свои1мъ тёломъ.                         И# нhнэ, бGо®ченъ: 

 лозо2 д¦омъ с™hмъ насаждeнаz, * q! с™hй првdный крaлю, 
бGоизбрaнный: * съ пречcтою бGом™рію моли1сz ко прес™ёй трbцэ * 

њ є4же сп7сти1сz нaмъ. 

Пёснь ѕ7. Їрм0съ: 

Содержи1мь безмёрными стrтьми2 * въ бeздну ѕHлъ впад0хъ: * но, 
ћкоже и3ногдA їHну * и3збaви мS t тлёніz, б9е: * и3 вёрою безстрaстіе 
ми2 дaруй, * во є4же пёсньми хвалeніz дyхомъ къ тебЁ притекaти. 

сегдA любS с™yю цRковь ћкоже тоS вёрный сhнъ, * чествyz 
пaстыри є3S ћкw самаго2 хrтA, * съ ни1миже храни1лъ є3си2 лю1ди 

б9іz, н0вый ї}ль. 

рогнaнъ t пrт0ла своегw2, с™hй и3 првdный крaлю, * ты2 вёрою не 
поколебaлсz є3си2: * но, и3мёz јwвле терпёніе, * вёрность къ бGу 

њбётомъ монaшескимъ ўтверди1лъ є3си2.                           Слaва: 

мёz n§ескую всепрощaльную люб0вь, с™hй крaлю, * прости1лъ 
є3си2 грёхъ твоегw2 сhна * ћкоже и3ногдA прbр0къ дв7дъ 

ґвессалHму.                                       И# нhнэ, бGо®ченъ: 

сцэли2 р†ны души2 моеS, * и3 смущaющыz мS п0мыслы ўмири2, 
вLчце: * дaрующи ми2 пок0й, * во є4же пёти ми2 тaкw сн7у твоемY: 

* слaва бGу творsщу чудесA. 

Н 

Ў 

Т 

Q! 

В 

П 

И# 

И# 



~ 14 ~   Мцcа мaіа, въ №-й дeнь 
 

Кондaкъ, глaсъ №:*30 

збрaннаго твоего2, хrтE, * ћкоже свэти1льникъ постaвилъ є3си2 земли2 
сeрбстэй, * положи1въ подъ нHгу є3гw2 враги2 и4мене твоегw2: * тогw2 

мlтвами * сохрани2 нaсъ t всsкіz ск0рби. 

Кондaкъ и4нъ, глaсъ }:*31 

рeдкwмъ твои6мъ великоимени6тымъ бlгопослёдуz, * и3 бGодaнною 
держaвою достоsніz твоегw2 правоправлsz: * конeцъ житіS 

монaшескимъ џбразомъ ўкраси1лъ є3си2, * и3 по преставлeніи во с™hхъ 
kви1лсz є3си2: * въ ни1хже и3 нaмъ њбрэсти1сz моли2, вопію1щымъ ти2: * 
Рaдуйсz, сmмеHне н0вый, прeдкwмъ бlгопод0бный.                  Јкосъ: 

вэти1льникъ бGозaрный на нб7си2 р0да своегw2 kви1лсz є3си2, * 
прeдкwмъ бlгочcтнhмъ житіeмъ под0бzсz, * и3 бlги1ми дBлы и5мъ 

послёдуz: * бывazй си6рымъ роди1тель и3 стр†ннымъ ўчрежди1тель, * 
храмHмъ попечи1тель и3 монастырHмъ скорби1тель, * ћкw владётель 
бlгоисправи1тель и3 ћкw монaхъ бlгоподвизaтель: * тёмже, сицєвaz 
вопіeмъ ти2: * Рaдуйсz, бlгор0дныхъ прозzбeніе: * рaдуйсz, бlгочcти1выхъ 
процвэтeніе. * Рaдуйсz, мірски1хъ бlгоwкормлeніе: * рaдуйсz, монaшескихъ 
правонаставлeніе. * Рaдуйсz, си1рыхъ заступлeніе: * рaдуйсz, ѓлчущихъ 
препитaніе. * Рaдуйсz, крaльевскіz порфЂры tвержeніе: * рaдуйсz, и4ноческіz 
ри1зы њблечeніе. * Рaдуйсz, nби1тели твоеS њхранeніе: * рaдуйсz, р0да 
сeрбскагw ўтверждeніе. * Рaдуйсz, стефaнwвъ ўвэнчaніе: * рaдуйсz, 
сmмеHнwвъ прославлeніе. *                                        [Лю1діе:]  

Рaдуйсz, сmмеHне н0вый, прeдкwмъ бlгопод0бный. 

Пёснь з7. Їрм0съ: 

T пёсней сіHнскихъ пою1ще, * тріE џтроцы мучи1телево велёніе 
попрaша: * и3 плaмень въ р0су преложи1ща, пёснь воспэвaюще: * блгcвeнъ 
є3си2, б9е nтє1цъ нaшихъ. 

                                                           
30* састав Сопоћанског сестринства (братства). 
31* саставио Зор.А.Ст. крајем маја 2021. г. 
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ои1стинну стезeю хrт0вою ходи1лъ є3си2 * и3 в0лю б9ію твори1лъ є3си2, 
* сeрбскаz похвало2, слaвный крaлю ќроше: * не tступи1въ t вёры 

n§ескіz * прeданныz ти2 бGомyдрымъ сaввою вели1кимъ, * тогw2 рaди 
вопіeмъ: * блгcвeнъ є3си2, б9е nтє1цъ нaшихъ. 

мирeнію твоемY ѓгGли ўдиви1шасz, * всехвaльный крaлю 
бGорачи1тельный: * презрёвъ бо гDствіе и3 земн†z бл†га * воспріsлъ 

є3си2 смирeнный џбразъ монaшескій, * сегw2 рaди взывaемъ: * блгcвeнъ є3си2, 
б9е nтє1цъ нaшихъ.                                              Слaва: 

икyйте монaшестіи соб0ри б9іz даровaніz рaди, * є3щE є3ди1наго 
подражaтелz с™hхъ nтє1цъ, * вёрнаго храни1телz чcтоты2 житіS и3 

цэломyдріz: * блгcвeнъ є3си2, б9е nтє1цъ нaшихъ.       И# нhнэ, бGо®ченъ: 

озопи2 душE моS молsщисz * и3 къ м™ри б9іей гlг0лющи: * 
њсуждeнна мS, и3збaви стрaшныхъ мyкъ, * ћкw да возмогY пёти 

сн7у твоемY: * блгcвeнъ, бGъ nтє1цъ нaшихъ. 

Пёснь }. Їрм0съ: 

Чyдо преестeственное и3з8oбрази2 и3ногдA пeщь, * въ нeйже џгнь пощадЁ 
тріE џтроцы, * пред8zвлsz хrт0во t дв7ы рождeніе: * тёмъ воспэвaюще 
вопіeмъ: * да блгcви1тъ твaрь всS гDа, * и3 превозн0ситъ [є3го2] во вс‰ 
вёки. 

ою1тъ вс‰ страны6 сє1рбскіz слaву * є4юже бGъ ўвэнчA ўг0дники 
сво‰: * прпdбнаго сmмеHна мmроточи1ваго и3 прпdбнаго сmмеHна 

с0потzнскаго, * предстоsщыz съ ли1ки с™hхъ * молsщесz њ лю1дехъ 
свои1хъ. 

коже бGъ посвидётельствова бhти є3мY съ нaми, * прпdбне џ§е 
сmмеHне: * и3 ты2 ўтверждaz nби1тель и3 зeмлю свою2, * не лиши2 

нaсъ твоегw2 предстaтельства.                                      Слaва: 

aры тебЁ прин0ситъ, землE сeрбскаz, * t бGа стzж†нныz, хrт0въ 
ўг0дникъ ќрошъ: * мwли1твы бGопрі‰тныz * и3 нетлённое своE 

тёло.                                                И# нhнэ, бGо®ченъ: 
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збaви мS t стrтeй и3 бёдъ, бGоневёсто, * м™и хrтA бGа: * т0й бо 
показa тz предстaтельницу менE смирeннаго, * ћкw да вси2 

взывaемъ: * блгcвенъ пл0дъ чрeва твоегw2, пречcтаz. 

Пёснь f7. Їрм0съ: 

Неизгlг0ланное дв7ы тaинство: * нб7о бо сіS, и3 пrт0лъ херувjмскій, * и3 
свэтон0сный черт0гъ показaсz * хrтA бGа вседержи1телz. * сію2 бlгочcтнw 
ћкw бцdу величaемъ. 

коже мытaрь и3 ћкоже покаsнный разб0йникъ * молю2, гDи: * мlтвъ 
рaди првdнагw твоегw2 ќроша * и3збaви мS мн0гихъ и3скушeній.]*32 

тн0е и3 нетлённое твоE тёло, * преди1вный ўг0дниче б9ій, * всёхъ 
нaсъ призывaетъ ко хrтY: * не и3спрaздными словесы6, * но 

є3ђльскими дэsньми и3 житіeмъ. 

тнA предъ гDемъ смeрть прпdбныхъ є3гw 2, * поeмъ и3 мы2 тебЁ, 
првdниче хrт0въ: * молsщесz бhти нaмъ ўчaстникwмъ твои1хъ 

бл†гъ нбcныхъ.                                                     Слaва: 

™hй крaлю и3 прпdбный џ§е, * с™hмъ свои1мъ житіeмъ њсвэщazй 
пyть сп7сеніz, * настaви и3 нaсъ къ немY * во є4же, твои1ми 

с™hми мlтвами, спредстaти нaмъ тебЁ къ бGу * въ незаходи1мэмъ дни2 
є3гw2.                                               И# нhнэ, бGо®ченъ: 

 м™и творцA всsческихъ, всепётаz дв7о, * скорбsщихъ 
ўтэшeніе, * припaдающихъ ти2 заступлeніе * и3 и3знемогaющихъ 

вспоможeніе, * сохрани1 мz до концA житіS моегw2. 

Свэти1ленъ.  
Поd: Жєны2 ўслhшите: 

вётлостьми бGозaрными поднбcную воз8wблистaлъ є3си2, * и3 
добродётельми мн0гими р0ду своемY возсіsлъ є3си2, * tрaсль слaвнаz 

слaвнагw к0рене kвлszйсz: * сегw2 рaди непрестaннw моли1сz * њ 
почитaющихъ пaмzть ти2 всесвётлую, * сmмеHне свэтлопaмzтне. Слaва, и4нъ: 
                                                           
32* у изворнику се овај тропар налази као Ирмос, али како по свом саставу он то једноставно не 

може бити – дајем овде Ирмос по сопственом избору. 
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о стрaнствіи житeйстэмъ гDеви бlгоугоди1въ, * и3 пристрaстіе 
мірск0е бlгомyдреннw и3збэжaвъ: * къ добр0тэ невечeрнэй 

престaвилсz є3си2, * и3 къ добротворцY*33 бlгоуд0бренъ предстaлъ є3си2: * сегw2 
рaди вhну моли1сz * њ воспэвaющихъ пaмzть ти2 всеудобрeнную, * 
сmмеHне бlгопaмzтне.                                 И# нhнэ, бGо®ченъ: 

эснопBніz лэпоподHбнаz и3 всепрaзднствєннаz * восписyемъ ти2, 
раби2 твои2, бGоневёстнаz дв7и1це: * бGа бо нaмъ воплоти1вшагосz 

родилA є3си2, * и3 сегw2 рaди бцdа сyщаz нареклaсz є3си2. * того2, сн7а твоего2, 
вLчце, * моли2 њ душaхъ нaшихъ. 

На хвали1техъ: стіхи6ры, на ѕ7: 
G прaздника и3 G прпdбнагw, глaсъ G. 

Поd: Вeліz кrтA: 

а бlгопл0дэмъ к0рени бlгоговёніz прозsблъ є3си2, * и3 крaснаz 
tрaсль бlгор0діz нeманическагw kви1лсz є3си2, ўроше бlгорaсленне: * 

при клaдzзэ бlгочcтіz насаждaемь * и3 д0брыми водaми напаsемь: * плоды2 
произнeслъ є3си2 и3зр‰дны * и3 вLцэ твоемY бlгопріsтны, * ћкw мЂро 
бlгоухaніz и3 приношeніе всепл0діz. 

™ы6мъ прeдкwмъ дост0инъ послёдователь бhлъ є3си2, * сmмеHну 
мmроточи1вому и3 стефaну первовэнчaнному: * и3 с™ы6мъ пот0мкwвъ 

чeстенъ предшeственникъ kви1лсz є3си2, * милути1ну держaвному и3 
fеоктjсту прпdбному: * крaльевское дост0инство с™hмъ житіeмь 
преукрашaz, * и3 цrтво неги1блющее во вёки наслёдуz, * сmмеHне 
приснобlжeнне. 

lгор0дствіемъ земнhмъ и3 гDьствіемъ и3збhточествуzй, * 
бlгодэsніемъ и3 бл†гъ раздаsніемъ преимyществуzй: * ўбHгимъ и3 

ни1щымъ въ трeбованій ўдовлszй, * преи1мовитъ ў бGа kви1лсz є3си2, * и3 
дарми2 мн0гими ў негw2 њбогати1лсz є3си2: * и4хже и3 нaмъ t крупи1цъ*34 
даровaтисz моли2, * ќроше бGобогaте.                     Слaва, глaсъ ѕ7: 
                                                           
33* моја новокованица, у значењу да је Бог Онај који је све добрим (лепим) створио (ср. 1. Мојс. 

1,10,12,18,21,25). 
34* ср. Мт. 15,27. 
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а рaдуетсz днeсь всS странA сeрбскаz, * наипaче же бlгознамени1таz 
џбласть рaшскаz, * и3 въ нeй многослaвнаz nби1тель с0потzнскаz: * 

въ себЁ сокр0вище пребогaтое и3мyщаz, * чcтны6z м0щи крaлz ќроша, * 
кти1тора своегw2 и3 къ бGу застyпника, * нaмъ же всBмъ тeплаго мlтвенника, 
* є3мyже соглaснw взывaемъ: * q! преслaвный крaлю ќроше, * не забyди нaсъ 
въ мlтвахъ свои1хъ.           И# нhнэ, прaздника: и3ли2 бGо®ченъ, глaсъ т0йже: 

цdе, ты2 є3си2 лозA и4стиннаz, * возрасти1вшаz нaмъ пл0дъ животA, * 
тебЁ м0лимсz: томY моли1сz, вLчце, * со прпdбнымъ сmмеHномъ * 

и3 со *всёми с™hми прeдки нaшими:*35 * поми1ловатисz душaмъ нaшымъ. 

Славосл0віе вели1кое, є3ктєніи2 и3 tпyстъ. 

На літургjи. 

Бlжє1нна: t канHна прaздника, пёснь рzдовaz: 
и3 t канHна прп dбнагw, пёснь G-z [и3ли2 ѕ7-z]. 

Прокjменъ, глaсъ з7: 

ЧCтнA предъ гDемъ * смeрть прпdбныхъ є3гw2.*36 

Стjхъ: Что2 воздaмъ гDеви * њ всёхъ, ±же воздадe ми;*37 

Ґп cлъ къ корjнfzнwмъ, зачaло рo7ѕ.*38 

Ґллилyіа, глaсъ ѕ7: 

Стjхъ: Бlжeнъ мyжъ боsйсz гDа, * въ зaповэдехъ є3гw 2 восх0щетъ 
ѕэлw2.*39 

Стjхъ: Си1льно на земли2 бyдетъ сёмz є3гw2, * р0дъ прaвыхъ 
блгcви1тсz.*40 

С™0е є3ђліе t луки2, зачaло к7д [главA ѕ7,з7i-к7г].*41 

                                                           
35* уместо уобичајеног дела овог Богородич(а)на, дата алузија на често коришћену сентенцију 

почившег патријарха Павла. 
36* Пс. 115,6. 
37* Пс. 115,3. 
38* 2. Кор., зач. 176 [гл. 4,6-15]. 
39* Пс. 111,1. 
40* Пс. 111,2. 
41* Лк. 24 [гл. 6,17-23]. 
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Причaстенъ: 

Въ пaмzть вёчную бyдетъ првdникъ, * t слyха ѕлA не ўбои1тсz.*42 

Мlтва с™0му бlговёрному крaлю  
стефaну ќрошу пeрвому.*43 

™hй бlговёрный крaлю ќроше, послёдствуz хrт0ву смирeнію 
пріeмый на сS смирeнный монaшескій џбразъ, ўгоди1въ тaкw бGу, 
ћкоже бlговёрный крaль и3 ћкоже прпdбный монaхъ. свои1мъ 
бlгоговёйнымъ житіeмъ вёчный стzжaвъ и3 благовaніе на л0нэхъ 
ґвраaма, воспомzни2 и3 нaсъ, ч†дъ твои1хъ, прогнёвающихъ вLку 
хrтA tступлeніемъ t вёры n§ескіz. предстоsще со с™hми 

первоначaльники и3 нач†тки р0да сeрбскагw: прпdбнымъ сmмеHномъ и3 
с™и1телемъ сaввою, во є4же вразуми1тисz нaмъ возврати1вшесz на пyть 
нaшихъ с™hхъ прeдкwвъ. не забyди нaсъ во твои1хъ с™hхъ мlтвъ, и3 не 
посрами2 нaше надёzніе и3 ўповaніе на твоE n§еское п®естaтельство, ћкw 
да возм0жемъ дерзновeннw гlг0лати:  

Ўмири2 зeмлю нaшу и3 ўтверди2 ю5 въ бlговёріи и3 бlгочcтіи. 

Ўмудри2 цRк0вныz и3 нар0дныz предстоsтели нaшz во є4же прaвw 
прaвzти и5мъ лю1демъ свои6мъ. 

Ўтверди2 с™yю nби1тель твою2, ю4же с™отрbчному бGу пос™и1лъ є3си2: и3 
содёлай, твои1ми мlтвами, всегдA бhти є4й ўтверждeніемъ сп7сeніz всBмъ 
живyщымъ въ нeй и3 приходsщымъ къ нeй.  

И#спроси2 нaмъ ў гDа всsкое по бз7э разсуждeніе, во є4же нaмъ при1снw 
бlгоговёйнэ и3 дерзновeннэ и3сповёдати с™yю трbцу и3 сохранsти чcтотY t 
nтє1цъ прeданныz нaмъ вёры нaшеz правослaвныz, ћкw да тёми 
спод0бимсz цrтвіz нбcнагw, слaвzще въ нeмъ nц7A и3 сн7а и3 с™aго д¦а, 
трbцу є3диносyщную и3 нераздёльную, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ. 
Ґми1нь.  

Конeцъ дёлу, слaва и3 хвалA бGу! 
                                                           
42* Пс. 111,6 и 7. 
43* састав Сопоћанског сестринства (братства). 
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 ПРЕПОДОБНИ СИМЕОН, У МИРУ УРОШ I, КРАЉ СРБСКИ.*44 

ин краља Стефана 

Првовенчаног и Ане, 

унуке Млетачког дужда 

Енрика Дандола. На 

власт дошао после 

двогодишњег грађан-

ског рата и збацивања с 

престола свог полубрата св. 

краља Владислава. Управљао 

Србском земљом од 1243. до 

1276. године. Са престола га 

збацио син Драгутин. После 

тог догађаја, Урош је – са 

супругом Јеленом, и 

тадашњим архиепископом 

Србским Јоаникијем I – 

отишао у Захумље, 

замонашио се добивши име 

Симеон, и благочестиво 

живео. Ускоpo ce и упокојио, 

1. маја, највероватније – 1277. 

године. Његова супруга, 

благочестива Јелена, пренела је његове мошти у његову задужбину, 

манастир Сопоћaни, у којем и данас почивају, у храму Свете Тројице.*45 

                                                           
44* текст преузет из „Светачника“ том I, еп. Хризостома (Столића), стр. 423, и незнатно 

проширен.  
45* Преп. Симеон се, као свети, спомиње у следећим изворима: Љубомир Стојановић, Стари 

српски записи и натписи, VI, Сремски Карловци 1926, за пис бр. 9860; Димитрије Богдановић, 

Најстарија служба Св. Сави, Београд 1980, стр. 14; Леонтије Павловић, Култови лица код Срба 

и Македонаца, Смедерево 1965, стр. 234; архимандрит Јустин Поповић, Житија светих за месец 

октобар, Београд 1977, стр. 665; Константин Јиречек, Историја Срба, I, Београд 1922, стр 239. 
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ЖИТИЈЕ СВ. КРАЉА УРОША I.*46 

во настаде нам данас божанствена и свехвална успомена 

благочестивих и христољубивих царева, који су засијали у 

отачаству своме тј. у србској земљи.“*47 

Овако своје незаборавно, историјски и духовно 

непроцењиво дело о краљевима и архиепископима србским 

почиње св. Данило II. За ово светило међу пастирима 

средњовековне Србије, историчари с правом пишу да је по свом 

богоугодном и многоделатном животу, био најсличнији св. Сави, 

великом духовном родитељу србском. Будући сам свет, св. Данило је 

кроз свој дар непрестане молитве коју је поседовао, лако 

препознавао светила Божија, претачући достојна слова и похвале о 

тим плодовима светосимеоновске лозе и о чадима светосавских 

пастира црквених. Ови први беху краљеви ови други архиепископи, 

сви заиста достојни свога чина и многих похвала. 

Међу њима овај пастир добри св. Данило, није штедео ни труда 

ни дара да напише коју реч о блаженој успомени светог и праведног 

краља србског Уроша I, који оконча свој богоугодни живот као 

преподобни монах Симеон, касније познат као Сопоћански. Но 

ипак разне историјске околности, као и њихова пролазност и 

несталност, учиниле су да се о животу овог светонемањићког 

владара писало мало и штуро. У својој неодступној верности отачкој 

традицији, живот овог светог краља на изглед не поседује ништа 

особито и оригинално, што би привукло пажњу историчара и 

хагиографа. Међутим баш у том смиреном следовању својим светим 

оцима Симеону и Сави, у личности овог светог краља оваплоћују се 

и узрастају сва она духовна семена која посејаше ова двојица у земљи 

                                                           
46* Житије саставило сестринство (братство) Свештене царске лавре манастира Сопоћани. Текст 

преузет из кориштеног издања „Свети благоверни краљ српски Стефан Урош I у монаштву 

наречени Симеон – житије – молебни канон“ из 2004. г. 
47* Свети Данило II, Животи краљева и архиепископа србских. Службе, Просвета – Српска 

књижевна задруга, 1988, стр. 45. 
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свога отачаства, доносећи многоструке плодове од којих и ми данас 

можемо окушати. 

Родитељи овог блаженог беху св. Стефан Првовенчани, краљ 

србски, и Ана Дандоло млетачка принцеза. Не зна се тачна година 

његовог рођења, али се претпоставља да је рођен око 1210. године. 

Свети краљ је међу својом браћом, Радославом, Владиславом и 

Предиславом, растао скромно и незапажено у строгом 

патријархалном и побожном васпитању, какав је и био обичај на 

немањићком двору. О његовој привржености родитељском 

васпитању и одушевљености делом св. Симеона и св. Саве, говори 

нам св. Данило у његовом житију на овај начин: „Васпитан у доброј 

вери и разуму својих родитеља, и научен закону, био је ревнитељ 

отачких предања.“*48 Ова љубав према своме деди и стрицу 

надахњивала га је током читавог његовог живота, у њиховом духу 

управљао је државом, градио и помагао цркве и манастире, а при 

крају свог земаљског живота, примио и ангелски образ са истим 

именом као и његов деда св. Симеон Мироточиви. Кроз сву његову 

делатност препознајемо само једну меру којом је све одмеравао, то је 

мера богоугодних му предака коју ми данас називамо Светосавље, 

оваплоћено хришћанство у Срба. Због његове смерне 

ненаметљивости, не отимајући се за престо србске државе, на ову 

част сам Бог га је призвао 1243. године у веома тешким временима за 

Србију, када је после татарске најезде и пустошења, незадовољни 

народ сам свргао*49 са престола краља Владислава, поставивши овог 

благочестивог мужа који ће на овоме месту заиста светлети „као 

град који на гори стоји“. Иако је на престо ступио уместо свог 

старијег брата Владислава, будући пуни међусобног поштовања и 

љубави, њихови односи су остали ненарушени. Сада већ као краљ, 

св. Урош се својим мудрим и честитим држањем показао као 

уистину достојан краљевске части и отачке круне. О овоме св. 

Данило приповеда овако: „Овај благочестиви и велики краљ Урош, 

непоколебивом вером љубави хришћанске предржа престо 

краљевства, живећи у најсрдачнијој љубави са околним царевима, 

                                                           
48* Свети Данило II, Животи краљева и архиепископа србских. Службе, Просвета – Српска 

књижевна задруга, 1988, стр. 45. 
49* Векови Срба. Срби, српске државе и земље, С. Миловановић, П. Качавенда, Г. Милановац, 1997, 

стр. 39. 



краља Уроша I.  ~ 23 ~ 

 

јер га веома љубљаху због врлине његове, поштујући га по достојању 

и знајући га као крепког краља у своме отачаству, у србској 

земљи.“*50 Његово име Урош значи господин,*51 сходно његовом 

држању и пореклу, но ово господство не беше јефтино помодарство 

некадашњих европских владара, како би то олако данас било 

схваћено. Господство светога краља било је пре свега оличење 

скромности у спољашњем украшавању и раскошност у врлинама и 

благочешћу, о чему нам казује један записани догађај из историјских 

извора. Наиме, приликом склапања брака краљевића Милутина, 

сина му, са византијском принцезом Аном, иначе ћерком цара 

Михаила VII Палеолога, пратња евнуха и достојанственика која је 

претходила принцези, својом раскошношћу и накинђуреношћу, 

наишла је на негодовање светога краља који је рекао „нама није 

уобичајено такво понашање“, а онда је показао на једну младу жену 

која се бавила неким ручним радом у прикрајку, додајући „тако се 

ми, односимо према младама.“*52 То је по свему изгледу била млада 

снаха Кателина, супруга краљевића Драгутина. Овакав строг став 

саблазнио је принцезину пратњу, па је брак одгођен. У сваком 

случају, и поред великог политичког значаја овог брака, то светом 

краљу није био разлог да жртвује своје принципе немањићког 

господства освештаног побожношћу и патријархалним, 

домаћинским устројством србскога двора, у коме је свако знао своје 

место и свој посао. 

Сећајући се речи из књиге Постања, како о томе пише св. Данило, 

где се каже „није добро да човек буде сам“свети краљ одлучи да нађе 

себи жену, сагласно његовој привржености породици и жељи за 

породом, којим ће себи и својој земљи обезбедити наследнике. 

Будућа србска краљица долазила је са запада, из француске 

краљевске породице, то је краљица Јелена Анжујска, рођака 

сицилијанског и напуљског краља Карла I Анжујског и француског 

краља Луја IX.*53 Са овом такође благочешћем украшеном 
                                                           
50* Свети Данило II, Животи краљева и архиепископа србских. Службе, Просвета – Српска 

књижевна задруга, 1988, стр. 48. 
51* Православни молитвеник. Разговор с Богом, епархија Нишка, Православна ризница, Ниш, 1998. 

стр. 171. 
52* Векови Срба. Срби, српске државе и земље, С. Миловановић, П. Качавенда, Г. Милановац, 1997, 

стр. 42. 
53* А. Веселиновић, Р. Љушић, Српске динасшије, Платонеум, Нови Сад, стр. 42. 
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краљицом, свети краљ је изродио своја два сина Драгутина и 

Милутина, који ће га касније наследити на престолу Србије. Њих је 

праведни краљ васпитавао, како је то било уобичајено на двору 

Немањића, у побожности и врлинама, иако ће од свог старијег сина, 

како ћемо касније видети, доживети велике невоље и искушења у 

својој старости. 

Посматрајући период владавине светога Уроша и његову 

делатност као владара, неодољиво се намеће његова врлина 

мирољубивости, којом је била пропраћена читава његова 

дутогодишња владавина. У току 33 године његовог краљевања, Србија 

је водила свега неколико ратова, и то са Дубровчанима и са Угарима, 

који су са севера својом осионошћу свагда били опасност за србску 

земљу. У борби са Угарима 1268. године, у покушају да се ослободи 

угарског притиска, свети краљ бива поражен и заробљен у Мачви. 

Ослободивши се откупом и склапајући мир са њима, свети краљ је 

уговорио брак свога сина Драгутина и угарске принцезе Кателине. 

Читава земља за време његовог благословеног управљања, 

доживела је прави процват. Са суседним трговачким центром, 

градом Дубровником, склапао је веома корисне уговоре о сарадњи, 

што је унапредило развој краљевине, такође је извршио 

колонизацију рударског племена Саса из Ердеља по целој Србији, 

који су започели експлоатисање рудних богатстава, а чиме је још 

више утврдио своју земљу у економском погледу. Своју краљевску 

титулу свео је на „краљ србских и приморских земаља“*54 што је 

значило гашење покрајинских кнежевина и краљевских титула, а све 

то у циљу очувања јединства и поретка у земљи. 

Целокупни развој привреде, дугогодишњи мир и благостање у 

земљи, Србију поставља међу водеће земље Балкана XIII века на 

челу са овим светим владарем. У оваквим околностима овај блажени 

слуга Христов, чувао је своју православну веру негујући од отаца му 

предату традицију старања о свештенству и монаштву као и 

подизање цркава и манастира. Међу његовим најзначајнијим 

задужбинама издваја се Сопотски манастир,*55 како је називан у 

                                                           
54* Векови Срба. Срби, српске државе и земље, С. Миловановић, П. Качавенда, Г. Милановац, 1997, 

стр. 43. 
55* К. Јиречек, Ј. Радонић, Историја Срба, књига друга, Народна књига, Београд, 1952, стр. 69. 
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средњем веку, због изворишта реке Рашке покрај кога се налази, 

подигнут око 1260. године. Због велелепности овог умногоме, а 

особито у фрескама ненадмашног здања, свети Краљ овде преноси 

седиште Рашке епископије из дотадашњег седишта у Петровој 

цркви код Раса.*56 Овај манастир опремљен је гробницама, где ће 

касније сам свети краљ и други великодостојници бити сахрањени. 

Поред ове обитељи и данас постоји извор назван Краљева вода. Ова 

вода се сматра светом и лековитом због предања по којем је њоме 

свети краљ добио исцељење свог храпавог гласа, због којег је још 

називан Урош Храпави. Овај догађај показује његову искрену 

побожност и дубоку веру, ради које му је од Бога и даровано 

исцељење. 

Осим Сопоћана подигао је и Преображенски пирг у Хиландару, 

са испосничком ћелијом у којој је чувени монах Доментијан по 

његовој наруџбини написао житија св. Симеона и св. Саве, као 

потврду његовог синовског поштовања и привржености овим 

зачетницима земаљске и небеске Србије. Поред ових задужбина 

постоји читав низ разних историјских докумената о повластицама, 

даровима и прилозима црквама и манастирима, потписаних 

његовим именом. Такође се бринуо да пастири црквени буду 

достојни свога звања, па је после св. Арсенија сам препоручио свога 

брата св. Саву II за архиепископа србског. Овде видимо поново 

остварени идеал црквеног и државног јединства, на чијим челима су 

столовала два брата, као што је раније то био случај са св. Савом и св. 

Стефаном Првовенчаним, остајући и на овај начин веран 

светосавском идеалу србске Цркве и државе. Он је такође св. 

Јоаникија именовао за игумана студеничког, предложивши га 

касније и за архиепископски престо, на коме се овај и нашао. 

Његова даровитост у управљању државом помагала је као што то 

видимо и у чувању Црквеног благоустројства. Са св. Јоаникијем I 

како га бележи историја, свети краљ је гајио посебну љубав и 

међусобну оданост, што потврђује чињеница да ће га овај свети 

пастир Цркве пратити у свим потоњим невољама, које је свети краљ 

имао претрпети. 

                                                           
56* Историја српског народа, књига прва, Српска књижевна задруга, Београд, 1981, стр. 418. 
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И као што су сви Божији угодници морали проћи огањ 

искушења, како би се показали још сјајнијим него што су, ни овог 

слугу Божијег она нису заобишла. Ожењен угарском принцезом, 

млади краљевић Драгутин, подлежући притисцима свога таста 

угарског краља Стефана V, упорно је тражио део краљевства којим 

ће владати (што је, иначе, вероватно био услов за склапање брака, 

због чега је могуће да је свети краљ то раније обећао). Ово је иначе 

тзв. институција „iunior rex“*57 или савладар што је на западу било 

уобичајено, да би касније ова пракса била примењивана и у Србији. 

Свети краљ бојећи се оваквих новотарија, као и неискуства младог 

краљевића, није пристајао да олако препусти или комада своју 

земљу и Богом му поверен народ. Овакав очев став Драгутину се 

свакако нимало није допао, па је уз помоћ угарске и куманске војске, 

подбадан од стране свога таста, напао свог оца светог краља Уроша. 

Ова битка догодила се „у земљи званој Гацко“*58 како стоји у 

Даниловом житију светога краља. О последицама овог догађаја 

историчари пишу овако: „Насилно свргавање с власти поштованог и 

вољеног владара није одобравала ни црква, ни већина властеле.“*59 

Овде се каже „већина“ због појединих издајника, међу којима се 

помиње хумски жупан Радослав,*60 који је још раније покушавао да 

уз помоћ Угарске преотме део краљевства.  

Показујући покорност вољи Божијој и непривезаност за част 

круне, свети краљ се прогнан смирено повукао у „хумску земљу“.*61 

Након повлачења свети краљ није покушавао да поврати отети му 

престо, што потврђује његово приклањање промислу Свевишњега, и 

одрицање од пролазне земаљске славе очекујући ону узвишенију. 

Показујући своју искрену љубав и састрадалност према светоме 

краљу, св. Јоаникије самовољно ступа са њим у прогонтво, 

напустивши свој архиепископски трон србске Цркве. Опростивши 

оцеубиствени грех своме сину, свети краљ се опростио и од света 
                                                           
57* К. Јиречек, Ј. Радонић, Историја Срба, књига друга, Народна књига, Београд, 1952, стр. 11. 
58* Свети Данило II, Животи краљева и архиепископа србских. Службе, Просвета – Српска 

књижевна задруга, 1988, стр. 55. 
59* Векови Срба. Срби, српске државе и земље, С. Миловановић, П. Качавенда, Г. Милановац, 1997, 

стр. 40. 
60* Исто. 
61* „Хумска земља“ је данашња област око сливова двеју река Пиве и Таре. Податак да је свети 

краљ тамо пребегао налази се у напред помињаној књизи Српске династије, стр. 42. 
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примивши на себе свети иночки образ са именом Симеон. 

Замонашен је у манастиру Пресвете Богородице у Скадру. Његово 

изображење на фресци у монашком одјејању, данас можемо видети 

у Пећкој патријаршији. Свој богоугодни живот скончао је у 

прогонству 1/14. маја 1277. године, сахрањен је у својој задужбини, 

„дому Свете Тројице у месту званом Сопоћани,“*62 како сведочи св. 

Данило у његовом житију. 

Његово свето тело почивало је у Сопоћанској лаври положено у 

мермерној гробници све до осамдесетих година XVII века, односно 

непосредно пред запуштење манастира. Данас се не зна где оно 

почива, а у његовој Лаври налази се део његове шаке. Такође се и у 

манастиру Пиви налази један део његових светих моштију. На 

сачуваним деловима његових моштију види се да га је Бог сачувао од 

пропадања, јер поред костију сачувано је и остало ткиво, што 

свакако сведочи о светоме краљу као великом утоднику Божијем. 

Завршавајући молитвеном надом да ће овај свети владар у што 

скорије време пројавити место где сада почивају његове свете 

мошти, иштемо његово пред Богом заступништво, топло 

препоручујући молитвено обраћање овом небеском житељу, сваком 

православном вернику. Његов свети спомен празнује се на дан 

његовог блаженог уснућа 1/14. маја. 

 

Гробница св. Краља Уроша I. 

                                                           
62* У поменутој књизи св. Данила, стр. 56. 
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