
 

МЕСЕЦА МАЈА, У 1. ДАН.  

СПОМЕН ПРЕПОДОБНОГ ОЦА 

НАШЕГ СИМЕОНА,  

БИВШЕГ КРАЉА  

СРБСКОГ СТЕФАНА  

УРОША I.  

Тропар, глас 4:*1 

ао крепкога владара 

памти те земља Србска, 

* у благочешћу владајућег, 

богомудри; * и као дивнога 

међу светима певају те 

монашки зборови, * [а] на 

небу ти се радују предци*2 

твоји; * чијим си путем 

[неодступно]*3 ходио, * свети 

благоверни краљу Уроше! 

  

                                                           
1* тропар саставило сестринство манастира 

Сопоћани, задужбине краља Уроша I, 

одлуком тадашњег еп. Рашко-призренског г. 

д-ра Артемија (Радосављевића) премештено 

у манастир Гориоч. 
2* моја измена, а у изворнику: оци. 
3* мој додатак, нема у изворнику. 

Мцcа мaіа, въ №-й дeнь. 

Пaмzть прпdбнагw nц7A 
нaшегw сmмеHна, 
бhвшагw крaлz 

сeрбскагw стефaна 
ќроша пeрвагw. 

Тропaрь, глaсъ д7:*4 

кw крёпка владётелz 
п0мнитъ тS землS 

сeрбскаz, * во бlгочcтіи 
владётельствующа, бGомyдре: * и3 
ћкw ди1вна во с™hхъ пою1тъ тS 
монaшестіи соб0ри, * на нб7си1 же 
рaдуютъ ти сz прeдцы твои2: * 
и4хже путeмъ [неtстyпнw] ходи1лъ 
є3си2, * с™е бlговёрне крaлю ќроше. 

 

 

 

 

                                                           
4* на цсл превео Зор.А.Ст. 15. маја 2021. г. 
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Кондак, глас 8:*5 

редцима твојим 

великоименитим 

добро последујућ(и), * и 

богоданом државом наслеђа 

свога прав[илн]о 

управљајућ(и); * крај живота 

си монашким образом 

украсио, * и по престављењу 

си се међу светима јавио; * 

међу њима да се нађемо 

моли, * и ми, који ти 

кличемо: * Радуј се, Симеоне 

нови, предцима 

благоподобни! 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5* кондак саставио на цсл Зор.А.Ст. крајем 

маја 2021. г, и превео на србски језик 9. јуна 

2021. г. 

Кондaкъ, глaсъ }: 

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 
њбрэсти1сz моли2, * и3 нaмъ, 
вопію1щымъ ти2: * Рaдуйсz, 
сmмеHне н0вый, прeдкwмъ 
бlгопод0бный. 
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ПРЕПОДОБНИ СИМЕОН, У МИРУ УРОШ I, КРАЉ СРБСКИ.*6 

ин краља Стефана 

Првовенчаног и Ане, унуке 

Млетачког дужда Енрика 

Дандола. На власт дошао 

после двогодишњег 

грађанског 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.*7 

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

проширен.  
7* 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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