
  

[Мцcа мaіа, въ ѕ7i-й дeнь.]*1 

Пaмzть с™aгw 
сщ7енном§ника вікeнтіа 
(крджи1ча), митрополjта 

ск0пскагw, ўбіeннагw t 
бwлгaръ ¤ац7єi-гw г0да.*2 

Тропaрь, глaсъ д7: 

lгопромышлsz њ 
многострадaльнэмъ р0дэ 

нaшемъ, * гDь тS, ћкw и3зрsдна 
дёлателz, послA въ віногрaдъ св0й:*3 
* тh же ћкw д0брый домострои1тель 
саможeртвеннw њ нeмъ ревнyz, * њ 
стaдэ своeмъ дyшу положи1лъ є3си2, * 
и3 вёренъ дaже до концA пребhлъ є3си2: 
* кр0вію своeю и3зліsнною nдє1жды 
сщ7є1нныz ўбэли1вый, * и3 вэнцeмъ 
м§ничества вeрхъ св0й ўвэнчaвый. * 
тёмже, во с™hхъ мlтвахъ твои1хъ, 
* с™и1телю, џ§е вікeнтіе, * не 
забывaй совершaющихъ ти2 пaмzть. 

                                                 
1* одлуком Св. архијерејског Сабора СПЦ из 2017. 

г. сви се заједно празнују 16. маја. 
2* највероватније 2. децембра 1915. г. код Урошевца 

на Космету. 
3* Мт. 20,1-16. 

[МЕСЕЦА МАЈА, У 16. ДАН.] 

(С)ПОМЕН СВ. СЕШТЕНОМУЧ. 

ВИКЕНТИЈА (КРЏИЋА), 

МИТРОПОЛИТА СКОПСКОГ, 

УБИЈЕНОГ ОД БУГАРА 1915. Г.*4 

Тропар, глас 4: 

обро промишљајућ(и) о 

многострадалном [на]роду 

нашем, * Господ те, као изврсна 

делатника, посла у виноград 

свој; * а ти, као добри 

домоуправитељ саможртвено за 

њ(ега) ревнујућ(и), * за стадо си 

своје душу положио, * и веран 

све до краја (си) остао; * крвљу 

својом проливеном одежде 

свештене убелив(ши), * и 

венцем мучеништва главу своју 

увенчав(ши). * Стога, у светим 

молитвама твојим, * светитељу, 

оче Викентије, * не заборављај 

оне који ти врше (с)помен. 

                                                 
4* састављено на србском на празник Рођења 

Пресв. Богородице (21. септ. 2017. г.), преведено 

одн. синхронизовано са цсл. сутрадан, а измењено 

и доредиговано 26. и 27. септ. 2017. г. 

Б Д 



Кондaкъ, глaсъ }: 

кyпэ со цвёткомъ, 
прwтодіaкономъ свои1мъ 

вёрнымъ, * на земли2 бGу 
сщ7еннослужи1въ, * и3 вкyпэ t 
ѕлодBй съ ни1мъ ўбіeнъ бhвъ: * 
вікeнтіе, їерaрше многострадaльне, * 
* цrкій грaдъ ск0пскій 
м§ничествомъ свои1мъ ўкраси1лъ 
є3си2, * и3 съ ли6ки сщ7енном§никwвъ 
хrтY предстaлъ є3си2, * и3 въ слaвэ 
нбcнэй рaдостнw сликyеши: * њ 
нaсъ вhну молsсz є3мY, * помощи2 
нaмъ въ ск0рбехъ нaшихъ.  

Кондак, глас 8: 

аједно са Цветком, 

протођаконом својим 

верним, * на земљи Богу 

свештенослужив(ши), * и 

заједно од злочинаца с њим 

убијен бив(ши), * Викентије, 

јерарше многострадални, * 

царски град Скопски 

мучеништвом својим си 

украсио, * и са зборовима 

свештеномученикā пред Христа 

(си) стао; * и у слави небеској 

радосно ликујеш, * за нас Му се 

једнако молећ(и), * да нам 

помогне у невољама нашим. 

В З 



 
[Мц cа мaіа, въ ѕ7i-й дeнь.] 

Пaмzть сщенномyчєникъ 
с™опр0хwровскихъ: 
и 3гyмена влади 1міра 

(прHтича), и 3 є 3гw2 собрaтіи: 
їеромонaха ґрсeніа 

(нік0лича) и 3 сщ7eнника 
їwaнна (п0повича), 

и 3збіeнныхъ t бwлгaръ 
¤ац 7єi-гw г0да.*14 

Тропaрь, глaсъ д 7: 

лади1міре сэди1нами 
ўкрaшенне, * и3 ґрсeніе 

всеч cтне со їwaнномъ сщ7eннымъ, * во 
nби1тели с™опр0хwровстэй бGу 
вёрнw послужи1сте, * пришeдшу же 
врeмени и3 дyшы сво‰ д0блественнw 
положи1сте: * врeменнымъ 
страдaніемъ вёчное вселeніе 
получи1сте, * и3 въ ли1цэхъ сщ7eнныхъ 
мyчєникъ дост0йнw всели 1стесz: * съ 
ни1миже непрестaннw њ нaсъ, р0дэ 
вaшемъ, хrтY бGу моли 1тесz. 

                                                 

                                                

14*  у  јесен  1915.  г.  на  планини  Рујан  код  села 
Лукарце. 

[МЕСЕЦА МАЈА, У 16. ДАН.]  

(С)ПОМЕН СЕШТЕНОМУЧЕНИКА 
СВЕТОПРОХОРОВСКИХ: ИГУМАНА 

ВЛАДИМИРА (ПРОТИЋА), И 
ЊЕГОВЕ САБРАЋЕ: ЈЕРОМОНАХА 

АРСЕНИЈА (НИКОЛИЋА) И 
СВЕШТЕНИКА ЈОВАНА 

(ПОПОВИЋА), ПОБИЈЕНИХ ОД 
БУГАРА 1915. Г.*15 

Тропар, глас 4: 

ладимире  сединама 
украшени,  *  и  Арсеније 

свечасни  са  Јованом  свештеним, 
*  у  обитељи  Светопрохоровској 
Богу  верно  (по)служисте,  *  а 
када  дође  време  и  душе  своје 
храбро  положисте;  *  временим 
страдањем  вечно  станиште 
(за)добисте,  *  и  у  зборовима 
свештених мученикā се достојно 
настанисте; * с њима непрестано 
за нас, [на]род ваш, Христу Богу 
се молите. 

 
15*  састављено на Предпразништво Рођења Пресв. 
Богородице  (20.  септ.  2017.  г.)  на  србском  и 
преведено  одн.  синхронизовано  са  цсл. 
Прегледано и незнатно доредиговано сутрадан на 
празник Рођења Пресв. Богородице. 

В В



Кондaкъ, глaсъ ѕ 7: 

™опр0хwровскіz nби1тели 
достохвaльніи жи1тели бhсте, 

* и3 во врeмz и3скушeньми и3 бэдaми 
бремeнное сію2 сохрани 1сте: * мlтвами 
прп dбнагw пр0хwра ўтверждeнную, * 
и3 чудесы6 є3гw2 препрослaвленную, * 
страдaньми свои1ми сію2 преукраси1сте, 
* и3 слaвою мyчєникъ ди1внw 
и3спещри1сте. * q! тр0ице сщ7eннаz 
с™опр0хwровскаz, * трbчному бGу въ 
слaвэ предстоsщаz, * и3 вhну њ 
р0дэ своeмъ молsщаzсz. 

Кондак, глас 6: 

ветопрохоровске  обитељи 
достојни  хвале  житељи 

бисте, * и у време искушењима и 
опасностима  бремен[ит]о  је 
сачувасте;  *  молитвама 
преподобног Прохора утврђену, * 
и  чуд(ес)има  његовим 
препрослављну,  *  страдањима 
својим је преукрасисте, * и славом 
мученикā  дивно  окитисте.  *  о! 
тројице  свештена 
Светопрохоровска,  *  која  пред 
Тројичним Богом у слави стојиш, 
*  и  једнако  се  за  [на]род  свој 
молиш. 

 

С С



Мцcа мaіа, въ ѕ7i-й дeнь.*5 

Пaмzть мн0гихъ с™hхъ 
мyчєникъ, и3збіeнныхъ t 
бwлгaръ, въ сурду1лицэ  

¤ац7єi-гw г0да. 

Тропaрь, глaсъ є79 

Gопaмzтный вaшъ прaздникъ 
днeсь ћснw возсіsвъ, * 

њзарsетъ вс‰ концы2 сє1рбскіz 
бGосвётлою слaвою вaшегw 
м§ничества, * и3 подвизaетъ вс‰ 
колBна сє1рбскаz свётлымъ 

примёромъ вaшегw родолю1біz9 * 
патріaрхіа же сeрбскаz, ћкw любвE 
преп0лнаz м™рь, * трапезу нaмъ 
д¦0вную *двоеди1нственныz любвE*6 
предлагaетъ, * t неsже и3з8oби1льнw 
вкушaюще, ўсeрднw вопіeмъ9 * q! 
преслaвніи, мyчєницы сурду1лицкіи, * 
бGа є3мyже предстои1те, њ нaсъ вhну 
моли1те. 

                                                 
5* овај спомен се врши у дан Преноса (враћања) 

њихових моштију у обновљену спомен-

костурницу у Сурдулици 2009. г. 
6* бGолю1біz и3 братолю1біz. 

 

МЕСЕЦА МАЈА, У 16. ДАН. 

(С)ПОМЕН МНОГИХ СВЕТИХ 

МУЧЕНИКА, ПОБИЈЕНИХ ОД 

БУГАРА, У СУРДУЛИЦИ 1915. Г.*7 

Тропар, глас 5: 

ого(с)помени ваш празник 

данас сјајно засијав(ши), * 

озарава све крајеве Србске 

богосветлом славом вашег 

мучеништва, * и покреће сва 

поколења Србска светлим 

примером вашег родољубља; * а 

Патријаршија Србска, као 

љубави препуна мајка, * трпезу 

нам духовну *двојед(инстве)не 

љубави*8 поставља, * с које 

изобилно кушајућ(и), усрдно 

вапи(је)мо: * О! преславни, 

мученици Сурдулички, * Бога 

пред Којим стојите, за нас вазда 

молите! 

                                                 
7* састављено на Предпразништво Рођења Пресв. 

Богородице (20. септ. 2017. г.) на србском и 

преведено одн. синхронизовано са цсл. 

Прегледано и незнатно доредиговано сутрадан на 

празник Рођења Пресв. Богородице. 
8* Богољубља и братољубља. 

Б Б 



Кондак, глас 3: Кондaкъ, глaсъ G: 

ъ мjрэ ск0рбь, по гlг0лу 
гDню, и3мyще,*9 * и3 въ 

бэдaхъ t лжебрaтіи и3 врагHвъ 
бывaюще:*10 * но, t бGа п0мощь 
пріeмше,*11 * и3 недост†т[оч]наz 
хrтHвымъ скорбeмъ въ тэлеси 2 
своемY и3сп0лнивше,*12 * въ тёло 
є3гw2, є 4же є4сть цRковь, вёчнw 
созидaстесz:*13 * и3дёже и3 нaмъ, 
р0ду вaшему, њбрэсти1сz * 
нетрyднw, мyчєницы с™jи, 
моли1тесz. 

В  свету  муку,  по  речи 
Господњој, имајућ(и), * и у 

опасностима  од  лажне  браће  и 
непријатељā бивајућ(и);  * но,  од 
Бога помоћ добив(ши),  *  и што 
недостаје  патњама  Христовим  у 
телу  своме  допунив(ши),  *  у 
тело  Његово,  које  је  Црква, 
вечно  се  узидасте;  *  где  и  ми, 
[на]род  ваш,  да  се  нађемо  * 
неуморно,  мученици  свети, 
молите се. 

У

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
9* ср. Јн. 16,33. 
10* ср. 2. Кор. 11,26. 
11* ср. Д. ап. 26,22. 
12* ср. Кол. 1,24. 
13* ср. Еф. 2,22. 
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