Мцcа їyніа, въ ѕ7i-й дeнь.
[Мцcа ѓvгуста, въ №i-й дeнь.]
* * *
Пaмzть и4же во с™hхъ
nц7A нaшегw спmрідHна,
патріaрха сeрбскагw.

МЕСЕЦА ЈУНА, У 16. ДАН.
[МЕСЕЦА АВГУСТА, У 11. ДАН.]
* * *
(С)ПОМЕН МЕЂУ СВЕТИМА
ОЦА НАШЕГ СПИРИДОНА,
ПАТРИЈАРХА СРБСКОГ.

Мцcа їyніа, въ ѕ7i-й дeнь.*1
[Мцcа ѓvгуста, въ №i-й дeнь.]
Пaмzть и4же во с™hхъ nц7A нaшегw спmрідHна,
патріaрха сeрбскагw.
На вечeрни.
На ГDи, воз€вaхъ: стіхи6ры, глaсъ в7.

К

Поd: Кjими похвaльными вэнцы6:

jими пёсненными добр0тами восхвaлимъ лaзарева сотрyдника, * и3 њ

р0дэ сeрбстэмъ тeпла мlтвенника: * патріaрха спmрідHна, їерaрхwвъ

сeрбскихъ первопrт0льника: * є3фрeма добродётельнаго стaрца, и3зрsдна
преeмника: * ѕвэздY непрелeстную, ко сп7сeнію нaсъ свэтоводsщую: *
цэвни1цу д¦оглaсную, бжcтвенное ўчeніе kвлsющую: * трубY бGовэщaнную,
ўнывaющыz воздвизaющую; * є3гHже мlтвами дeрзость ненави1дzщихъ
нaсъ, хrтE б9е, посрами2, * и3 подaждь нaмъ вeлію млcть.

К

jими пёсненными красотaми воспои1мъ первоіерaрха сeрбскаго, *
спmрідHна nц7A нaшего и3 ў§телz, * ўстA бGогл†снаz хrт0ва

є3ђліа, * проповёдника свэтозaрна сп7си1тельнагw ўчeніz, * цRк0вныхъ
догм†тъ недремaнна храни1телz, * виногрaда гDнz б0дра дёлателz, * земли2
сeрбскіz ко гDу крёпка предстaтелz, * и3 жи1тельства є3S твeрда
поб0рника; * є3гHже мlтвами ѕл0бу враждyющихъ нaмъ, хrтE сп7се,
ўтоли2, * и3 подaждь нaмъ nби1льную млcть.
* дан када се светитељ уобичајено помиње у СПЦ заједно са својим предходником (и
следбеником) патријархом Јефремом. Празновање одлуком Св. архијер. Сабора СПЦ
пренешено са 15. на 16. дан месеца јуна због прослављања Видов-дана. Службе им у овај дан
сједињујемо, служећи бдење (у Пећској Патријаршији и Нишкој епархији, и) тамо где
предстојатељ благоизволи.
1

МЕСЕЦА ЈУНА, У 16. ДАН.
[МЕСЕЦА АВГУСТА, У 11. ДАН.]*2
(С)ПОМЕН МЕЂУ СВЕТИМА ОЦА НАШЕГ СПИРИДОНА,
ПАТРИЈАРХА СРБСКОГ.*3
НА ВЕЧЕРЊУ.
На Господе, завапих ... стихире, глас 2.
Подобан: Којим похвалним венцима ...
ојим песничким лепотама да усхвалимо Лазаревог
сатрудника, * и за [на]род србски топлог молитвеника: *
патријарха Спиридона, јерарахā Србских првопрестолникâ; *
Јефрема врлинског старца, изврсна прејемника, * звезду непреварну,
која нас [ка] спасењу светлошћу води; * свиралу Духогласну, која
Божанско учење јавља; * трубу Боговестну, која клонуле подиже? *
Његовим молитвама, дрскост оних који нас мрзе, Христе Боже,
посрами, * а нама подај велику милост.

К

ојим песничким красотама да опевамо првојерарха Србског, *
Спиридона оца нашег и учитеља, * уста Богогласна Христова
Јеванђеља, * проповедника светлозарног спасоносног учења, *
црквених догмата недремљивог чувара, * винограда Господњег
бодрог делатника, * земље Србске пред Господом моћног
заступника, * и становништва њеног чврстог бранитеља? * Његовим
молитвама, злобу оних који нам непријатељују, Христе Спасе, утоли,
* а нама подај обилну милост.

К

* дан упокојења, када вршимо Полијелејну службу, заједно са дневним светим(а).
* цела служба поново прегледана и доредигована 8. и 9. августа 2018. г. Видети напомену на
почетку Канонâ.
2
3

Мцcа їyніа, въ ѕ7i-й дeнь [ѓvгуста, въ №i-й дeнь]
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К

jими

пёсненными

вэнцы6

ўвzзeмъ

первос™и1телz

сeрбскаго,

спmрідHна пребlжeннаго, * въ цrтэмъ наjссэ t бlгородныхъ

прозsбша, * и3 во ґfHнстэй горЁ въ прпdбныхъ просіsвша, * въ
кесароп0лэ и3 мeльницэ ґрхіерeйствовавша: * на пrт0лэ с™и1телz сaввы
сэдsща,

*

и3

цRковію

сeрбскою

правопрaвzща;

*

є3гHже

мlтвами

ненави1дэніе њѕлоблsющихъ нaсъ, хrтE вLко, tжени2, * и3 подaждь нaмъ
богaтую млcть.
Слaва, глaсъ }:

П

ріиди1те, празднолю1бныхъ соб0ри, * стецeмсz ко сщ7eнному ківHту

* nц7A нaшегw спmрідHна, патріaрха сeрбскагw: * сeй бо t ю4ности

рачeніе бжcтвенное въ с®цы своeмъ положи2, * и3 въ нeмъ nби1тель
возлю1бленному хrтY сотвори2, * и3 сію2 добродётельми преукраси2, * и3
мн0жество бл†гъ души2 своeй собрA: * бhсть сотрyдникъ хrтолюби1вому
кн7зю лaзарю, * вельмHжамъ наказaніе и3 поучeніе, * си6рымъ nтeцъ и3
вдови1цамъ заступлeніе, * скорбsщымъ ўтэшeніе и3 разслaблєннымъ
возстановлeніе. * рaдуйсz и3 весели1сz, м™и, * цRкве сeрбскаz, патріaрхіе
пeщьскаz, * наипaче цRкве с™aгw дими1тріа, * въ нeйже почи2 бGобlжeнный
спmрідHнъ, * є3гHже пaмzть прославлsюще м0лимсz: * с™и1телю с™е, не
престaй

молsсz

ко

хrтY

бGу

њ

стaдэ

твоeмъ,

*

и3

њ

всёхъ

совершaющихъ пaмzть твою2.
И# нhнэ, бчdенъ, глaсъ т0йже.
На стіх0внэ: Слaва, глaсъ ѕ7:

В

озсіS днeсь пресвётлаz пaмzть патріaрха спmрідHна, * вёрныхъ
соб0ри во с™ы6z хрaмы созывaющи * первос™и1телz сeрбскаго

пёсньми бlгохвaльными почитaти: * с®цA и4хъ ўмылsющи и3 ўмы2
просвэщaющи, * дyшы њ гDэ веселsщи и3 т0ки неwск{дныz блгdти
и3зливaющи. * въ нeйже собрaвшесz, q! празднолю1бцы, * рaдостнw томY
возопіи1мъ: * рaдуйсz, ўповaніе всёхъ призывaющихъ тS въ ск0рбехъ, * и3
къ бGу бlгопріsтный мlтвенниче њ душaхъ нaшихъ.
И# нhнэ, бчdенъ, глaсъ т0йже.

С™aгw nц7A нaшегw спmрідHна, патріaрха сeрбскагw.
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ојим песничким венцима да исплетемо првосветитеља
Србског, Спиридона преблаженог, * који је у царском Наису
од благородних изникао, * и на Атонској гори међу преподобнима
просијао, * у Кесаропољу и Мелнику архијерејствовао; * на престолу
светитеља Саве седео, * и црквом Србском правилно управљао? *
Његовим молитвама, мржњу оних који нам злобе, Христе Владико,
одагнај, * а нама подај богату милост.

К

Слава ... глас 8:
одите, празникољубних зборови, * стецимо се ка свештеном
кивоту * оца нашега Спиридона, патријарха Србског; * јер он
од младости Љубав божанску у срцу своме постави, * и у њему
обитељ љубљеном Христу начини, * и врлинама је преукраси, * и
мноштво блага души својој сабра; * би сатрудник христољубивом
кнезу Лазару, * велможама прекор и поука, * сиротима отац и
удовицама заштита, * невољнима утеха и разслабљенима (поновно)
подизање. * Радуј се и весели се, Мајко, *
Цркво Србска,
Патријаршијо Пећска, * нарочито цркво светог Димитрија, * у којој
почину богоблажени Спиридон, * чији (с)помен прослављајућ(и)
молимо се: * светитељу свети, не престај да се молиш пред Христом
Богом за стадо твоје, * и за све који врше (с)помен твој.

Х

И сада ... Богородичан, глас исти.
На стиховње: Слава ... глас 6:
асија данас пресветли (с)помен патријарха Спиридона, *
зборове верних у свете храмове сазивајућ(и) * да
првосветитеља Србског песмама доброхвалним поштују; * срца им
умиљавајућ(и) и умове просветљујућ(и), * душе у Господу веселећ(и)
и токове неоскудне благодати изливајућ(и). * На њ сабравши се, о!
празникољубци, * радосно му ускликнимо: * Радуј се, поуздање свих
који те призивају у невољама, * и (к)од Бога добро примљени
молитвениче за душе наше.

З

И сада ... Богородичан, глас исти.
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Меcеца јуна, у 16. дан [августа, у 11. дан]

Н

Тропaрь, глaсъ }:*4

jшское

бlгор0дное

прозzбeніе,

*

и3

ґfHнское

бlгокрaсное

воспитaніе: * патріaрхwвъ сeрбскихъ бlгоукрашeніе, * и3 цRкве

сeрбскіz бlгоwкормлeніе: * спmрідHна с™и1телz восхвaлимъ бGомyдраго, *
вhну молsщасz ко гDу њ сп7сeніи р0да сeрбскагw, * и3 њ и3збавлeніи є3гw2
t и4га ґгaрzнскагw.

На У$трени.
Величaніе џбщее с™и1телємъ є3фрeму и3 спmрідHну,
патріaрхwмъ сє1рбскимъ [мцcа їyніа, въ ѕ7i-й дeнь]:

В

еличaемъ вaсъ, с™и1теліе, * бGон0сніи nц7ы2 нaши, * є3фрeме и3
спmрідHне, * патріaрхи сeрбстіи: * кораблeмъ цRкве сeрбскіz д0брэ

њкормлsющіи, * и3 сл0вомъ и4стины прaвw прaвzщіи.
Величaніе с™и1телю спmрідHну,
патріaрху сє1рбскому [мцcа ѓvгуста, въ №i-й дeнь]:

В

еличaемъ тS, с™и1телю, * бGон0сный џ§е нaшъ, * спmрідHне,

патріaрше сeрбскій: * кораблeмъ цRкве сeрбскіz д0брэ њкормлsющій,

* и3 сл0вомъ и4стины прaвw прaвzщій.
Pал0мъ и3збрaнный: Ўслhшите сі‰ вси2 kзhцы:*5
КанHнъ с™и1телю спmрідHну, патріaрху сeрбскому:
на д7, глaсъ ѕ7, є3гHже краегранeсіе [въ тропарёхъ]:
СпmрідHна патріaрха хвaлимъ.*6
Въ бGор0дичнахъ же:
[Творeніе:] Зорaстово.
Пёснь №. Їрм0съ:
Ћкw по сyху пэшешeствовавъ ї}ль по бeзднэ стопaми, * гони1телz
фараHна ви1дz потоплsема, * бGу побёдную пёснь пои1мъ, вопіsше.
* тропар и кондак састављени 28, а редиговани и преведени на србски 30. јуна 2016. године.
* Пс. 48,2.
6* акростих састављен и започето писање 17. марта 2016. г. – на Чисти четвртак. Акростих
делимично измењен 4. авг. 2016. г. због синхронизације с преводом на србски.
4
5

Светог оца нaшег Спиридона, патријaрха Србског.
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Тропар, глас 8:

ишки благородни изданак, * и
Атонског благокрасног
васпитаника; * патријараха Србских благоукрашење, * и
Цркве Србске благоуправитеља; * Спиридона светитеља усхвалимо
богомудрог, * који се стално моли пред Господом за спасење
[на]рода Србског, * и за избављење његово од јарма Агарјанског.

Н

НА ЈУТРЕЊУ.
Величање заједничко светитељима Јефрему и Спиридону,
патријарсима Србским [месеца јуна, у 16. дан]:
еличамо вас, светитељи, * богоносни оци наши, * Јефреме и
Спиридоне, * патријарси Србски; * јер [ви] брод[ом] Цркве
Србске добро крманисте, * и словом истине прав[илн]о управљасте.

В

Величање светитељу Спиридону,
патријарху Србском [месеца августа, у 11. дан]:
еличамо те, светитељу, * богоносни оче наш, * Спиридоне,
патријарше Србски; * јер си брод[ом] Цркве Србске добро
крманио, * и словом истине прав[илн]о управљао.

В

Псал(а)м изабрани: Почујте ово сви народи ...
Канон светитељу Спиридону, патријарху Србском;
на 4, глас 6, чији је акростих [у тропарима]:
Спиридона патриј(а)рха хвалим(о).
А у богородич(а)нима:
[Творење:] Зорастово.
Песма 1. Ирмос:
[Пре]пешачив(ши) по дну [мора] као по копну стопама, Израил, *
гледајућ(и) [про]гонитеља Фараона потопљена, клицаше: * Богу
појмо победн[ич]ку песму.

Мцcа їyніа, въ ѕ7i-й дeнь [ѓvгуста, въ №i-й дeнь]
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С
П

пmрідHна t бGа и3збрaннаго и3 t людeй возлю1бленнаго, * хrтE, сл0ве
б9ій, сл0во ми2 дaруй * воспэвaти лэпопdбнw и3 дост0йнw.
атріaрха четвeртагw, сE, начинaю хвалeніе, * и3 сіE ўб0гое ко творцY

всsческихъ

приношY

творeніе,

*

да

поми1луетъ

хвaлzща

и3

воспэвaюща є3гw2 ўг0дника.
}лю дрeвнему новоподHбныz лю1ди сє1рбскіz * жезл0мъ бlгоисправлeніz

Їи3

бGонаставлeніz * на п†жити присноживHтныz возводи1лъ є3си2,

спmрідHне тайнов0дственне.

З

аступлeніе

Бчdенъ:

њѕлоблsемыхъ

и3

ўтэшeніе

скорбsщихъ,

*

вLчце

всепётаz и3 всеслaвнаz, * моли2 сп7сти1сz нaмъ тS призывaющымъ.
Пёснь G. Їрм0съ:

Нёсть с™ъ, ћкоже ты2, гDи, б9е м0й, * вознесhй р0гъ вёрныхъ
твои1хъ, бlже, * и3 ўтверди1вый нaсъ на кaмени и3сповёданіz твоегw2.

Р

aдость всeй сeрбстэй цRкви лётнzz пaмzть твоS твори1тъ,

с™и1телю спmрідHне, * наипaче же патріaршестэй лavрэ пeщьстэй, *

и3дёже мощeмъ твои6мъ почи1лъ є3си2.
стиннаго бGолю1біz настaвника, * и3 њ р0дэ своeмъ печaльника, *

И$спmрідHна, восхвaлимъ, всегдaшнzго ко гDу нaшегw мlтвенника.

Дстрастeй

в7дски не дaлъ є3си2 снA nчесє1мъ твои6мъ, * д0ндеже с®це твоE t
њчи1стилъ

є3си2,

*

и3

всsкую

добродётель

до

соверши1лъ є3си, спmрідHне б0дрственне.

концA
Бчdенъ:

§а бlговолeніz сосyдъ и3збрaнный бhвши, * и3 познaніz мyжеска не

Џи3скуси1вши:

* є3г0же родилA є3си2 безсёменнw, м™и дв7о, моли2 њ

всёхъ нaсъ.

Сэдaленъ, глaсъ д7:
дeжду твою2 сщ7eнную дост0йнw носи1вый, * и3 ћкw свёщникъ

Nприсносіsющь

лю1ди

тво‰

просвэти1вый,

*

с™и1телю

џ§е

спmрідHне, * моли2 њ нaсъ сE слaвzщихъ сщ7eнную и3 свётлую пaмzть
твою2. [Двaжды.]

Слaва, и3 нhнэ, бчdенъ, глaсъ т0йже:

С™aгw nц7A нaшегw спmрідHна, патріaрха сeрбскагw.
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пиридона од Бога из(а)браног и од народа љубљеног, * Христе,
Речи Бож(и)ја, реч ми даруј * да опевам као што приличи и
достоји.

С

П
И
З

атријарха четвртог, ево, отпочињем хваљење, * и ово убого
Творцу свега приносим творење, * да помилује оног који
хвали и опева Његовог угодника.
зраилу древном новоподобни народ Србски * палицом добре
управе и Божанске наставе * на пашњаке вечноживотне си
узводио, Спиридоне тајновод(стве)ни.
Богородичан:
аштито злостављаних и утехо невољних, Владичице
свеопевана и свеславна, * моли да се спасемо ми који Те
призивамо.
Песма 3. Ирмос:
Нема светога, као [што си] Ти, Господе Боже мој; * који си узвисио
рог верних Твојих, Благи, * и утврдио нас на камену исповедања
Твога.
адост свој Србској цркви годишњи (с)помен твој чини,
светитељу Спиридоне, * а нарочито Патријарш[ијс]кој лаври
Пећској, * где си моштима својим починуо.

Р
И

стинског богољубља наставника, * и за [на]род свој брижника,
* Спиридона, усхвалимо, свагдашњег пред Господом нашег
молитвеника.
ниси дао сна очима твојим, * док [ни]си срце своје
Давид(ов)ски
од страсти очистио, * и сваку врлину сасвим усавршио,
Спиридоне бод(а)р(ствен)и.

Богородичан:

чева благовољења сасуд из(а)брани бивши, * а познања
мушког не искусивши; * Оног кога си родила безсемено, Мати
Дјево, моли за све нас.

О

Сједален, глас 4:
дежду своју свештену достојно носећ(и), * и као свећњак стално
сијајућ(и) народ твој обасјавајућ(и), * светитељу оче
Спиридоне, * моли за нас који ево славимо свештени и светли
(с)помен твој. [Два пута.]
Слава ... и сада ... Богородичен, глас исти:

О
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Меcеца јуна, у 16. дан [августа, у 11. дан]

Р

aдость въ печaлехъ и3 прострaнство въ ск0рбехъ, * тебE и4мамы,
приснодв7о вLчце, * тh бо сп7сaеши нaсъ t бёдъ и3 нyждъ.
Пёснь д7. Їрм0съ:

Хrт0съ моS си1ла, * бGъ и3 гDь, * чcтнaz цRковь бGолёпнw поeтъ
взывaющи, * t смhсла чи1ста њ гDэ прaзднующи.
смaнскагw нашeствіz и3 наси1льствіz и3збaвитисz нaмъ, * лю1демъ

Nтвои1мъ,

заступлeніемъ твои1мъ, * м0лимъ тS, всегдA моли1сz, *

с™и1телю бGовозлю1бленне и3 къ бGу бlгопріsтне.

Н

0ваго спmрідHна, вещeственнагw ѕмjz въ злaто не претвори1вша, *
но мhсленнагw и3спепели1вша и3 на мёсто своE послaвша, * поeмъ

со ѓгGлы ћкw таи1нника сщ7eннэйша.
рхіерeйства сaномъ њдёzвсz, * цRковь и3 лю1ди тво‰ вельми2 ўкраси1лъ

Ґє3си2,

* и3 течeніе твоE бlгополyчнw соверши1лъ є3си2, спmрідHне

бlготекyщій.

Бчdенъ:

ҐрхaгGльскагw цэловaніz не и3збэжaвши, * и3 рaдость бlговёщеніz со
смирeніемъ

воспріsвши,

бцdе

дв7о,

*

возрaдуй

нaсъ

посэщeніемъ

и3

заступлeніемъ твои1мъ.
Пёснь є7. Їрм0съ:
Б9іимъ свётомъ твои1мъ, бlже, * ќтренюющихъ ти2 дyшы люб0вію
њзари2, молю1сz, * тS вёдэти, сл0ве б9ій, и4стиннаго бGа, * t мрaка
грэх0внагw взывaюща.

П

ожи1въ

бGоуг0днw

и3

правопрaвz

сл0вомъ

и4стины,

*

къ

бжcтвєннымъ селeніємъ дyхомъ престaвилсz є3си2, * нaмъ же

чcтны6z м0щи тво‰ њстaвилъ є3си2, спmрідHне всеwсщ7eнне.
рхіерeа как0въ нaмъ подобaше, * въ тебЁ сeрбскій р0дъ, їерaрше

ҐспmрідHне,

и3мёzше:

грBшникъ tлучeна.*7

* ср. Јевр. 7,26.

7

*

прпdбна,

неѕл0бива,

несквeрна:

*

и3

t

Светог оца нaшег Спиридона, патријaрха Србског.
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адост у жалостима и одушак у невољама, * Тебе имамо,
Приснодјево Владичице; * јер нас Ти спасаваш од беда и
тескоба.

Р

Песма 4. Ирмос:
Христос је моја сила, * Бог и Господ, * часна Црква богољепно поје
кличућ(и), * од (раз)ума чиста у Господу празнујућ(и).
сман[лиј]ске најезде и насиља да се избавимо, * ми народ твој,
заступањем твојим, * молимо те, вазда моли се, * светитељу од
Бога вољени и (к)од Бога добро примљени.

О

Н

овог Спиридона, који вештаствену змију у злато није
претворио, * н(ег)о мислену испепелио и на место своје
послао, * певамо с анђелима као тајника најсвештенијег.

А

рхијерејства саном оденув(ши) се, * Цркву и народ твој си
веома украсио, * и трку си своју добродобитно свршио,
Спиридоне доброхитајући.
Богородичан:

А

рханђелски поздрав не избегавши, * и радост Благовести са
смирењем примивши, Богородице Дјево, * обрадуј нас
похођењем и заступањем Твојим.
Песма 5. Ирмос:
Божијом светлошћу твојом, Благи, * озари душе оних који Ти
јутрњују [с] љубављу, молим се, * да [у]познају Те[бе], Речи Божија,
Бога истинитог, * који дозива из мрака греховног.

П

[р]оживев(ши) богоугодно и прав[илн]о управљајућ(и) речју
Истине, * у Божанска станишта си се духом преставио, * а
нама си часне мошти своје оставио, Спиридоне свеосвећени.

А

рхијереја какав нам треба(ше), * у теби србски [на]род, јерарше
Спиридоне,
има(ђа)ше:
*
преподобног,
незлобивог,
нескверног; * и од грешникā одвојеног.

Мцcа їyніа, въ ѕ7i-й дeнь [ѓvгуста, въ №i-й дeнь]
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Т

рудолю1бнэ

раб0таz

хrтY

бGу,

*

ввёренный

ти2

талaнтъ

преумн0жилъ є3си2: * toнyдуже и3 глaсъ зовyщь тS въ рaдость

вLки твоегw2 * ўслhшалъ є3си2, спmрідHне бGорaдованне.

С

Бчdенъ:

вётомъ бжcтвеннымъ њзари1 мz, дв7о пречcтаz, * страстeй мои1хъ
тьмY разгонsщи, * и3 грBхъ мои1хъ њмрачeніе просвэщающи.
Пёснь ѕ7. Їрм0съ:

Житeйское м0ре, воздвизaемое * зрS напaстей бyрею, * къ ти1хому
пристaнищу твоемY * притeкъ, вопію1 ти: * возведи2 t тли2 жив0тъ м0й,
* многомлcтиве.

Р

aдостію неизречeнною с®цA людeй твои1хъ, џ§е, и3сп0лнилъ є3си2, * и3
надъ всёми бGа правожитіeмъ твои1мъ возвесели1лъ є3си2, * и3 томY

ћкw пaстырь добропaствительный бlгоугоди1лъ є3си2.
}лz н0вагw патріaрхъ дрє1внимъ под0бенъ, * kви1лсz є3си2, с™и1телю џ§е

ЇспmрідHне, * но и3 н0выz блгdти сосyдъ и3сп0лненъ и3 бlгопотрeбенъ.

рхіерeйскихъ пrтHлъ сeрбскихъ ћсное ўкрашeніе, * и3 патріaршескіz

Ґлavры

пeщьскіz недремaнное наблюдeніе, * спmрідHна похвaлимъ,

земли2 сeрбскіz ўтверждeніе.

Т

Бчdенъ:

zготY ѕлhхъ днeй њблегчи2 нaмъ, прес™az дв7о: * и3 ўкрэпи2, нaсъ
ўнывaющихъ, си1лою твоeю, * безболёзненнw хrтA бGа нaмъ

р0ждшаz.

П

Кондaкъ, глaсъ G:*8

ервос™и1телz тS и3зрsдна почитaемъ, џ§е спmрідHне, * и3мyща
дерзновeніе ко гDу њ є4же моли1тисz њ р0дэ своeмъ и3 цRкви. *
тёмже, молsсz не престaй * њ и5хже пeклсz є3си2 ўсeрднымъ
пaстырствованіемъ твои1мъ.
Пёснь з7. Їрм0съ:

Росодaтельну ќбw пeщь * содёла ѓгGлъ преподHбнымъ nтрокHмъ, *
халдє1и же њпалsющее велёніе б9іе, * мучи1телz ўвэщA вопи1ти: *
блгcвeнъ є3си2, б9е nтє1цъ нaшихъ.
* видети напомену уз тропар на крају Вечерња.

8

С™aгw nц7A нaшегw спmрідHна, патріaрха сeрбскагw.
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Т
С

рудољубиво радећ(и) Христу Богу, * поверени ти таланат си
преумножио; * и стога си и глас који те зове у радост
Господ(ар)а твога * (за)чуо, Спиридоне Богорадовани. Богородичан:
ветлошћу божанском озари ме, Дјево пречиста, * страсти
мојих таму разгонећ(и), * и грех(ов)ā мојих [п]омрачење
просветљујућ(и).
Песма 6. Ирмос:
Животно море гледајућ(и) * узбуркано буром напасти, * [к] тихом
пристаништу Твоме * притекох, и вапијем Ти: * Уздигни из
трулеж(ност)и живот мој, * Многомилостиви.
адошћу неизрецивом си срца народа твога оче, испунио, * и
над свима Бога (си) правоживљем твојим развеселио, * и
Њему (си) као пастир добропас(тве)ни благоугодио.

Р

И
Ја
Т

зраила новога патријарх древнима подобан, * показао си се,
светитељу оче Спиридоне, * но и нове благодати сасуд
испуњен и користан.
сно архијерејских престола србских украшење, * и
Патријарш[ијс]ке лавре Пећске недремљиво надзирање, *
Спиридона похвалимо, земље Србске утврђење.
Богородичан:
ежину злих дана олакшај нам, Пресвета Дјево; * и укрепи, нас
клонуле, силом Твојом, * Ти која нам Христа Бога безболно

роди.

Кондак, глас 3:

П

рвосветитеља изврсна поштујемо те[бе] оче Спиридоне, * јер
имаш смелост пред Господом * да се молиш за [на]род свој и
Цркву. * Стога, да се молиш не престај * за оне за које си се
старао усрдним пастирство(вање)м твојим.
Песма 7. Ирмос:

Анђео учини да [усијана] пећ * ороси свете младиће, * а заповест
Божија која [с]пали Хајдејце, * мучитеља убеди да [с њима] кличе: *
Благословен [је]си, Боже отаца наших.
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Меcеца јуна, у 16. дан [августа, у 11. дан]

Р

0ду твоемY сeрбскому приск0рбному, с™е, * мlтвенникъ предъ бGомъ
є3си2 бlгопріeмнэйшій, вhну зовyщій: * блгcвeнъ є3си2, б9е nтє1цъ

нaшихъ.

Х

rт0ва достоsніz бhлъ є3си2, џ§е, пaстырь д0брый и3 ў§тель
бGомyдрый, * и3 настaвникъ ко хrтY возводsщій и3 пёти нaсъ

научaющій: * блгcвeнъ є3си2, б9е nтє1цъ нaшихъ.
гGльское житіE возлюби1въ, прпdбне, * бlгор0діе и3 вс‰ мірск†z

Ѓњстaвилъ є3си2, * и3 г0ру ґfHнскую пости1глъ є3си2, зовhй: * блгcвeнъ

є3си2, б9е nтє1цъ нaшихъ.

Бчdенъ:

ставлeніz грэхHвъ и3 предстоsніz њдеснyю сн7а твоегw2: * спод0би

Њнaсъ,

прес™az дв7о, предстaтельствомъ твои1мъ, вопію1щихъ ти2: *

блгcвeна є3си2, м™и бGа нaшегw.
Пёснь }. Їрм0съ:
И#зъ плaмене преподHбнымъ р0су и3сточи1лъ є3си2, * и3 првdнагw жeртву
вод0ю попали1лъ є3си2: * вс‰ бо твори1ши, хrтE, * т0кмw є4же хотёти, *
тS превозн0симъ во вс‰ вёки.

Х

rтоимени1тыхъ людeй сeрбскихъ ди1вный первос™и1тель, * и3 сщ7eннагw
соб0ра цRкве и4хъ мyдрый предстоsтель, * бhлъ є3си2, їерaрше

спmрідHне, научazй всёхъ вопи1ти:

* хrтE б9е, тS превозн0симъ во вс‰

вёки.

В

еликоимени1таz пeщьскаz патріaрхіа тоб0ю весели1тсz, с™и1телю
спmрідHне, * и3 мощeмъ твои6мъ хвaлитсz, всерaдостнэ вопію1щи: *

хrтE вLко, тS превозн0симъ во вс‰ вёки.
гGльскагw

къ

бGу

предстоsніz

*

и3

бlги1хъ

р†бъ

сопричaстіz

Ѓспод0билсz є3си2, џ§е спmрідHне, * ўслhшавшыхъ глaсъ бGозвaніz и3

бlгодaрнэ вопію1щихъ: * хrтE гDи, тS превозн0симъ во вс‰ вёки. Бчdенъ:

В

Lчце настaвнице, возстaви поп0лзшагосz мS въ многоoбр†знаz
согрэшє1ніz, * и3 настaви на пyть и3справлeніz, * к0рмчію гDа

р0ждшаz, * є3г0же превозн0симъ во вс‰ вёки.

Светог оца нaшег Спиридона, патријaрха Србског.
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оду твоме Србском невољном, свети, * молитвеник пред Богом
си најбоље примљени, који стално узвикује: * Благословен
[је]си, Боже отаца наших.

Р

ристовог наслеђа био си, оче, пастир добри и учитељ
богомудри, * и наставник који нас узводи ка Христу и учи да
певамо: * Благословен [је]си, Боже отаца наших.

Х

А

нђелско живљење заволев(ши), преподобни, * племство и све
светско си оставио, * и у гору Атонску си стигао, узвикујућ(и): *
Благословен [је]си, Боже отаца наших.
Богородичан:
проштења грех(ов)ā и стајања здесна Сина Твога; * удостој,
Пресвета Дјево, заступништвом твојим, нас који Ти кличемо: *
Благословена [је]си, Мајко Бога нашег.

О

Песма 8. Ирмос:
Из пламена си светима росу источио, * и жртву (си) праведникову
[с] водом спалио; * јер све што хоћеш, Христе, [Ти] чиниш; * Тебе
преузносимо у све век(ов)е.
ристоименитог народа Србског дивни првосветитељ, * и
свештеног сабора Цркве његове мудри предстојатељ, * био си,
јерарше Спиридоне, учећ(и) све да кличу: * Христе Боже, Тебе
преузносимо у све векове.

Х

еликоименита Пећска Патријаршија тобом се весели,
светитељу Спиридоне, * и моштима (се) твојим хвали,
сверадосно кличућ(и): * Христе Владико, Тебе преузносимо у све
векове.

В

А

нђелског стајања пред Богом * и заједнице добрих слугу
удостојио си се, оче Спиридоне, * који чуше глас Богозвања и
благодарно кличу: * Христе Господе, Тебе преузносимо у све
векове.
Богородичан:
ладичице наставнице, [поново] подигни ме[не] (по)склизнулог
у многовидна сагрешења, * и упути на пут исправљања, * Ти
која роди крманоша Господа, * Кога преузносимо у све векове.

В

Мцcа їyніа, въ ѕ7i-й дeнь [ѓvгуста, въ №i-й дeнь]

~ 15 ~

Пёснь f7. Їрм0съ:
БGа чlвёкwмъ невозм0жнw ви1дэти, * на нег0же не смёютъ чи1ни
ѓгGльстіи взирaти: * тоб0ю бо, всечcтаz, kви1сz чlвёкwмъ сл0во
воплощeнно, * є3г0же величaюще, съ нбcными вHи, тS ўбlжaемъ.

Л

и1къ с™и1тельскій на нб7си2 торжествyющій, * и3 р0дъ сeрбскій на
земли2 вою1ющій: * во є3ди1но совокупи1лъ є3си2, спmрідHне слaвне, * въ

дeнь пaмzти твоеS вкyпэ прaзднующыz.
стиннагw бlгочcтіz рачи1тели и3 р0да своегw2 люби1тели: * пріиди1те,

И$восхвaлимъ бGолюбeзнаго спmрідHна, * џбразъ правовёріz и3 степeнь

бlгор0діz.

М

lтвеннымъ ўсeрдіемъ и3 n§ескимъ попечeніемъ, * ввёренное ти2
стaдо ћкw пaстырь д0брый ўпaслъ є3си2: * и3 предaннымъ ти2

достоsніемъ ћкw строи1тель вёрный и3справлsлъ є3си2.

Бчdенъ:

блаче лeгкій носsй пребжcтвеннаго, * є3г0же прови1дэ прbр0къ и3сaіа

Џпроoбрaзнэ:

* дв7о всенепор0чнаz, tжени2 џблакъ тsжкихъ мhслей

мои1хъ, * и3 разведри2 nкаsннэй души2 моeй.
Свэти1ленъ:

С

™и1телz спmрідHна с™агw * свётлую пaмzть прaзднующе, * ў
свэтодaтелz,

гDа,

и4щемъ:

*

приснопребывaющагw

свёта

њмрачє1ннымъ душaмъ, * и3 њблегчeніz тр{днымъ тэлесє1мъ нaшымъ.
Слaва, и3 нhнэ, бчdенъ:

В

Lчце,

вёрныхъ

пёніе

и3

првdныхъ

хвалeніе:

*

правослaвныхъ

ўтверждeніе и3 сyщихъ во тьмЁ просвэщeніе: * хрaме прес™hй и3

б9ій раю2: * преблгcвeннаz мRjе, моли1сz * њ слaвzщихъ тS, и4стинную бцdу.

С™aгw nц7A нaшегw спmрідHна, патріaрха сeрбскагw.
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Песма 9. Ирмос:
Бога је људима немогуће видети, * и нањ не смеју [ни] чинови
анђелски (по)гледати; * а Тобом, Свечиста, јави се људима Логос
оваплоћени; * Њега величајућ(и), [ми] Те с небеским војскама,
славимо [као] блажену.

Л

ик светитељски на небесима свечано славећ(и), * и [на]род
србски на земљи војујућ(и); * у једно си сабрао, Спиридоне
славни, * да у дан (с)помена твога заједно празнују.

И

стинске побожности желатељи и рода свога љубитељи; *
ходите, усхвалимо Богољубљеног Спиридона, * образ[ац]
правоверја и степен благородства.

Мо

литвеним усрђем и очинским старањем, * поверено ти
стадо си као пастир добри напасао; * и преданим ти
наслеђем (си) као пристав верни управљао.
Богородичан:
блаче лаки који носи[ш] Надбожанског, * кога предвиде
пророк Исаија у праслици; * Дјево свенепорочна, одагнај
облак тешких мисли мојих, * и разведри кукавној души мојој.

О

Светилан:
ветитеља Спиридона светога * светли (с)помен празнијућ(и), *
у Светлодавца, Господа, иштемо: * вечноо(п)стајуће светлости
[п]омраченим душама, * и олакшања уморним телима нашим.

С

Слава ... и сада ... Богородичан:
ладичице, верних певање и праведних хваљење; *
православних утврђење и оних у тами просветлење; * храме
пресвети и Божији рају; * преблагословена Маријо, моли се * за оне
који славе Тебе, истиниту Богородицу.

В

СПОМЕН СВЕТОГ ОЦА НАШЕГ СПИРИДОНА,
ПАТРИЈАРХА СРБСКОГ.*9

П

осле повлачења светог патријарха Јефрема у самоћу, саборски је
изабран за четвртог патријарха српског овај свети Спиридон,
године 1380. Он мудро управљаше Српском Црквом и у свему
помагаше благочестивом кнезу Лазару. Године 1380. он „са целим
сабором свете и велике наше Цркве“ потврди дарове кнеза Лазара
манастиру Ждрелу, као и повељу Лазареву цркви Ваведења Пресвете
Богородице на Ибру. 2. марта 1382. године одобрио је са кнезом Лазаром
оснивање киновитског манастира Дренче, задужбине монаха Доротеја и
сина његовог Данила (потоњег патријарха српског Данила III). Повеља је
издата у Жичи, где је тада опет било седиште патријархово. После
погибије Лазареве и осталих Срба на Косову, и патријарх Спиридон се
ускоро престави, 11. августа 1389. године, и отиде ка Господу Коме је
служио.

* преузето из „Житија светих“ за месец јуни преп. Јустина (Поповића), стр. 397. Према другим
(не сасвим провереним) изворима: родом од Ниша, сабрат Пантелејмоновског манастира на
Светој гори Атонској, а пре избора за патријарха Србског – епископ Кесарополиса и
митрополит Мелника. Мошти му почивају у цркви св. Димитрија у Пећској Патријаршији.
9
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