
 

 

 

Месеца јула, у 24. дан. 

 
 

Мцcа їyліа, въ к7д-й дeнь. 

Спомен светих новомученика 

Пребиловачких. 

Пaмzть с™hхъ новомyчєникъ 

пребhловацкихъ.*1 

Тропар, глас 8: Тропaрь, глaсъ }: 

Свети новомученици 

Пребиловаца, * за Христа бачени у 

јаму Шурманаца, * вером нађосте 

вечно Пребивалиште * у Царству 

Крста и Васкрсења; * љубављу таму и 

мржњу победисте, * и светлост раја 

наследисте. * Од Господа молите нам 

вечно спасење, * и свему свету 

јеванђелско покајање. 

С™jи пребhловацкіи новом§ницы * 
за хrтA ввержeни въ ћму шурмaнци, * 
вёрою њбрэт0сте вёчное жили1ще * въ 
цrтвіи кrтA и3 воскrніz: * люб0вію тьмY 
и3 ненaвисть*2 побэди1сте, * и3 свётъ раS 
наслёдовасте. * t гDа моли1те нaмъ 
вёчное сп7сeніе, * и3 всемY мjру є3ђльское 
покаsніе. 

Кондак, глас 3: Кондaкъ, глaсъ G: 

Новомученици свети за веру 

пострадасте, * у јаму за Христа 

невини бачени бисте; * од верних с 

љубављу из јаме извађени, * у 

Спомен храму с љубављу положени; 

* но, храм ваш безбожни разорише, * 

и мошти ваше ко Савине попалише. 

* Данас нову Голготу и Врачар 

обнављамо, * и Вас са светим Савом 

смирено молимо: * У Царству 

Небеског мира почивајте, * и 

Христово и наше Васкрсење 

сведочите. 

Новом§ницы с™jи за вёру 
пострадaсте, * въ ћму за хrтA 
непови1нни ввержeни бhсте: * t вёрныхъ 
съ люб0вію t ћмы и3звлечeни, * въ 
пaмzтнэмъ хрaмэ съ люб0вію 
положeни: * но, хрaмъ вaшъ безб0жніи 
разори1ша, * и3 мHщи вaшz ћкw 
сaввыны попали1ша. * днeсь н0вую 
голг0fу и3 врaчаръ њбновлsемъ, * и3 вaсъ 
со с™hмъ сaввою смирeннw м0лимъ: * 
въ цrтвіи нбcнагw ми1ра почивaйте, * и3 
хrт0во и3 нaше воскrніе 
свидётельствуйте. 

+ еп. Атанасије (Јевтић) 

(1992-2013,  

Манастир Тврдош –Требиње) 

+ є3пcкпъ ґfанaсій [їeвтичъ] 
¤ац7чf - ¤вGi,  

монастhрь тврд0шъ – трeбинэ. 

                                                 
1* превод са србског на цсл завршен 12. дец. 2016. г. (Зор. А. Ст.). 
2* или: ненави1дэніе. 
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