
 

Мцcа септeмвріа, 
въ к7д-й дeнь. 

Слyжба прпdбному  
nцY нaшему давjду 

[бhвшему кн7зю  
сeрбскому дими1трію, 

сhну волкaнову, 
внyку нeманину]. 



 

Мцcа септeмвріа, въ к7д-й дeнь. 

Пaмzть прпdбнагw nц7A нaшегw давjда 
[бhвшагw кн7зz сeрбскагw дими1тріа,  
сhна волкaнова, внyка нeманина].*1 

На [вели1цэй] вечeрни. 

На ГDи, воз€вaхъ: стіхи6ры, глaсъ №. 
Поd: Всехвaльніи мyчєницы: 

§е давjде, прпdбне, * t мLнства хrтA бGа вседyшнw возлюби1въ, * и3 
тогw2 бlг0е и4го на рaмо своE воспріsвъ: * вс‰ кр†снаz мjра сегw2 

преwби1дэлъ є3си2, * и3 желaемому хrтY, тщaтельнw ўстреми1лсz є3си2, * 
всsкъ трyдъ и3 п0двигъ нелёностнw совершaz. * того2 моли2, всебlжeнне, * 
и3 нaмъ почитaющымъ свётлую пaмzть твою2, * дyхомъ не ўнывaти и3 
тёломъ не разслабёти. 

§е давjде, пребlжeнне, * златотк†нныz кн7жєскіz nдє1жды ћкw 
р{бища совлeклъ є3си2: * и3 въ монaшескую ри1зу рaдостнw њблeклсz 

є3си2, * врє1меннаz преwби1дэвъ, вBчнаz пріwбрёлъ є3си2. * сегw2 рaди, и3 
нaмъ х{дёйшымъ * и3спроси2, бGодухновeнне, въ небє1сныz њблещи1сz * и3 
бли1зъ гDа при1снw водворsтисz.  

§е давjде, бGомyдре, * nтцY своемY волкaну въ братоб0рствэ не 
слёдовалъ є3си2: * всsкъ мzтeжъ и3 нестроeніе возненави1дэвъ, * 

ћкw и3 вин0внаго и5мъ, врагA сп7сeніz р0да чlвёческагw: * n§еству твоемY 
ў гDа ми1ра взыскaлъ є3си2, * и3 враждyющымъ nтцY и3 стрhю хrтіaнскагw 
смирeніz проси1лъ є3си2. * тёмже и3 нaмъ во њбстоsній сyщымъ, * ми1ра 
душeвнагw и3 бlгостоsніz держaвнагw ў гDа и3щи2.        Слaва, глaсъ ѕ7: 

                                           
1* тропар и кондак састављени 23. септембра (6. октобра) 2014. г. – дан уочи спомена преподобнога – пре 9 

сати, три стихире – током дана, акростих Канонâ – смишљен, а 1. Песма Канонâ – започета. Акростих 

канона измењен, Канон и Свјетилен завршени 10. августа 2015. г. у 1. редакцији. 
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МЕСЕЦА СЕПТЕМБРА, У 24. ДАН. 

(С)ПОМЕН ПРЕПОДОБНОГ ОЦА НАШЕГ ДАВИДА  

[БИВШЕГ КНЕЗА СРБСКОГ Д(И)МИТР(ИЈ)А,  

СИНА ВУКАНОВА, УНУКА НЕМАЊИНА].*2 

НА [ВЕЛИКОМ] ВЕЧЕРЊУ. 

На Господе, завапих ... стихире, глас 1. 

Подобан: Свехвални мученици ... 

че Давиде, преподобни, * од детињства Христа Бога сведушно 

заволев(ши), * и Његов благи јарам на раме своје узев(ши); * 

све красоте света овог си презрео, * и жељеноме Христу си се журно 

устремио, * сваки труд и подвиг неленосто извршавајућ(и). * Њега 

моли, свеблажени, * да и ми који поштујемо светли спомен твој, * 

духом не клонемо и телом [се] не разслабимо. 

че Давиде, преблажени, * златоткане кнежевске одежде као 

рите си свукао; * и у монашку ризу си се радосно обукао, * 

[при]времено презрев(ши), вечно си задобио. * Тога ради, и нама 

најгорима * измоли, Богонадахнути, да се у небеске обучемо * и 

близу Господа заувек настанимо. 

че Давиде, богомудри, * оцу своме Вукану у братоборству ниси 

следовао; * сваки метеж и неред омрзнув(ши), * као и 

узрочника им, непријатеља спасења рода људског; * отаџбини својој 

си од Господа мира искао, * и завађенима оцу и стрицу си 

хришћанског смирења молио. * Зато и нама који смо у напастима, * 

мира душевног и благостања државног од Господа ишти.  

Слава ... глас 6: 

                                           
2* преведено на србски, поправљене ситне грешке и незнато измењено од 5. јануара до 24. марта 2017. г. 

Минимално доредиговано 25. априла 2017. г. 
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~ 3 ~   Мцcа септeмвріа, въ к7д-й дeнь 

 

же по џбразу соблю1дъ невреди1мо, * ќмъ вLку надъ страстьми2 
пaгубными п0стнически постaвивъ, * во є4же по под0бію ћкw 

м0щно возшeлъ є3си2: * мyжески бо є3стество2 понyдивъ, * потщaлсz є3си2 
хyждшее покори1ти лyчшему, * и3 пл0ть пораб0тити дyху. * тёмже 
монaшествующымъ вeрхъ kви1лсz є3си2, * пустынножи1телємъ воздержaніz 
џбразъ, * бlготекyщымъ њбучи1тель, * прaвило добродётелей 
и3звёстнэйшее: * и3 нhнэ на нб7сёхъ, * зерцaлwмъ разрёшшымсz, * џ§е 
нaшъ давjде, * чи1стэ зри1ши с™yю трbцу, * молsсz несрeдственнэ њ нaсъ * 
вёрою и3 люб0вію чтyщихъ тS. 

И# нhнэ, бGор0диченъ догмaтікъ, и3ли2 кrтобGор0диченъ, глaсъ т0йже. 

На стіх0внэ: стіхи6ры nктHиха и3ли2 џбщіz мінeи.  

Слaва, глaсъ ѕ7: 

ъ нар0читый дeнь пaмzти твоеS, * монастhрь тв0й свётлw 
красyетсz * и3 празднолю1бнw tверзaетсz: * страннолю1бнw пріeмлz 

всёхъ на торжество2 стекaющихсz, * и3 въ хрaмэ є3гw 2 мwли1твы сво‰ 
возношaющихъ, * и3 тебE б0драгw мlтвенника ко гDу предлагaющихъ * њ 
є4же поми1ловатисz душaмъ и4мъ, * и3 даровaтисz вє1ліz ми1лwсти.         

И# нhнэ, бGор0диченъ, и3ли2 кrтобGор0диченъ, глaсъ т0йже. 

Тропaрь прпdбнагw, глaсъ д7: 

ірск0му пристрaстію ўм0мъ не пораб0тивсz, * и3 міродержaнію 
с®цемъ не прилэпи1всz: * купцY ўпод0билсz є3си2 всеизрsднэйшему 

* д0брэйшагw би1сера њбрётшему, * и3 вс‰ тлBннаz за хrтA 
и3змэни1вшему. * того2 моли2, џ§е прпdбне, давjде пребогaте: * t сокр0вищъ 
свои1хъ неизчерпaемыхъ * и3 нaмъ њскудёвшымъ щeдрw даровaти. 

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ, и3ли2 кrтобGор0диченъ, глaсъ т0йже. 
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Прпdбнагw nц7A нaшегw давjда.  ~ 4 ~ 

 

но што је [Бого]лико одржав(ши) неоштећено, * ум [као] 

господара над погубним страстима испоснички поставив(ши), 

* на оно што је [Бого]подобно колико је могуће си узишао: * јер 

мужевно [људску] природу принудив(ши), * похитао си да горе 

покориш бољем, * и (да) тело потчиниш духу. * Стога си се [као] врх 

монахујућима показао, * пустножитељима образ[ац] уздржања, * за 

добром ходећим обучавалац, * правило врлина најсугурније; * и сада 

на небесима, * ослободив(ши) се огледалā, * оче наш Давиде, * чисто 

гледаш Свету Тројицу, * молећ(и) се непосредно за нас * који те 

вером и љубављу поштујемо. 

И сада ... Богородичан догматик, или Крсто-богородичан, глас 

исти. 

На стиховње: стихире Октоиха или Општег минеја. 

Слава ... глас 6: 

 нарочити дан спомена твога, * манастир се твој светло 

украшава * и празникољубиво отвара; * гостоприм(љ)иво 

примајућ(и) све који се на торжество стичу, * и у храму његовом 

молитве своје узносе, * и тебе [као] бодрог молитвеника пред 

Господом истичу * да би им се помиловале душе, * и даровале 

велике милости. 

И сада ... Богородичан, или Крсто-богородичан, глас исти. 

Тропар преподобнога, глас 4: 

ветској пристрасности умом се не покорив(ши), * и светској 

власти срцем се не прилепив(ши); * трговцу си се уподобио 

најизврснијем * који најлепши бисер пронађе, * и све што је 

пропадљиво за Христа промени. * Њега моли, оче преподобни, 

Давиде пребогати: * да из ризница својих неизцрпних * и нама 

осиротелима дарежљиво дарује. 

Слава ... и сада ... Богородичан, или Крсто-богородичан, глас 

исти. 
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~ 5 ~   Мeceца септeмбра, у 24. дан 
 

На У$трени. 

Тропaрь прпdбнагw, глaсъ д7: 
Мірск0му пристрaстію ўм0мъ не пораб0тивсz: [Двaжды.] 

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ, и3ли2 кrтобGор0диченъ, глaсъ т0йже. 

[Сэд†льны nктHиха и3ли2 џбщіz мінeи.] 

КанHнъ прпdбному nц7Y нaшему давjду, 
є3гHже краегранeсіе [въ тропарёхъ и3 сэдaльнэ]: 

Давjда препод0бнаго похвaлимъ. 

Въ бGор0дичнахъ: [Творeніе:] Зорaстово. Глaсъ ѕ7. 

Пёснь №. Їрм0съ: 

Ћкw по сyху пэшешeствовавъ ї}ль по бeзднэ стопaми, * гони1телz 
фараHна ви1дz потоплsема, * бGу побёдную пёснь пои1мъ, вопіsше. 

авjда прпdбнаго воспэвaти, * хrтE м0й, дaруй ми2 сл0во: * и3 ќмъ 
ми 2 tвeрзи * во є4же дост0йнw восхвали1ти є3го2. 

гGльскагw џбраза возжелёвша, * и3 всsкое мірск0е пристрaстіе 
tвeргша: * давjда бGомyдраго, лэпопод0бными пёсньми ўбlжaемъ. 

ели1кихъ дарHвъ за смирeніе своE спод0бльшасz, * и3 кн7жеское 
дост0инство њстaвльша: * давjда бGоблгdтнаго, достод0лжными 

пёсньми почитaемъ.                                        БGор0диченъ: 

емлS с™az былA є3си2, чcтаz, * живон0сный клaсъ безсёменнw 
прозsбши: * и3 присножив0тіz ходaтаица, хrтA пор0ждши.  

Пёснь G. Їрм0съ: 

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

мёz дерзновeніе ко хrтY, * ўслhшавшему мwли1твы тво‰, * и3 
дaръ чудотворeніz ў негw 2 стzжaлъ є3си2. 
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Преподобног оца нaшег Давида.  ~ 6 ~ 

 

НА ЈУТРЕЊУ. 

Тропар преподобнога, глас 4: 

Светској пристрасности умом се не покорив(ши) ... *Два пута.+ 

Слава ... и сада ... Богородичан, или Крсто-богородичан, глас 

исти. 

*Сједал(е)ни Октоиха или Општег минеја.+ 

Канон преподобном оцу нашем Давиду,  

чији је акростих [у тропарима и сједал(е)ну]: 

Давида преподобнога похвалим[о]. 

У Богородич(а)нима: [Творење:] Зорастово. Глас 6. 

Песма 1. Ирмос: 

 [Пре]пешачив(ши) по дну [мора] као по копну стопама, Израил, * 

гледајућ(и) [про]гонитеља Фараона потопљена, клицаше: * Богу 

победн[ич]ку песму појмо. 

авида преподобног да опевам, * Христе мој, даруј ми реч; * и ум 

ми отвори * да га достојно усхвалим. 

нђелски лик оног који зажеле, * и сваку светску пристрасност 

одбаци; * Давида богомудрог, љепоподобним песмама као 

блаженог славимо.  

еликих дарова за смирење своје оног који се удостоји, * и 

кнежевско достојанство остави; * Давида богоблагодатног, 

достојним дуга песмама поштујемо.                                    Богородичан: 

емља света си била, Чиста, * живоносни клас безсемено 

исклијав(ши); * и вечног живота Посредница, Христа 

породив(ши). 

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. 

мајућ(и) смелост пред Христом, * који услиши молитве твоје, 

* и дар чудотворства си од Њега стекао. 
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~ 7 ~   Мцcа септeмвріа, въ к7д-й дeнь 

 

авjдски снA nчесє1мъ свои6мъ не дaлъ є3си2, * ни вёждома свои1ма 
дремaніz, * д0ндеже бGа њ грэсЁ своeмъ ўмоли1лъ є3си2. 

налaвъ монaшескій ћкw и4го хrт0во всерaдостнw воспріsвъ, * въ 
безстрaстіz пустhню ўдали1лсz є3си2, * давjдски мjра бёгаz и3 въ 

тyюже вселszсz.                                            БGор0диченъ: 

нб7си1ла є3си2 њзeмльствованное чlвёческое є3стество2, * и3 и3стлёвшее 
страстьми2 новосодёлала є3си2: * сегw2 рaди, всенепор0чнаz 

nтрокови1це, * вси1 тz бlгодaрными гл†сы величaемъ. 

Сэдaленъ, глaсъ д7: 

рпdбнw житіE пожи1въ здЁ на земли2, * ѓгGльскагw сликовствовaніz 
на нб7си2 спод0билсz є3си2, * џ§е давjде прпdбне: * житeйское попечeніе 

tложи1въ, пустhню дости1глъ є3си2, * и3дёже ми1ръ ў хrтA приwбрёлъ є3си2: * 
тогHже моли2 и3 нaмъ грBшнымъ даровaтисz.                  [Двaжды.] 

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ, глaсъ т0йже: 

aдуйсz, цRк0внаz красото2, * цrкаz держaво и3 вёрныхъ похвало2, * 
бGоневёсто вLчце: * моли1сz непрестaннw хrтY бGу, * њ є4же 

сохрани1ти nби1тель сію [и3ли2: грaдъ сeй, вeсь сію2] * и3 n§ество нaше, 
мlтвами твои1ми. 

Пёснь д7. Їрм0съ: 

Хrт0съ моS си1ла, * бGъ и3 гDь, * ч cтнaz цRковь бGолёпнw поeтъ 
взывaющи, * t смhсла чи1ста њ гDэ прaзднующи. 

адостотв0рный плaчь стzжaлъ є3си2: * грэхи2 сво‰ днен0щнw 
њплaкиваz, * вhну же њ гDэ рaдуzсz. 

ђльски хrтY послёдовалъ є3си2, * и3 міродержaніz в0лею tрeклсz є3си2: 
* сегw2 рaди и3 лю1бzщымъ гDа * пред8уготHваннаz вкуси1лъ є3си2.*3 

ріsвъ чи1стымъ ўм0мъ є3ђльскаz повелBніz, * врeменныхъ бл†гъ и3 
преходsщихъ слaдостей презрёлъ є3си2, * страннолю1бнw въ пустhню 

всели1всz.                                                   БGор0диченъ: 

                                           
3* 1. Кор. 2,9. 
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Прпdбнагw nц7A нaшегw давjда.  ~ 8 ~ 

 

авид(ов)ски сна очима својим ниси дао, * ни веђама својим 

дремања, * док Бога за грех свој ниси умолио. 

налав монашки као бреме Христово сверадостно узев(ши), * у 

пустињу безстрашћа си се удаљио, * давид(ов)ски [од] света 

бежећ(и) и у њу се настањујућ(и).                                         Богородичан: 

небесила си оземљену људску природу, * и [про]пало [од] 

страсти новим си учинила; * тога ради, свенепорочна Дјевице, 

* сви Те благодарним гласовима величамо. 

Сједален, глас 4: 

реподобно живљење проживев(ши) овде наземљи, * ликовања 

са анђелима на небесима си се удостојио, * оче Давиде 

преподобни; * животну бригу одбацив(ши), у пустињу си стигао, * 

где си мир у Христу пронашао; * који моли да се и нама грешнима 

дарује. [Два пута.]                  Слава ... и сада ... Богородичан, глас исти: 

адуј се, Црквена красото; * царска државо и верних похвало, * 

Богоневесто Владичице; * моли се непрестано Христу Богу, * 

да сачува обитељ ову [или: град овај, село ово], * и отаџбину нашу, 

молитвама Твојим. 

Песма 4. Ирмос: 

Христос је моја сила, * Бог и Господ, * часна Црква богољепно поје 

кличућ(и), * од (раз)ума чиста у Господу празнујућ(и). 

адостотворни плач си стекао: * грехе своје даноноћно 

оплакујућ(и), * и вазда се у Господу радујућ(и). 

ванђелски си за Христом пошао, * и светске власти си се 

[добро]вољно одрекао; * тога ради и онима који љубе Господа * 

[што је] предуготовљено си окусио. 

рихватив(ши) чистим умом Еванђелске заповести, * 

[при]времена блага и пролазне сла(до)сти си презрео, * 

странољубно у пустињу се населив(ши).                             Богородичан: 
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арHновъ жeзлъ прозsбшій, * проoбразовaше тS, бцdе дв7о, * 
неувzдaемый цвётъ мjру и3зрасти1вшую, бGа воплощeнна. * є3г0же 

моли2 њ нaсъ, * при1снw бlжaщихъ тS. 

Пёснь є7. Їрм0съ: 

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

шeльническое житіE всецёлымъ с®цемъ возлюби1въ, * смирeннw 
кrтъ св0й въ пустhню и3знeслъ є3си2, * и3 бlг0му и4гу хrт0ву 

рaдостнw припрsглсz є3си2. 

ости1гъ їеrли1ма земнaгw во врeменнэй жи1зни, * при1снw въ 
мlтвахъ и3 постёхъ пребывaz, * къ вhшнему всёмъ с®цемъ 

восперsлсz є3си2. 

би1льнw напитA бGоблгdтными даровaньми, с®цевёдецъ гDь, * ґлкaніе 
бGоискaтельныz души2 твоеS: * и3 чудeсными kвлeньми с™ость твою2 

всBмъ показA.                                              БGор0диченъ: 

тр†сти тёла моегw2 и3 скHрби души2 моеS, * tжени2 вLчце, 
м0щнымъ твои1мъ предстaтельствомъ: * и3 премjрную тишинy дaруй 

ми2, * и3 добродётелей бжcтвенныхъ бlголёпіе. 

Пёснь ѕ7. Їрм0съ: 

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

9ію ѓгнцу во смирeніи и3 цэломyдріи под0бzсz, * лёствицею 
добродётелей нетрyднw восходи1лъ є3си2, * преходS t си1лы въ си1лу. 

бcнагw водворeніz спод0битисz неунhвнw взыскyz, * въ 
жест0кихъ постёхъ и3 колэнопрекл0нныхъ мlтвахъ * 

доблемyдреннw пребывaлъ є3си2. 
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аронов жезал процвали, * прасликоваше, Богородице Дјево, 

Тебе * на којој неувели цвет израсте – Бог оваплоћени. * Њега 

моли за нас, * који Те стално славимо [као] блажену. 

Песма 5. Ирмос: 

Божијом светлошћу твојом, Благи, * озари душе оних који Ти 

јутрњују [с] љубављу, молим се, * да [у]познају Те[бе], Речи Божија, 

истинитог Бога, * који дозива из мрака греховнога. 

дшелничко живљење свецелим срцем заволев(ши), * смирено 

си крст свој у пистињу изнео, * и у благи јарм Христов си се 

радосно упрегао. 

остигав(ши) Јерусалим земни у временом животу, * стално у 

молитвама и постовима пребивајућ(и), * ка вишњем си се свим 

срцем узносио. 

билно нахрани богоблагодатним даровима, Срцезналац 

Господ, * глад боготражитељне душе твоје; * и чудесним 

јављањима светост твоју свима показа.                                Богородичан: 

трасти тела мога и жалости душе моје, * одагнај Владичице,  

моћним твојим заступништвом; * и надсветску тишину ми 

даруј, * и врлина божанских велику лепоту. 

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. 

ожијем јагњету у смирењу и целомудрености подобећ(и) се, * 

лествицом врлина си неуморно усходио, * преходећ(и) из силе 

у силу. 

ебеског настањења да се удостојиш немалаксало иштућ(и), * у 

жестоким постовима и коленопреклоним молитвама * 

јуначки [и] мудро си пребивао. 
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ще и3 слaвенъ бlгор0дствомъ бhлъ є3си2, џ§е бGон0се, * но пaче 
слaвнэйши с™остію показaлсz є3си2, * равностоsтеленъ сл†внымъ 

прeдкwмъ и3 присносіsтеленъ пот0мкwмъ.                    БGор0диченъ: 

ебE, бцdе, nрyжіе нaше и3 стёну, * и3 заступлeніе прибэгaющихъ ти2: 
* нhнэ на мlтву подвизaемъ, * да и3збaвимсz t вр†гъ нaшихъ. 

Кондaкъ, глaсъ }: 

энценHснымъ ср0дникwмъ свои6мъ под0бzсz, * t и3мёній свои1хъ 
ни1щымъ щeдрw раздаsлъ є3си2, * и3 монастhрь въ бр0даревэ на лjмэ 

воздви1глъ є3си2, * въ нeмже напослёдокъ и3 ѓгGльскій џбразъ воспріsлъ 
є3си2: * с™hхъ причaстіz и3 деснaгw предстоsніz * и3 блгdти чудотворeніz 
спод0билсz є3си2. * тёмже, не престaй молsсz њ нaсъ, * люб0вію 
почитaющихъ всепрaзднственную пaмzть твою2. 

Пёснь з7. Їрм0съ: 

Росодaтельну ќбw пeщь * содёла ѓгGлъ преподHбнымъ nтрокHмъ, * 
халдє1и же њпалsющее велёніе б9іе, * мучи1телz ўвэщA вопи1ти: * 
блгcвeнъ є3си2, б9е nтє1цъ нaшихъ. 

0рлица пустыннолю1бнаz, џ§е давjде, бhлъ є3си2, * њ бlголёпіи д0ма 
б9іz прилэжaщаz и3 нем0лчнw воспэвaющаz: * блгcвeнъ є3си2, б9е 

nтє1цъ нaшихъ. 

стэни2 нaсъ с™hми твои1ми мlтвами, ґгGлопdбне, * и3 покажи1 ны 
сhны свёта, со всёми с™hми воспэвaющыz: * блгcвeнъ є3си2, б9е 

nтє1цъ нaшихъ. 

бэдон0сный в0инъ kви1лсz є3си2 во брaни дух0внэй: * 
бlгополyчнw же скончaвъ течeніе, * враги2 сп7сeніz своегw2 

попрaлъ є3си2, взывaz: * блгcвeнъ є3си2, б9е nтє1цъ нaшихъ.    БGор0диченъ:  

гнь бжcтвA никaкоже тS њпали2, бGоoтрокови1це: * и4бо тS, 
пречcтаz, проoбразовaше купинA: * въ горЁ и3ногдA њпалsема * и3 

никaкоже сгарaема. * блгcвeна є3си2, м™и бGа nтє1цъ нaшихъ.  
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че богоносни, иако си био славан добрим родом,*4 * но много 

си се славнији светошћу показао, * равностојећ(и) славним 

предцима и увек сијајућ(и) потомцима.                             Богородичан: 

ебе, Богородице, оружје наше и бедем, * и заштиту оних који 

Ти прибегавају; * сада на молитву подижемо, * да би се 

избавили од непријатеља наших. 

Кондак, глас 8: 

енценосним сродницима својим подобећ(и) се, * од имовине 

своје сиротима си дарежљиво раздавао, * и манастир у 

Бродареву на Лиму си подигао, * и у њему си на послетку и 

анђелски лик примио; * заједнице светих и стајања здесна * и 

благодати чудотворства си се удостојио. * Стога, не престај да се 

молиш за нас, * који љубављу поштујемо свепразнични (с)помен 

твој. 

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. 

рлица пистинољубива си, оче Давиде, био, * која се о великој 

лепоти дома Божијег стара и неућутно пева: * Благословен 

[је]си, Боже отаца наших. 

нђелима подобни, озидај нас светим твојим молитвама,*5 * и 

покажи синовима светлости нас, који са свима светима 

певамо: * Благословен [је]си, Боже отаца наших. 

обедоносни војник си се показао у рату духовном, * и 

добродобитно скончав(ши) трку, * непријатеље спасења 

свога си сатро, узвикујућ(и): * Благословен [је]си, Боже отаца 

наших.                                                                                  Богородичан: 

гањ Божанства никако Те не опали, Богодјевице, * јер Те[бе], 

Пречиста, прасликоваше купина: * која негда у Гори гораше * и 

никако не сагореваше. * Благословена [је]си, Мати Бога отаца наших. 

                                           
4* у преводу: у тропару у овом делу измењен ред речи због творења акростихâ на србском. 
5* у преводу: у тропару у овом делу измењен ред речи због творења акростихâ на србском. 

О 

Т 

В 

Г 

А 

П 

О 



~ 13 ~   Мeceца септeмбра, у 24. дан 
 

Пёснь }. Їрм0съ: 

И#зъ плaмене преподHбнымъ р0су и3сточи1лъ є3си2, * и3 прв dнагw жeртву 
вод0ю попали1лъ є3си2: * вс‰ бо твори1ши, хrтE, * т0кмw є4же хотёти, * 
тS превозн0симъ во вс‰ вёки. 

rтіaнскую и3 непостhдну кончи1ну животA своегw2 * t 
возжделённаго ти2 хrтA получи1лъ є3си2: * и3 д0бръ tвётъ дaвъ на 

стрaшнэмъ суди1щи, * нhнэ того2 превозн0сиши во вс‰ вёки. 

еличaz непрестaннw и3 поS и4мz б9іе, * во всsкомъ цэломyдріи и3 
чcтотЁ жи1тельствуz, * превозноси1лъ є3си2 хrтA бGа во вс‰ вёки. 

гGлоwбрaзное на земли2 твоE пребывaніе, * и3 на нб7си2 со с™hми є4сть 
бGобли1зкое водворeніе, * и3дёже непрестaннw превозн0сиши хrтA цRS 

во вс‰ вёки.                                               БGор0диченъ:  

Lчце пречcтаz, м™и воплощeннагw бGа: * є3г0же рукaма свои1ма 
носи1ла є3си2, * ўмоли2 пос0бствовати нaмъ во всёхъ: * ћкw да бGа 

всегдA пом0щника и3мyще, * превозн0симъ того2 во вс‰ вёки. 

Пёснь f7. Їрм0съ: 

БGа чlвёкwмъ невозм0жнw ви1дэти, * на нег0же не смёютъ чи1ни 
ѓгGльстіи взирaти: * тоб0ю бо, всеч cтаz, kви1сz чlвёкwмъ сл0во 
воплощeнно, * є3г0же величaюще, съ нб cными вHи, тS ўбlжaемъ. 

учaми бGоблгdтными просвэти1всz, * бhлъ є3си2 немeркнущій 
свэти1льникъ р0ду своемY * t горы2 kд0вническіz свётлw 

возсіsвый. 

мёz хrтA и4стинное рачeніе души2 твоеS, * и3 тогw2 нетлёющіz 
добр0ты є3ди1нw и3щS, * того2 ћкw жaждущій є3лeнь воды2 взыскaлъ 

є3си2. 

олeбникwмъ всBмъ страннолю1бнw tверзaетсz, * и3 бGолёпными 
пBніи монастhрь тв0й днeсь красyетсz, * сщ7eнную пaмzть 

своегw2 њсновaтелz достод0лжнw прославлsz.                БGор0диченъ: 
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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. 

ришћанску и непостидну кончину живота свога * од жељеног 

ти Христа си добио; * и добар одговор дав(ши) на страшном 

суд(илишт)у, * сада (Ње)га преузносиш у све векове. 

еличајућ(и) непрестано и појућ(и) име Божије, * у свакој 

целомудрености и чистоти животујућ(и), * преузносио си 

Христа Бога у све векове. 

нђелском слично је на земљи твоје пребивање, * и на небу са 

светима Богу блиско настањење, * где непрестано преузносиш 

Христа цара у све векове.                                                         Богородичан: 

ладичице пречиста, Мати оваплоћеног Бога; * Њега, кога си 

рукама Својим носила, * умоли да нам помаже у свему; * тако 

да Бога [за] помоћника свагда имајућ(и), * преузносимо (Ње)га у све 

векове. 

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. 

учама богоблагодатним просвет(л)ив(ши) се, * био си 

непомрачиви светилник [на]роду своме * са горе Јадовничке 

светло просијав(ши). 

мајућ(и) Христа [као] истиниту љубав душе своје, * и његову 

непропад(љ)иву лепоту једино иштућ(и), * Њега си као жедни 

јелен воду искао. 

лбеницима свим гостоприм(љ)иво се отвара, * и 

богољепним песмама манастир твој се данас украшава, 

* свештени (с)помен свога оснивача достојно дуга 

прослављајућ(и).                                                                Богородичан: 
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ставлeніе ми2 и3спроси2 мн0гихъ прегрэшeній, * бGоневёсто вLчце, 
мlтвами твои1ми: * грэх0вныхъ ќзъ мS и3зимaющи, * и3 своб0ду 

ми2 дaрующи. 

Свэти1ленъ. 
Поd: Жєны2 ўслhшите: 

кw фjніxъ въ пустhни процвёлъ є3си2, * џ§е давjде прпdбне: * и3 
nби1тель д¦а с™aгw бhсть, * слaвенъ р0ду своемY и3 всBмъ 

њкрє1стнымъ показaлсz є3си2. * не престaй молsсz њ нaсъ, * 
прославлsющихъ лётнюю пaмzть твою2.      Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ: 

S пёсньми сщ7eнными ўбlжaемъ, бGоoтрокови1це, * ћкw є3ди1наго 
t трbцы пл0тію родилA є3си2: * и3 на рукY твоє1ю носи1вши, * ћкw 

мLнца млек0мъ дои1ла є3си2. 

На літургjи. 

Слyжба всS прпdбническаz. 
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проштење ми измоли многих сагрешења, * Богоневесто 

Владичице, молитвама Твојим; * [из] греховних свеза ме 

истржућ(и), * и слободу ми дарујућ(и). 

Свјетилан. 

Подобан: Жене почујте ... 

ао финик у пустињи си процвао, * оче Давиде преподобни; * и 

обитељ Светог Духа постав(ши), * славан [на]роду своме и 

свим околнима си се показао. * Не престај да се молиш за нас, * који 

прослављамо годишњи (с)помен твој.  

Слава ... и сада ... Богородичан: 

ебе песмама свештеним славимо [као] блажену, Богодјевице, * 

јер си Једнога од Тројице телом родила; * и на рукама Твојим 

нисив(ши), * као дете млеком (си) дојила. 

НА ЛИТУРГИЈИ. 

Сва служба преподобнима. 

О 

К 

Т 



 



 

МАНАСТИР ДАВИДОВИЦА. 

адужбина Д(и)митр(иј)а Немањића, најмлађег Вукановог 

сина, која је по његовом монашком имену Давид добила име 

Давидовица. Налази се на обронцима планине Јадовник, недалеко 

од Пријепоља, у југоисточној Србији. Манастир је изграђен 1281. 

(1282.) године, а црква је посвећена Богојављењу. 

СПОМЕН ПРЕПОДОБНОГ ДАВИДА,  

БИВШЕГ КНЕЗА СРПСКОГ Д(И)МИТР(ИЈ)А НЕМАЊИЋА.*6 

ајмлађи син Вуканов, унук Немањин. Саградио манастир у 

Бродареву на Лиму где се и сам замонашио добивши: име 

Давид. Путовао је на поклоништво у свети град Јерусалим. Мирно се 

упокојио [око 1286. г.] у Господу, и од Њега прослављен као 

чудотворац. 

                                           
6* преузето из „Житија светих” за месец септембар преп. Јустина (Поповића), стр. 462. Његов унук Вратко 

(у народним песмама: Југ Богдан) је отац кнегиње Милице, супруге св. вел.муч. кнеза Лазара 

(Хребељановића) и мајке св. благоверног деспота Стевана Високог (Лазаревића). 

З 

Н 

https://svetosavlje.org/zitija-svetih-10/25/
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