Мцcа nктHвріа,

МЕСЕЦА ОКТОБРА,
У 23. ДАН.*2
(С)ПОМЕН СВЕТИТЕЉА
МАКАРИЈА (СОКОЛОВИЋА),
ПАТРИЈАРХА ПЕЋСКОГ.

Въ к7г-й дeнь.
Пaмzть с™и1телz
макaріа (сок0ловича),
патріaрха пeщьскагw.*1

Тропар, глас 3:

Тропaрь, глaсъ G:
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*

бlгоwкормлeніи кораблS є3S, * и3
бlговёріи ч†дъ твои1хъ.
Кондaкъ, глaсъ }:
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ъ хиландaрстэй лavрэ д0брэ
подвизazсz,

*

дaнный

ти2

талaнтъ д0брэ воздёлалъ є3си2, * и3
монaшескими

труды6

того2

преумн0жилъ

є3си2:

*

воз[по]ставлeніемъ

патріaрхіи

пeщьскіz * цRковь сeрбскую пaки
бlгоустр0илъ

є3си2.
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П

атријаршије
Пећске
васпоставитељу,
*
оче
Макарије, Србски првосветитељу; *
јерарше свеосвећени, незаборавни,
* пред Христом Богом свагда моли
се: * за добро ста[ја]ње Цркве
Србске, * добро крмањење бродом
њеним, * и добру веру чеда твојих.
Кондак, глас 8:

У

Хиландарској лаври добро
се подвизавајућ(и), * с даним
ти таланатом си добро радио, * и
монашким трудовима си га
преумножио; * васпостављањем
Патријаршије Пећске * Цркву
Србску си опет добро устројио. *
Стога си се и двоструке почасти
удостојио: * као подвижник
врлински, * и као јерарх код Бога
добро примљени.

сугyбыz п0чести спод0билсz є3си2: *
ћкw подви1жникъ добродётельный, *
и3 ћкw їерaрхъ къ бGу бlгопріsтный.
* тропар састављен 10. дец. 2014. године (уз
накнадне измене), а кондак 23. дец. 2014. године.
Редакције: 7. септ. 2016. г. и 11. маја 2017. г.
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* Био први патријарх обновљене Пећске
Патријаршије од 1557. до 1571. године, када се
повукао
са
трона
(због
болести);
на
патријараршком трону га је наследио братанац
Антоније, упокојио се пре 23. октобра 1574. године
(датум није сасвим потврђен). Празнује се у
Сабору србских учитеља и просветитеља 2. недеље
месеца септембра (по новом календару), а датум
посебног празновања још није установљен.
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Свт. Макарије (Соколовић), патријарх Србски – фреска у Будисавцима, метоху Пећске
Патријаршије, 17. век; и фреска у крипти спомен-храма свт. Саве на Врачару, Београд.

Натпис патријарха Макарија о обнови Пећске патријаршије из 1565. године
(припрата Пећске Патријаршије).

