Мцcа nктHвріа, Въ к7г-й дeнь.
[И3ЛИ2: Мцcа ѓvгуста, въ l-й дeнь.]
* * *
Пaмzть и4же во с™hхъ nц7A
нaшегw макaріа (сок0ловича),
патріaрха пeщьскагw.

МЕСЕЦА ОКТОБРА, У 23. ДАН.
[ИЛИ: МЕСЕЦА АВГУСТА, У 30. ДАН.]
* * *
(С)ПОМЕН МЕЂУ СВЕТИМА ОЦА
НАШЕГ МАКАРИЈА (СОКОЛОВИЋА),
ПАТРИЈАРХА ПЕЋСКОГ.

Мцcа nктHвріа, Въ к7г-й дeнь.*1
[И3ЛИ2: Мцcа ѓvгуста, въ l-й дeнь.]
Пaмzть и4же во с™hхъ nц7A нaшегw
макaріа [сок0ловича], патріaрха пeщьскагw.
На Вели1цэй вечeрни.
Поeмъ: Бlжeнъ мyжъ: №-й ґнтіфHнъ.
На ГDи, воз€вaхъ: стіхи6ры, на }, глaсъ д7:

Н

еугаси1ма во тьмЁ нечeстіz свэти1льника, * и3 неусыпaюща въ

нyждахъ мlтвенника: * р0да своегw2 бlгопопечи1телz, * и3 тaинствъ

бжcтвенныхъ соверши1телz: * въ пёснехъ бlголёпныхъ воспои1мъ, * во
с™ы6z хрaмы собрaвшесz * и3 прилёжнw томY молsщесz: * цRковь твою2
мlтвами твои1ми њхранsй, * с™и1телю с™е макaріе, * и3 лю1ди тво‰ во
правослaвіи ўтверждaй.

[Двaжды.]

В

ъ монaшескихъ п0двизэхъ пeрвэе њбучи1вшасz, * и3 лёствицею

добродётелей на высотY безстрaстіz возшeдша: * бGоизбрaніемъ

предстоsтелz цRкви сeрбстэй поставлeнна, * и3 лю1демъ свои6мъ путевождA
настaвленна: * въ пёніихъ бlгопёсненныхъ прослaвимъ, * на прaзднество
є3гw2 совокyпльшесz * и3 ўсeрднw томY молsщесz: * nби1тель твою2
патріaршескую во вёки соблюдaй, * патріaрше с™ёйше макaріе, * и3
жи1телей є3S во бlгочcтіи ўкрэплsй.
* Сматра се да се свт. Макарије упокојио пре 23. октобра 1574. године, па зато овај датум (који
није сасвим потврђен) ипак дајемо као дан посебног празновања.
1

МЕСЕЦА ОКТОБРА, У 23. ДАН.
[ИЛИ: МЕСЕЦА АВГУСТА, У 30. ДАН.]*2
(С)ПОМЕН МЕЂУ СВЕТИМА ОЦА НАШЕГ
МАКАРИЈА (СОКОЛОВИЋА), ПАТРИЈАРХА ПЕЋСКОГ.*3
НА ВЕЛИКОМ ВЕЧЕРЊУ.
Певамо: Блажен (је) човек ... 1. антифон.
На Господе, завапих ... стихире, на 8, глас 4:
еугасивог у тами безбожја светилника, * и неуспављивог у
тескобама молитвеника; * [на]рода свог доброг брижника, * и
тајинстава божанских (из)вршитеља; * у песмама благољепним
успојмо, * у свете храмове сабрав(ши) се * и прилежно (ње)му се
молећ(и): * Цркву твоју молитвама твојим чувај, * светитељу свети
Макарије, * и народ твој у Православљу утврђуј.
[Двапут.]

Н

монашким подвизима прво извежбаног, * и лествицом
врлина на висину безстрашћа узишлог; * Богоиз(а)брањем [за]
предстојатеља Цркви Србској постављеног, * и народу своме [за]
путовођу упућеног; * у певањима благопесменим прославимо, * на
празник његов сакупив(ши) се * и усрдно (ње)му се молећ(и): *
Обитељ твоју патријаршијску у векове (п)одржавај, * патријарше
најсветији Макарије, * и житеље њене у побожности укрепљуј.

У

* 30. августа се празнује у Сабору србских просветитељā и учитељā, чија се служба у савременој
богослужбеној пракси СПЦ премешта на 2. недељу месеца септембра (по новом календару), па
овај датум остаје као опциони дан посебног празновања.
3* 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.
2
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Дплоды2 бlгорaслєнныz въ гDню житницу принeсша: * соб0ра с™hхъ

ёлателz на ни1вэ гDнэй во є3ди1но нaсъ собрaвша, * и3 домовLку

nтє1цъ

дост0йна

ўчaстника,

*

и3

пeрвенства

с™hхъ

патріaрхwвъ

равностоsтелz: * въ похвалeніихъ прaзднственныхъ восхвaлимъ, * въ
џбщій д0мъ сп7совъ [и3ли2: с™ы6z хрaмы] стeкшесz * и3 ўмилeннw томY
молsщесz: * въ мlтвахъ свои1хъ нaсъ при1снw воспоминaй, * џ§е nтє1цъ
макaріе, * и3 гDа всёхъ њ нaсъ вhну ўмолsй.
И$ны стіхи6ры, глaсъ ѕ7:

П

ріиди1те днeсь, q! собр†ніz сє1рбскаz, * сошeдшесz восхвaлимъ
патріaрха

макaріа:

*

херцег0вины

кaрстовіz

бlгор0дное

прозzбeніе, * и3 хиландaрскіz лavры д0брое воспитaніе: * с™и1телей
сeрбскихъ крaсное ўдобрeніе, * и3 цRкве сeрбскіz сщ7eнное бlгоукрашeніе:
* того2 ўмолsюще, нaмъ всегдA предстaтельствовати, * и3 вhну ко гDу
њ нaсъ предстоsти.

П

[Двaжды.]

ріиди1те днeсь, q! колBна сє1рбскаz, * совокyпльшесz воспои1мъ

їерaрха

макaріа:

*

добродётельми

крaснэйшими

сіsюща

свэти1льника, * и3 ґрхіерeєвъ правоправsщихъ достохвaльна соo1бщника: *
съ тал†нты бGодaнными д0бра дёлательника, * и3 рaдости гDа своегw2
спод0бльшасz приглaшеника: * того2 просsще, нaсъ недремaннw назирaти, *
и3 къ трbцэ с™ёй нетрyднw њ нaсъ колBна преклонsти.

П

ріиди1те днeсь, q! ч†да с™ос†ввскаz, * стeкшесz возликовствyимъ
первос™и1телz макaріа: * цrтвіz б9іz и3 прaвды є3гw2 б0дра

бlговёстника,

*

и3

безкр0вныz

жeртвы

как0въ

нaмъ

подобaше

первосщ7eнника:*4 * ни1щихъ млcрдна печaльника, * и3 њнепрaвдованныхъ
њпредэлeнна застyпника: * того2 и4щуще, њ держaвэ и3 цRкви сeрбстэй *
дародaтелz всёхъ бlги1хъ непрестaннw моли1ти.
Слaва, глaсъ т0йже:
* ср. Јевр. 7,26.

4
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осленика на њиви Господњој у једно нас сабралог, * и
домаћина плодове добро узрасле у Господњу житницу
принелог; * сабора светих отаца достојног учесника, * и првенства
светих патријарāха равностојатеља; * у похвалама празничним
усхвалимо, * у општи дом Спасов*5 [или: у свете храмове] стекав(ши)
се * и умил(е)но (ње)му се молећ(и): * у молитвама својим увек нас се
сећај, * оче отаца Макарије, * и Господа свих за нас једнако умољавај.

П

Друге стихире, глас 6:
одите данас, о! сабрања Србска, * спустив(ши) се усхвалимо
патријарха Макарија: * Херцеговине кршевите благородни
изданак, * и Хиландарске лавре доброг васпитаника; * светитељā
Србских красно улепшање, * и Цркве Србске свештено
благоукрашење; * њега умољавајућ(и), да нас свагда заступа, * и
једнако пред Господом за нас стоји.
[Двапут.]

Х

одите данас, о! поколења Србска, * сакупив(ши) се успојмо
јерарха Макарија: * врлинама најкраснијим светлећег
светилика, * и архијерејā прав[илн]о управљајућих достојног хвале
дружбеникâ; * с талантима богоданим доброг делатникâ, * и радости
Господа свога удостојеног позваникâ; * [од] њега просећ(и), да нас
недрем(љ)иво надзире, * и пред Тројицом Светом неуморно за нас
колена преклања.

Х

одите данас, о! чеда Светосавска, * стекав(ши) се узликујмо
првосветитеља Макарија: * Царства Божијег и правде Његове
бодрог благовесника, * и бескрвне жртве какав нам треба(ше)
првосвештеника; * сиротих милосрдног брижника, * и
онеправдованих одлучног заштитника; * [од] њега иштућ(и), да за
државу и Цркву Србску * Дародавца свих добара непрестано моли.

Х

Слава ... глас исти:

* уобичајени назив за Пећску патријаршију и њене храмове.
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Меcеца октобра, у 23 [августа, у 30]. дан

Д*

обродётелей твои1хъ ўдобрeніе, * первос™и1телю џ§е макaріе, прпdбне,
весели1тъ вёрныхъ возлю6бльшаz тS с®цA: * кт0 бо ўслhша

бeздну смирeніz твоегw2, * высотЁ твоeй не чуди1тсz; * къ ни1щымъ
ўдовлeнію, * щедр0тамъ твои6мъ не ўдиви1тсz; * къ скорбsщымъ
ўтэшeнію, * бlгосeрдію твоемY не ўмили1тсz; * вс‰ ўчи1лъ є3си2 є3ди1наго
бGа въ трbцэ бlголёпнw слaвити, * и3 томY поклонeніе лэпопdбнw
приноси1ти: * нhнэ, со всёми с™hми торжествyz, * и3 пrт0лу бжcтвA съ
ни1ми спредстоS, * не престaй молsсz * њ прaзднующихъ ти2 лётнюю
пaмzть.

Дм™ре

И# нhнэ, nдіги1тріи пeщьскіz, глaсъ т0йже:

нeсь созывaетъ нaсъ, сп7си1тельнагw срётеніz, * пречcтагw џбраза
б9іz всесeрбское торжество2. * пріиди1те u5бо, вeсь kзhкъ

сeрбскій, * свётлw прaзднуимъ, свэтон0снагw нар0читагw прaздника
нaшегw, * и3 поклони1мсz с™0му џбразу м™ре б9іz, * и3 принесeмъ дaры
бlгодарeніz и3 молeніz: * бlгодарeніz, њ просвэти1тельнэмъ пришeствіи
є3S, * и3 њ безчи1сленныхъ чудотворeніихъ є3S: * и3 молeніz, њ и3збaвитисz
нaмъ ви1димыхъ и3 неви1димыхъ вр†гъ, * и3 њ и3з8oби1ліи всsкіz блгdти, * и3
њ сп7сeніи душaмъ нaшымъ.
Вх0дъ, прокjменъ днE, и3 чтє1ніz три2 с™и1тєльскаz.
На літjи: стіхи1ра хрaма: и3 с™и1телz, глaсъ №:

К

ъ нбcному цrтвію ќзкою стезeю приспёлъ є3си2, * правошeственне
настaвниче нaшъ, * и3 первопaстырю, пребlжeнне макaріе: * во

nби1тєли

р†йскіz

гDь

дост0йнw

воспріими1

тz,

*

и3

сонаслёдника

ўгот0ванныхъ бл†гъ сотвори1 тz, * и4бо въ житіи2 своeмъ добродётельми
процвёлъ є3си2, * и3 тёмъ наслаждeніz своеS преyмныz добр0ты спод0би
тS: * мh же, пaствина наслёдіz твоегw2, * свэтон0сную ти2 пaмzть
любвеoби1льнw прaзднующе, * м0лимъ тS, бlгjй џ§е: * моли1сz њ душaхъ
нaшихъ.

Св. оца нaшег Макaрија (Соколовића), патријaрха Пећског.
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рлина твојих лепота, * првосветитељу оче Макарије,
преподобни, * весели верних љубећа те срца; * јер ко (за)чу за
бездан смирења твога, * висоти твојој да се не чуди? * за снабдевање
сиротих, * дарежљивости твојој да се не диви? * за тешење жалосних,
* благосрђем твојим да се не умили? * Све си учио да једнога Бога у
Тројици благољепно славе, * и да (Ње)му поклоњење љепоподобно
приносе. * Сада, са свима светима торжествујућ(и), * и пред
престолом Божанства (заједно) с њима стојећ(и), * не престај да се
молиш * за оне који ти празнују годишњи (с)помен.

В

И сада ... Пећске Одигитрије, глас исти:
нас сазива спасоносног Сретења * пречистог образа
Данас
Матере Божије свесрбско славље. * Ходите, дакле, сав народе
Србски, * светло празнујмо светлоносни нарочити празник наш, * и
поклонимо се светоме образу Матере Божије, * и принесимо дарове
благодарења и молења: * благодарења, за просветљујући долазак
њен, * и за безбројна чудотворења њена; * и молења, да се избавимо
од вид[љ]ивих и невид[љ]ивих непријатеља, * и за изобиље сваке
благодати, * и (за) спасење душама нашим.
Вход, прокимен дана, и читања три светитељска.
На Литији: стихира храма; и светитељâ. глас 1:
Небеско царство уском стазом си приспео, * правоходни
наставниче наш, * и првопастиру, преблажени Макарије; * у
обитељи рајске те [је] Господ достојно примио, * и (са)наследником
уготовљених добара те учинио; * јер си у животу своме врлинама
процвао, * и зато те [је] наслађивања Своје надумне лепоте
удостојио; * а ми, паств(ин)а наслеђа твога, * светлоносни ти
(с)помен љубвеобилно празнујућ(и), * молимо те, добри оче: * моли
се за душе наше.

У
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Глaсъ в7:

С

™ёйшаz

патріaрхіа

пeщьскаz,

*

днeсь

созывaющи

нaсъ,

ликовствyетъ: * и3 веселsщисz, съ ч†ды твои1ми прaзднствуетъ: *

ўчреждaющи [съ] люб0вію почитaющыz тS, * и3 въ лётнюю ти2 пaмzть
стекaющыzсz, * въ пёснехъ и3 пёніихъ д¦0вныхъ зовyщыz ти2: *
первос™и1телю, џ§е макaріе, * хrтA бGа моли2 * сп7сти1сz душaмъ нaшымъ.
Глaсъ G:

Цчcтнёйша

Rкве сeрбскіz свётла свэти1льника * и3 ґрхіерeйскагw соб0ра є3S
ўчaстника, * вси1 тz вёмы їерaрше, џ§е макaріе: *

бGоzвлeнна мlтвенника и3 дyшъ нaшихъ бlгопопечи1телz, * добродётельми
сіsюща и3 бlгостhнzми красsщасz: * хrт0ва стaда пaстырz дост0йна,
млcтива и3 бlгоувётлива, * вhну молsщасz њ р0дэ нaшемъ * и3
бlгостоsніи цRкве є3гw2.

Глaсъ д7:

ще nтрочи1щу є3щE бhвшу, бaицэ, * взsтъ бЁ и3 tведeнъ во

Ѓстамбyль,

* и3 тaмw наси1льнэ втурчeнъ: * воспитaнъ и3 научeнъ въ

моамеfaнствэ, * џнъ не забы2 tкyду є4сть и3 t когw2 прозzбE: * томy
бо, бhвшу вели1кому визи1рю, * гDь въ с®цэ вложи2 попечeніе њ р0дэ
своeмъ, * ћкоже и3ногдA мwmсeови во є3гЂптэ њ брaтіи своeй ї}льцємъ: *
въ брaтэ же своeмъ, хиландaрстэмъ и3гyменэ макaріи, пот0мъ патріaрсэ, *
њбрёте д0бра и3 трудолю1бна сраб0тника, * ћкоже и3 мwmсeй въ ґарHнэ при
и3сх0дэ

сынHвъ

великолёпнаго,

ї}левыхъ:
*

сeрбскую

*

њбрётше
цRковь

и3

млcть
лю1ди

ў

султaна

tторг0ша

сулеймaна
t

рyкъ

лихои1мственныхъ фанаріHтwвъ, * и3 воспостaвиша ковaрствіемъ и4хъ
ўпразднeнную пeщьскую патріaрхію: * разшири1вше предёлы є3S въ концы2
и3дёже прeжде не простирaшесz, * и3 подъ є3ди1нъ кр0въ д¦0вный пaки
вложи1вше вeсь сeрбскій р0дъ. * помzни2 гDи, брaтію сок0лович[ах]ъ: *
вели1каго визи1рz мехмед-пaшу * и3 с™ёйшаго патріaрха гDи1на макaріа * њ
всёхъ бlги1хъ ±же сотвори1ста р0ду сeрбскому и3 цRкви є3гw2: * нaсъ же
стeкшихсz на торжество2 сіE, * [тогw2 мlтвами] поми1луй и3 сп7си2 * ћкw
є3ди1нъ бlгjй и3 чlвэколю1бный бGъ.

С™aгw nц7A нaшегw макaріа [сок0ловича], патріaрха пeщьскагw.
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Глас 2:
ајсветија патријаршија Пећска, * данас нас сазивајућ(и),
ликује; * и веселећ(и) се, с чедима твојим празнује; *
угошћавајућ(и) оне који те [с] љубављу поштују, * и на годишњи ти
(с)помен се стичу, * у песмама и певањима духовним ти кличућ(и): *
Првосветитељу, оче Макарије, * Христа Бога моли * да се спасу душе
наше.

Н

Глас 3:
Србске светлог светилника * и архијерејског сабора њеног
Цркве
најчаснијег учесника, * сви те знамо јерарше, оче Макарије; * од
Бога јављеног молитвеника и душа наших доброг брижника, * који
врлинама сјаји и добротама се краси; * Христовог стада пастира
достојног, милостивог и благоумољивог, * који се вазда моли за
[на]род наш * и добро стајање Цркве његове.
Глас 4:

И

ако још као дечачић, Бајица, * отет би и одведен у Истамбул, *
и тамо насилно потурчен, * одгајен и научен у мухамеданству,
* он не заборави од куда је и од кога пониче; * јер њему, који
поста(де) велики везир, * Господ у срце положи старање за [на]род
свој, * као негда Мојсеју у Египту за браћу своју Израилце;*6 * а у
брату своме, Хиландарском игуману Макарију, потом патријарху, *
нађе доброг и трудољубивог сарадника, * као и Мојсеј у Аарону при
изласку синова Израиљевих; * нашав(ши) милост код султана
Сулејмана величанственог, * Србску Цркву и народ истргоше из руку
похлепних фанариота, * и васпоставише препреденошћу њиховом
укинуту Пећску Патријаршију; * проширив(ши) границе њене на
крајеве где се раније није простирала, * и под један кров духовни
опет ставив(ши) сав [на]род Србски. * Помени Господе, браћу
Соколовић(е): * великог везира Мехмед-пашу * и најсветијег
патријарха господина Макарија * за сва добра која учинише роду
Србском и Цркви његовој; * а нас, који се стекосмо на торжество ово,
* [његовим молитвама] помилуј и спаси * као једини благи и
човекољубиви Бог.
* ср. Д. ап. 7,23 и даље.

6
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Меcеца октобра, у 23 [августа, у 30]. дан

Слaва, глaсъ є7 [сeрбскихъ просвэти1телей и3 ў§телей]:

С

™jи сeрбстіи просвэти1теліе и3 ў§теліе: * сmмеHне мmроточи1ве, сaвво

равноапcльне, * ґрсeніе чудотв0рче, сaвво вторhй съ їwаннjкіемъ, *

є3vстafіемъ и3 їaкwвомъ премdрымъ, * прехвaльный нікоди1ме, даніи1ле,
є3фрeме, * їwаннjкіе со пречyднымъ спmрідHномъ: * преслaвный сaвво трeтій
со григ0ріемъ бGон0снымъ: * преди1вный кmрjлле, їwaнне, нjкwне, * макaріе со
првdнымъ маxjмомъ, * вси2 [и4же є3стE] раби2 блазjи и3 вёрніи, * д0бріи же
дёлатели

віногрaда

хrт0ва:

*

тzготY

дневнyю

сегw2

житіS

мyдрэ

претерпёли є3стE, * возращaюще дaнный вaмъ талaнтъ * и3 не зави1дэвше
по вaсъ пришeдшымъ: * тёмже и3 двeрь нбcнаz вaмъ tвeрзесz, * є4юже
внид0сте въ рaдость вLки хrтA, * молsщесz њ нaсъ, чaдэхъ свои1хъ.
И# нhнэ, nдіги1тріи пeщьскіz, глaсъ т0йже:

С

eрбскаz странA днeсь весели1тсz съ вhшними си1лами, * свhше

њбогати1вшисz їкHною бGом™ре, * и3 хrтолюбивое стaдо вопіeтъ

созывaющи: * пріиди1те вёрніи, просвэти1тесz во свётлэмъ торжествЁ
бцdы. * пріиди1те празднолю1бцы, возвесели1тесz въ чудeснэмъ прaздницэ
џбщіz всёхъ вLчцы. * пріиди1те и3 ви1дите бжcтвенное сокр0вище, * всBмъ
чудeсъ дaры nби1льнw подаю1щее. * что2 u5бо воздади1мъ гDеви, * сицев0е
чlвэколю1біе нaмъ kви1вшему, * пречcтый св0й, и3 є3го2 р0ждшіz џбразъ, *
ћкw нбcный дaръ нaмъ низ[с]послaвшему, * и3 вёрныхъ просвэти1вшему. *
тёмже наслаждaющесz вeліz тогw2 млcрдіz, * рaдостнw томY возсылaемъ
глaсы бlгод†рныz, * р0ждшей того2 воспэвaюще вeселw: * слaва, вLчце,
вопл0щшемусz и3зъ тебE, * хrтY бGу нaшему, * таковhz блгdти нaсъ
спод0бльшему.
На стіх0внэ: стіхи6ры, глaсъ G:
кw нёкое сlнце вели1кое * возсіsлъ є3си2 лю1демъ свои6мъ, *

Ћдобродётельми

и3 чcтот0ю житіS ўкрaшенъ, * первос™и1телю џ§е

макaріе: * бlжeнъ вои1стинну не т0кмw и4менемъ но и3 дэsніемъ, *
kви1лсz є3си2 ґпcльскагw преeмства досточcтенъ, * и3 с™aгw сaввы столи1цы
сэдaтель преслaвенъ.
Стjхъ: ЧCтнA предъ гDемъ * смeрть прпdбныхъ є3гw2.

Св. оца нaшег Макaрија (Соколовића), патријaрха Пећског.
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Слава ... глас 5 [Србских просветитеља и учитеља]:
вети србски просветитељи и учитељи: * Симеоне мироточиви,
Саво равноапостолни, * Арсеније чудотворче, Саво други са
Јоаникијем, * Јевстатијем и Јаковом премудрим, * прехвални
Никодиме, Данило, Јефреме, * Јоаникије са пречудним
Спиридоном; * преславни Саво трећи са Григоријем Богоносним; *
предивни Кириле, Јоване, Никоне, * Макарије са праведним
Максимом, * сви [ви који сте] слуге верне и добре, * и добри
делатељи винограда Христова, * тежину дневну овог живота мудро
сте поднели, * умножавајућ(и) [пре]дани вам таланат * и не
завидећ(и) после вас дошавшим. * Стога вам се и двер небеска
отвори, * кроз коју уђосте у радост Господ[ар]а Христа, * молећ(и) се
за нас, чеда своја.
И сада ... Пећске Одигитрије, глас исти:

С

рбска се страна данас весели са вишњим силама, * с висине се
обогатив(ши) иконом Богоматере, * и Христољубиво стадо,
сазивајућ(и), кличе: * Ходите верни, просвет(л)ите се светлим
торжеством Богородице! * Ходите празникољубци, узвеселите се
чудесним празником заједничке Владичице свију! * Ходите и видите
божанствену ризницу, * која свима дарове чуд(ес)а обилно (по)даје. *
Шта ћемо, дакле, да узвратимо Господу, * који нам такво
човекољубље показа: * пречисти Свој и Родитељке Своје образ, * као
Небески Дар нама низспосла * и верне просвет(л)и. * Стога,
наслађујућ(и) се великог Његовог милосрђа, * радосно (Ње)му
узносимо гласе благодарне, * Родитељки Његовој попевајућ(и)
весело: * Слава, Владичице, оваплоћеном из Тебе, * Христу Богу
нашем, * који нас такве благодати удостоји!

С

На стиховње: стихире, глас 3:
ао неко сунце велико * засијао си народу своме, * врлинама и
чистотом живљења украшен, * првосветитељу оче Макарије; *
блажен уистину не само именом н[ег]о и делањем, * показао си се
части апостолског прејемства достојан, * и столице светог Саве
седатељ преславан.

К

Стих: Часна је пред Господом * смрт преподобних Његових.*7
* Пс. 115,6.

7

Мцcа nктHвріа, въ к7г-й [ѓvгуста, въ l-й] дeнь
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С

т0лпъ n§ескіz вёры неколeбленный, * застyпникъ њби1димыхъ
небоsзненный: * пeщьскіz патріaрхіи воз8wбнови1тель мyдрый, * и3

цRкве сeрбскіz бlгоустрои1тель нетрyдный: * макaрій, первоіерaрхъ сeрбскій,
всебlжeнный, * днeсь пёсньми лэпопdбными дост0йнw да восхвaлитсz, * и3
ћкw мlтвенникъ бlгопріsтный ко гDу предстaвитсz.
Стjхъ: Сщ7eнницы твои2 њблекyтсz въ прaвду, * и3 прпdбніи твои2
возрaдуютсz.

В

сBмъ познaлсz є3си2 пaстырь д0брый * и3 ґрхіерeй сл0вомъ и4стины
правопрaвzщій, * с™и1телю пребlжeнне, џ§е макaріе: * тоб0ю гDь

вельми2 ўкраси2 цRковь сeрбскую, * и3 ћвэ показa тz свэти1льника лю1демъ
свои6мъ. * того2 не престaй молS њ творsщихъ ти2 пaмzть, * и3
воспэвaющихъ правошeствіе и3 правосуждeніе твоE.

Л

Слaва, глaсъ }:

икyй днeсь патріaрхіе пeщьскаz, * весели1сz м™и, цRкве сeрбскаz, *
и4бо гDь ўкраси2 нб7о твоE мн0гими свётлыми ѕвэздaми: * житіS

сіsніемъ и3 вёры и3справлeніемъ возсіsвшими с™и1тельми, * въ ни1хже
с™ёйшимъ патріaрхомъ макaріемъ: * бlголёпіемъ тS ћкw невёсту свою2
преиспещрaz, * и3 добр0тою тS нбcною на земли2 воз8wдэвaz. * тогw2
мlтвами да гDь поми1луетъ нaсъ, * на прaзднество с™и1телz своегw2 *
с™олю1біемъ собр†ннаz ч†да.

И# нhнэ, nдіги1тріи пeщьскіz, глaсъ т0йже:

преслaвнагw чудесE, * ћже покланsема и3 слaвима t разyмныхъ

Qчиноначaльникwвъ, * и3 t

всёхъ племeнъ нбcныхъ превозноси1ма и3

пэвaема, * ћкw м™рь б9іz и3 гпcжA всеS твaри, * съ пречcтымъ свои1мъ
џбразомъ къ нaмъ грzдeтъ, * блгdть и3 млcть свою2 kвлsетъ: * ми1ръ и3
просвэщeніе и3 здрaвіе, * сп7сeніе и3 и3з8oби1ліе дaруетъ, * творsщымъ
пaмzть сп7си1тельнагw пришeствіz џбраза є3S.

П

На блгcвeніи хлёбwвъ: тропaрь с™и1телz, глaсъ G:

атріaрхіи пeщьскіz воз[по]стави1телю, * џ§е макaріе, сeрбскій

первос™и1телю: * їерaрше всеwсщ7eнне, приснопaмzтне, * ко хrтY бGу

всегдA моли1сz: * њ бlгостоsніи цRкве сeрбскіz, * бlгоwкормлeніи кораблS
є3S, * и3 бlговёріи ч†дъ твои1хъ.

[Двaжды.]

С™aгw nц7A нaшегw макaріа [сок0ловича], патріaрха пeщьскагw.
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туб отачке вере непоколебиви, * заштитник обесправљених
неустрашиви; * Пећске Патријаршије обновитељ мудри, * и
Цркве Србске благоустроитељ неуморни; * Макарије, првојерарх
Србски, свеблажени, * да се данас песмама љепоподобним достојно
усхали, * и као молитвеник добро примљени пред Господа (по)стави.

С

Стих: Свештеници ће се Твоји обући у правду, * и преподобни ће
се Твоји обрадовати.*8
вима си се обзнанио [као] пастир добри * и архијереј који речју
истине прав[илн]о управља, * светитељу преблажени, оче
Макарије; * тобом Господ веома украси Цркву Србску, * и јасно те показа
светилником народу своме. * Њега не престај да молиш за оне који ти
творе (с)помен, * и опевају правохође и правосуђе твоје. Слава ... глас 8:

С

Л

икуј данас Патријаршијо Пећска, * весели се Мајко, Цркво
Србска, * јер Господ украси небо твоје многим светлим
звездама: * светлошћу живота и исправношћу вере просијалим
светитељима, * (и) међу њима најсветијим патријархом Макаријем;
* благољепијем те као своју Невесту китећ(и), * и лепотом те
небеском на земљи заодевајућ(и). * Његовим молитвама да Господ
помилује нас, * на празник светитеља Свога * светољубљем сабрана
чеда.
И сада ... Пећске Одигитрије, глас исти:
преславнога чуда, * Она којој се поклањају и славе [је]
чиноначалници умних [сила], * и Коју сва мноштва небеска
преузносе и поју, * као Матер Божија и Госпођа све твари, *
пречистим Својим образом к нама долази, * благодат и милост своју
[про]јављује, * мир и просветљење и здравље, * [и] спасење и изобиље
дарује, * онима који творе (с)помен спаситељног доласка образа
Њеног.

О,

На благосиљању хлебова: Тропар светитељâ, глас 3:*9

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. [Двапут.]
* Пс. 131,9.
* 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.
8
9
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И# nдіги1тріи пeщьскіz, глaсъ д7:

Дсlнечную воспріeмши, вLчце, * чудотв0рную твою2 їкHну: * къ нeйже
нeсь свётлw красyетсz с™ёйшаz патріaрхіа сeрбскаz, * ћкw зарю2

нhнэ мы2 притекaюще, * и3 молsщесz тебЁ, взывaемъ си1це: * q,
всемлcтиваz и3 всемогyщаz, * гпcжE, м™и б9іz, * и3сп0лни прошє1ніz н†ша,
* дaруй нaмъ и3з8oби1ліе во всsцэй блгdти б9іей.

[Е#ди1ножды.]

На У$трени.
На БGъ гDь: тропaрь с™и1телz, глaсъ G:
Патріaрхіи пeщьскіz воз[по]стави1телю: [Двaжды.]
Слaва, и3 нhнэ: тропaрь nдіги1тріи пeщьскіz, глaсъ д7:
Днeсь свётлw красyетсz с™ёйшаz:
По №-мъ стіхосл0віи: сэдaленъ, глaсъ G:

С

eрбскіz цRкве ст0лпе непоколеби1мый, * и3 ў§телю правослaвіz
бGогlг0ливый: * сокр0вище бlгочcтіz неистощи1мое, * и3 богaтство

добродётелей некрaдомое: * первос™и1телю, џ§е нaшъ макaріе, всебlжeнный:
* хrтY бGу моли1сz њ сп7сeніи дyшъ нaшихъ.

Л

[Двaжды.]

Слaва, и3 нhнэ, nдіги1тріи пeщьскіz, глaсъ т0йже:

ю1діе бlгочcти1віи, * правовёрніи соб0ри хrтоимени1тіи, * приступи1те
вёрнw вси2, * бжcтвенному припaдающе б9іz м™ре џбразу: * тaz

бо и3сцэлeніе болsщымъ рaдостнw подаeтъ, * ўzзвлsетъ же ѕлосл†вныz
ћкw стрэлA t лyка: * нaсъ всёхъ весели1тъ свэтови1днw, * и3 блгdтію
њзарsетъ мlтвами свои1ми.
По в7-мъ стіхосл0віи: сэдaленъ, глaсъ д7:

С

корбsщему

р0ду

своемY

ћкw

ўкрэпи1тель

kви1лсz

є3си2,

*

возбуждaz въ нeмъ надeжду ћкw да по патріaрхіи и3 держaва

сeрбскаz њбнови1тсz, * вели1кій с™и1телю макaріе. * тёмже и3 мы2 нhнэ
прибэгaемъ ти2 въ ск0рбехъ свои1хъ, * [съ] люб0вію почитaюще ти2 пaмzть,
* и3 молsщесz [њ є4же] и3збaвитисz нaмъ * t њбстоsній врагHвъ,
мlтвами твои1ми.

[Двaжды.]

Св. оца нaшег Макaрија (Соколовића), патријaрха Пећског.

~ 14 ~

И: Пећске Одигитрије, глас 4:
се светло краси најсветија Патријаршија Србска, * као
Данас
зраку сунчеву примив(ши), Владичице, * чудотворну Твоју
икону. * К њој, (ми) сада притичућ(и) * и молећ(и) се Теби, вапијемо
овако: * О! свемилостива и свемогућа * Госпођо, Мати Божија, *
испуни прозбе наше, * даруј нам изобиље у свакој благодати
Божијој.
[Једном.]

НА ЈУТРЕЊУ.
На Бог (је) Господ .... тропар светитељâ, глас 3:
Патријаршије Пећске васпоставитељу ... [Двапут.]
Слава ... и сада ... тропар Пећске Одигитрије, глас 4:
Данас се светло краси најсветија ...
По 1. стихословљу: сједален, глас 3:
рбске Цркве стубе непоколебиви, * и учитељу Православља
богоречити; * ризнице побожности непотрошива, * и богатство
врлина неукрадиво; * првосветитељу, оче наш Макарије, свеблажени;
* Христу Богу моли се за спасење душа наших.
[Двапут.]

С

Слава ... и сада ... Пећске Одигитрије, глас исти:*10
ароде благочестиви, * правоверни зборови Христоименити, *
приступите верно сви, * божанственом припадајућ(и) образу
Матере Божије, * јер Она исцељење бол(ес)нима радосно (по)даје, * а
злославне рањава као стрела од лука; * све нас весели светлолико, * и
благодаћу озарава молитвама Својим.

Н

По 2. стихословљу: сједален, глас 4:
евољном [на]роду своме као укрепитељ си се јавио, * будећ(и)
у њему наду да ће се после Патријаршије и држава Србска
обновити, * велики светитељу Макарије. * Стога ти и ми сада
прибегавамо у невољама својим, * [с] љубављу ти поштујућ(и)
(с)помен, * и молећ(и) се да се избавимо * од напад[ај]а непријатељā,
молитвама твојим.
[Двапут.]

Н

* богородич(а)ни сва три сједал(е)нā у нашој редакцији постојећег превода Службе Пећској
Одигитрији.
10
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Слaва, и3 нhнэ, nдіги1тріи пeщьскіz, глaсъ т0йже:

Б

жcтвенными зарsми просвэти2 пою1щыz тS, * и3 ўмы2 ўтверди2,
дв7о всенепор0чнаz, * крёпкаz всегw2 мjра застyпнице, * да

торжествyемъ вси2 люб0вію хвaлzще тS, * и3 преслaвное пришeствіе твоегw2
џбраза слaвzще, * и3 м0лимъ: не престaй, дв7о, мlтвами твои1ми * сп7сaти
рабы6 тво‰ t всsкіz бэды2, * є3ди1на блгcвeннаz.
Величaніе:

В

еличaемъ тS патріaрше с™hй, * с™и1телю џ§е макaріе, * патріaрхіи
пeщьскіz воз[по]стави1телю, * и3 цRкве сeрбскіz бlгоустрои1телю.
[И#ли2: џбщее с™и1телю.]
Pал0мъ и3збрaнный: Ўслhшите сіS, вси2 kзhцы:
По полmелeи: сэдaленъ, глaсъ д7:

П

ремdрагw патріaрха макaріа, * сeрбскагw р0да покрови1телz и3
ў§телz, * прослaвльшагw бGа на земли2 житіeмъ и3 дBлы: *

пaмzть днeсь бlгодaрнw прославлsемъ, * молsщесz споспёшествовати
нaмъ во сп7сeніи.

[Двaжды.]

Слaва, и3 нhнэ, nдіги1тріи пeщьскіz, глaсъ т0йже:

П

речcтаz твоS їкHна, бцdе дв7о, * врачевство2 всегw2 мjра д¦0вное: *
къ нeйже прибэгaемъ, тебЁ покланsющесz: * почитaемъ и3

лобызaемъ ю5, * и3сцэлeній блгdть почерпaюще t неS: * и3 недyгwвъ
тэлeсныхъ и3 душeвныхъ страстeй * твои1ми мlтвами свобождaемсz.
Тaже: Степє1нна [№-й ґнтіфHнъ д7-гw глaса].
Прокjменъ, глaсъ №:
ЎстA мо‰ возгlг0лютъ премdрость, * и3 поучeніе с®ца моегw2 рaзумъ.
Стjхъ: Ўслhшите сі‰ вси2 kзhцы, * внуши1те вси2 живyщіи по
вселeннэй.
Всsкое дыхaніе:
С™0е є3ђліе t їwaнна, зачaло lѕ [главA ‹,f7-ѕ7i].

С™aгw nц7A нaшегw макaріа [сок0ловича], патріaрха пeщьскагw.
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Слава ... и сада ... Пећске Одигитрије, глас исти:
ожанственим зракама просвет(л)и оне који Те поју, * и умове
[им] утврди, Дјево Свенепорочна, * моћна Заступнице целога
света, * да торжествујемо сви с љубвљу Те хвалећ(и), * и преславни
долазак Твога образа славећ(и); * и молимо [Те]: Не престај, Дјево,
молитвама својим * да спасаваш слуге Своје од сваке беде, * једина
Благословена!

Б

Величање:
еличамо те патријарше свети, * светитељу оче Макарије, *
патријаршије Пећске васпоставитељу, * и Цркве Србске
благоустројитељу.
[Или: опште светитељу.]

В

Псал(а)м из(а)брани: Почујте ово, сви народи ...*11
По Полијелеју: сједален, глас 4:

П

ремудрог патријарха Макарија, * србског [на]рода
покровитељâ и учитељâ, * који Бога на земљи прослави
животом и делима, * (с)помен данас благодарно прослављамо, *
молећ(и) се да нам [пот]помаже у спасењу.
[Двапут.]
Слава ... и сада ... Пећске Одигитрије, глас исти:
речиста икона Твоја, Богородице Дјево, * лекарство је духовно
целог света; * и к њој прибегавамо, Теби се (по)клањајућ(и); *
поштујемо и целивамо је, * исцелењā благодат од ње црпећ(и); * и од
бол(ест)и телесних и душевних страсти * Твојим молитвама се
ослобађамо.

П

Затим: Степена [1. антифон 4-ог гласа].
Прокимен, глас 1:
Уста ће моја говорити премудрост, * и поука срца мога разум.*12
Стих: Почујте ово сви народи, * [по]слушајте сви који живите по
васељени.*13
Све што дише ...
Св. Јеванђеље од Јована, зач. 36 [гл. 10,9-16].
* Пс. 48,2.
* Пс. 48,4.
13* Пс. 48,2.
11
12
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Меcеца октобра, у 23 [августа, у 30]. дан

По н7-мъ pалмЁ: стіхи1ра, глaсъ ѕ7:

Б

Gоуг0дниче и3 с™hхъ є3гw2 сопричaстниче, * џ§е макaріе сeрбскій
первопrт0льниче, * лю1демъ свои6мъ бGодаровaнный, * и4менемъ

бlжeнный, житіeмъ пaче бlжeннэйшій: * на служeніе бGу и3 бли6жнимъ
вeсь принeслсz є3си2, * t людeй возлю1бленъ и3 почитaемь вои1стинну бhлъ
є3си2, * земли1 бо сeрбстэй бlгопопечи1тель kви1лсz є3си2: * њ нeйже не
престaй молsсz ко гDу * возлю1бльшему и3 прослaвльшему тS.
КанHнъ пeщьстэй nдіги1тріи [со їрмосHмъ]:
И# канHнъ с™и1телю макaрію [сок0ловичу], патріaрху пeщьскому, глaсъ ѕ7:
є3гHже краегранeсіе [въ тропарёхъ и3 сэдaльнэ]:
Патріaрше макaріе, пр[і]ими2 м[о]л[e]ніе.
Въ бGо®чнахъ же: [Творeніе:] Зорaстово.*14
Пёснь №. Їрм0съ:
Ћкw по сyху пэшешeствовавъ ї}ль по бeзднэ стопaми, * гони1телz
фараHна ви1дz потоплsема, * бGу побёдную пёснь пои1мъ, вопіsше.
Припёвъ: С™и1телю, џ§е макaріе, моли2 бGа њ нaсъ!

П

ріими2, гDи, сіE ўб0гое молeніе є4же сE начинaю: * и3 мlтвами
с™и1телz макaріа, * сохрани2 цRковь сeрбскую * и3 сп7си2 р0дъ нaшъ.

рхіерeйства

Ґњдёzвсz,

сaномъ

ўкраси1всz,

*

и3

первос™и1тельства

nдeждею

* дост0инъ слик0вственникъ просвэти1телей и3 ў§телей

сeрбскихъ kви1лсz є3си2.

Т

руды2

мнHгіz

предпріsвъ,

*

и3

п0мощь

t

чlвBкъ

б9іимъ

промышлeніемъ пріsвъ, * пeщьскую патріaрхію воз8wбнови1лъ є3си2, *

и3 бlгоустроeніе въ нeй возстанови1лъ є3си2.

З

БGо®чнъ:

ащити1 ны, гпcжE вLчце, * и3 *достоsніе твоE*15 [со]храни2, пречcтаz бцdе:
* ненадёемыхъ скоропом0щнице, * и3 скорбsщихъ бlгорaдостнице.

* акростих Канонâ састављен и започето 12. априла 2019. г.
* у Пећској Патријаршији: nби1тель твою2.

14
15

Св. оца нaшег Макaрија (Соколовића), патријaрха Пећског.
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По 50-том псалму: стихира, глас 6:

Б

огоугодниче и светих Његових сапричастниче, * оче Макарије
Србски првопрестолниче; * народу своме Богодаровани, *
именом блажени, живљењем још блаженији; * на службу Богу и
ближњима сав си се принео, * од народа си вољен и поштован заиста
био, * јер си се земљи Србској добри брижник јавио; * за њу не престај
да се молиш пред Господом * који те је заволио и прославио.
Канон Пећској Одигитрији [са Ирмосима];
И канон светитељу Макарију (Соколовићу), патријарху Пећском,
глас 6; чији је акростих [у тропарима и сједал(е)ну]:
Патриј(а)рше Макари(ј)е, прими м(о)л(е)ње.
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
победн[ич]ку песму појмо.
Припев: Светитељу, оче Макарије, моли Бога за нас!

П
А
Т
З

рими, Господе, ово убого молење које ево [от]почињем; * и
молитвама светитеља Макарија, * сачувај Цркву Србску * и
спаси [на]род наш.
рхијерејства саном украсив(ши) се, * и првосветитељства
одеждом
оденув(ши)
се,
*
достојни
са(з)борник*16
просветитељā и учитељā Србских јавио си се.
рудове многе предузев(ши), * и помоћ од људи Божијим
промишљaњем добив(ши), * Пећску Патријаршију си обновио,
* и благоустројство у њој поново (си) установио.
Богородичан:
аштити нас, Госпођо Владичице, * и *наслеђе Твоје*17 [са]чувај,
Пречиста Богородице; * безнадежних Брзопомоћнице, * и
ожалошћених Благорадоснице.
* наша новокованица: (са)учесник истог збора (лика, сабора); неко ко је у истом збору (лику,
сабору) са неким.
17* у Пећској Патријаршији: обитељ Твоју.
16
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Пёснь G. Їрм0съ:
Нёсть с™ъ, ћкоже ты2, гDи, б9е м0й: * вознесhй р0гъ вёрныхъ
твои1хъ, бlже, * и3 ўтверди1вый нaсъ на кaмени и3сповёданіz твоегw2.

Р

aвенъ чeстію патріaрхwмъ с™ы6мъ, * рaвенъ житіeмъ и3 дBлы тёми
kви1лсz є3си2: * тёмъ тS гDь, патріaрше с™е макaріе, * въ соб0ръ

и4хъ ћкw дост0йна вчини2.
кHну первосщ7eнника хrтA въ себЁ сам0мъ њбразyz, бGоoбрaзне, *

Їџбразъ добродётелей и3 бlгочcтіz бhлъ є3си2 стaду своемY, * сегw2 рaди

є4же хвaлитъ тS ћкw хrтопод0бника.

рхіерeйства kрeмъ во врeмz ґгaрzнскагw порабощeніz носsй, * и3

Ґлю1ди сво‰ t наси1льникwвъ защищazй * и3 предъ крёпкыми сегw2

мjра

предстaтельствуzй:

*

мlтвенникъ

нaшъ

теплёйшій

пребhлъ є3си2.

къ

бGу

БGо®чнъ:

бнови1сz, дв7о пречcтаz, бжcтвеннымъ ржcтв0мъ твои1мъ * и3стлёвшее

Њє3стество2

земнор0дныхъ, * и3 воздви1жесz t смeрти къ жи1зни

нетлённэй: * тёмже тS вси2 ўбlжaемъ, * ћкоже прbреклA є3си2.
Сэдaленъ, глaсъ д7:

Р

yцэ твои2 ко цRю2 всёхъ простирaеши, * и3 нaсъ, ч†да тво‰,

блгcвлsеши: * во вёки бо живeши * и3 гDа њ нaсъ вhну м0лиши. *

тёмже, ти2 пaмzть бlгодaрнw прославлsемъ, * и3 пёсньми достослaвными
тS воспэвaемъ, * первос™и1телю, џ§е нaшъ макaріе.

[Двaжды.]

Слaва, и3 нhнэ, бGо®чнъ, глaсъ т0йже:

Р

жcтв0мъ твои1мъ болёзней грэх0вныхъ свободи1хомсz, * и3 клsтвы
прароди1тельныz разрэши1хомсz, * бцdе, дв7о всенепор0чнаz: * и3 нaмъ

ни6жнимъ вы6шнzz tверз0шасz, * да со ѓгGлы сликовствyемъ.
Пёснь д7. Їрм0съ:
Хrт0съ моS си1ла, * бGъ и3 гDь, * чcтнaz цRковь бGолёпнw поeтъ
взывaющи, * t смhсла чи1ста њ гDэ прaзднующи.

Ш

лeмъ сп7сeніz взeмъ и3 мeчь д¦0вный и3звлeкъ, * вёру правослaвную
защити1лъ є3си2 и3 разжжє1нныz стрёлы ѕлочести1выхъ погаси1лъ

є3си2: * д0брэ воевaвъ и3 бlгополyчнw брaнь соверши1въ.

С™aгw nц7A нaшегw макaріа [сок0ловича], патріaрха пeщьскагw.
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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.
аван чашћу патријарсима светим, * раван животом и делима
њима си се показао; * зато те је Господ, патријарше свети
Макарије, * у сабор њихов као достојног уврстио.
кону првосвештеникâ Христа у себи самом образујућ(и),
богообразни, * образ[ац] врлинā и побожности био си стаду
своме, * које те тога ради хвали као Христоподобника.
арам архијерејства у време агарјанског ропства носећ(и), * и
народ свој од насилникā штитећ(и) * и пред моћницима овог
света заступајућ(и); * молитвеник наш најтоплији пред Богом си
о(б)стао.
Богородичан:
бнови се, Дјево Пречиста, божанским Породом Твојим *
[про]пала природа на земљи рођених, * и подиже се из смрти у
живот нетрул(ежн)и; * стога те сви зовемо блаженом, * као што си
прорекла.*18
Сједален, глас 4:
уке своје к(а) Цару свих пружаш, * и нас, чеда твоја, благосиљаш;
* јер у векове живиш * и Господа за нас вазда молиш. * Стога, ти
(с)помен благодарно прослављамо, * и песмама те достојним славе
опевамо, * првосветитељу, оче наш Макарије.
[Два пута.]
Слава ... и сада ... Богородичан, глас исти:
ађањем Твојим мука греховних се ослободисмо, * и клетве
прародитељске се разрешисмо, * Богородице, Дјево
свенепорочна; * и нама нижњима висине се отворише, * да са
анђелима (заједно) ликујемо.
Песма 4. Ирмос:
Христос је моја сила, * Бог и Господ, * часна Црква богољепно поје
кличућ(и), * од (раз)ума чиста у Господу празнујућ(и).
лем спасења узев(ши) и мач духовни извукав(ши),*19 * веру
Православну си заштитио и распаљене стреле злочестивих
(си) погасио; * добро војевав(ши) и добродобитно битку свршив(ши).

Р
И
Ј
О

Р
Р

Ш

* ср. Лк. 1,48.
* ср. Еф. 6,17.

18
19
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гЂпетскагw порабощeніz и3ногдA ї}ль и3збaвиста брaтіz мwmсeй и3

Е#ґарHнъ:

* под0бнw семY сeрбскому р0ду гDь њблегчA ґгaрzнское

порабощeніе, * воздви1гъ вели1каго визи1рz мехмед-пaшу * и3 брaта є3гw2
патріaрха макaріа.

М

ёру

бGолю1біz

и3

братолю1біz

въ

житіи2

своeмъ

лэпопdбнw

и3сп0лнивъ, * бGа пaче всёхъ, пот0мъ же р0дъ св0й возлюби1въ: *

престaвилсz є3си2 достобlжeнне макaріе * и3дёже бlжeнствуютъ соверши1тели
сіS двоеди1ныz зaповэди.
арHновъ

жeзлъ

БGо®чнъ:

прозsбшій,

бGоoтрокови1це,

*

неискусомyжное

Ґржcтво2 твоE прbр0чески проoбразовaше: * мh же, вёрніи, проo1браза

и3сполнeніе ви1дzще, * и4стинную бцdу тS и3сповёдуемъ.
Пёснь є7. Їрм0съ:

Б9іимъ свётомъ твои1мъ, бlже, * ќтренюющихъ ти2 дyшы люб0вію
њзари2, молю1сz, * тS вёдэти, сл0ве б9ій, и4стиннаго бGа, * t мрaка
грэх0внагw взывaюща.
гGльскагw житіS на земли2 подражaтель бhвъ, * и3 равностоsніz съ

Ѓни1ми

на нб7сёхъ спод0бивсz: * и3 нaмъ, вBрнымъ чaдwмъ твои6мъ,

џ§е прпdбне, * бли1зъ бGа ћкоже и3 ты2 водвори1тисz моли2.

К

рaйнему желaнію сквозЁ мнHгіz труды2 дости1гъ, * и3 во всёхъ
добродётелехъ соверши1всz: * нhнэ џкомъ не ви1дэннагw, и3

ќхомъ не слhшаннагw наслаждaешисz, * и3 бGолю1бцємъ ўготHваннымъ
бlгwмъ рaдуешисz.
пcльскихъ и3 n§ескихъ предaній и3звёстный ревни1тель бhлъ є3си2, *

Ґс™и1телю

џ§е макaріе: * сeрбскагw р0да и3 пeщьскіz патріaрхіи

плaменный храни1тель, * и3 кораблS є3S бlгоwкорми1тель.

С

БGо®чнъ:

н7а t nц7A безлётнw возсіsвша, * и3 t тебE, дв7о пречcтаz,
несказaннw во врeмени р0ждшасz: * моли2 њ нaсъ прославлsющихъ

тS бGом™рь, * и3 воспэвaющихъ преслaвное ржcтво2 твоE.

Св. оца нaшег Макaрија (Соколовића), патријaрха Пећског.
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гипатског ропства некад Израил избавише браћа Мојсеј и
Аарон; * слично томе Србском [на]роду Господ олакша
агарјанско ропство, * подигав(ши) великог везира Мехмед-пашу * и
брата његовог патријарха Макарија.

Е

М

еру Богољубља и братољубља у животу своме љепоподобно
испунив(ши), * Бога изнад свега, [п]а потом род свој
љубив(ши); * преставио си се блаженства достојни Макарије * (тамо)
где блаженствују извршиоци ове двоједине заповести. Богородичан:
аронов жезал процвали, Богодев[ојч]ице, * неискусомужно
рађање Твоје пророчки прасликоваше; * а ми, верни,
праобразâ испуњење видећ(и), * [као] истиниту Богородицу Те
исповедамо.

А

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.

А

нђелског живљења на земљи подража[ва]тељ бив(ши), * и
равног стајања с њима на небесима се удостојив(ши); * и нама,
верним чедима твојим, оче преподобни, * да се близу Бога као и ти
настанимо моли.
рајњој жељи кроз много трудова достигав(ши), * и у свим се
врлинама усавршив(ши); * сада се оком невиђеног и ухом не
слушаног наслађујеш, * и Богољубцима уготовљеним добрима (се)
радујеш.*20

К

А

постолских и отачких предања тачни ревнитељ си био, *
светитељу оче Макарије; * Србског [на]рода и Пећске
Патријаршије пламени чувар, * и брода њеног добри
(о)крмитељ.
Богородичан:
ина од Оца безвремено засијалог, * и од Тебе, Дјево
Пречиста, неисказиво у времену рођеног; * моли за нас који
Те прослављамо [као] Богоматер, * и опевамо преславни Пород
Твој.

С

* ср. 1. Кор. 2,9.

20

Мцcа nктHвріа, въ к7г-й [ѓvгуста, въ l-й] дeнь
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Пёснь ѕ7. Їрм0съ:
Житeйское м0ре, воздвизaемое * зрS напaстей бyрею, * къ ти1хому
пристaнищу твоемY * притeкъ, вопію1 ти: * возведи2 t тли2 жив0тъ м0й,
* многомлcтиве.

Р

aдостію и3сполнsетъ с®цA вёрныхъ приспёвшаz ти2 пaмzть, *

патріaрше

с™е,

џ§е

макaріе:

*

и3

свётлостію

прaзднества

њблиставaетъ собрaнное ти2 наслёдіе, * њ нeмже ћкw и4стинный пaстырь
ѕэлw2 труждaлсz є3си2.
мyще люб0вь ко брaту и3 р0ду своемY, * и3 т0ю вhну с®цaми горsще:

И#*

брaтіz сок0ловичи мн0го потруди1стасz, * и3 мнHга бл†га р0ду

своемY сотвори1ста.
лeну возжделёвшу и3ст0чники водны6z, * ўпод0билсz є3си2, џ§е

Е#прпdбне,

* и3 вhшнихъ и3щS во с™yю г0ру дости1глъ є3си2: * t

и3стHчникъ бGот0чныхъ блгdть тaмw почeрпъ, * т0юже и3 бGоввёренное ти2
стaдо nби1льнw напои1лъ є3си2.

БGо®чнъ:

Т

об0ю, бцdе дв7о, * свётъ всесвётлэйшій мjрови возсіS: * зижди1телz
бо всsческихъ пл0тію родилA є3си2. * того2 моли2, всепречcтаz, *

просвэти1тисz и3 сп7сти1сz душaмъ нaшымъ.

Кондaкъ, глaсъ }:

В

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, * и3 сугyбыхъ п0честей спод0билсz є3си2: * ћкw
подви1жникъ добродётельный, * и3 ћкw їерaрхъ къ бGу бlгопріsтный. *
тёмже

и3

вопіeмъ

ти2:

*

Рaдуйсz,

первос™и1телю,

*

бlжeннэйшій.

И#

збрaнный

џ§е

макaріе,
Јкосъ:

б9ій

ўг0дниче,

*

и3

земли2

сeрбскіz

пресвётлый

свэти1льниче, первос™и1телю џ§е макaріе: * бlгодарsще гDа и4же въ
тsжкое врeмz * подадe тz сeрбскому р0ду и3 цRкви ћкw мyдра
[и3с]прави1телz, * похвaльное ти2 пёніе сіE плетeмъ: * тh же, пrт0лу
всевhшнzгw вhну предстоS, * моли2 и3збaвитисz нaмъ t всsкихъ

бёдъ, * зовyщымъ ти2 сицєвaz:

С™aгw nц7A нaшегw макaріа [сок0ловича], патріaрха пeщьскагw.
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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.

Р

адошћу испуњава срца верних приспели ти (с)помен, *
патријарше свети, оче Макарије; * и светлошћу празника
облистава сабрано ти наслеђе, * за које си се као истинити пастир
веома трудио.

И
Ј

мајућ(и) љубав према брату и [на]роду своме, * и њоме
једнако срцима горећ(и); * браћа Соколовићи се много
потрудише, * и многа добра [на]роду своме учинише.
елену који жуди за изворима воде(ним), * уподобио си се, оче
преподобни, * и вишње тражећ(и) у Свету си гору стигао; * са
изворā Боготочних благодат тамо поцрпав(ши), * њоме си (и) од
Бога поверено ти стадо обилно напојио.
Богородичан:
обом, Богородице Дјево, * Светлост свенајсветлија свету
засија; * јер си Створитеља свега телом родила. * Њега моли,
Свепречиста, * да се просветле и спасу душе наше.

Т

Кондак, глас 8:*21
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, * и двоструких си се почāсти
удостојио: * као подвижник врлински, * и као јерарх код Бога добро
примљени. * Стога ти и кличемо: * Радуј се, првосветитељу, * оче
Макарије, најблаженији.
Икос:

У

И

з(а)брани Божији угодниче, * и земље Србске пресветли
светилниче, првосветитељу оче Макарије; * благодарећ(и)
Господу који те у тешко време * (по)даде Србском [на]роду и
Цркви као мудрог управитеља, * похвално ти ово плетемо
певање; * а ти, пред престолом Свевишњег једнако стојећ(и), *
моли да се избавимо од свак[акв]их беда, * ми који ти кличемо
ов(ак)о:
* видети напомену уз тропар; додатна редакција кондака 22. авг. 2019. године због
(у)саображавања завршетку Икосâ.

21
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Рaдуйсz, ґрхіерewвъ ўдобрeніе: * рaдуйсz, їерaрхwвъ похвалeніе. Рaдуйсz,
пaстырей бlгостhне: * рaдуйсz, nтє1цъ млcтhне. Рaдуйсz, правослaвіz
настaвниче: * рaдуйсz, бlгочcтіz ў§телю. Рaдуйсz, ґпcльскихъ и3справлeній
блюсти1телю: * рaдуйсz, n§ескихъ предaній храни1телю. Рaдуйсz, р0да
сeрбскагw просвэти1телю: * рaдуйсz, скорбsщихъ предстaтелю. Рaдуйсz,
кaрстовіz

херцег0вины

tрaсле:

*

рaдуйсz,

р0да

сок0ловичей

ўкрaсе.

Рaдуйсz, патріaрхіи пeщьскіz воз[по]стави1телю: * рaдуйсz, цRкве сeрбскіz
бlгоустрои1телю.

[Лю1діе:]

Рaдуйсz, первос™и1телю, * џ§е макaріе, бlжeннэйшій.
Сmнаxaрь.
Пёснь з7. Їрм0съ:
Росодaтельну ќбw пeщь * содёла ѓгGлъ преподHбнымъ nтрокHмъ, *
халдє1и же њпалsющее велёніе б9іе, * мучи1телz ўвэщA вопи1ти: *
блгcвeнъ є3си2, б9е nтє1цъ нaшихъ.

П

рвdнъ, ти1хъ и3 неѕл0бивъ, * мyдръ, дов0ленъ и3 трудолюби1въ: *
как0въ нaмъ [по]трeбоваше, так0въ ґрхіерeй во врeмz ѕл0е дадeсz

нaмъ: * тёмъ бlгодaрни, бlгодaрственнэйшему восклицaемъ: * блгcвeнъ
є3си2, б9е nтє1цъ нaшихъ.

Р

aдость

всемY

бlговёрному

р0ду

сeрбскому

*

пaмzть

твоS,

патріaрше с™ёйшій, сотворsетъ, * и3 с®цA чlвёчєска къ нб7сє1мъ

возвышaетъ: * тёмъ ўдивлeни, бlготв0рственнэйшему взывaемъ: *
блгcвeнъ є3си2, б9е nтє1цъ нaшихъ.
}лz н0вагw патріaрхъ, џнэмъ дрє1внимъ под0бенъ бhлъ є3си2: *

ЇпровождS є3го2 сквозЁ пустhню и3скушeній * и3 вводS є3го2 въ зeмлю

њбэщaній: * тёмъ возрaдовани, правопyтственнэйшему вопіeмъ: *
блгcвeнъ є3си2, б9е nтє1цъ нaшихъ.

БGо®чнъ:

дожди1 ми, дв7о вLчце, t бeздны млcти твоеS, * и3 и3зс0хшее

Њзн0емъ

стrтeй, с®це моE, * нап0й кaплzми покаsнныхъ слeзъ: *

ћкw да ти2 во ўмилeніи пою2: * блгcвeннэйшаz є3си2 ты2 въ женaхъ, * м™и
бGа nтє1цъ нaшихъ.

Св. оца нaшег Макaрија (Соколовића), патријaрха Пећског.
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Радуј се, архијерејā лепото; * радуј се, јерараха похвало. Радуј се,
пастирā благости(њо); * радуј се, отаца милости(њо). Радуј се,
Православља наставниче; * радуј се, благочешћа учитељу. Радуј се,
апосталских правилā држатељу; * радуј се, отачких предањā чувару.
Радуј се, [на]рода Србског просветитељу; * радуј се, невољних
заступниче. Радуј се, кршевите Херцеговине изданче; * радуј се, рода
Соколовићā украсе. Радуј се, Пећске Патријаршије васпоставитељу;
* радуј се, Цркве Србске благоустројитељу.
[Народ:]
Радуј се, првосветитељу, * оче Макарије, најблаженији.
Синаксар.*22
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.
раведан, тих и незлобив, * мудар, кадар и трудољубив; * какав
нам требаше,*23 такав нам се архиреј у време зло даде; * зато
благодарни, Најдобродар(стве)нијем*24 кличемо: * Благословен [је]си,
Боже отаца наших.

П

адост свему благоверном [на]роду Србском * (с)помен твој,
патријарше најсветији, причињава, * и срца људска к небесима
узвишава; * зато усхићени, Најдобротвор(стве)нијем*25 узвикујемо: *
Благословен [је]си, Боже отаца наших.

Р

И

зраила новог патријарх, оним древним подобан био си: *
проводећ(и) га кроз пустињу искушењā * и уводећ(и) га у
земљу обећањā; * зато обрадовани, Најправопут(стве)нијем*26
вапи(је)мо: * Благословен [је]си, Боже отаца наших.
Богородичан:
киши ми, Дјево Владичице, из безданâ милости Твоје, * и
пресах(ну)ло од зноја страсти, срце моје, * напој капљама
покајних суза; * тако да Ти у умилењу појем: * Најблагословенија
[је]си Ти међу женама, * Мајко Бога отаца наших.

О

* видети у додатку на крају ове Службе, стр 35.
* ср. Јевр. 7,26.
24* наша новокованица, која значи: Онај који даје најбоље дарове.
25* наша новокованица, која значи: Онај који чини / твори (што је) најбоље.
26* наша новокованица, која значи: Онај који води најправијим / најисправнијим путе(ви)м(а).
22
23
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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.

М

lтвенника

ўсeрдна

и3

подви1жника

первос™и1телz бlгоразyміемъ

добродётельна,

*

и3

ўкрaшена: * даровA нaмъ сего2

бlжeннэйшаго макaріа, хrт0съ бGъ, * є3г0же хвaлимъ и3 превозн0симъ во
вс‰ вёки.
збрaнна и3 д¦омъ с™hмъ патріaрха помазaнна, * и3 людeй путевождA

И#бGонаставлeнна:

* дадE нaмъ сего2 с™ёйшаго макaріа, хrт0съ гDь, *

є3г0же слaвимъ и3 превозн0симъ во вс‰ вёки.

Мо

нaшескагw житіS и3 п0двига рачи1телz и4стинна, * и3 є3ђльскихъ
повелёній и3сполни1телz рeвностна: * подари2 нaмъ нaмъ сего2

добродётельнэйшаго макaріа, хrт0съ сл0во, * є3г0же воспэвaемъ и3
превозн0симъ во вс‰ вёки.

В

БGо®чнъ:

Lчце, њбнищaвшихъ застyпнице * и3 њби1димыхъ предстaтельнице,
бGоoтрокови1це, * по мн0гому млcрдію твоемY ўщeдри ны2: *

и4стинную

бцdу

тS

и3сповёдающихъ,

*

р0ждшагосz

t

тебe

же

превозносsщихъ во вс‰ вёки.
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.

Ле

чeбница болsщымъ

и3

привитaльница

и3згнaннымъ,

*

лavра

пeщьскаz во вёки показyетсz, * и3 свидётельство борeній и3

спос0бствій твои1хъ, * и3 предпріsтій цRк0вныхъ и3 всенар0дныхъ, џ§е
макaріе, * їерaрше бGон0сный и3 пaстырю д0брый.

Ни1

ва трудHвъ твои1хъ преумн0жисz бlгопл0діемъ, * и3 сёмz є4же
сёzлъ є3си2 превозрастE бlгоприношeніемъ: * нhнэ же ћкw

пристaвникъ мyдрый и3 бGодёлатель и3зрsдный, макaріе с™ёйшій, * въ
рaдости вLки твоегw2 бlжeнствуеши.

С™aгw nц7A нaшегw макaріа (сок0ловича), патріaрха пeщьскагw.
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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.
олитвеника усрдног и подвижника врлинског, * и
првосветитеља благоразумљем украшеног; * дарова нам овог
најблаженијег Макарија, Христос Бог, * Кога хвалимо и преузносимо
у све век(ов)е.

М

И
Мо

забраног и Духом Светим патријарха помазаног, * и народâ
путовођу богоупућеног; * даде нам овог најсветијег Макарија,
Христос Господ, * Кога славимо и преузносимо у све век(ов)е.
нашког живота и подвига љубитеља истинског, * и
Јеванђелских заповести испунитеља ревносног; * подари
нам овог најврлинскијег Макарија, Христос Логос, * Кога опевамо и
преузносимо у све век(ов)е.
Богородичан:
ладичице, о(б)ништалих заштитнице * и ојађених заступнице,
Богодјевице, * по великом милосрђу Твоме сажали се на нас; *
који Те као истиниту Богородицу исповедамо, * а Рођеног од Тебе
преузносимо у све век(ов)е.

В

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.

Ле

чилиште бол(ес)нима и уточиште прогнанима, * лавра се
Пећска кроз векове показује, * и сведочанство борењā и
доприносā твојих, * и прегнућā црквених и свенародних, оче
Макарије, * јерарше богоносни и пастиру добри.
ива трудова твојих преумножи се добрим родом, * и семе
које си сејао преузрасте добрим приносом; * а сада као
пристав мудри*27 и богоделатник изврсни, Макарије најсветији, * у
радости Господ(ар)а свога*28 блаженствујеш.

Њ

* ср. Лк. 16,1-9 (зач. 80).
* ср. Мт. 25,21 и 23.

27
28
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Меcеца октобра, у 23 [августа, у 30]. дан

тнaрха бGопросвэщeннагw и патріaрха всеwсщ7eннагw, * с™и1телz

Е#макaріа достобlжeннагw, * къ бGу бlгопріsтными мlтвами, * хrтE

б9е, поми1луй и3 сп7си2 р0дъ нaшъ.

БGо®чнъ:

{жіz врагY до концA њскудёша, * и3 џбласть є3гw2 совершeннw

Nўпраздни1сz, бGороди1тельнице, * воплощeніемъ t тебE бжcтвеннагw

мLнца хrтA: * є3г0же моли2, во грэсёхъ всsческихъ њбетшaвшихъ нaсъ, *
сп7сти2 по преиз8oби1лію млcрдіz своегw2.
Свэти1ленъ, [глaсъ }]:

С

вэтозaрнаго правослaвіz свэти1льника, * пaче сlнечныхъ л{чь
поднбcную њблистaвша, * бGон0снаго патріaрха макaріа восхвaлимъ:

* ћкw трbцы трисlнечныz сщ7еннотаи1нника, * и3 р0да своегw2 къ нeй
мlтвеннаго ходaтайственника.
Слaва:

С

вётлое патріaршеское торжество2 днeсь красyетсz, * и3 во свётэ
прaзднствованіz є3гw2 ўмилeніz и3сполнsемсz: * первос™и1телю, џ§е

макaріе, * пrт0лу слaвы предстоS и3 ликyz * не престaй поминaz р0дъ
тв0й * слaвzщій ти22 с™yю пaмzть.
И# нhнэ, nдіги1тріи пeщьскіz:

Дсп7си1тельное

а почти1тсz всепётаz м™рь б9іz, * да прaзднуетсz свётлw
срётеніе

пречcтагw

џбраза

є3S:

*

ћкw

бlговоли2

просвэщaти и3 сп7сaти и3 и3сцэлsти, * слaвzщыz пришeствіе џбраза є3S.
На хвали1техъ: стіхи6ры, на д7, глaсъ }.
Поd: Q! преслaвнагw чудесE:

П

ервос™и1телю

с™е,

џ§е

макaріе,

п0двигомъ возшeдый, * и3

*

на

лёствицу

бGоразумёніz

къ бGу мlтвеннымъ тиховaніемъ

прибли1живыйсz: * дaръ бlгоразсуждeніz t негw2 пріsлъ є3си2, * и3 цRковь
сeрбскую въ брeменное врeмz д0брэ ўправлsлъ є3си2. * тёмже, пaмzть ти2
прaзднующе, * величaемъ ўмудри1вша тS хrтA, * и3 ћкw своего2 ўг0дника
возвели1чивша.

[Двaжды.]

Св. оца нaшег Макaрија (Соколовића), патријaрха Пећског.
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тнарха богопросвећеног и патријарха свеосвећеног, *
светитеља Макарија блаженства достојног, * пред Богом
добро примљеним молитвама, * Христе Боже, помилуј и спаси
[на]род наш.
Богородичан:

Е

ружјā врагу сасвим неста[до]ше, * и власт му се потпуно
уништи, Богородитељко, * оваплоћењем од Тебе Божанственог
младенца Христа; * Њега моли, да нас, овештале у свакаквим
гресима, * спасе по преоизобиљу милосрђа Свога.

О

Свјетилан, [глас 8]:
ветлозарног светилника Православља, * који више [од]
сунчевих зрака поднебесје облиста, * богоносног патријарха
Макарија усхвалимо; * као Тројице трисунчане свештенотајника, * и
[на]рода свога пред Њом молитвеног заступника.

С

Слава ...
ветло патријарашко торжество данас се краси, * и у светлости
празновања његова умилења се испуњавамо; * првосветитељу,
оче Макарије, * пред престолом славе стојећ(и) и ликујућ(и), * не
престај да помињеш [на]род твој * који ти слави свети (с)помен.

С

И сада ... Пећске Одигитрије:
се поштује свеопевана Матер Божија, * да се празнује светло
Даспаситељно
Сретење пречистог образа Њеног; * јер
благо[из]воли да просветљава и спасава и исцељава * оне који славе
долазак образа Њеног.
На Хвалите ... стихире, на 4, глас 8.
Подобан: О! Преславног чуд(ес)а ...
рвосветитељу свети, оче Макарије, * на лествицу
Богоразумевања подвигом узишав(ши), * и (к) Богу се
молитвеним тиховањем приближив(ши); * дар си доброг расуђивања
од Њега добио, * и Црквом (си) Србском у бремен(ит)о време добро
управљао. * Стога, (с)помен ти празнујућ(и), * величамо Христа који
те (је) умудрио, * и као Свога угодника узвеличао.
[Двапут.]

П
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П

атріaрше њсщ7eнне, џ§е макaріе, * бGоwзарeніемъ ўмA свётлw
њблистaемый, * и3 блгdти б9іz преисп0лненный: * многоволнeніе

бyрное худ0жнэ ўтиши1лъ є3си2, * и3 корaбль цRкве сeрбскіz въ бlгоути1шіе
ввeлъ є3си2. * тёмже, пaмzть ти2 совершaюще, * прославлsемъ лю1демъ
твои6мъ воздви1гша тS хrтA, * и3 ћкw своего2 и3збрaнника ўвэнчaвша.

С

щ7енноначaльниче

къ

сщ7еннодёйствитель

бGу

бhлъ

бlгопріsтне,

є3си2

џ§е

nгнед¦новeнный,

макaріе,
*

и3

*

џбразъ

правовёріz бlголёпный: * правослaвіе въ лю1дехъ свои1хъ ўтверждaлъ є3си2,
* и3 цRковь и4хъ во бlгостоsніи соблюдaлъ є3си2. * тёмже, пaмzть ти2
творsще,

*

слaвимъ

помaзавша

тS

хrтA,

*

и3

ћкw

своего2

сщ7еннотаи1нника њс™и1вша.
Слaва, глaсъ д7:

П

ріиди2, q! р0де сeрбскій, * херцег0вины кaрстовіz прозzбeніе и3

хиландaрскіz

восхвали2

ћкw

лavры

д0браго

даровaшатисz

t

блгcви1шатисz

лBта

бGа

воспитaніе,
пaстырz:

бл†га

мнHга:

*

мнHга,
*

kзhцы

*

пёсньми

прaзднственными

тогH

бо

*

патріaршествомъ

и3

предстaтельствомъ

бGопроти1вни

є3гw2

ўмири1шасz

и3

приклони1шатисz, * съ млcтію на тS зрsще и3 бlг†z ти2 творsще: * ми1ръ
и3 бlгодeнствіе водвори1сz въ предёлэхъ твои1хъ. * но, первос™и1телю,
макaріе бlжeнне, * и3 нhнэ такwвaz дaруй лю1демъ твои6мъ, * чcтнyю ти2
пaмzть чтyщымъ, * и3 вhну тS бlжaщымъ.
И# нhнэ, nдіги1тріи пeщьскіz, глaсъ т0йже:
гдA просвэщaшесz сeрбскій нар0дъ, * тогдA вседётель бGъ * бlговоли2

Е#послaти

во с™ёйшую патріaрхію сeрбскую * и3 чудотв0рнагw и3

животворsщагw џбраза своегw2 и3 пречcтыz м™ре своеS: * во просвэщeніе
и3 во защищeніе и3 во сп7сeніе сeрбскагw kзhка, * во здрaвіе и3 во и3сцэлeніе
недyгwвъ, * во бlгополyчіе и3 во и3з8oби1ліе всsкіz блгdти всeй земли2
сeрбстэй, * ћкw бlгъ и3 чlвэколю1бецъ * и3 всемлcтивъ гDь всеS твaри.
Славосл0віе вели1кое, и3 tпyстъ.

С™aгw nц7A нaшегw макaріа (сок0ловича), патріaрха пeщьскагw.
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П

атријарше освећени, оче Макарије, * Богоозарењем ума
светло облистан, * и благодати Божије преиспуњен; *
многоталасје си бурно вешто утишао, * и брод (си) Цркве Србске у
заветрину увео. * Стога, (с)помен ти вршећ(и), * прослављамо
Христа који те (је) народу твоме подигао, * и као Свога из(а)браника
увенчао.
вештеноначалниче код Бога добро примљени, оче Макарије, *
свештенодејствитељ си био огњедух(овн)и, * и образ[ац]
правоверја благољепни; * православље си у народу своме утврђивао,
* и Цркву његову у добром стајању одржавао. * Стога, (с)помен ти
творећ(и), * славимо Христа који те (је) помазао, * и као Свога
свештенотајника [п]осветио.

С

Слава ... глас 4:
оди, о! [на]роде Србски, * Херцеговине кршевите изданак и
Хиландарске лавре васпитаника, * песмама празничним
усхвали као доброг пастира; * јер његовим заступништвом дароваше
ти се од Бога добра многа, * и патријарш(ес)твом његовим
благословише ти се лета многа; * незнабожци богопротивни се
умирише и приклонише ти се, * с милошћу на те гледајућ(и) и
добро ти чинећ(и); * мир се и благостање настани у пределима
твојим. * Но, првосветитељу, Макарије блажени, * и сада т(ак)о даруј
народу своме, * који ти часни (с)помен поштује, * и вазда Те блажи.

Х

И сада ... Пећске Одигитрије, глас исти:
ада се просветљаваше Србски народ, * тада свег(а) Творац Бог
* благо[из]воле да пошаље у најсветију Патријаршију Србску *
и чудотворни и животворни образ Свој и Пречисте Матере Своје; *
на просветлење и на заштиту и на спасење Србског народа, * на
здравље и исцељење од бол(ест)и, * на добитак добра и на изобиље
сваке благодати свој земљи Србској, * као благ и човекољубив * и
свемилостив Господ све твари.

К

Славословље велико, и отпуст.
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Меcеца октобра, у 23 [августа, у 30]. дан

на літургjи.
Бlжє1нна t канHна с™и1телz, пёснь G-z и3 ѕ7-z.
Прокjменъ, глaсъ д7:
ЎстA мо‰ возгlг0лютъ премdрость, * и3 поучeніе с®ца моегw2 рaзумъ.
Стjхъ: Ўслhшите сі‰, вси2 kзhцы, * внуши1те, вси2 живyщіи по
вселeннэй.
Ґпcлъ ко є3врewмъ, зачaло т}i.
Ґллилyіа, глaсъ в7:
Стjхъ:

ЎстA

првdнагw

поучaтсz

премdрости,

*

и3

љзhкъ

є3гw2

возгlг0летъ сyдъ.
Стjхъ: Зак0нъ бGа є3гw2 въ с®цэ є3гw2, * и3 не зaпнутсz стwпы2 є3гw2.
С™0е є3ђліе t їwaнна, зачaло lє, t полY [главA ‹,№-f7].
Причaстенъ:
Въ пaмzть вёчную бyдетъ првdникъ, * t слyха ѕлA не ўбои1тсz.
Конeцъ дёлу, слaва и3 хвалA бGу!

Свт. Макарије (Соколовић), патријарх Србски – фреска у ман. Будисавци,
метоху Пећске Патријаршије, 17. век; и савремена фреска у крипти споменхрама свт. Саве на Врачару, Београд.

Св. оца нaшег Макaрија (Соколовића), патријaрха Пећског.
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НА ЛИТУРГИЈИ.
Блажен(ств)а од Канонâ светитељâ: Песма 3. и 6.
Прокимен, глас 4:
Уста ће моја говорити премудрост, * и поука срца мога разум.*29
Стих: Почујте ово сви народи, * [по]слушајте сви који живите по
васељени.*30
Апостол: Јеврејима (зач. 318).*31
Алилуја, глас 2:
Стих: Уста праведникâ поучаваће премудрости, * и језик његов
говориће суд.*32
Стих: Закон Бога његовог је у срцу његову, * и неће се спотаћи
стопе његове.*33
Св. Јеванђеље од Јована, зач. 35 од пола [гл. 10,1-9].
Причастен:
У спомену вечном биће праведник, * од зла гласа неће се
уплашити.*34
Крај делу, слава и хвала Богу!

Натпис патријарха Макарија о обнови Пећске патријаршије из 1565. године
(припрата Пећске Патријаршије).
* Пс. 48,4.
* Пс. 48,2.
31* Јевр. 7,26-28; 8,1-2 (зач. 318).
32* Пс. 36,30.
33* Пс. 36,31.
34* Пс. 111,6 и 7.
29
30

СИНАКСАР.*35
Месеца октобра, у 23. [августа, у 30]. дан
– вршимо (с)помен светог и богоносног оца нашег Макарија,
изданка рода Соколовићā,
архиепископа Пећског и патријарха Србског.
Стихови:*36
Као нови Сава, отаџбини се показа:
уистину мудар и даровит, првосветитељ Макарије.

О

Блаженство наследи у векове, по имену своме;
и вечни (с)помен остави, по делима својим.

вај свети муж црквени и уистину
патријарх велики, као неко ново
светило Србског рода заблиста
из Пивског краја, и својим
светитељским
трудовима
и
подвизима просветли све крајеве
отаџбине
своје.
Он
се
најпре
подвизаваше
у
царској
лаври
Хиландарској на Светој гори Атонској,
где пролажаше духовну обуку, и
усхођаше лествицом врлина (ка
савршенству), како би једног дана
донео не малу корист Цркви [на]рода
свога. За патријарха би посвећен 1557. године у богославној Пећској
лаври, и од тада је мудро управљао и добро уређивао целу Србску
Цркву. То му је успевало благовољењем Господњим, а беше и у
* синаксар који је на моју молбу саставио Лазар Љубић 22. авг. 2019. г., биће (ако Бог да)
накнадно преведен на цсл. и доредигован, одн. синхронизован.
36* први стих је Лазарев, а други мој.
35

Синаксар.
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блиском сродству са великим везиром Османског царства Мехмедпашом Соколовићем, с којим се заједно много потруди за [на]род
свој, и издејствова обнову Пећске патријаршије, коју Фанариоти
својим сплеткама беху укинули. Пошто на Порти у Истанбулу,
некада званом Цариград, утврди положај и права Пећског
патријараха, која су била једнака онима које имађаше Цариградски
патријарх, он поче са црквеним препородом у сваком крају где
живљаше Србски хришћански народ на Балкану и шире, утврди
архијерејска седишта и основа нове епархије, тако да их би више од
четрдесет; подизаше, обнављаше и украшаваше цркве и манастире,
међу којима: обитељ у Пећи, метох у Будисавцима и обитељ светог
Николаја Бањског, и снабдеваше их свиме потребним за
богослужбење, а посебно сасудима и књигама. Поверени му народ
пастирствоваше добрим вођењем и речима Јеванђелским, и
редовним богослужењем огради стадо своје од исламске заблуде.
Под своју управу објединивши Србе у Босни и Херцеговини, Рашкој
и Црној Гори, Подунављу, Потисју, Подрављу, Подрињу,
Поморављу, око Вардара, Тимока, Мориша и у северним крајевима
те и у Приморским и неким Бугарским крајевима, он утврди
унутрашње канонско и политичко устројство. Тако би проглашен за
општег оца и учитеља те патријарха свих Србских земаља које су се
нашле под турским робовањем. Добро управљавши свим
повереним му областима и уздигавши побожност православну, пун
светлих дела и дана, он телом поболе и онемоћа, па се зато повуче
са патријаршког престола Пећског око 1571. године; а душом се
упокоји у блаженству светих, и телом се погребе у светој лаври
Патријаршијској почетком септембра 1574. године.*37 И сада,
Господу непосреднији будући, не престаје да надгледа устројство
Цркве Србске, и моли јој за мир и сваки дар небески и милост.
Његовим светим молитвама, Господе Исусе Христе, Сине Божји,
помилуј и спаси нас. Амин.

* видети 1. фусноту.
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П

адом Србске деспотовине разорена је
организација Србске православне
цркве, архијерејски сабори у Пећи
нису се одржавали, а у поглаварству
цркве настала је пауза. Охридска
архиепископија потчинила је у XV веку
само јужне епархије Србске цркве. Када је
Сулејман својим ферманом потчинио
Пећску
патријаршију
Охридској
архиепископији,
„дигао
је
буну
Смедеревски епископ Павле, засео на
архиепископску столицу у Пећи и отказао
послушност Охридској архиепископији“.*39
Несређено стање трајало је све до 1557,
„када је, заузимањем везира Мехмеда
Соколовића, призната била Србска патријаршија и предана на управу
новом патријарху Макарију, брату везира Мехмеда Соколовића“.*40
Из ранијег живота патријарха Макарија није ништа познато. По
једнима, замонашио се у манастиру Милешеви, где је касније постао и
старешином манастара. По другима, био је игуман манастира Хиландара.
Такође није познато како је и када дошао на престо св. Саве. Обично се
узима да је 1557. дошао за патријарха и ово је био највећи и најзначајнији
догађај за Србски народ у време турске владавине. По његовом замашном
раду види се да су га признавале централне турске власти. „Свака област
његовог сложенога и плоднога рада показује човека озбиљног и мудрог,
који добро зна шта хоће. Као патријарх он је сав у освештаним
традицијама своје цркве. Обнављајући Пећску патријаршију он је,
стварно, васпостављао нарушени црквени и канонски поредак у њој онако
какав је он био у Србској цркви у време њезиног пуног цветања. Што се и
у обновљеној Пећској патријаршији трајно очувао и ревносно
примењивао саборни принцип и избегавала самовоља то jе последица
рада патријарха Макарија“.*41
* како написаног житија практично и нема, овде дајемо део из књиге „Српски јерарси од IX до
XX века“ д-ра Саве (Вуковића), еп. Шумадијског, издање Евро – Београд, Унирекс – Подгорица и
Каленић – Крагујевац; 1996. г. стр, 295-297.
39* Јован Радонић, Римска курија и јужнословенске земље од XVI до XIX века, Београд 1950, 156.
40* исто, 157.
41*Др Ђоко Слијепчевић, Историја Српске православне цркве, I, Минхен 1962, 331.
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Поставши патријархом, Макарије је приступио реорганизацији Србске
патријаршије. „Нова патријаршија добила је у своју област све Србске
земље, које су биле под Турцима. Скоро цео Србски народ дошао је тада
под власт Пећске патријаршије ... Сада су, после много векова, Срби у
Босни и старој Рашкој, и Срби у Подрављу, у Подунављу и Потисју, Срби
на Моришу и на Вардару, на Тимоку, Морави и Дрини и у Приморју опет
осетили да су спојени, али не само у државној заједници, која их је
подједнако тиштила, него и у заједници која је била њихова рођена, у
једној организацији која је радила и бринула се за њих, пружала им
духовне хране, наде и утехе“.*42
Обнављајући Пећску патријаршију, Макарије оснива нове епархије са
седиштима у Будиму, Печују, Сегедину, Араду, Темишвару, Вршцу,
манастиру Ораховици, манастиру Рмњу (за Далмацију), а такође и
епархије Самоковску, Тетовску и Машку, о којој се ништа не зна. Отуда
савременици патријарха Макарија и називају „патријархом целе Србске
земље и поморских и северних крајева и осталих“.
Патријарх Макарије добио је од султана повластице које је имао и
цариградски патријарх: управљање црквеном имовином, наплаћивање
црквених дажбина, наслеђивање имовине оних који су умрли без
наследника, потврђивање правила свих еснафских органиација, суђење у
брачним споровима и предметима кривичне природе. Зато се патријарх
Макарије с правом сматрао етнархом Србског народа.
За време патријарха Макарија обновљен је манастир Бања код
Прибоја, Винча код Гроцке и многи други манастири и запустели
парохијски храмови. У манастиру Грачаници и Пећској патријаршији
живописане су припрате, а у манастиру Будисавцима храм.
Патријарх Макарије запамћен је и као велики љубитељ књига.
Сакупљао их је, куповао и другима поклањао. Удахнувши живот
запустелој Пећској патријаршији, патријарх Макарије створио је од ње
одличну организацију у верском и националном погледу, која је
ујединила цео србски народ. На тај начин патријарх Макарије је остварио
духовно јединство србског народа.
У времену између 1570. и 1571. патријарх Макарије се повукао због
болести са свога положаја и патријарашки престо уступио своме
наследнику Антонију. О томе је сачувана и фреска у манастиру Бањи код
Прибоја.
Патријарх Макарије умро је почетком септембра 1574. године.
* Станоје Станојевић, Историја српског народа, Београд 1926, 207-208.
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