
Мцcа декeмвріа, въ з7-й дeнь. 
[Мцcа їyліа, въ д7i-й дeнь.] 

Пaмzть прпdбнагw nц7A  
нaшегw григ0ріа, 

кумани1цкагw чудотв0рца: 
[бhвшагw ґрхіепcкпа,  

р0дствомъ t нeманичей]. 

Тропaрь, глaсъ д7:*1 

удeсъ твои1хъ 
многоподавaніемъ, * џ§е 

григ0ріе, прпdбне, * nби1тель 
кумани1цкую [на лjмэ] прослaвилъ 
є3си2, * и3 притекaющыz съ вёрою къ 
цэлeбнымъ мощeмъ твои6мъ, * 
и3сцэлeньми мн0гими и3 вели1кими 
даровaньми снабдёлъ є3си2. * ў бGа 
и3мёz дерзновeніе, * и3 нaмъ 
чтyщымъ свётлую пaмzть твою2, 
* и3спроси2 ў негw2 вє1ліz и3 бог†тыz 
ми1лwсти. 

Кондaкъ, глaсъ }: 

итіE твоE t чlвBкъ 
[є4сть] бGомъ сокровeнно, * 

но, чудотворeніе всBмъ и3звёстно, 
* нб7оzвлeнне и3 бGопрослaвленне 
чудотв0рче: * џ§е григ0ріе, 
кумани1цкаz похвало2, * непрестaннw 
моли1сz ко гDу њ nби1тели твоeй, * 
и3 њ подвизaющихсz въ нeй. 

                                                 
1* састављено 13. септ. 2017. год. 

МЕСЕЦА ДЕЦЕМБРА, У 7. ДАН. 

[МЕСЕЦА ЈУЛА, У 14. ДАН.]*2 

(С)ПОМЕН ПРЕПОДОБНОГ ОЦА 

НАШЕГ ГРИГОРИЈА,  

КУМАНИЧКОГ ЧУДОТВОРЦА; 

[БИВШЕГ АРХИЕПИСКОПА,  

РОДОМ ОД НЕМАЊИЋА]. 

Тропар, глас 4: 

уд(ес)а твојих многим 

(по)давањем, * оче 

Григорије, преподобни, * обитељ 

Куманичку *на Лиму+ си 

прославио, * и оне који притичу 

(с) вером целебним моштима 

твојим, * исцелењима многим и 

великим дар(ов)има си снабдео. * 

Пред Богом имајућ(и) смелост, * 

и нама који поштујемо светли 

(с)помен твој, * измоли од Њега 

велике и богате милости. 

Кондак, глас 8: 

ивљење твоје од људи је 

Богом с(а)кривено, * но, 

чудотворење свима (по)казано,*3 

* небојављени и 

Богопрослављени чудотворче; * 

оче Григорије, Куманичка 

похвало, * непрестано моли се 

пред Господом за обитељ твоју, * 

и за оне који се подвизавају у њој.

                                                 
2* као дан празновања преподобног помиње се 7. 

децембар (?), а ми додајемо и дан појутарја 

храмовне славе (када би требало да се прославља 

као ктитор) м-ра Куманице – Сабор св. арханг. 

Гаврила (13. јула). 
3* или: потврђено, поуздано, (об) / (про) -јављено, 

посведочено ... 
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