
 

МЕСЕЦА ДЕЦЕМБРА, У 23-ЋИ ДАН. 

* * * 
СПОМЕН СВЕТОГ И БЛАГОВЕРНОГ  

ГОСПОДИНА ЂУРЂА [БРАНКОВИЋА],  

ДЕСПОТА СРБ(Љ)ИМА.  

Мцcа декeмвріа, въ к7г-й дeнь. 
* * * 

Пaмzть с™aгw и3 бlговёрнагw  

гDи1на гю1рьгz [брaнковича],  

дeспота сeрблємъ. 



 

Мц cа декeмвріа, въ к7г-й дeнь. 

предпрaзднство ржcтвA хrт0ва, 
и3 Пaмzть с™aгw и3 бlговёрнагw гDи1на  

гю1рьгz*1 [брaнковича], дeспота сeрблємъ.*2 

[Слyжба с™hхъ десzти2 мyчєникъ кри1тскихъ поeтсz на повечeріи,  

и3ли2 њставлsетсz.] 

На вели1цэй вечeрни. 

Поeмъ: Бlжeнъ мyжъ: №-й ґнтіфHнъ. 

На ГDи, воз€вaхъ: стіхи6ры, на }: 

Предпрaзднства G, глaсъ д7. 
Поd: Ћкw д0блz: 

редпрaзднствєнныz пBсни, * мhсли прaвостію, * хrт0ва рж cтвA 
предвозгласи1мъ: * nц7y бо и3 д¦у сhй равночeстенъ, * за мл cрдіе въ 

нaше њдёzвсz смэшeніе, * и4мать роди1тисz въ виfлеeмэ грaдэ: * 
є3гHже рж cтво2 несказaнное * пaстыріе со ѓгGлы воспёша. 

ъ кmмвaлэхъ возгласи1мъ, * въ пёснехъ воскли1кнемъ: * хrт0во 
kвлeніе показaсz: * пр bр0чєскаz проповBданіz конeцъ пріsша: * 

є3гHже бо пр bрек0ша, * пл0тію чlвёкwмъ kви1тисz, * раждaетсz во 
с™ёмъ вертeпэ, * и3 въ ћслехъ возлегaетъ ћкw nтрочA, * и3 пеленaми 
повивaетсz ћкw мLнецъ. 

                                           
1* деспотово име Ђурађ или Ђурђе је посрбљена варијанта имена Георгије, Ђорђе [Γεώργιος, 

ГеHргій, Georg], које имамо и код осталих народа, а код других словенских народа јавља се као: 

Јури(й), Јурај и сл. У цсл тексту службе га дајемо исписано онако као на средњевековној фресци, 

одн. минијатури: Гю1рьгь. 
2* завршна редакција службе урађена од 9. до 29. дец.. 2022. г. 
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МЕСЕЦА ДЕЦЕМБРА, У 23-ЋИ ДАН.*3 

ПРЕДПРАЗНИШТВО РОЂЕЊА ХРИСТОВА,  

И СПОМЕН СВЕТОГ И БЛАГОВЕРНОГ ГОСПОДИНА  

ЂУРЂА [БРАНКОВИЋА], ДЕСПОТА СРБ(Љ)ИМА.*4 

[Служба св. 10 муч. Кристских се поје на Повечерју,  

или се изоставља.] 

НА ВЕЛИКОМ ВЕЧЕРЊУ. 

Певамо: Блажен (је) човек ... 1. антифон. 

На Господе, завапих ... стихире, на 8: 

Предпразништва 3, глас 4. 

Подобан: Као јуначна ... 

редпразничне песме Христова рођења * исправношћу мисли 

предузгласимо, *  јер Онај који је са Оцем и Духом 

равночастан, * и из милосрђа се у наш састав оденуо, * родиће се у 

граду Витлејему; * Његово неисказиво Рођење * пастири са анђелима 

опевају. 

з кимвале узгласимо, * [и] уз песме ускликнимо, * [јер нам] се 

Христово јављање показа; * пророчке проповеди крај добише, 

* јер Онај [за] кога прорекоше * да ће се у телу људима јавити, * рађа 

се у светој пећини, * и у јаслама лежи као одојче, * и пеленама се 

[пре]повија као Дет(енц)е. 

                                           
3* деспот Ђурађ се упокојио у навечерје празника Рођења Христовог 24. децембра 1456. године; 

али због последовања тзв. Царских часова и Литургије која почиње вечерњем (богослужењем 

следећег дана, тј. Божића), службу му пребацујемо на претходни дан. 
4* понегде се по оцу назива и Вуковићем, као што се нпр. деспот Стеван назива Лазаревићем. 
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~ 3 ~    Мцcа декeмвріа, въ к7г-й дeнь 

иfлеeме, ўгот0висz, * є3дeме, нhнэ tвeрзисz: * роди1ти всес™az 
и4детъ, * нб7сA да веселsтсz, * да и3грaютъ чlвёцы: * въ ћслехъ 

жи1знь, въ вертeпэ богaтый, * прих0дитъ мн0жества рaди млcти, * 
нищетY ґдaмову воспріи1мъ, * кромЁ преложeніz и3 смэшeніz. 

И# с™aгw є7, глaсъ т0йже. 
По d: Ћкw д0блz:*5 

а земли2 д0брэ владётельствующа, * и3 держaвою сeрбскою 
правопрaвzща, * гю1рьгz, сhна в0лкова и3 сестри1чища стефaнова, * 

дeспота бlговёрнэйша и3 бlгочcти1вэйша: * днeсь, q! с™олю1бцы, * 
пріиди1те достод0лжнw восхвaлимъ * и3 пёсньми бlголёпными прослaвимъ, 
* т0й бо є4сть нaмъ бlгопохвалeніе * и3 р0да сeрбскагw возвышeніе. 

а земли2 слaву бGоизбрaнныхъ получи1вша * и3 добродётельми пaче 
бlгор0дствіемъ возсіsвша, * гю1рьгz, пот0мка с™ор0дныхъ и3 

начaльника с™hхъ, * дeспота правовёрнэйша и3 бlгоразyмнэйша, * днeсь, 
q! празднолю1бцы, * пріиди1те по могyществу возвели1чимъ * и3 пёньми 
бlгокр0йными воспои1мъ, * т0й бо є4сть нaмъ крёпкое ўтверждeніе * и3 
правовёріz хrтіaнскагw бlгозаступлeніе. 

а земли2 t чlвёцэхъ возвhшена * и3 вэнцeмъ владётельскимъ 
ўкрашeна, * гю1рьгz, ўб0гихъ прибёжище и3 ск0рбныхъ ўкрhтіе, * 

дeспота щeдрэйша и3 мл cрднэйша: * днeсь, q! бGолю1бцы, * пріиди1те по 
достоsнію почествyимъ * и3 славопёньми бlгопёсненными ўбlжи1мъ, * 
т0й бо є4сть нaмъ хrтіaнскагw правожитіS настaвникъ * и3 правослaвнагw 
и3сповёданіz поб0рникъ. 

                                           
5* писање стихира започето 4. нов. 2019. г. 

В 

Н 

Н 

Н 



С™aгw и3 бlговёрнагw гDи1на гю1рьгz [брaнковича], дeспота сeрблємъ.  ~ 4 ~ 
 

итлејеме, уготови се, * Едеме, сада се отвори; * [јер] Свесвета 

иде да роди; * небеса да се веселе *  [и] људи да играју; * Живот 

је у јаслама, * [а] Богати у пећини, * [Он] долази по обиљу милости, * 

Адамову ништавност примајућ(и), * [божанством] неизмењен и 

[природама] несливен. 

И светога 5, глас исти. 

Подобан: Као јуначна ... 

а земљи добро владајућег * и државом Србском прав[ил]но 

управљајућег, * Ђурђа, сина Вукова и сестрића Стеванова, * 

деспота најблаговернијег и најблагочестивијег; * данас, о! 

светољубци, * ходите достојно дуга усхвалимо * и песмама 

благољепним прославимо, * јер нам је он добра похвала * и [на]рода 

Србског узвишење. 

а земљи славу богоизабраних добившег * и врлинама више 

него благородством засијавшег, * Ђурђа, потомка светородних 

и зачетника светих,*6 * деспота најправовернијег и 

најблагоразумнијег; * данас, о! празникољубци, * ходите по 

могућности узвеличајмо * и певањима доброкројним опевајмо, * јер 

нам је он моћно утврђење * и правоверја хришћанског добра 

заштита. 

а земљи између људи узвишеног*7 * и венцем владарским 

украшеног, * Ђурђа, убогих прибежиште и невољних 

склониште, * деспота најдарежљивијег и најмилосрднијег; * данас, о! 

богољубци, * ходите по достојности почаствујмо * и славопојима 

благопесменим ублажимо, * јер нам је он хришћанског правоживља 

наставник * и православног исповедања бранитељ. 

                                           
6* деспот Ђурађ је пореклом (по мајци Мари, кћери кнегиње Милице, чије је прадеда преп. 

Давид – син кнеза Вукана, сина Немањиног) и настављач светородне лозе Немањића, и зачетник 

нове светородне лозе Бранковића: син му св. деспот Стефан слепи, његова жена преп. Ангелина, 

њихови синови: св. деспоти Јован и Ђорђе – архиеп. Максим. 
7* Пс. 88,20. 
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~ 5 ~    Меcеца децемра, у 23-ћи дан 

 

 

И$ны стіхи6ры с™aгw, глaсъ є7. 
Поd: Рaдуйсz, п0стникwвъ:*8 

aдуйсz, главо2 мmропомaзаннаz, * сокр0вищнице добродётели 
неизчерпaемаz: * слaвнагw грaда смeдеревскагw строи1телю * и3 

цRквей б9іихъ ўкраси1телю, * ўб0гихъ питaтелю и3 њби1димыхъ 
защи1тителю, * правовёріz ревни1телю и3 бlгочcтіz храни1телю, * нрaвwвъ 
бlги1хъ начертaніе и3 ви1тzжескіz д0блести под0біе, * бlгоoбрaзнw бо 
житіE своE пожи1лъ є3си2 * и3 во с™hхъ пот0мъ престaвилсz є3си2: * съ 
ни1миже не престaй молsсz хrтY бGу * њ є4же даровaтисz нaмъ ми1ру и3 
вeліей млcти. 

aдуйсz днeсь, всS землE сeрбскаz, * и3 весели1тесz, вс‰ nкрє1стнаz 
подун†йскаz: * смeдеревскій грaде дверeй свои1хъ tвeрзи, * 

мн0жєства же бlгоговёйныхъ стецhтесz * прослaвимъ бlговёрнаго 
дeспота сeрбскаго гю1рьгz, * бGомyдраго земли2 ўправи1телz * и3 велёній 
б9іихъ бlгосоверши1телz, * заблyждшихъ и3справи1телz и3 
правошeственныхъ воспитaтелz, * сeрбскаго р0да бlгопохвалeніе * и3 всегw2 
правослaвіz бlгоукрашeніе. * томY пом0лимсz, сицєвaz гlг0люще: * q! 
дeспоте с™е, * не престaй молsсz ко гDу њ нaсъ.  

Слaва, глaсъ G: 

кw поб0рника правослaвіz всеизрsдна, * и3 возбрaнника њ и4стинэ 
непостhдна, * дародaтелz щeдра и3 nц7A бlгоутр0бна, * владётелz 

бGомyдра и3 к0рмчіz и3скyсна, * сквозЁ треволнeніе сегw 2 мjра нaсъ 
провeдша, * и3 ко пристaнищу неwбуревaему нaсъ настaвльша, * 
прославлsетъ тS цRковь людeй твои1хъ, * дeспоте гю1рьге всебlжeнне: * ко 
сп7сeнію приводsщи хrтоимeнное стaдо твоE, * ўкрэплsема правовёрными 
наставлє1ніи твои1ми, * и3 наставлsема бlгоразyмными и3справлє1ніи 
твои1ми: * но, и3мёz дерзновeніе ко гDу, * моли1сz во є4же и3збaвитисz 
нaмъ всsкагw и3скушeніz, * и3 спод0битисz нaмъ вёчнагw сп7сeніz.  

И# нhнэ, предпрaзднства, глaсъ т0йже: 

                                           
8* ове две стихире дописане 11. нов. 2021. г. 
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Св. и благоверног господина Ђурђа (Бранковића), деспота Срб(љ)има.  ~ 6 ~ 

 

Друге стихире светог, глас 5. 

Подобан: Радуј се, испосника ... 

адуј се, главо миропомазана, * скривнице врлине неизцрпна; * 

славног града Смедеревског стројитељу * и цркви Божијих 

украситељу, * убогих хранитељу и ојађених заштитниче, * правоверја 

ревнитељу и побожности чувару, * обичаја добрих слико и витешког 

јунаштва прилико, * јер си племенито живот свој поживео * и међу 

свете си се потом преставио; * с њима не престај да се молиш Христу 

Богу * да нам се дарује мир и велика милост. 

адуј се данас, сва земљо Србска, * и веселите се, сва окоља 

Подунавска; * Смедеревски граде капије своје отвори, * а 

мноштвā добро верујућих стеците се * да прославимо благоверног 

деспота Србског Ђурђа, * богомудрог земље управитеља * и 

заповести Божијих доброг извршитеља, * заблуделих исправитеља и 

правоходних васпитача, * Србског [на]рода добру похвалу * и свег 

Православља добри украс. * Њему се помолимо, ов(ак)о говорећ(и): 

* О! деспоте свети, * не престај да се молиш пред Господом за нас.  

Слава ... глас 3: 

ао бранитеља Православља свеизврсног, * и борца за истину 

непостидног, * дародавца издашног и оца сажаљивог, * 

владара богомудрог и крманоша вештог, * који нас кроз триталасје 

овог света проведе, * и ка пристаништу небурном упути; * 

прославља те Црква народа твога, * деспоте Ђурђе свеблажени; * ка 

спасењу приводећ(и) Христоимено стадо твоје, * укрепљавана 

правоверним наставама твојим, * и упућивана благоразумним 

управљањима твојим; * но, имајућ(и) смелост пред Господом, * моли 

се да се избавимо сваког искушења, * и да се удостојимо вечног 

спасења.  

И сада ... Предпразништва, глас исти: 
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~ 7 ~    Мцcа декeмвріа, въ к7г-й дeнь 
 

 

lгоукраси1сz, виfлеeме, * tвeрзесz бо є3дeмъ: * гот0висz, є3vфрafо, 
* њбновлsетсz бо ґдaмъ и3 є4vа съ ни1мъ: * клsтва бо разори1сz, 

сп7сeніе мjру процвэтE, * и3 дyшы првdныхъ ўкрашaютсz: * ћкw дaръ 
дарон0сіz, вмёстw мЂра пёніе приносsще, * сп7сeніе душeвное, и3 нетлёніе 
пріeмлюще. * сe бо, въ ћслехъ возлежaй, * предповелэвaетъ пэснопёніе 
д¦0вное совершaти вопію1щымъ непрестaннw: * гDи, слaва тебЁ. 

Вх0дъ. Прокjменъ днE. 

И# чтє1ніz три 2, цRє1мъ. 

При1тчей чтeніе [к7є,в7-з7]: 

лaва б9іz крhетъ сл0во, слaва же царeва почитaетъ повелBніz 
є3гw2. [G] Нeбо высоко2, землs же глубокA: с®це же царeво 
неwбличи1тельно. [д7] Кyй неискушeнное сребро2, и3 њчи1ститсz чи1сто 

всE. [є7] Ўбивaй нечести6выz t лицA царeва, и3 и3спрaвитсz въ прaвдэ 
пrт0лъ є3гw2. [ѕ7] Не горди1сz предъ лицeмъ царeвымъ и3 на мёстэ си1льныхъ 
не стaни: [з7] лyчше бо ти2 є4сть, є3гдA речeтъ: взhди ко мнЁ: нeжели 
смири1тисz тебЁ предъ лицeмъ си1льнагw. 

Цaрствъ пeрвыхъ чтeніе [к7ѕ,д7i-к7д]: 

оз€вA давjдъ къ лю1демъ, и3 ґвени1ру речE гlг0лz: не tвэщaеши 
ли, ґвени1ре; И# tвэщA ґвени1ръ и3 речE: кто2 ты2 є3си2 зовhй мS; 

[є7i] И# речE давjдъ ко ґвени1ру: не мyжъ ли є3си2 ты2; и3 кто2, ћкоже 
ты2, во ї}ли; и3 почто2 не храни1ши господи1на твоегw 2 царS; ћкw вни1де 
є3ди1нъ t людjй ўби1ти господи1на твоего2 царS: [ѕ7i] и3 не блaго сіE (ѕэлw2), 
є4же сотвори1лъ є3си2: жи1въ гDь, ћкw сhнове смeрти вы2, не хранsщіи 
г0спода своего2 царS хрістA гDнz: и3 нhнэ ви1ждь, гдЁ є4сть копіE царeво и3 
сосyдъ воднhй, ±же бёша при главЁ є3гw2; [з7i] И# познA саyлъ глaсъ давjдовъ 
и3 речE: тв0й ли глaсъ сeй, чaдо давjде; И# речE давjдъ: ѓзъ рaбъ тв0й, 
г0споди царю2. [}i] И# речE давjдъ: почто2 г0ниши рабA твоего2, г0споди царю2; 
ћкw что2 (ти2) согрэши1хъ; и3 кaz њбрётесz во мнЁ непрaвда; [f7i] и3 нhнэ 
да послyшаетъ госп0дь м0й цaрь гlг0лwвъ рабA своегw 2: ѓще бGъ 
поwщрsетъ тS на мS, да бyдетъ бlгов0нна жeртва твоS: ѓще же сhнове 

Б 

[к7є,в7]С 

[к7ѕ,д7i] В 
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епо се украси, Витлејеме,* јер се отвори Едем; * [у]готови се, 

Евфрато, * јер се обнавља Адам и Ева с њиме; * јер се клетва 

разори, спасење свету процв(ет)а, * и душе праведних се украшавају; 

* као дар се доноси спасење душе(вно), * уместо мир(ис)ậ пој 

приносећ(и), * и нетрулежност примајућ(и). * Јер ево, Онај који у 

јаслама лежи, * унапред заповеда песмопој духовни да се савршава 

непрестано кличућ(и): * Господе, слава Т(еб)и! 

Вход. Прокимен дана. 

И три читања, царевима.*9 

Читање из Мудрих изрека Соломонових [25,2-7]:*10 

лава је Божја да је ствар скривена, а слава царева да се ствар 

истражује. [3] Висина неба, дубина земље и срце цареване 

могу се измерити. [4]  Кад се уклони нечистоћа из сребра, 

успева златару дело. [5] Кад се уклони зликовац од цара, тад се 

правдом учвршћује престо његов. [6]  Не узвисуј се пред царем и 

немој стајати на месту великаша. [7] Боље је да ти се каже: „Помери се 

навише” него да те понизе пред великашима које гледаш. 

Читање из 1. књиге Самуилове [26,14-24]: 

ада Давид викну војску и Авенира, сина Нировог, 

говорећи: „Зар се не одазиваш, Авенире?” Авенир 

одговори и рече: „Ко си ти да узнемираваш цара?” [15] 

Давид рече Авениру: „Ниси ли ти човек? Ко је као ти у Израиљу? 

Зашто ниси чувао цара, господара свога? Један из народа је сишао 

до вас да убије цара, господара твога. [16] Није добро како си радио. 

Тако жив био Господ, заслужили сте смрт јер нисте чували 

господара свога, помазаника Господњег. Сад погледај где су копље 

царево и чаша за воду са узглавља његовог.” [17] Тада Саул препозна 

глас Давидов и рече: „Је ли то твој глас, сине Давиде?” Давид 

одговори: „Мој је глас, царе, господару мој.” [18] Потом рече: „Зашто 

господар мој прогони слугу свога? Шта сам учинио? Каква је кривица 

                                           
9* избор Паримија према издању: Слyжба џбщаz бlговёрному царю2 и3ли2 кнsзю, Русский 

Служитель, Санкт-Петербург, 2012. 
10* за текст паримијā на србском језику кориштен нови превод са хебрејског изворника 

протојереја-ставрофора проф. д-ра Драгана Л. Милина из 2020. г. (дугогодишњег професора 

Старог завета и Хебрејског језика на ПБФ-у у Београду). 

Л 

[25,2] С 

[26,14] Т 

https://drive.google.com/drive/folders/18KgZyNeSCfG6Mhyfkn5Ds072PtnYH9oC
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чlвёчестіи, пр0клzти сjи предъ гDемъ, ћкw и3згнaша мS днeсь не 
ўтверди1тисz въ жрeбіи гDни, гlг0люще: пойди2, раб0тай богHмъ чужди6мъ: 

[к7] и3 нhнэ да не падeтъ кр0вь моS на зeмлю предъ лицeмъ гDнимъ, ћкw 
и3зhде цaрь ї}левъ и3скaти души2 моеS, и3 г0нитъ ћкоже нощнhй врaнъ по 
горaмъ. [к7а] И# речE саyлъ: согрэши1хъ: возврати1сz, чaдо давjде, ћкw ктомY 
не сотворю1 ти ѕлA, занE честнA душA моS предъ nчи1ма твои1ма въ дeнь 
сeй: безyмнw сотвори1хъ, и3 погрэши1хъ мн0гw ѕэлw2. [к7в] И# tвэщA давjдъ 
и3 речE: сE, копіE царeво, да пріи1детъ џтрокъ є3ди1нъ и3 в0зметъ є5: [кг7] и3 гDь 
да возврати1тъ коемyждо по прaвдэ є3гw 2 и3 по вёрэ є3гw 2: ћкоже предадE 
тz гDь днeсь въ рyцэ мои2, и3 не восхотёхъ нанести2 руки2 моеS на хрістA 
гDнz: [к7д] и3 сE, ћкоже возвели1чисz душA твоS днeсь во џчію моє1ю, тaкw 
да возвели1читсz душA моS предъ гDемъ, и3 да покрhетъ мS и3 и4зметъ 
мS t всsкіz печaли. 

Цaрствъ вторhхъ чтeніе [з7,№-ѕ7i]: 

hсть є3гдA сsде цaрь въ домY своeмъ, и3 гDь ўнаслёди є3го2 
w4крестъ t всёхъ врагHвъ є3гw2 њкрeстныхъ, [в7] и3 речE цaрь къ 
наfaну прbр0ку: сE, нhнэ ѓзъ живY въ домY кeдровэмъ, ківHтъ 

же б9ій стои1тъ посредЁ ски1ніи. [G] И# речE наfaнъ къ царю2: вс‰ є3ли6ка сyть 
въ сeрдцы твоeмъ, и3ди 2 и3 твори 2, ћкw гDь съ тоб0ю. [д7] И# бhсть въ нощи 2 
т0й, и3 бhсть сл0во гDне къ наfaну, гlг0лz: [є7] и3ди2 и3 рцы2 рабY моемY 
давjду: сі‰ гlг0летъ гDь: не ты2 сози1ждеши мнЁ д0мъ, є 4же њбитaти 
мнЁ: [ѕ 7] ћкw не њбитaхъ въ домY, t негHже днE и3звед0хъ сhны ї}лєвы 
и3зъ земли 2 є3гЂпетскіz до днE сегw2, но бёхъ ходS во њбитaлищи и3 въ 
кyщи, [з7] во всёхъ и3дёже хождaхъ во всeмъ ї}ли: ѓще гlг0лz гlг0лахъ ко 
є3ди1ному колёну ї}леву, є3мyже заповёдахъ пасти 2 лю1ди мо‰ ї}лz, 
гlг0лz: почто 2 не создaсте ми2 д0му кeдрова; [}] и3 нhнэ сі‰ речeши рабY 
моемY давjду: си 1це гlг0летъ гDь вседержи 1тель: поsхъ тS t пaжити 
џвчіz на властели 1нство лю 1демъ мои6мъ ї}лю, [f7] и3 бёхъ съ тоб0ю во 
всёхъ, ѓможе ходи 1лъ є3си 2, и3 и3скорени 1хъ вс‰ враги 2 тво‰ t лицA твоегw2, 
и3 сотвори 1хъ тS и3мени1та по и4мени вели 1кихъ и5же на земли2, [‹] и3 положY 
мёсто лю 1демъ мои 6мъ ї}лю, и3 насаждY и5хъ, и3 вселsтсz њ себЁ сaми, и3 не  

[з7,№] Б 



Св. и благоверног господина Ђурђа (Бранковића), деспота Срб(љ)има. ~ 10 ~ 

 

у  руци  мојој?  [19]  Сада  саслушај,   царе,господару мој, речи слуге 

свога. Ако те Господ подиже на мене, нека му је угодна жртва. Ако су 

људи, нека су проклети, јер су ме прогнали сада да не бих имао 

удела у наследству Господњем. Они ми говоре: ‘Иди, служи другим 

боговима!’ [20] Сада, нека не падне крв моја на земљу далеко од лица 

Господњег. Јер цар Израиљев је изашао да лови буву једну, као кад 

ко лови јаребицу у планини.” [21] Тада Саул рече: „Погрешио сам. 

Врати се, сине мој, Давиде, јер ти нећу више чинити зло. Мој живот 

је данас био вредан у твојим очима. Ево, лудо сам радио и веома сам 

погрешио.” [22] Давид одговори и рече: „Ево копља царевог! Нека 

дође неко од момака и нека га узме. [23] Господ ће платити сваком по 

правди његовој и по верности његовој. Данас те је Господ био предао 

у руке моје, али нисам хтео да подигнем руку своју на помазаника 

Господњег. [24] Ево, као што је данас живот твој био вредан у очима 

мојим, тако нека живот мој буде вредан у очима Господњим. Нека 

ме избави из сваке невоље.”  

Читање из 2. књиге Самуилове [7,1-16]: 

ар се настани у свом двору, а Господ му даде мир са свим 

непријатељима унаоколо. [2] Тада цар рече пророку Натану: 

„Погледај! Ја седим у двору од кедровине, а ковчег Божји 

почива под шатором.” [3] Натан рече цару: „Све што ти је на срцу 

уради јер је Господ с тобом.” [4] Међутим, те ноћи дође реч Господња 

Натану говорећи: [5] „Иди и кажи слуги моме Давиду. Овако говори 

Господ: ‘Зар хоћеш да ми градиш дом да у њему боравим? [6] Нисам 

боравио у кући откад сам извео синове Израиљеве из Египта до 

данас, него сам ишао под шатором и у стану. [7] Док сам ишао свуда 

са свим синовима Израиљевим, да ли сам неком од вођа 

Израиљевих, којима сам заповедио да напасају народ мој Израиљ, 

рекао: Зашто ми не саградите кућу од кедровине?’ [8] Сада кажи 

слуги моме Давиду. Овако говори Господ Саваот: ‘Ја сам те узео из 

овчијег тора да будеш вођа народу мом Израиљу. [9] Био сам с тобом 

куд год си ишао. Истребио сам пред тобом све непријатеље твоје. 

Учинићу да ти име буде велико као оним највећим на земљи. [10] Дао 

сам народу своме Израиљу место, поставио сам га да борави и да се 

не узнемирује, нити да га зликовци муче као раније [11] кад сам 

поставио судије над народом својим Израиљем. Смирио сам те од 

[7,1] Ц 
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попекyтсz ктомY: и3 не приложи1тъ сhнъ непрaвды њби1дэти и5хъ, ћкоже 
и3спeрва, [№i] и3 t днjй въ нsже постaвихъ судіи6 въ лю1дехъ мои1хъ во ї}ли: и3 
ўпок0ю тS t всёхъ вр†гъ твои1хъ: и3 возвэсти1тъ ти2 гDь, ћкw 
сози1ждеши д0мъ є3мY: [в7i] и3 бyдетъ є3гдA и3сп0лнzтсz днjе твои2, и3 
ќснеши со nтцы6 твои1ми, и3 возстaвлю сёмz твоE по тебЁ, и4же бyдетъ 
t чрeва твоегw 2, и3 ўгот0влю цaрство є3гw2: [Gi] т0й сози1ждетъ д0мъ 
и4мени моемY, и3 ўпрaвлю пrт0лъ є3гw 2 до вёка: [д7i] ѓзъ бyду є3мY во 
nтцA, и3 т0й бyдетъ ми2 въ сhна: и3 ѓще пріи1детъ непрaвда є3гw 2, и3 њбличY 
є3го2 жезл0мъ мужeй и3 ћзвами сынHвъ чlвёческихъ: [є7i] мл cти же моеS 
не tстaвлю t негw 2, ћкоже tстaвихъ t тёхъ, и5хже tстaвихъ t лицA 
моегw2: [ѕ7i] и3 вёренъ бyдетъ д0мъ є3гw 2 и3 цaрство є3гw 2 до вёка предо 
мн0ю: и3 пrт0лъ є3гw 2 бyдетъ и3спрaвленъ во вёкъ. 

На літjи: стіхи1ра предпрaздства глaсъ ѕ7. 
Поd: ЃгGльскіz пред8иди1те си6лы: 

ред8wпредэлeнное nц7eмъ прeжде вBкъ, * и3 предпроповёданное 
пр bрHки въ послBднzz, * тaинство kви1сz, * и3 бGъ вочlвёчисz, * 

пл0ть пріeмъ t дв7ы, * зи1ждетсz несоздaнный в0лею, сhй бывaетъ, * цRь 
ї}левъ * хrт0съ прих0дитъ. 

И# стіхи6ры с™aгw, глaсъ д7: 

ріиди1те днeсь, q! празднолю1бныхъ совокуплє1ніz, * хrт0во рж cтво2 
предпрaзднующе, * соберeмсz во сщ7є1нныz хрaмы: * и3 прослaвимъ 

кwнстантjну новопод0бника, * дeспота и3 гDи1на сeрбскагw гю1рьгz: * кrтъ 
правовёріz выс0кw водрузи1вша, * и3 лю1ди сво‰ t кривовёріz сохрaнша: * 
бGодaнною держaвою д0брэ владётельствуz, * и3 врученнымъ достоsніемъ 
бlгоуправлsz: * нищихъ всегдA воспоминaz, * и3 скорбsщихъ вhну 
помогaz. * подъ щи1тъ заступлeній є3гw 2, * въ бэдaхъ бlгонадeжднэ 
притекaюще: * воздви1гша нaмъ того2, гDа, * и3 во с™hхъ свои1хъ ди1вна, * 
бlгодaрными пэснопBніи славосл0вимъ.                                                    Глaсъ є7: 

П 

П 
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свих непријатеља твојих. Господ ти јавља да ће ти учврстити дом. [12] 

Кад се наврше дани твоји и починеш код отаца својих, подићи ћу 

потомка после тебе, који ће бити од твог тела, и утврдићу царство 

његово. [13] Он ће саградити дом имену мом и утврдићу царство 

његово довека. [14] Ја ћу му бити отац, а он ће ми бити син. Ако шта 

погреши, казнићу га прутом људским и ударцима синова људских. 

[15] Међутим, милост моја неће се удаљити од њега као што сам је 

удаљио од Саула, којег сам уклонио испред тебе. [16] Дом твој и 

царство твоје биће постојани пред тобом заувек, а престо твој 

учвршћен довека.’” 

На Литији: стихира Предпразништва, глас 6. 

Подобан: Анђелске силе предходите ... 

напред одређена Оцем пре век(ов)а * и унапред проповедана 

пророцима, * у последња [времена] тајна се јави * и Бог се 

очовечи, * тело примивши од Дјеве, * сазд(ав)а се Несаздани по 

[Својој] вољи, * Онај који јесте, [човек] постаје, * Цар Израилов, * 

Христос долази. 

И стихире светога, глас 4:*11 

одите данас, о! празникољубних скупине, * Христово Рођење 

предпразнујућ(и), * саберимо се у свештене храмове; * и 

прославимо Константину новог подобникâ, * деспота и господина 

Србског Ђурђа; * који Крст првоверја високо уздиже, * и народ свој 

од кривоверја сачува; * богоданом државом добро владајућ(и), * и 

урученим [му] наслеђем добро управљајућ(и); * сиротих се вазда 

опомињућ(и), * и невољне једнако помажућ(и). * Под штит 

заступањā његових, * у бедама благонадеж(д)но притичућ(и): * 

Господа, који нам га подиже, * и у светима Својим дивног, * 

благодарним песмопојима славословимо.                                  Глас 5:*12 

                                           
11* састављена 25. септ. 2020. г. 
12* састављена накнадно 15. дец. 2021. г. 

У 

Х 
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озсіS нaмъ днeсь преслaвнаz пaмzть * бlговёрнэйшагw дeспота 
сeрбскагw гDи1на гю1рьгz, * пріиди1те u5бо q! празднолю1бніи соб0ри, * 

мірстjи и3 монaшестіи ли1цы собери1тесz: * похвалY томY дост0йную 
возносsще * во бlгопaмzтный дeнь ўспeніz є3гw2, * и4же є4сть въ дeнь 
предпрaзднства ржcтвA хrт0ва: * возрaдуемсz и3 возвесели1мсz * труды2 
є3гw2 и3 п0двиги воспоминaюще, * и3 вёрэ є3гw2 и3 бlгодэsніємъ 
послёдующе, * сeй бо на земли2 бGобоsзненнw и3 правовёрнw поживE, * 
нhнэ же на нб7си2 дyхомъ весели1тсz съ првdными: * ћкw млcтивый nтeцъ 
нaсъ, ч†дъ свои1хъ, назирazй, * и3 t бёдъ и3 скорбeй, мlтвами свои1ми, 
нaсъ и3збавлszй.                                                Глaсъ ѕ7: 

ріиди1те u5бо вси2 бGос0бранніи, * ли1къ прaзднственный состaвимъ: * 
t ґрхіерeйствующихъ и3 начaльствующихъ, * монaшествующихъ и3 

мjрствующихъ, * жи1телей бlгознамени1тагw грaда смeдеревскагw, * и3 t 
всегw2 хrтоимени1тагw р0да сeрбскагw: * и3 рyцэ свои2 воздви1гнемъ къ 
млcтивому бGу, * и3 вседyшнэ молsщесz, возопіи1мъ є3мY: * чlвэколю1бче 
вLко, въ потрeбное врeмz дaвый нaмъ * сего2 д0блественнаго и3 свётлаго 
гDи1на гю1рьгz, * сотвори2 и3 нaмъ бhти съ ни1мъ * и3дёже присэщaетъ 
свётлость лицA твоегw2, * веселsщи t вёка вс‰ бlгоуг0дники тво‰, * 
впи6санныz въ твоeй кни1зэ животA, * и3 пребывaющыz въ рaйскихъ 
селeніихъ * рaдующесz съ твои1ми с™hми. * молsщесz њ сeмъ, и3 и3мyще 
по нaсъ * таковA м0щна предстaтелz и3 бlгопріsтна къ бGу мlтвенника, 
* да и3 мы2, мlтвами є3гw2, спод0бимсz воспріsтіz потрeбующихъ.  

Слaва, глaсъ }: 

 чудесE стрaшнагw * ўжE чyднэйшагw же глaса: * тишaйшагw и3 
превысочaйшагw * и3 во всёхъ бlгопоучeнэшагw. * q! гDи1не м0й 

с™hй и3 соб0рнэшій львE, * сE нhнэ молчи1ши си1це * и3 не и3спущaеши 
медот0чнагw ти2 глaса супрyжницэ твоeй, * нaшей же свэтлёйшей гп cжЁ 
и3 дeспотицэ, * превозжделBннымъ и3 сладчaйшымъ ти2 чaдwмъ, * и3 
вёрнэйшымъ ти 2 и3 ближaйшымъ слугaмъ. * кaкw сіE сотвори 1сz, рцы 2 
нaмъ, * q! бж cтвеннэйшаz и3 сщ 7eннэйшаz главо 2; * є4й, речE, сE ўстHмъ  
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асија нам данас преславни спомен * најблаговернијег деспота 

Србског господина Ђурђа, * ходите стога о! празникољубни 

сабори, * световни и монашки зборови саберите се; * похвалу му 

достојну узносећ(и) * у благоспомени дан уснућа његова, * који је у 

дан предпразништва Рођења Христова; * радујмо се и веселимо се * 

трудова се његових и подвига опомињућ(и), * и вери његовој и 

доброчинствима последујућ(и), * јер он на земљи богобојажљиво и 

правоверно поживе, * а сада се на небесима духом весели са 

праведни[ци]ма; * као милостиви отац на нас, чеда своја, 

погледајућ(и), * и од беда и невоља нас, молитвама својим, 

избављајућ(и).                                                                                      Глас 6:*13 

одите дакле сви Богом сабрани, * збор празнични саставимо: * 

од архијерејствујућих и началствујућих, * монахујућих и 

световних, * житељā благознаменитог града Смедеревског, * и од свег 

христоименитог [на]рода Србског; * и руке своје уздигнимо к 

милостивом Богу, * и сведушно се молећ(и), завапимо Му: * 

Човекољубиви Владико, који си нам у потребно време дао * овог 

јуначног и светлог господина Ђурђа, * учини да и ми будемо с њим * 

тамо где (се) светли светлост лица Твога, * веселећ(и) од [памти]века 

све благоугоднике твоје, * који су записани у Твојој Књизи живота, * 

и пребивају у рајским насељима, * радујућ(и) се са Твојим светима. * 

Молећ(и) се за ово, и имајућ(и) уза сē * оваквог моћног заступника и 

добро примљеног пред Богом молитвеника, * да се и ми, молитвама 

његовим, удостојимо примања потребног.                      Слава ... глас 8: 

 чуд(ес)а страшног, * и још чуднијег гласа, * најтишег и 

најузвишенијег, * и у свему најблагопоучнијег. * О! господине 

мој свети и најсаборнији лаве, * ево сада ћутиш тако * и не 

испушташ медоточног ти гласа супружници твојој, * а нашој 

најсветлијој госпођи и деспотици, * многожељеним и најслађим ти 

чедима, * и највернијим ти и најближим слугама. * Како се ово 

учини, реци нам, * о! најбожанственија и најсвештенија главо? * Да, 

рече, ево устима мојим ћутим и језиком не проговарам, * а познато 

                                           
13* за састављање ове Литијске стихире и Литијског славника делом је послужило „Надгробно 

слова (Тужбалица)“ непознатог Смедеревца: Љ. Стојановић, Стари српски хрисовуљи, акти, 

биографије, летописи, типици, поменици, записи и др. II. Биографије и похвале, 7. Тужбалица 

над Ђурђем Бранковићем, Споменик СКА, III, Београд 1890, стр. 90-92. 
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мои6мъ молчY и 3 kзhкомъ не провэщaю, * kвлє1нна же сyть вс‰ првdному 
судіи2 и 3 бGу моемY, сіE повелёвшу, * землeннымъ бо и3 тлённымъ 
њбложeнъ є4смь тёломъ, * но не молчY дyхомъ нhнэ, ўжE рaдуюсz, * 
мhсленнэ прикасazсz гDу бGу моемY є3ли1ко сіE возм0жно, * и3 њ свои1хъ 
ми2 и 3 любeзныхъ мои1хъ вhну молsсz: * во є4же побёды надъ всёми 
враги2 и3 супостaты * на всsкое врeмz даровaтисz и5мъ.  

И# нhнэ, предпрaзднства [з bрaт cова], глaсъ т0йже: 

aкw гlг0летъ гDь: * сE грzдY на џблацэ лeгцэ сэдS, * и3 вс‰ 
пис†ніz њ себЁ и3сполнsz: * во ўтр0бу приснодв7ственную 

вмэщazсz, * и3 дв7у дв7ою и3 по ржcтвЁ њставлsz: * вс‰ н0во творS, * и3 
пріsтно лёто гDне возвэщaz: * дeнь прaвєднымъ воздаsніz, * на земли2 
ўмирeніz * и3 въ чlвёцэхъ бlговолeніz. * грzдhй въ вертeпэ роди1тисz t 
дв7ы, * гDи, слaва ти2. 

На стіх0внэ: стіхи6ры предпрaзднства, глaсъ №. 
По d: Всехвaльніи м§ницы: 

езмёрнаz мyдрость б9іz, * д0мъ себЁ пaче ўмA t дв7ы создA 
хrт0съ, * и3 х0щетъ въ вертeпэ и3 ћслехъ безсловeсныхъ * пл0тію 

роди1тисz пaче смhсла. 

Стjхъ: БGъ t ю4га пріи1детъ, * и3 с™hй и3зъ горы2 приwсэнeнныz чaщи. 

ви1лсz є3си2 прbр0кwмъ, хrтE, * ћкw м0щно бЁ ви1дэти тS, 
зижди1телz: * въ послёднихъ же временaхъ всBмъ показaлсz є3си2 

чlвёкwмъ, * во грaдэ виfлеeмэ, чlвёкъ бhвъ. 

Стjхъ: ГDи, ўслhшахъ слyхъ тв0й, и3 ўбоsхсz: * гDи, разумёхъ дэлA 
тво‰, и3 ўжас0хсz. 

бтечE возвэщaющи ѕвэздA * сlнце прaвды, хrтA, 
ѕвэздосл0вцємъ, * во грaдэ виfлеeмэ, * и3 ѓгGли пaстырємъ 

нhнэ бlговэствyютъ: * съ ни1миже потецeмъ, бGомyдріи. 
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је све Праведном судији и Богу моме, који ово заповеди, * јер сам 

земљаним и пропадљивим обложен телом; * но не ћутим духом 

сада, већ се радујем, * мислено се дотичућ(и) Господа Бога мога 

колико је то могуће, * и за ближње ми и вољене моје се једнако 

молећ(и): * да им се победа над свим непријатељима и 

противницима * у свако време дарује.  

И сада ... Предпразништва [Зорастова], глас исти: 

ако говори Господ: * Ево долазим на облаку лаком седећ(и), * 

и сва Писмā о себи испуњавајућ(и); * у утробу се 

приснодевствену смештајућ(и), * и Девојку девојком и по рађању 

остављајућ(и); * све новим творећ(и)*14 * и пријатну годину Господњу 

најављујућ(и); * дан уздарја праведнима,*15 * примирја на земљи * и 

благонаклоности међу људима. * Теби који долазиш да се у пећини 

родиш од Дјеве, * Господе, слава Ти.*16 

На стиховње: стихире Предпразништва, глас 1. 

Подобан: Свехвални мученици ... 

еизмерна Мудрост Божија, Христос, * дом себи од Дјеве 

надумно сазда; * jeр хоће у пећини и јаслама несловесним * да 

се у телу роди надразумно. 

Стих: Бог ће од Темана*17 доћи, * и Светац из горе покривене 

честаром.*18*19 

авио си се пророцима, Христе, * колико је било могуће видети 

Тебе, Саздатеља; * а у последња времена показао си се свим 

људима, * у граду Витлејему човек поставши. 

Стих: Господе, чух глас Твој, и уплаших се; * Господе, спознах 

дела твоја, и задивих се.*20 

везда про(хо)ђ(аш)е најављујућ(и) * Сунце правде, Христа, 

звездознанцима; * а у граду Витлејему * сада анђели 

благовесте пастирима; * с њима похитајмо [и ми], богомудри. 

                                           
14* ср. Откр. 21,5; Иса, 43,19. 
15* ср. Иса. 61,2; Лк. 4,19. 
16* ср. Лк. 2,12. 
17* према новом преводу са хебрејског изворника проте проф. д-ра Драгана Л. Милина. 
18* у истом преводу: Фарана. 
19* Авакум 3,3. 
20* Авакум 3,1. 
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[И#ли2: стіхи6ры с™aгw, глaсъ в7. 
Поd: Д0ме є3vфрafовъ: 

Gомyдръ вселeннэй kви1лсz є3си2 * и3 въ р0дэ своeмъ возлю1бленъ 
бhлъ є 3си2, * є3ђльскими стезsми неукл0ннw шествуsй * и3 њ 

сп 7сeніи людeй свои1хъ бlгоревнyzй, * q! гю1рьге, дeспоте првdнэйшій. 

Стjхъ: Положи1хъ п0мощь на си1льнаго, * вознес0хъ и3збрaннаго t 
людeй мои1хъ. 

т0лпе бlгочcтіz и3 поб0рниче правослaвіz, * не престaй молsсz њ 
пребывaніи въ правовёріи * и3 њ поспэшeніи во всsцэмъ блaзэ 

р0да твоегw2, * q! гю1рьге, дeспоте бlжeннэйшій. 

Стjхъ: Сегw2 рaди помaза тS, б9е, бGъ тв0й * є3лeемъ рaдости пaче 
прич†стникъ твои1хъ. 

рeжде конeчнагw пропадeніz сeрбскагw самодержaвіz * kви1 тz 
бlгопромысли1тель р0ду нaшему крёпка застyпника: * нhнэ же 

показyетъ тS и3 бlгопріsтна къ себЁ мlтвеника, * q! гю1рьге, дeспоте 
щeдрэйшій.]                                              Слaва, глaсъ ѕ7: 

ріиди1те днeсь, q! празднолю 1бныхъ собр†ніz, * ли1къ д¦0вный 
состaвимъ * и3 восхвaлимъ сего 2 бlгор0днэйшаго * и3 сeрблємъ гDи1на 

правослaвнэйшаго: * стецeмсz [съ] вёрою и3 люб0вію, * и3 воспои 1мъ 
предпрaзднствєннаz и3 настоsщагw торжествA пэснопBніz: * 
великоимени 1тагw и3 твeрдагw правовёріz поб0рника, * дeспота гю1рьгz t 
слaвныхъ брaнковичей: * сeй бо нhнэ предстои 1тъ хrтY бGу, * и3 мlтвами 
є3гw2 пріeмлемъ ±же [сyть] нaмъ полє 1знаz * и3 њ душaхъ нaшихъ 
сп 7си1тєльнаz.                      И# нhнэ, предпрaзднства, глaсъ т0йже: 

E врeмz прибли1жисz сп7сeніz нaшегw, * гот0висz, вертeпе, дв7а 
приближaетсz роди1ти: * виfлеeме, землE їyдова, красyйсz и3 

весели1сz, * ћкw и3зъ тебE возсіS гDь нaшъ. * ўслhшите г0ры и3 х0лми, * 
и3 nкрє1стныz страны6 їудє1йскіz, * ћкw грzдeтъ хrт0съ: * да сп7сeтъ, 
є3г0же создA, чlвёка, * ћкw чlвэколю1бецъ. 
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[Или: стихире светога, глас 2. 

Подобан: Доме Еуфратов ...*21  

огомудар васељени си се јавио * и међ(у) родом својим вољен 

си био, * Јеванђелским стазама неуклоно ходећ(и) * и за 

спасење народа свога добро ревнујућ(и) * о! Ђурђе, деспоте 

најправеднији. 

Стих: Пружих (по)моћ јунаку, * узвисих изабраног из[међу] 

народа мога.*22 

тубе побожности и поборниче православља, * не престај да се 

молиш за о(п)станак у правоверју * и за напредак у сваком 

добру [на]рода твога, * о! Ђурђе, деспоте најблаженији. 

Стих: Тога ради помаза те, Боже, Бог твој * јелејем радости више 

од другова твојих.*23 

ре коначне пропасти Србског самодржавља * јави те 

Благопромислитељ [на]роду нашем [као] моћног заштитника; 

* а сада те показује и [као] добро примљеног пред Собом 

молитвеника, * о! Ђурђе, деспоте најиздашнији.]          Слава ... глас 6: 

одите данас, о! празникољубних сабрањā, * збор духовни 

саставимо * и усхвалимо овог најблагороднијег * и Срб(љ)има 

господина најправославнијег; * стецимо се [с] вером и љубављу, * и 

успојмо предпразничне и насталог торжества песмопоје: * 

великоименитог и чврстог бранитеља правоверја, * деспота Ђурђа 

од славних Бранковића; * јер он сада стоји пред Христом Богом, * и 

молитвама његовим добијамо оно што нам је корисно * и за душе 

наше спасоносно.                          И сада ... Предпразништва, глас исти: 

во, време се приближи спасења нашега, * [у]готови се, пећино, 

Дјева се приближава да роди; * Витлејеме, земљо Јудина, 

[у]краси се и весели се, * јер из Тебе засија Господ наш. * [По]чујте 

горе и хумке, * и земље около Јудејске, * јер долази Христос, * да 

спасе човека кога је саздао, * као човекољубив. 

                                           
21* могу се певати на Литији, ако хоћеш. 
22* Пс. 88,20в. 
23* Пс. 44,8. 
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На блгcвeніи хлёбwвъ: тропaрь с™aгw, глaсъ G: 

равослaвіz поб0рника непоколеби 1ма, * и3 хrтіaнскагw 
ви 1тzзьшества предстaвителz и3зрsдна, * дeспота сeрбскаго гю1рьгz 

бlгочcти 1ва: * начертaніе владётелей бlгоправи 1тельствующихъ, * и3 
ўподоблeніе самодeржцєвъ правовёрующихъ * на захождeніи сeрбскагw 
самодержaвіz: * вэнцы6 пёсненными днeсь бlголёпнw ўвzзeмъ, * и3 ћкw 
бGолю1бца и3 n§естволю1бца и4скреннz похвaлимъ.                 [Двaжды.]  

И# предпрaзднства, глaсъ д7: 

от0висz, виfлеeме, * tвeрзисz всёмъ, є3дeме, * красyйсz, 
є3vфрafо, * ћкw дрeво животA въ вертeпэ процвэтE t дв7ы: * рaй 

бо џноz чрeво kви1сz мhсленный, * въ нeмже бж cтвенный сaдъ: * t 
негHже ћдше, жи1ви бyдемъ, * не ћкоже ґдaмъ ќмремъ. * хrт0съ 
раждaетсz, * прeжде пaдшій возстaвити џбразъ.             [Е #ди1ножды.] 

На у4трени. 

На БGъ гDь: тропaрь предпрaзднства, глaсъ д7: 

Гот0висz, виfлеeме, * tвeрзисz всёмъ, є3дeме:  
И$нъ тропaрь с™aгw, глaсъ в7: 

рв dнагw дeспота сeрбскагw гю1рьгz * пaмzть днeсь прaзднующе, * 
м0лимъ тS, хrтE б9е: * въ прaвэй вёрэ с®цA н†ша ўтверди 2, * и3 

ко сп 7сeнію жив0тъ нaшъ ўпрaви. 

Слaва: тропaрь с™aгw, глaсъ G: 

Правослaвіz поб0рника непоколеби1ма: 

И# нhнэ: пaки предпрaзднства. 

По №-й каfjсмэ: сэдaленъ, глaсъ G. 
Поd: Бжcтвенныz вёры: 

бразъ бlгочcтіz всBмъ познaлсz є3си2, * и3 мнHгаz даров†ніz t хrтA 
бGа воспріsлъ є3си2: * слaвою непреходsщею тS ўвэнчaвша, * и3 

соo1бщника с™hхъ свои1хъ тS содёлавша: * съ ни1миже, гю1рьге, дeспоте 
бGовэнчaнный, * моли1сz њ сп7сeніи дyшъ нaшихъ.              [Двaжды.]  
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На благосиљању хлебова: тропар светог, глас 3:*24 

равославља бранитеља непоколебивог, * и хришћанског 

витештва представника изврсног, * деспота Србског Ђурђа 

благочестивог; * слику владарā добро управљајућих, * и прилику 

самодржацā прав[илн]о верујућих * на заласку Србског 

самодржавља; * венцима песменим данас благољепно исплетимо, * 

и као Богољубца и родољубца*25 искреног похвалимо.           [Двапут.] 
И Предпразништва, глас 4: 

отови се, Витлејеме, * отвори се свима, Едеме; * [у]краси се, 

Евфрато, * јер Дрво живота у пећини процв(ет)а од Дјеве; * и 

њена се утроба показа рајем духовним, * у коме је Божанска садница; 

* од које једућ(и), живи ћемо бити, * а нећемо као Адам умрети. * 

Христос се рађа, * да подигне [свој] пређе пали образ.             [Једном.] 

НА ЈУТРЕЊУ. 

На Бог је Господ ... тропар Предпразништва, глас 4: 

Готови се, Витлејеме, * отвори се свима, Едеме ...  

Други тропар светога, глас 2:*26 

раведног деспота Србског Ђурђа * спомен данас празнућ(и), * 

молимо те, Христе Боже: * у правој вери срца наша учврсти, * 

и ка спасењу живот наш управи. 

Слава ... тропар светог, глас 3: 

Православља бранитеља непоколебивог ... 

И сада ... опет Предпразништва. 

По 1. катизми: сједален, глас 3. 

Подобан: Божанствене вере ... 

бразом побожности свима си се обзнанио, * и многе си 

дар(ов)е од Христа Бога примио; * који те славом непролазном 

увенча, * и заједничарем те светих својих учини; * с њима, Ђурђе, 

деспоте боговенчани, * моли се за спасење душа наших.        [Двапут.] 

                                           
24* састављен 3. нов. 2019. г, минимално доредигован 5. јуна 2020. г. а финализован 15. дец. 2021. г. 
25* буквални превод би био: љубитеља отаџбине / отаџбинољубца, али се у савременом српском 

језика за то одомаћио приближан израз: родољуб(ац). 
26* други тропар (по узору на тропаре праведнима) састављен накнадно 14. дец. 2021. г. 
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Слaва, и3 нhнэ, предпрaзднства, глaсъ и3 под0бенъ т0йже: 

aдуетсz днeсь цRковь, поeтъ, * краси 1тсz, предпрaзднствуетъ сп 7сово 
вои 1стинну рж cтво 2: * всес™0е бо совершaетсz торжество 2, * и3 въ 

гDню слaву њблачи 1тсz. * вси2 воззовeмъ хrтY бGу: * чlвэколю1бче, 
поми1луй ны2, пою 1щыz тS. 

По в7-й каfjсмэ: сэдaленъ, глaсъ }: 

лaгомъ землeннымъ ѕэлw2 и3з8wби1луz, * но, лyчшими ў хrтA пaче 
богатёzсz: * щeдрый дародaвецъ мнHгимъ nби1телємъ бhлъ є3си2, * 

и3 nтeцъ млcтивый њбнищaвшымъ kви1лсz є3си2: * дyшу свою2 тaкw 
напyтіемъ присножив0тіz снабдёвъ, * и3 въ соб0рэхъ с™hхъ хrтY прaвw 
предстaвъ: * того2, вhну моли2, * гю1рьге, дeспоте бGобогaтый, * њ 
помолованіи дyшъ нaшихъ.                                     [Двaжды.]  

Слaва, и3 нhнэ, предпрaзднства, глaсъ и3 под0бенъ т0йже: 

вирёлей пaстырскихъ преставлsющее пBсни, * в0инство ѓгGльское 
возгласи 2, къ ни6мъ гlг0лz: * престaните свирsюще, * и5же надъ 

чредaми пас0мыхъ старBйшины, возопjйте пою1ще: * ћкw роди 1сz хrт0съ 
гDь, * бlговоли 1вый сп 7сти2, ћкw бGъ, р0дъ чlвёческій. 

Полmелeй. Величaніе: 

еличaемъ тS, * с™hй и3 првdный * дeспоте сeрбскій гю1рьге, * и3 
почитaемъ ти2 чcтнyю пaмzть: * тh бо м0лиши за нaсъ * хrтA, 

бGа нaшего. 

Pал0мъ и3збрaнный: 
ГDь мнЁ пом0щникъ, и3 не ўбою1сz: 

По полmелeи: сэдaленъ, глaсъ }. 
Поd: Премdрости и3 сл0ва: 

 пребывaніи держaвы сeрбскіz мн0гw вою1z, * и3 њ соблюдeніи прaвыz 
вёры вhну ревнyz: * стрaнствованіе землeнное бGобоsзненнw 

провождaлъ є3си2, * и3 течeніе житeйское бlгополyчнw соверши1лъ є3си2: * њ 
нaсъ нhнэ хrтY моли1сz, * гю1рьге, дeспоте бGослaвный, * и3 нaмъ д0брагw 
tвёта * къ немY предстaвше спод0битисz.                      [Двaжды.]  
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Слава ... и сада ... Предпразништва, глас и подобан исти: 

адује се данас Црква [и] пева, * украшава се [и] предпразнује 

Спасово истинско Рођење; * јер се  свесвето торжество 

савршава, * и [она] се у Господњу славу облачи. * Сви ускликнимо 

Христу Богу: * Човекољубче, помилуј, нас који Те [о]певамо. 

По 2. катизми: сједален, глас 8: 

лагом земаљским веома изобилујућ(и), * но, оним што је 

претежније у Христа се већма богатећ(и); * издашни 

дародавац многим обитељима си био, * и отац милостиви 

осиротелима си се јавио; * душу своју тако попутнином вечног 

живота опремивши, * и у саборима светих пред Христа право 

ставши; * Њега, једнако моли, * Ђурђе, деспоте Богом богати, * за 

помиловање душа наших.                                                               [Двапут.]  

Слава ... и сада ... Предпразништва, глас и подобан исти: 

вирāла пастирских прекидајућ(и) песме, * војска се анђелска 

огласи, [к] њима говорећ(и): * Застаните са свирком, * пастве 

стадоначалници, [и] ускликните [по]певајућ(и); * јер се родио 

Христос Господ, * који је благо[из]волео да спасе као Бог род људски. 

Полијелеј. Величање: 

еличамо те, * свети и праведни * деспоте Србски Ђурђе; * и 

поштујемо ти часни спомен, * јер ти молиш за нас * Христа, 

Бога нашег. 

Псал(а)м изабрани: 

Господ ми је помоћник, и нећу се бојати ...*27 

По Полијелеју: сједален, глас 8. 

Подобан: Премудрости и Речи ... 

а опстанак државе Србске много војујућ(и), * и за одржање 

праве вере једнако ревнујућ(и); * странствовање си земаљско 

богобојажљиво проводио, * и трку си животну добродобитно 

завршио; * за нас се сада Христу моли, * Ђурђе, деспоте Богом 

славни, * да се и ми доброг одговора * пред Њега ставши 

удостојимо.                                                                                       [Двапут.]  

                                           
27* Пс. 117,6. 

Р 

Б 

С 

В 

З 



~ 23 ~    Мцcа декeмвріа, въ к7г-й дeнь 

 

 

Слaва, и3 нhнэ, предпрaзднства, глaсъ и3 под0бенъ т0йже: 

зъ нёдръ n§ескихъ сошeлъ є3си2, * и3 несказaннымъ и3стощaніемъ, 
ю4же по нaмъ нищетY воспріsлъ є3си2, * пaче є3стествA, чlвэколю1бче, 

* въ вертeпъ всели1тисz бlговоли1лъ є3си2, гDи, * и3 ћкw мLнецъ сwсцы2 
питaешисz, * зижди1тель и3 гDь. * тёмже, ѕвэзд0ю наставлsеми, волсви2, 
* дaры тебЁ прин0сzтъ, ћкw вLцэ твaри: * пaстыріе и3 ѓгGли дивлsхусz 
зовyще: * слaва въ вhшнихъ бGу, * на зeмлю грzдyщему роди1тисz, ћкw 
чlвёку. 

Тaже степє1нна: №-й ґнтіфHнъ д7-гw глaса. 

Прокjменъ, глaсъ д7: 

Положи1хъ п0мощь на си1льнаго, * вознес0хъ и3збрaннаго t людeй 
мои1хъ. 

Стjхъ: И$бо рукA моS застyпитъ є3го2, * и3 мhшца моS ўкрэпи1тъ 
є3го2. 

Всsкое дыхaніе: 

С™0е є3ђліе t луки2, зачaло §є [главA f7i,в 7i-к7з]: 

ечE гDь при1тчу сію2: [f7i,в7i] Чlвёкъ нёкій добрA р0да и4де на странY 
далeче, пріsти себЁ цrтво, и3 возврати1тисz. [Gi] Призвaвъ же 
дeсzть р†бъ свои1хъ, дадE и5мъ дeсzть мн†съ, и3 речE къ ни1мъ: 

кyплю дёйте д0ндеже пріидY. [д7i] И# грaждане є3гw 2 ненави1дzху є3го2, и3 
послaша моли1тву въ слёдъ є3гw 2, гlг0люще: не х0щемъ семY, да 
цaрствуетъ надъ нaми. [є7i] И# бhсть є3гдA возврати1сz, пріи1мъ цrтво, речE 
пригласи1ти рабы6 ты6z, и5мже дадE сребро2, да ўвёсть, каковY кyплю сyть 
сотвори1ли. [ѕ7i] Пріи1де же пeрвый, гlг0лz: гDи, мнaсъ твоS придёла дeсzть 
мн†съ. [з7i] И# речE є3мY: бlгjй рaбе и3 д0брый, ћкw њ мaлэ вёренъ бhлъ 
є3си2, бyди џбласть и3мёz надъ десzтію2 градHвъ. [}i] И# пріи1де вторhй, 
гlг0лz: гDи, мнaсъ твоS сотвори2 пsть мн†съ. [f7i] Речe же и3 томY: и3 ты2 
бyди надъ пzтію2 градHвъ. [к7] И# другjй пріи1де, гlг0лz: гDи, сE мнaсъ твоS, 
ю4же и3мёхъ положeну во ўбрyсэ. [к7а] Боsхсz бо тебE, ћкw чlвёкъ ћръ 
є3си2:  взeмлеши  є3гHже не положи2, и3 жнeши є3гHже не сёzвъ. [к7в] Гlг0ла  
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Слава ... и сада ... Предпразништва, глас и подобан исти: 

з недара си се Очевих спустио, * и по неисказивом унижењу 

нашу си ништавност узео, * надприродно, Човекољубче; * у 

пећину си благо[из]волео да се уселиш, Господе, * и да се као 

Дет(енц)е од дојки храниш, * [Ти који си] Саздатељ и Господ. * Стога, 

звездом вођени, маг(ов)и, * дар(ов)е Т(еб)и доносе као Владару 

творевине; * [а] пастири и анђели се диве, узвикујућ(и): * Слава на 

висинама Богу, * који долази на земљу да се роди као Човек. 

Затим Степена: 1. антифон 4. гласа. 

Прокимен, глас 4: 

Пружих (по)моћ јунаку, * узвисих изабраног из[међу] народа 

мога.*28 

Стих: Јер ће га рука моја заштитити, * и мишица ће га моја 

укрепити.*29 

Све што дише ... 

Св. Јеванђеље од Луке, зач. 95 [глава 19,12-27]: 

ече Господ причу ову: [19,12] Човјек неки племенита рода 

отиде у даљну земљу да прими себи царство, па да се врати. 

[13] Дозвавши пак десет својих слугу, даде им десет кеса 

сребра и каза им: Тргујте док се не вратим. [14] А његови грађани 

мрзели су га, и послаше за њим изасланство говорећи: Нећемо да он 

царује над нама. [15] И догоди се, када се он вратио примивши 

царство, рече да му дозову оне слуге којима даде сребро, да види 

шта је који зарадио. [16] И дође први говорећи: Господару, кеса твоја 

донесе десет кеса. [17] И рече му: Добро, добри слуго; за то што си у 

најмањем био вјеран, ево ти власт над десет градова. [18] И дође други 

говорећи: Господару, кеса твоја донесе пет кеса. [19] А он рече и њему: 

И ти буди над пет градова. [20] И трећи дође говорећи: Господару, 

ево твоја кеса коју сам држао завезану у убрусу; [21] Јер сам се бојао 

тебе, зато што си човјек строг: узимаш што ниси оставио, и жањеш 

што ниси сијао, и сабираш гдје ниси вијао. [22] А он му рече: По твојим 

                                           
28* Пс. 88,20в. 
29* Пс. 88,22. 
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же є3мY: t ќстъ твои1хъ суждy ти, лукaвый рaбе: вёдzше, ћкw ѓзъ 
чlвёкъ ћръ є4смь, вземлю2 є3гHже не положи1въ, и3 жнY є3гHже не сёzвъ. 

[к7г] И# почто2 не вдaлъ є3си2 моегw 2 сребрA купцє1мъ, и3 ѓзъ пришeдъ, съ 
ли1хвою и3стzзaлъ бhхъ є5; [к7д] И# предстоsщымъ речE: воз8ми1те t негw2 
мнaсъ, и3 дади1те и3мyщему дeсzть мн†съ. [к7є] И# рёша є3мY: гDи, и4мать 
дeсzть мн†съ. [к7ѕ] Гlг0лю бо вaмъ, ћкw всsкому и3мyщему дaстсz: ґ t 
неимyщагw, и3 є4же и4мать, tи1метсz t негw2. [к7з] Nбaче враги2 мо‰ w4ны, 
и5же не хотёвшыz мнЁ, да цRь бhхъ бhлъ надъ ни1ми, приведи1те сёмw, 
и3 и3зсэцhте предо мн0ю. 

По н7-мъ pалмЁ: 

Слaва: Мlтвами с™aгw и3 бlговёрнагw дeспота гю1рьгz, млcтиве, * 
њчи1сти мн0жество согрэшeній нaшихъ. 

И# нhнэ: Мlтвами бцdы, млcтиве, * њчи1сти мн0жество согрэшeній 
нaшихъ.                                                          Стjхъ: 

Поми1луй мS, б9е, по вели1цэй млcти твоeй, * и3 по мн0жеству 
щедрHтъ твои1хъ, њчи1сти беззак0ніе моE.               Стіхи1ра, глaсъ ѕ7: 

ріиди1те днeсь, q! бlгочcти1віи, * къ торжествY приспёвшему 
соберeмсz, * и3 пёснь с™олёпную воспои 1мъ, * пaмzть всечcтнyю 

бlговёрнагw дeспота гю 1рьгz совершaюще: * хrтA бGа њ всёхъ бlгодарsще, 
* и3 томY t глубины2 души 2 молsщесz: * мlтвами с™aгw твоегw2, * 
є3г0же ди 1внw прослaвилъ є3си2, вLко, * t напaстей и3 бёдъ * сп 7сaй ны 2 
разслaблєнныz и3 ўнывaющыz. 

КанHнъ предпрaзднства, со їрмос0мъ, на }: 
є3гHже краегранeсіе по ґлфави1ту.  

Творeніе їHсифово. Глaсъ ѕ7. 

Пёснь №. Їрм0съ: 

Волн0ю морск0ю * скрhвшаго дрeвле, гони1телz, мучи1телz, * въ ћслехъ 
сокрывaемаго ўби1ти и4щетъ и4рwдъ: * но мы2 съ волхвы6 пои1мъ: * гDеви 
воспои1мъ, * слaвнw бо прослaвисz.  
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ћу ти ријечима судити, зли слуго! Знао си да сам ја човјек строг, који 

узимам што нисам оставио, и жањем што нисам сијао, и сабирам 

гдје нисам вијао. [23] Па зашто ниси дао сребро моје у мјењачницу, и 

дошавши ја бих га примио са добитком? [24] И рече присутнима: 

Узмите од њега кесу и подајте ономе што има десет кеса. [25] И 

рекоше му: Господару, он има десет кеса. [26] Кажем вам пак: 

Свакоме који има даће се; а од онога који нема, узеће се и оно што 

има. [27] А оне непријатеље моје који нису хтјели да ја царујем над 

њима, доведите амо, и исијеците их преда мном. 

По 50-том Псал(а)му: 

Слава ... Молитвама светог и благоверног деспота Ђурђа, 

Милостиви, * очисти обиље сагрешења наших. 

И сада ... Молитвама Богородице, Милостиви, * очисти обиље 

сагрешења наших.                                                                                    Стих: 

Помулуј ме, Боже, по великој милости Својој, * и по обиљу 

милосрђа Свога, очисти беззакоње моје.*30                    Стихира, глас 6: 

одите данас, о! благочестиви, * на торжество се приспело 

саберимо, * и песму светољепну запевајмо, * спомен свечасни 

благоверног деспота Ђурђа савршавајућ(и); * Христу Богу за све 

благодарећ(и), * и Њему се из дубине душе молећ(и): * Молитвама 

светог Твога, * кога си дивно прославио, Владико, * од напастӣ и бедā 

* спасавај нас разслабљене и клонуле. 

Канон Предпразништва, са ирмосом на 8; 

коме је акростих: по алфабету. 

Творење Јосифово. Глас 6. 

Песма 1. Ирмос: 

Оног који je таласима морским * покриo у давнини гонитеља [и] 

мучитеља, * [сада] у јаслама скривеног тражи Ирод да убије; * но ми, 

с маг(ов)има [за]певајмо: * Господа опевајмо, * јер се славно 

прослави.

                                           
30* Пс. 50,3. 

Х 
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Кнsзь и3зъ їyды њскудЁ ўжE: * є3мyже бо завэщaсz, ћкоже 
предписaсz, * kзhкwвъ чazніе, ї}съ хrт0съ, пріи1де, * и3 въ вертeпэ 
раждaетсz крaйніz рaди бlгости. 

Виfлеeме, весели1сz рaдостію: * въ тебё бо раждaетсz хrт0съ гDь. * 
вселeннаz да и3грaетъ, пріeмлющи и3збавлeніе: * да ликyетъ всS твaрь 
прaзднующи. 

Р0дъ чlвёческій хотS сп 7сти2, пребlгjй, * во ўтр0бу всели 1сz 
неискусобрaчныz дв7ы: * и 3 сE роди 1тисz грzдeтъ. * томY поклони1мсz, 
слaвнw бо прослaвисz. 

И# канHнъ с™aгw, на ѕ7, є 3гHже краегранeсіе [въ тропарёхъ и3 сэдaльнэ]: 
Поб0рника правовёріz всеизрsдна похвaлимъ. 

Въ бGор0дичнахъ же: [Творeніе:] Зорaстово. Глaсъ т0йже. 

Пёснь №. Їрм0съ: т0йже. 

хвалY принести 2 лэпопdбную * с™0му и3 бlговёрному дeспоту 
гю1рьгю, * и3 дост0йнw прослaвити є3го2: * хrтE м0й, сл0во ми 2 

дaруй * и 3 ќмъ ми2 tвeрзи. 

Припёв: С™hй бlговёрный дeспоте гю1рьге, моли2 бGа њ нaсъ! 

ствуz до концA на враги6 р0да твогw 2, * и3 непрестaннw вою1z њ 
n§ествіи твоeмъ, добропобёдный: * дyшу бGорачи1тельную, с®це 

мл cтиво * и3 нрaвъ щeдрую и3мёлъ є3си2. 
 въ к0нэхъ, ни въ колесни1цахъ, ни въ nрyжіzхъ * ћкw нёсть 
крёпость владёющагw вёдэлъ є3си 2, бlжeнне: * но въ п0мощи 

бGа вhшнzгw * и3 въ при1снэмъ ўповaніи на него 2.               БGо®ченъ: 

емленорHднымъ прих0дитъ днeсь нбcный, * землє1нныz возвhсити 
къ небє 1снымъ: * є3стество 2 чlвёческое рождeніемъ взeмлzй, * и 3 

всего2 себE и4мъ воздaрствіе дaруzй.                             Катавaсіа: 

Хrт0съ раждaетсz, слaвите: * хrт0съ съ нб7съ, срsщите: * хrт0съ на 
земли2, возноси 1тесz: * п0йте гDеви всS землS, * и3 весeліемъ восп0йте, 
лю1діе, * ћкw прослaвисz. 
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Када кнеза Јуди сасвим нестаде, * дође Онај за ког се обећа као 

што је (у)напред писано, * [и] Ког очекиваху народи, Исус Христос; * 

и у пећини се роди из крајње доброте. 

Витлејеме, весели се [од] радости; * јер се у теби рађа Христос 

Господ. * Васељена да игра избављење примајућ(и), * [и] сва 

творевина да ликује празнујућ(и). 

Желећ(и) да спасе род људски, Преблаги, * у утробу се усељава 

неискусобрачне Дјеве, * и ево, долази да се роди. * Њему се 

поклонимо, јер се славно прослави. 

И канон светога, на 6, чији је акростих [у тропарима и сједалену]: 

Поборника правоверја свеизврсна похвалимо. 

А у богородич(а)нима: [Творење:] Зорастово. Глас исти.*31 

Песма 1. Ирмос: исти. 

хвалу да принесем љепоподобну * светом и благоверном 

деспоту Ђурђу, * и да га достојно прославим; * Христе мој, 

реч ми даруј * и ум ми отвори. 

Припев: Свети благоверни десоте Ђурђе, моли Бога за нас! 

ећ(и) се до краја са непријатељима [на]рода твога, * и 

војујућ(и) непрестано за отаџбину своју, добропобедни; * 

душу богочежњиву, срце милостиво * и нарав издашну си имао. 

 у коњима,*32 ни у кол(есн)и(ца)ма, ни у оружјима – * да 

није снага владара знао си, блажени; * већ у помоћи Бога 

вишњег * и у сталном поуздању у Њега.                             Богородичан: 

емљ(ан)орођеним долази данас Небески, * да земљане узвиси 

к небеским; * природу људску рођењем узимајућ(и), * и свег 

им Себе за уздарје дарујућ(и).                                                    Катавасија: 

Христос се рађа, славите; * Христос [силази] с неб(ес)а, у сусрет 

[Му] излазите; * Христос [се јавља] на земљи, узносите се. * Певај 

Господу, сва земљо; * и [с] весељем [по]певај, народе; * јер [Он] се 

прослави.*33 

                                           
31* писање канона започето 19. нов. 2021. г., а акростих смишљен претходних дана. 
32* ср. Пс. 19,8. 
33* Божићна катавасија се даје у редакцији мог ранијег превода из децембра 2007. г. (?) 
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Пёснь G. Їрм0съ: 
ТебE на водaхъ * повёсившаго всю2 зeмлю неwдержи1мw, * твaрь 

ви1дэвши въ вертeпэ раждaющасz, * ќжасомъ содрогaшесz, * нёсть с™ъ, 
пaче тебE, * гDи, зовyщи. 

Въ рaбій њблещи 1сz џбразъ восхотёлъ є3си 2, * ћкw да раб0ты мS 
лукaваго и3збaвиши, * пэсносл0влю твоE бlгоутр0біе, сл0ве, * nц 7Y 
собезначaльне и3 соприсносyщне: * слaва смотрeнію твоемY. 

Грzдeтъ дв7а гDа роди1ти въ вертeпэ, * предвари1те, волсви2: * пaстыріе 
нhнэ пріиди1те, * пёснь съ высоты2 ѓгGли возопjйте, * kви1сz чlвёкwмъ 
и3збавлeніе. 

И#щaй мS заблyждшаго, чlвэколю1бче, * и3 вертeпъ ћвльшасz 
разб0йническій дBлы непл0дными, * въ вертeпъ нhнэ пришeлъ є3си2 * t 
дв7ы днeсь роди1тисz, вLко: * слaва, сл0ве, пришeствію твоемY. 

И$нъ. Їрм0съ: т0йже. 
fолjчество цRкве є3ди1ныz дэйстви 1тельнw и3сповёдалъ є3си2, * и 3 
со њкаsнными tстyпники въ тyюдже пр0пасть не стремёлъ 

є3си2: * tвергazсz всёхъ навётwвъ лукaвыхъ лат‡нъ, * гю1рьге, дeспоте 
нaшъ бlгоговёйне. 

вильнымъ разсуждeніемъ и3з8oби1луz, * и3 многочи1сленными 
добродётельми красsсz: * д0бръ владётель лю1демъ свои6мъ на 

земли2 бhлъ є3си2, * и3 къ торжествY правовёрныхъ царeй вселeнныz * на 
нб7си2 присовокупи1лсz є3си2. 

есели1сz днeсь цRкве правослaвнаz њ лётнэй пaмzти * вёрнагw ти2 
сhна, дeспота сeрбскагw гю1рьгz: * прaзднуй наипaче бlгочcти1вый 

р0де сeрбскій, * нhнэ бо и4маши къ бGу мlтвенника бlгопріsтна и3 
бlгоувётлива.                                                 БGо®ченъ: 

безсмeртилъ є 3си 2, рождeніемъ твои 1мъ, * грэх0мъ њсмeртованное 
є 3стество 2 нaше, хrтE: * безсмeртенъ сhй къ смє 1ртнымъ за 

чlвэколю 1біе пришeлъ є 3си 2, * и 3 грэхописaніе*34 нaше во вёкъ раздрaлъ 
є 3си 2.                                                         Катавaсіа: 

                                           
34* моја новокованица, у значењу: запис / попис / списак / обвезница грех(ов)а.  
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Песма 3. Ирмос: 

Тебе, који си на водама * сву земљу без ослонца*35 поставио; * 

творевина гледајућ(и) како се у пећини рађаш * [са] страхом  

трепташе, кличућ(и): * Нема светијег од Тебе, Господе. 

Усхтео си да се оденеш у образ слуге, * да би ме од робовања Злом 

избавио; * [зато] песмословим Твоје милосрђе, Речи, * Оцу 

сабезпочетни и (вечно) сапостојећи: * Слава Твоме промишљању. 

Дјева долази да роди Господа у пећини, * пред [Њу] маг(ов)и 

изиђите, * пастири сада приступите, * [и] песму [Јој] с висине анђели 

укликните, * [јер] се људима јавља избављење. 

Тражећ(и) ме(не) који сам залутао, Човекољубче, * и делима се 

неплодним [као] пећина разбојничка показао; * у пећину си сада 

дошао * да се од Дјеве данас родиш, Владико. * Слава, Речи, доласку 

Твоме. 

Други. Ирмос: исти. 

толичност Цркве јед(и)не делатно си исповедао, * и са 

кукавним одступницима у исту пропаст ниси срљао; * 

одбијајућ(и) све наговоре лукавих Латина, * Ђурђе, деспоте наш  

доброверни. 

вилиним расуђивањем изобилујућ(и), * и многобројним се 

врлинама красећ(и); *  добар владар народу своме си на 

земљи био, * и торжеству правоверних царева васељене * на 

небесима си се придружио. 

есели се данас Цркво Православна о годишњем спомену * 

верног ти сина, деспота Србског Ђурђа; * празнуј нарочито 

побожни [на]роде Србски, * јер сад имаш пред Богом молитвеника 

добро примљеног и лако умољивог.                                    Богородичан: 

безсмртио си, рођењем Твојим, * грехом осмрћену природу 

нашу, Христе; * безсмртан будућ(и) (к) смртнима си из 

човекољубља дошао, * и обвезницу грех(ов)а наших заувек 

поцепао.                                                                                     Катавасија: 

                                           
35* преводећи овај ирмос морао сам да завирим и у преводе на руски (о. Амвросий Тимрот) и 

енглески (чтец Исаак Ламбертсен), јер буквалан превод (којим се нпр. послужио поч. еп. 

Артемије (Радосављевић) код ирмоса који почиње исто у свом преводу на српски „Постни 

триод – света Велика седмица – страсна“ стр. 215 напросто не значи ништа или му је веома 

тешко докучити смисао). 
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Прeжде вBкъ t nц 7A рождeнному нетлённw сн 7у, * и3 въ послBднzz t 
дв7ы воплощeнному безсёменнw * хrтY бGу возопіи 1мъ: * вознесhй р0гъ 
нaшъ, * с™ъ є3си 2, гDи. 

Кондaкъ предпрaднства, глaсъ G. 
Поd: Дв7а днeсь: 

ёва днeсь превёчное сл0во въ вертeпэ грzдeтъ роди1ти 
неизречeннw: * ликyй вселeннаz ўслhшавши, * прослaви со ѓгGлы 
и3 пaстырьми * хотsщаго kви1тисz * nтрочA млaдо, превёчнаго 
бGа.                                                                                                             Јкосъ: 

 ўжaснагw вои1стинну и3 пaче сл0ва чудесE, * є4же бhти даsй 
всBмъ, рaди бlгости, * во чрeво с™hz дв7ы вни1де, * и3 въ 
вертeпэ роди1тисz грzдeтъ, * и3 въ ћслехъ положи1тисz. * 
ѕвэздa же сего2 проповёдуетъ свhше волхвHмъ, * и3дyщымъ 

на поклонeніе є3гw2 съ д†ры, * и3здалeча привлачaщи со тщaніемъ 
послёдующыz валаaма прbречeнію, рeкшагw: * ѕвэздA х0щетъ 
провозвэсти1ти * nтрочA млaдо, превёчнаго бGа. 

Сэдaленъ, глaсъ №. 
По d: Гр0бъ тв0й, сп 7се: 

сновaтелz грaда смeдеревскагw и3 ўтверди 1телz, * сeрбскіz держaвы 
и3 людeй попечи 1телz, * правослaвіz поб0рника и 3 соб0рности 

цRк0вныz храни1телz, * пріиди1те днeсь, q! бlгоговёйніи, * бlговёрнагw 
дeспота гю1рьгz пaмzть почти1мъ, * во є4же, тогw2 мlтвами, въ прaвэй 
вёрэ соблюсти1сz нaмъ.                                                                               [Двaжды.]  

Слaва, и3 нhнэ, предпрaзднста, глaсъ и3 под0бенъ т0йже: 

aдуйсz, сіHне, * виfлеeме, ўкраси1сz, * всёхъ содержи1тель ѕвэздY 
предпослaвъ, * возвэсти2 своE безмёрное схождeніе: * є3г0же бо 

трепeщутъ небє1сныz си6лы, * сeй раждaетсz t дв7ы непреврaщнw, * 
є3ди1ный бGъ нaшъ. 
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Пре век(ов)а од Оца непропад(љ)иво рођеном Сину, * и у 

последња [времена] од Дјеве оваплоћеном без семена, * Христу Богу, 

ускликнимо: * Ти који си укрепио моћ нашу, * свет (је)си Господе. 

Кондак Предпразништва, глас 3. 

Подобан: Дјева данас ... 

јева данас иде да превечну Реч у пећини роди неизрециво, * 

ликуј васељено [ово] чувши, * прослави са анђелима и 

пастирима * Њега који хоће да се јави * [као] Одојче мало, 

превечног Бога.                                                                           Икос: 

 застрашујућег уистину и неизрецвог чуда, * Онај који свима 

даје биће по доброти, * у утробу свете Дјеве уђе, * и долази да 

се у пећини роди, * и у јасле положи; * а звезда Га са висине 

проповеда маг(ов)има, * који с даровима крећу да [Му] се 

поклоне, * из далека привлачећ(и) оне који предано следују 

Валаамову пророштву, које говори: * Звезда ће најавити * [као] 

Одојче мало, превечног Бога. 

Сједален, глас 1. 

Подобан: Гроб Твој, Спасе ... 

сноватеља града Смедеревског и утврдитеља, * Србске државе 

и народа брижника, * Православља бранитеља и саборности 

Црквене чувара, * ходите данас, о! доброверни, * благоверног деспота 

Ђурђа спомен поштујмо, * да се, његовим молитвама, у правој вери 

одржимо.                                                                                             [Двапут.]  

Слава ... и сада ... Предпразништва, глас и подобан исти: 

адуј се, Сионе, * Витлејеме, украси се, * [јер] Сведржитељ звезду 

(у)напред пославши, * најави своје неизмерно с(нис)хођење; * 

Онај од ког дрхте небеске силе, * тај се рађа од Дјеве непропадљив(о), 

* једини Бог наш. 
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Пёснь д7. Їрм0съ: 

T дв 7ы пришeствіе твоE прови 1дz ґввакyмъ, * ўжaссz вопіsше: * ты2 
t ю4га, воплощazсz, пришeлъ є3си2, и3збaвителю, * ґдaма tриновeннаго 
воз€вaти. 

Свэтозaрный џблакъ грzдeтъ, * возсіsти хrтA и3зъ м™рнихъ ложeснъ, 
прaвды сlнце, * всю2 зeмлю лучaми бж cтвенными просвэщaющаго. 

БGъ чlвёкwмъ kви1сz под0бенъ, * и3 њбнищавaетъ пл0тію, да нaсъ 
њбогати 1тъ, * и3 въ вертeпэ раждaетсz: * сего 2, вёрніи, чи1стымъ с®цемъ 
под8и1мемъ. 

СE хrт0съ во грaдэ раждaетсz виfлеeмэ, * ћкw да є3дeмъ нaмъ 
tвeрзетъ, * преслушaніемъ пeрвэе ѕмjz њкрадeніz заключeнный, * 
бж cтвеннw торжествyимъ. 

И$нъ. Їрм0съ: т0йже. 

ры прaвыz д0брому побори1телю * и3 ви1тzзьшества 
чcтн0му предстaвителю, * бGомyдрому и3 д0блественному дeспоту 

гю1рьгю: * днeсь пёснєнныz вэнцы2 ўвzзaемъ: * и3 пaмzть є3гw2 свётлую 
по дост0инству прaзднуемъ. 

aдующесz предпрaзднствомъ, * и3 пaмzтію преходsщагw къ 
вёчности * и3 предстоsщагw раждaющемусz бGу: * днeсь во 

сщ7eннэмъ трeпетэ вопіeмъ: * ди1венъ є3си2, гDи, во с™hхъ свои1хъ. 

еrли1му г0рнему потщaсz * и3 бл†га є3гw2 ўжE предсмотрsz: * 
бли1жнихъ свои1хъ врeменнw днeсь разлучaешисz, * въ вёчныхъ же 

дв0рэхъ вселsешисz, * гDи1нъ б9іz грaда бывaz.                                 БGо®ченъ: 

рхaгGльское є4же рaдуйсz взывaемъ ти2, бGоневёсто, * рaдуйсz, 
пэснопёніе тS хвaлzщихъ: * рaдуйсz, заступлeніе на тS 

ўповaющихъ: * рaдуйсz, бц dе, дв7о всепётаz.                    Катавaсіа: 

Жeзлъ и3зъ к0рене їессeова, * и3 цвётъ t негw2, хrтE, * t дв7ы 
прозsблъ є3си2, * и 3зъ горы2 хвaльный, приwсэнeнныz чaщи, * пришeлъ є3си2 
вопл0щсz t неискусомyжныz, * невещeственный и3 б9е, * слaва си1лэ 
твоeй, гDи. 
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Песма 4. Ирмос: 

Предвиђајућ(и) Твој долазак од Дјеве, * Авакум, ужаснувши се, 

клицаше: * Ти си дошао са југа, оваплотивши се, Избавитељу, * да би 

дозвао одбаченог Адама. 

Светлозарни облак долази, * да из бедара Мајчин(ск)их изсија 

Христа, Сунце правде, * које сву земљу божанственим зрацима 

обасјава. 

Бог се јави подобан људима, * и у телу се унизи да нас обогати, * и 

у пећини се роди; * Њега, [ми] верни, чистим срцем прихватимо. 

Ево, Христос се рађа у граду Витлејему, * да би нам Едем отворио, 

* који [нам] је непослушношћу [и] наговором Змије најпре затворен; 

* [Њега] божанствено торжествујмо. 

Други. Ирмос: исти. 

ре праве добром поборнику * и витештва часном 

представнику, * богомудром и јуначном деспоту Ђурђу; * 

данас песмене венце плетемо * и спомен му светли по достојности 

празнујемо. 

адујућ(и) се Предпразништвом, * и споменом оног који 

прелази у вечност * и стаје пред Бога који се рађа; * данас у 

свештеном трепету кличемо: * Диван си, Господе, у светима Својим.*36 

ерусалиму горњем хитајућ(и) * и блага његова већ 

сагледавајућ(и); * [од] ближњих се својих [при]времено данас 

раздвајаш, * а у вечним се двор(ов)има настањујеш, * господин 

Божијег града постајућ(и).                                                      Богородичан: 

рханђелско оно „Радуј се“ узвикујемо Ти, Богоневесто; * 

радуј се, песмопоју оних који Те хвале, * радуј се, 

заступнице оних који се у Тебе уздају: * радуј се, Богородице, 

Дјево свеопевана.                                                                   Катавасија: 

Као палица из корена Јесејева, * и цвет из ње, Христе, * из Дјеве си 

изникао; * из горе покривене честаром, Хваљени, * дошао си 

оваплотив(ши) се од неискусомужне, * невештаствени и Боже. * 

Слава моћи Твојој, Господе. 

                                           
36* ср. Пс. 67,36а. 
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Пёснь є7. Їрм0съ: 

Къ тебЁ ќтренюю, * бlгоутр0біz рaди, себE и3стощи1вшему непрел0жнw, 
* и3 зрaкъ рабA t дв7ы носи1вшему, * сл0ве б9ій. * ми1ръ подaждь ми2 
пaдшему, * чlвэколю1бче.  

С®це всsкое земнор0дныхъ да и3грaетъ, * да весели1тсz твaрь: * гDь 
раждaетсz и3зъ nтрокови1цы ч cтыz въ вертeпэ виfлеeмстэмъ, * и3 волсви2 
томY прин0сzтъ дaры достHйныz. 

Лю1діе дрeвле въ сёни смeртнэй сэдsщіи, * ќзрите свётъ вaмъ 
возсіsвшій t дв7ы, * и3 мн0гагw душеслaдостіz и3сп0лнитесz, * 
њбнищaвшаго сл0ва величaюще при1снw. 

Въ мaлэмъ вертeпэ грzдeши вмэсти1тисz, * невмёстный є3стеств0мъ: 
* ћкw да мS ўмaлившагосz преступлeніемъ, * возвели1чиши за мл cть 
безмёрную. * покланsюсz твоемY бlгоутр0бію, долготерпэли1ве. 

И$нъ. Їрм0съ: т0йже. 

зhкъ дрeвнzгw смeдеревскагw гmмногрaфа ѓще и3 недоумёетъ * 
кaкw похвали1ти чcтн0е ти2 житіE, * свётлый дeспоте гю1рьге: * 

кaкw ли то2 ўжE мо‰ гугни6ваz ўстA * всzкоoбрaзными грэхи6 сегw2 
ѕлaгw вёка св‰заннаz; 

ели6кіz печ†ли въ г0рцэй жи1зни своeй под8sлъ є3си2, дeспоте 
многопечaльне: * заточeніе и3 њслэплeніе сынHвъ грьгyрz и3 

стефaна, * предaніе дщeри мaры въ харeмъ салтaна мурaда вторaгw, * є3дA  
кaкwлибо пребывaніе держaвы сeрбстэй продолжи1ши.  

eрбскіz дeспотовины ди1внымъ ўкрашeніемъ * и3 тоS концA 
слaвнымъ ўвэнчaніемъ, *  гю1рьгемъ гDи1номъ, с™hмъ же житіeмъ 

и3 дёланіемъ: * рaдуйсz днeсь сeрбскій р0де, * пBсни томY приносS 
достоп†мzтныz.                                               БGо®ченъ: 

™hхъ всёхъ є3си2 с™ёйшаz, бц dе всепётаz, * чlвёческагw р0да 
чazніе * и3 дрeвнихъ пр bр0чествій и3сполнeніе: * и3зъ тебe бо прозzбE 

гDь жизноподaтель и 3и3збaвитель, * и3 дyшъ нaшихъ сп 7си 1тель.     Катавaсіа: 
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С™aгw и3 бlговёрнагw гDи1на гю1рьгz [брaнковича], дeспота сeрблємъ.  ~ 36 ~ 
 

Песма 5. Ирмос: 

Јутрењујем (к) Теби, Речи Божија, * који си из милосрђа себе 

непромењиво унизио, * и изглед слуге од Дјеве примио: * Мир подај 

м(ен)и палом, * Човекољубче. 

Да заигра свако срце на земљи рођених, * [и] да се весели [сва] 

творевина; * [јер] се Господ рађа из Дев[ојч]ице чисте у пећини 

Витлејемској, * и маг(ов)и Му доносе достојне дар(ов)е. 

Народе који си у давнини у сен(к)и смртној седио, * угледај 

Светлост која ти засија из Дјеве, * и великом се душевном сладошћу 

испуни, * Реч која се унизила величајућ(и) стално. 

Долазиш да се смештиш у мале(ц)ну пећину, * несместиви 

Природом; * да би мене умањеног преступом, * у(з)величао из 

милости неизмерне. * Поклањам се Твом милосрђу, 

Дуготрп(е)љиви. 

Други. Ирмос: исти. 

ко је и језик древног Смедеревског химнографа у недоумици * 

како да ти похвали часно живљење, * светли деспоте Ђурђе; * 

како ли ће то тек моја мутава уста, * свеколиким гресима овог злог 

века завезана? 

рбске деспотовине дивним украшењем * и њеног краја 

славним увенчањем, * Ђурђем господином, светим и животом 

и делањем; * радуј се данас Србски роде, * песме му приносећ(и) 

спомена достојне.  

елике си жалости у горком животу своме поднео, деспоте 

многопечални: * заточење и ослепљење синова Гргура и 

Стефана, * давање кћери Маре у харем султана Мурата II; * е да би 

како-год опстанак држави Србској продужио.*37              Богородичан: 

ветија си од свих светих, Богородице свеопевана, * људског 

рода очекивање * и древних пророштава испуњење; * јер из 

Тебе изниче Господ Животода(ва)тељ и Избавитељ, * и душа наших 

Спаситељ.                                                                                         Катавасија: 

                                           
37* у србском тексту Канонâ промењен редослед 2. и 3. тропарâ због украјања акростиха. 
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БGъ сhй мjра, nц 7ъ щедр0тъ, * вели 1кагw совёта твоегw2 ѓгGла, * ми1ръ 
подавaюща, послaлъ є3си2 нaмъ. * тёмъ, бGоразyміz къ свёту 
настaвльшесz, * t н0щи ќтренююще, * славосл0вимъ тS, чlвэколю1бче. 

Пёснь ѕ7. Їрм0съ: 

Бeздна послёднzz грэхHвъ њбhде мS, * и3 волнeніz не ктомY терпS, 
* ћкw їHна, вLцэ вопію1 ти: * t тли1 мz возведи2. 

Зак0нwвъ тS дв7а плотски1хъ кромЁ, гDи, * прих0дитъ роди1ти въ 
вертeпэ, * и3 во ћслехъ пл0тію восклони1ти, * ћкw мLнца. 

Стрaнна мS бhвша t бGа преступлeньми, * пребж cтвенный, рождeйсz 
t nтрокови1цы неискусобрaчныz, мл cти рaди, * граждани1на нб cнаго 
kвлsетъ. 

Г0ры же и3 х0лмы и3 ўдHліz возвесели1тесz: * гDь бо пл0тію 
раждaетсz, * њбновлszй твaрь, * и3стлёвшую лукaвыми преступлeньми. 

И$нъ. Їрм0съ: т0йже. 

сфігмeнскагw монастырS н0вый кти1торъ бhлъ є3си2 * млcрдіемъ 
дви1жимь и3 повелёніемъ зaповэди води1мь: * њбдари1въ є3го2 

годи1щьнымъ прибhткомъ, * и3 повелёвъ сі‰ даsтисz и3 твои6мъ 
наслёдникwмъ. 

мёz житіE бGоблгdтію просвэщeнно, * и3 с®це бGорачeніемъ 
возгрёzнно: * возлю1бленъ владётель t людeй свои1хъ бhлъ є3си2, * и3 

ћкw д0брый nтeцъ вс‰ скорбsщыz и3 трeбующыz щeдрw снабдэвaлъ є3си2. 

акHнъ бжcтвенныхъ д0бръ и3сп0лнитель * и3 вёры прaвыz б0дръ 
храни1тель показaвсz: * бlговёрныхъ и3 бlгочcти1выхъ владётелей 

вселeнныz сосл0вникъ kвлsешисz, * и3 слaвы и4хъ на нб7си2 
сопричaстникъ.                                              БGо®ченъ: 

S, м™рь приснодв7ственную, * въ виfлеeмскую пещeру приходsщую 
* и3 бGа сл0ва пл0тію роди1ти и3мyщую: * сп7сeніz своегw 2 надeжду 

и4мамы * и3 и4стинную бц dу и3сповёдуемъ.                                                    Катавaсіа: 
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Ти који си Бог мира,  /и/ Отац милосрђа, * послао си нам Анђела 

Великог савета Твога, * који мир даје. * Зато, упућени (ка) светлости 

Бого[по]знања, * од ноћи јутрењујућ(и), * славословимо Те, 

Човекољубче. 

Песма 6. Ирмос: 

Крајњи безда грех(ов)а обузе ме, * и талас(ањ)е више не 

подносећ(и), * као Јона, Господе, вапијем Ти: * Из пропа[дљиво]сти 

ме изведи. 

Мимо закона телесних, Господе,  долази Дјева да Те роди у 

пећини, * и да [Ти] у јасле тело положи, * као Дет(енц)ету.  

Мене, због преступā Богу страног, * Надбожанствени, који се из 

милости родио од Дев[ојч]ице неикусобране, * грађанином небеским 

[опет] показује. 

Горе и хумови и долине развеселите се, * јер се Господ у телу 

рађа; * обнављајућ(и) [сву] творевину, * [у] злим преступима 

[про]палу. 

Други. Ирмос: исти. 

сфигменског си манастира нови ктитор постао, * милосрђем 

покренут и препоруком заповести вођен; * обдарив(ши) га 

годишњим приходом, * и заповедив(ши) да ово дају и твоји 

наследници.*38 

мајућ(и) живљење Божијом благодаћу просвећено, * и срце 

Божијом љубављу загрејано; * вољен си владар од народа свога 

био, * и као добри отац све си невољне и потребите издашно снабдевао. 

аконā се божанствених добар испунитељ * и вере праве бодри 

чувар показав(ши); * благоверних и благочестивих владара 

васељене садруг се јављаш, * и славе њихове на небесима 

сапричастник.                                                                             Богородичан: 

ебе, Мајку приснодевствену, * која у Витлејемску пећину 

долази * да би Бога Реч у телу родила; * за наду спасења свога 

имамо * и као истиниту Богородицу исповедамо.                Катавасија: 

                                           
38* 50 литара сребра од Новобрдске царине (таксе или рудна ренте), према ктиторској повељи 

деспота Ђурђа издатој у Жичи Светогорском манастиру Есфигмену 1429. г.  
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И#зъ ўтр0бы їHну мLнца и 3зблевA морскjй ѕвёрь, * kковA пріsтъ: * въ 
дв7у же всeльшеесz сл0во, * и3 пл0ть пріeмшее, * пр0йде сохрaншее 
нетлённу. * є3гHже бо не пострадA и3стлёніz, * р0ждшую сохрани 2 
невреждeнну. 

Кондaкъ, глaсъ }: 

ъ пaмzти бlговёрнагw и хrтолюби 1вагw, * дeспота сeрбскагw 
гю1рьгz бlгочcти1вагw: * монaшествующихъ ўкрэпи1телz и 3 
сир0тствующихъ снабдэвaтелz, * бёдствующихъ ўтёшителz и 3 
ѓлчущихъ препитaтелz: * собрaвшесz днeсь, q! соo§ественницы, 

пріиди1те, * возбlгодари1мъ возстaвльшаго намъ того 2 бGа, и3 возопіи 1мъ: * 
Рaдуйсz, гю1рьге, дeспоте бGовэнчaнный.  

Јкосъ: 

рeдкwмъ свои6мъ под0бzсz, * бlгочcти1вымъ и3 добродётельнымъ 
житіeмъ * и3 неtстyпнымъ правовёріемъ: * t зaпадныхъ стрaнъ 
возсіsлъ є3си2, * и3 ћкw свэти1льникъ свэтлосіsнный * всемY р0ду 
хrтіaнскому воз8wблистaлъ є3си2: * гю1рьге, дeспоте пресвётлый, въ 

пaмzти вёчнэй слaвимый: * мы2, ч†да тво‰, * съ люб0вію почитaюще 
тS, сицєвaz ти2 вопіeмъ: *  

Рaдуйсz, р0да сeрбскагw похвалeніе вели1кое: *  

рaдуйсz, хrтіaнства и4стиннагw ўтверждeніе крёпкое. *  

рaдуйсz, вэнцA неувzдaемагw носи1телю ч cтнhй: *  

рaдуйсz, грaда б9іz гDи1не слaвный. *  

рaдуйсz, богaтства неиждивaемагw снискaтелю прилёжный: *  

рaдуйсz, си6рымъ и3 трeбующымъ раздаsтелю щeдрый. *  

рaдуйсz, n§ества своегw2 застyпниче б0дрый: *  

рaдуйсz, нaшъ къ пrт0лу хrт0ву моли1телю неустaнный. * 

[Лю1діе:] 

Рaдуйсz, гю1рьге, дeспоте бGовэнчaнный. 

В 
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Из утробе као дет(енц)е Јону избљува морска неман, * онаквог 

каквог га прогута; * а Реч, која се у Дјеву усели, * и тело прими, * 

изађе [из Ње] сачував(ши) [Је] нетакнутом; * јер Он који не подлеже 

пропа[дљиво]сти, * Ону која [Га] роди сачува неповређеном. 

Кондак, глас 8:*39 

 спомену благоверног и Христољубивог, * деспота Србског 

Ђурђа благочестивог; * монахујућух укрепитеља и сиротујућих 

опскрбитеља, * бедних утешитеља и гладних прехранитеља; * 

сабрав(ши) се данас, о! саотачаственици, ходите, * 

заблагодаримо Богу који нам га подиже, и ускликнимо: * Радуј се, 

Ђурђе, деспоте боговенчани.                                                                Икос: 

редцима својим подобећи се, * побожним и врлинским 

живљењем * и неодступним првоверјем; * од западних си 

страна*40 засијао, * и као светилник светлосјајни * свем си 

хришћанском роду заблистао; * Ђурђе, деспоте пресветли, * у 

спомену вечном слављени; * ми, чеда твоја, * с љубављу те 

поштујући, * ов(ак)о ти кличемо: * 

Радуј се, [на]рода Србског похвало велика; * 

радуј се, хришћанства истинитог тврђаво крепка. * 

Радуј се, венца неувењивог носиоче часни; * 

радуј се, града Божијег господине славни. * 

Радуј се, богатства непотрошивог стицатељу марљиви; * 

радуј се, сиротима и потребитима разда(ва)тељу издашни. * 

Радуј се, отаџбине своје заступниче бодри; * 

радуј се, наш пред престолом Христовим молиоче не(за)уставни. * 

[Народ:] 

Радуј се, Ђурђе, деспоте боговенчани. 

                                           
39* завршетак Кондака измењен (дописан) 19. нов. 2021. г. због усаображавања са завршним 

хајретизмом Икоса. 
40* у средњевековној српској химнографији се Србија, одн. Рашка назива Западном земљом или 

страном (обично у множини), у односу на Јерусалим који је на истоку. 
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Сmнаxaрь. 

Мц cа декeмвріа, въ к7г-й дeнь: 
предпрaзднствуемъ рж cтво 2 хrт0во,  

и3 пaмzть совершaемъ с™aгw и3 бlговёрнагw  
гDи1на гю1рьгz [брaнковича], дeспота сeрблємъ. 

Стіхи2: 

ГеHргію тезоимeнна и3 и3стонрaвна,  
гю1рьгz, дeспота бlговёрна и3 с™а,  

пaмzть чcтнyю днeсь торжествyемъ,  
и3 ржcтво2 хrт0во предпрaзднствуемъ. 

eй вои1стинну бlговёрный и3 бlгочcти1вый мyжъ, гDи1нъ гю1рьгь, бЁ 
бладётель сeрбскіz держaвы въ неsже захождeніи, бlгор0днагw и3 
с™aгw происхождeніz, и3 бlгоoбрaзнагw и3 с™aго житіS: nтeцъ 
є3мY бЁ гDи1нъ в0лкъ брaнковичъ, и3звёстный властeль сeрбскій: 
мaтерь же гпcжA мaра, дщeрь с™aгw великом§ника кн7зz лaзарz и3 

супрyгы є3гw2 с™hz кн7ги1ни ми1лицы [нeюже въ сродствЁ съ нє1маничи], и3 
сестрA с™aгw дeспота стефaна лaзаревича, съ ни1мже пeрвэ бЁ въ враждЁ, 
но послэди2 примири1стасz, и3 ћкw своегw2 дsдz наслэди є3го2 на пrт0лэ 
владётельстэмъ, и4бо стефaнъ не и3мёzше своегw2 порождeніz. жeнzтъ бЁ 
двaжды, њ пeрвэмъ є3гw2 брaцэ нёсть сохранeнныхъ даsній: въ вторёмъ 
же, съ ромeйскою принцeссою їри1ною, [дщeрію севастокрaтора и3 морeйскагw 
дeспота дими1тріа пeрвагw кантакузjна, внyкою цRS матfjа кантакузjна и3 
правнyкою цRS їwaнна кантакузjна,] и3мёzше шестьми2 дэтeй: f[е]0дwра, 
мaру, грьгyрz [и4же ўпок0исz ћкw монaхъ гeрманъ въ хиландaрэ], стефaна 
[пaмzть f7-гw nктHвріа], лaзарz и3 [є3]катерjну. 

Пrт0льницу себЁ и3мёzше ўтверждeнный грaдъ смeдерево на вели1цэй 
рэцЁ дунaе, и4же бЁ постр0енъ мн0гими труды6 и3 вели1кими движє1ніи, 
падe же ћкw послёднzz пrт0льница сeрбскіz держaвы іyніа к7-гw ¤аµн7f-
гw г0да, є3гдA начA пzтивэк0вное ґгaрzнское порабощeніе нaшегw р0да. 
мyдрэ и3 д0брэ и3справлsше сeрбскою деспотjею бли1зу  три1десzть лётъ [t  

С 
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Синаксар. 

Месеца децембра, у 23-ти дан: 
предпразнујемо Рођење Христово,  

и спомен вршимо светог и благоверног  

господина Ђурђа [Бранковића], деспота Срб(љ)има. 

Стихови: 

Георгију истоименитог и истонаравног, 

Ђурђа, деспота благоверног и светог, 

спомен часни данас торжествујемо, 

и Рођење Христово предпразнујемо. 

вај уистину благоверни и благочестиви муж, господин Ђурађ, 

беше владар Србске државе на њеном заласку, благородног и 

светог порекла, и узорног и светог живота; отац му беше 

господин Вук Бранковић – знаменити великаш Србски, а 

мајка госпођа Мара – кћи светог великомученика кнеза 

Лазара и супруге му свете кнегиње Милице (преко ње у сродству са 

Немањићима), и сестра св. деспота Стевана Лазаревића, с којим 

прво беше у завади, али се најпосле измирише, па га као свог ујака 

на крају и наследи на престолу владарском, јер Стеван не имађаше 

свога порода. Жењен беше двапут, о његовом првом браку нема 

сачуваних података, а у другом – са Ромејском принцезом Ирином, 

(кћери севастократора и Морејског деспота Димитрија I 

Кантакузина, унуком цара Матије Кантакузина и праунуком цара 

Јована Кантакузина,) имађаше шесторо деце: Т(е)одора, Мару, 

Гргура (који се упокоји као монах Герман у Хиландару), Стефана 

(спомен 9. октобра), Лазара и [Е]катарину. 

За престоницу своју је имао утврђени град Смедерево на великој 

реци Дунаву, који је био саграђен уз много трудова и голема 

прегнућа, а пао као последња престоница Србске државе 20. јуна 

1459. године, када поче петовековно Турско ропство нашег народа. 

Мудро је и добро управљао србском деспотовином скоро 30 година 

(од 1427. до 1456. године) у веома неповољним околностима, и 

много је тога чинио невољно и у нужди, много војевао и у 

правоверју чврсто стајао када су многи околни владари пристајали 

на унију, очекујући помоћ од римског папе против Османске најезде; 

О 
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¤аµк7з-гw до ¤аµн7ѕ-гw г0да] въ ѕэлw2 небlгопрі‰тныхъ њбстоsтельствахъ, 
и3 мн0го чесогw2 дёzше нев0льнэ и3 въ нyждэ, мн0гw воевaше и3 въ 
правовёріи твeрдw стоsше є3гдA мн0зи nкрeстніи владётели соглашaхусz 
къ ќніи, њжидaюще п0мощь t ри1мскагw пaпы сопроти1въ nсмaнскагw 
нахождeніz, nбaче по нар0днэмъ предaніи возбрани2 патріaрху 
путешeствовати въ флорeнтію на соб0ръ, и3дёже т0кмw с™и1тель мaркъ 
є3фeсскій рэши1тельнw противостоsше ќніи: и3звёстному же римо-
каfолjческому проповёднику їwaнну капистрaнну ўбэждaющу є3го2 
воспріsти ќнію речE: лю1ди мо‰ досeлэ мнsху мS бlгоразyмна, є3гдa же 
ѓзъ нhнэ бhхъ согласи1лсz къ ќніи, помhслили бhша ћкw ѓзъ въ 
престарёніи њбуsхъ и3 съ ўмA сшед0хъ. 

Воспомогaше мнHгіz монастыри2, наипaче же џныхъ на с™ёй горЁ 
ґfHнстэй: хиландaръ, с™hй пантелеи1монъ, вели1ку лavру, пребылA є4сть 
сохранeнна є3сфігмeнскаz грaмота и3зъ ¤аµк7f-гw г0да. и3звёстно ћкw 
постр0илъ є4сть монастhрь дэви1чь на к0совэ и3 метHхіи [џколо ¤аµл7д-гw 
г0да], придв0рную цeрковь с™aгw ґпcла и3 є3ђлjста луки2 въ кyпиновэ въ 
срeмэ, монастhрь с™aгw ґрхaгGла міхаи1ла брeзовецъ бли1зъ ґрхaгGловеца, 
цeрковь въ кри1вэй рэцЁ въ подн0жіи горы2 рyдника, въ кот0рэй [бЁ] 
сохранeнъ.  

Г0да ¤аµн7г-гw соверши2 пренесeніе чcтнhхъ мощeй с™aгw ґпcла и3 є3ђлjста 
луки2 t рHгоса въ є3пjрэ въ смeдерево, и3дёже торжeственнw бsху внесє1ны 
в7i-гw їаннуaріа. 

Ўпок0исz въ нaвечеріи прaздника ржcтвA хrт0ва декeмвріа к7д-гw 
¤аµн7ѕ-гw г0да. 

Тогw2 с™hми мlтвами, и3 мы 2 да стои1мъ твeрдw въ правослaвіи, и3 
непоколеби1мw да и3сповёдуемъ прaвую вёру: хrт0съ же, гDь и3 бGъ нaшъ, 
да сп7сeтъ и3 поми1луетъ вeсь р0дъ нaшъ. Ґми1нь. 

Пёснь з7. Їрм0съ: 
Џтроцы въ вавmлHнэ * пeщнагw плaмене не ўбоsшасz, * но посредЁ 

плaмене ввeржени, * њрошaеми поsху: * блгcвeнъ є3си 2 гDи, б9е nтє1цъ 
нaшихъ. 
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чак је по народном предању забранио патријарху да путује у 

Флоренц(иј)у на сабор, где је једино светитељ Марко Ефески 

одлучно стајао против уније; а чувеном римо-католичком 

проповеднику Ивану Капистрану који га је наговарао да прихвати 

унију је рекао: Народ мој ме је до сада сматрао паметним, а када 

бих ја сада пристао на унију, помислио би да сам под старост 

полудео и с ума сишао. 

Помагао је многе манастире, а посебно оне на Светој гори 

Атонској: Хиландар, Св. Пантелејмон, Велику лавру,*41 остала је 

сачувана Есфигменска повеља из 1429. године. Познато је да је 

подигао манастир Девич на Косову и Метохији (око 1434. г.), 

придворну цркву св. ап. и јев. Луке у Купинову у Срему, манастир 

св. арханг. Михаила – Брезовац код Аранђеловца, цркву у Кривој 

реци подно планине Рудника, у којој је (био) сахрањен. 

 Године 1453. је извршио пренос моштију св. ап. и јев. Луке из 

Рогоса у Епиру у Смедерево, где беху свечано унете 12. јануара.  

Упокојио се у навечерје празника Рођења Христовог 24. 

децембра 1456. године. 

Његовим светим молитвама, да и ми стојимо чврсто у 

Православљу, и да непоколебиво исповедамо праву веру; а 

Христос, Господ и Бог наш, да спасе и помилује сав род наш. Амин. 

Песма 7. Ирмос: 

Младићи у Вавилону * пламена се у пећи не уплашише; * но, 

посред пламена бачени, * [као да су] орошени, певаху: * Благословен 

(је)си, Боже отаца наших. 

                                           
41* доктрорска дисертација (Философски факултет УБ) Јелене Р. Глушац „СПЦ у Српској 

деспотовини (1402-1459)“, стр. 200-203. 
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Кaкw тS малёйшій, сл0ве под8и1метъ вертeпъ; * нищет0ю мн0гою 
нищетY ґдaмову teмшаго, * и3 богaтствомъ бжcтвенныz блгdти чlвёки 
њбогати1вшаго; 

Гlг0лы стр†нныz пaстыріе слhшавше, * потщaшасz виfлеeмъ 
ви1дэти: * и3 въ ћслехъ безсловeсныхъ, * разрэшaющаго безсловeсіz вс‰ 
чlвёки, возлежaщаго. 

Ўсты6 же и3 с®цемъ, * пл0тію приходsщаго роди1тисz хrтA, * въ 
вертeпэ t дв7ы nтрокови1цы, * пэсносл0вити потщи1мсz, и3 вёрнw 
поклони1мсz. 

И$нъ. Їрм0съ: т0йже. 

aдованіе вBрнымъ и3 въ многомzтeжнэмъ мjрэ ўмирeніе, * 
д0блесть твою2 и3 добродётель, с™е, кaкw ли воспою 2, * ѓзъ 

њбездерзновeнный и3 њбездобродётельствованный: * и3 кaкw возгlг0лю къ 
бGу * сhй блг cвeнъ и3 препрослaвленъ; 

зва къ ћзвэ и3 печaль къ печaли, * въ приск0рбнэмъ и3 
тsжестнэмъ житіи2 твоeмъ, * прилэплsхусz дрyга ко друзёй: * 

но, ты2 рaдость постоsнную и3мёлъ є3си2 њ гDэ твоeмъ, * сhй блгcвeнъ и 3 
препрослaвленъ. 

остослaвнw гю1рьгz бlжeннаго похвaлимъ, * и3 пaмzть є3гw2 
чcтнyю любвепрaзднственнw прослaвимъ: * соглaснw со џтрwки 

блгdтнw њрошeнными, вопію1ще бGу нaшему: * сhй блг cвeнъ и3 
препрослaвленъ.                                              БGо®ченъ: 

§ескихъ њб8sтій не њстaвль, * t приснодв 7ы воплоти 1лсz є3си2, гDи: * 
преклони 1въ нб7сA сошeлъ є3си2 * во є4же пaдшаго чlвёка сп 7сти2 * и3 t 

ѓдскіz пр0пасти и3схи 1тити, * сhй блг cвeнъ и3 препрослaвленъ.      Катавaсіа: 

Џтроцы, бlгочcтію совоспитaни, * ѕлочести 1вагw велёніz небрeгше, * 
џгненнагw прещeніz не ўбоsшасz, * но посредЁ плaмене стоsще, поsху: 
* nц 7є1въ б9е, блг cвeнъ є3си2. 
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Како мале(ц)на пећина прими Тебе, Речи? * који си унижењем 

великим ништавност Адамову (од)узео, * и богатством Божанствене 

благодати људе обогатио. 

Пастири, чувши стране [им] речи, * похиташе да виде Витлејем; * 

и у јаслама несловесним како лежи * Оног који је све људе [од] 

несловесности разрешио. 

Христа који долази да се у телу роди * од Девојке [и] Девице, у 

пећини; * устима а и срцем похитајмо (да) песмословимо * и [с] 

вером [Му] се поклонимо. 

Други. Ирмос: исти. 

ернима радовање и у многометежном свету умирење, * 

јунаштво твоје и врлину, свети, како ли да опевам, * ја 

обесхрабрени и обезврлињени; * и како да прозборим (к) Богу, * који 

је благословен и препрослављен? 

ана на рану и туга на тугу, * у невољном и тегобном животу 

твоме, * пријањаху једна на другу; * но, ти си радост постојану 

имао у Господу своме, * који је благословен и препрослављен. 

лаве достојно Ђурђа блаженог похвалимо, * и спомен му 

часни празникољубно прославимо; * сложно са младићима 

благодатно орошеним, кличућ(и) Богу нашем, * који је благословен 

и препрослављен.                                                                      Богородичан: 

тачко наручје не напустивши, * од Приснодјеве си се 

оваплотио, Господе; * приклонивши небеса сишао си * да би 

палог човека спасао * и из адске пропасти истргнуо, * Ти који си 

благословен и препрослављен.                                                   Катавасија: 

Младићи у побожности однеговани, * [за] заповест безбожникâ не 

марећ(и), * [од] претње огњем се не уплашише; * но, усред пламена 

стојећ(и), певаху: * Боже отаца, благословен (је)си. 
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Пёснь }. Їрм0съ: 

За зак0ны n§єскіz * бlжeнніи въ вавmлHнэ ю4ношы предбёдствующе, 
* царю1ющагw њплевaша повелёніе безyмное, * и3 совокyплени, и4мже не 
свари1шасz, nгнeмъ, * держaвствующему дост0йную воспэвaху пёснь: * 
гDа п0йте дэлA, * и3 превозноси 1те во вс‰ вёки. 

Пaче сл0ва є3ди 1наго гDа воплощeннаго, nтрокови 1це, * и3 њбложeннаго 
чlвёческимъ под0біемъ, * держaщи рукaми, и3 покланsющисz, * и 3 
лобызaющи м™рски, * чaдо, гlг0лала є3си2, сладчaйшее, * кaкw тS си1це 
держY, * держaщаго рук0ю всю2 твaрь, * и 3 t руки 2 раб0ты сію 2 
свобождaющаго; 

Пэсносл0вити, бж cтвенніи ѓгGли, на земли2 р0ждшагосz ўгот0витесz: 
* волсви 2 дaры, путеводи 1ми ѕвэзд0ю, принеси 1те: * пaстыріе, сего 2 
потщи1тесz ви1дэти, * на м™рнихъ, ћкоже мLнца, сэдsща њб8sтіихъ, 
вопію1ще: * гDа п0йте дэлA, * и3 превозноси 1те во вс‰ вёки. 

Свёта џблаче, неискусобрaчнаz, * кaкw пеленaми повивaеши, * џблаки 
њдэвaющаго нб7сA неизгlг0ланнымъ мaніемъ; * кaкw въ безсловeсныхъ 
ћслехъ воскланsеши, * безсловeсіz чlвёки за безмёрную мл cть 
и3збавлsющаго вLку; * є3мyже всS покланsетсz стрaхомъ твaрь, * 
пэсносл0вzщи во вс‰ вёки. 

И$нъ. Їрм0съ: т0йже. 

 стрaжэ вёры правослaвныz џчи тво‰ бGопросвэщє1нныz не 
ўспи1ша, * с®це же твоE бGорачи1тельное нетрyднw бдsше: * гDа 

всёхъ дёлъ слaвzщу ти2 и3 блг cвsщу.  

стоsнію твоемY и3 бlговёрію научи2 нaсъ, дeспоте с™hй: * сe бо 
въ бэдaхъ и3 ск0рбехъ мн0гихъ є3смы2: * во є4же нaмъ гDа всёхъ 

дёлъ * съ тоб0ю хвали1ти и3 блг cви1ти. 

лимъ тS и3 ўбlжaемъ съ люб0вію, * къ мlтвамъ твои6мъ 
прибэгaюще, родолю1бче бlгом0щне: * и3 держaвное 

вспоможeніе тaкw пріeмлемъ, * тёмже u5бо гDа всёхъ дёлъ воспэвaемъ 
и3 блг cвлsемъ.                                                 БGо®ченъ: 

На 

По 
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Песма 8. Ирмос: 

Блажени младићи, некада у Вавилону * због закона отачких беху 

(на)мучени, * јер на цареву безумну заповест пљунуше; * а захваћени 

огњем који их не прогута, * певаху [Све]држитељу достојну песму: * 

Господа [о]певајте дела, * и преузноси [Га] у све векове. 

Јединог Господа, изнад речи оваплоћеног, Дјевице, * и оденутог у 

лик човечији; * [у] рукама држећ(и) и поклањајућ(и) [Му се], * и 

матерински љубећ(и), говорила си: * Чедо најслађе, * како [(то) да 

(ја)] овако држим Тебе, * који руком држиш сву творевину, * и од 

руке ропства је ослобађаш? 

Божанствени анђели, уготовите се да песмословите на земљи 

Рођеног, * маг(ов)и, звездом путем вођени, дар(ов)е донесите; * 

пастири, похитајте да Га видите, * како као Дет(енц)е седи у наручју 

Матере, и ускликните: * Господа [о]певајте дела, * и преузноси [Га] у 

све векове. 

Облаче Светлости, Неискусобрачна, * како пеленама [пре]повијаш 

Онога који неизрецивом заповешћу облацима одева небеса? * Како 

у несловесне јасле полажеш Господа, * који из неизмерне милости 

људе од несловесности избавља, * Коме се сва творевина [са] страхом 

(по)клања, * [о]певајућ(и) [Га] у све векове? 

Други. Ирмос: исти. 

 стражи вере православне очи твоје богопросветљене не 

заспаше, * а срце ти богољубно неуморно бдијаше; * док си 

Господа свих дела славио и благосиљао. 

стојаности твојој и доброј вери научи нас, деспоте свети; * 

јер смо, ево, у бедама и невољама многим; * да бисмо 

Господа свих дела * с тобом хвалили и благосиљали. 

лимо те и ублажавамо с љубављу, * (к) молитвама твојим 

прибегавајућ(и), родољубче благомоћни; * и моћну 

помоћ тако примамо, * па стога Господа свих дела опевамо и 

благосиљамо.                                                                              Богородичан: 

На 

По 
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Lчце, м™и приснодв 7ственнаz и3 дв7о невреждeннаz, * ћже бGа 
нетлённw р0ждшаz и3 дв7ою пребhвшаz: * вhну предстaтельствуй 

њ нaсъ твоемY бж cтвенному рж cтвY покланsющымсz,  * и3 и4стинную бц dу 
тS и3сповёдающымъ.                                          Катавaсіа: 

Хвaлимъ, блгcви1мъ, покланsемсz гDеви, пою1ще и3 превозносsще [є3го2] 
во вс‰ вёки. 

Чyда преестeственнагw, росодaтельнаz и3з8wбрази 2 пeщь џбразъ: * не бо 2, 
±же пріsтъ, пали1тъ ю4ныz, * ћкw нижE џгнь бж cтвA дв7ы, * въ ню 1же 
вни 1де ўтр0бу. * тёмъ, воспэвaюще, воспоeмъ: * да блгcви1тъ твaрь всS 
гDа, * и3 превозн0ситъ во вс‰ вёки. 

Пёснь f7. Їрм0съ: 

Не диви1сz нhнэ, q! м™и, * ви1дzщи ћкw мLнца, * є3г0же и3зъ чрeва 
прeжде денни1цы роди2 nц7ъ: * возстaвити бо и3 сопрослaвити * чlвёческое 
пaдшее є3стество2 пріид0хъ ћвственнw, * вёрою и3 люб0вію тS величaющее. 

Рaдуйсz, пріsтелище, преч cтаz, рaдости неизгlг0ланныz: * сe бо 
грzдeши роди1ти въ вертeпэ неизречeннw вLку, * хотsщаго твaрь всю2, 
и3стлёвшую преступлeніемъ пeрвэе, њбнови1ти вои1стинну: * сего2 
пэсносл0вzще вёрою, тS величaемъ. 

Дyшы прв dныхъ вси2 и3 подземн†z, кyпнw рaдуйтесz: * сe бо и3збавлeніе 
всёхъ kви1сz, * во грaдэ виfлеeмэ раждaющеесz: * ѕвэздa же сего2 
возвэщaетъ волхвHмъ, и4щущымъ бlгочcтнw: * є3г0же и3 ви1дэвше въ 
вертeпэ, ќжаса и3сп0лнишасz. 

Ћкw нб7о тS и3н0е воспэвaемъ, дв7о, * прaвды сlнце нaмъ и3зъ ложeснъ 
пречcтыхъ хотsщую возсіsти ќтреннее, * просвэщaющее во тьмЁ сyщыz 
смeрти и3 тли2. * тёмже, д0лжнw хвалaми тS величaемъ. 

И$нъ. Їрм0съ: т0йже. 

жехrтіaнства притв0рство бGодaнною мyдростію ўви1дэвъ, * и3 
прелє1стнаz предложє1ніz тогw2 легaтwвъ рэши1тельнw tвeргъ: * 

и3сповёдникъ прaвыz вёры и3 тоS поб0рникъ * всBмъ странaмъ 
nкрє1стнымъ ћснw показaлсz є3си2. 
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ладичице, Мајко приснодевствена и Дјево неповређена, * Ти 

која Бога непорочно роди и девојка остаде; * вазда заступај нас 

који се Твоме Божанственом Породу поклањамо, * и Тебе [као] 

истинуту Богородицу исповедамо.                                           Катавасија: 

Хвалимо,  благосиљамо, поклањамо  се  Господу,  [о]певајућ(и) и 

преузносећ(и) [Га] у све векове.  

[Пра]образ чуда надприродног ослика пећ која даде росу, * јер не 

спали младиће које прими; * као ни огањ Божанства Дјеву, * у чију 

уђе утробу. * Зато, попевајућ(и) (за)певајмо: * Да благосиља сва 

творевина Господа, * и [(да) Га] преузноси у све векове. 

Песма 9. Ирмос: 

Не чуди се сада, о! Мати, * гледајућ(и) као Дет(енц)е, * мене кога је 

пре Данице родио Отац; * долазим јавно да бих обновио и са Собом 

прославио палу човечију природу, * која Те [с] вером и љубављу 

велича. 

Радуј се, Пречиста, пријемнице радости неисказиве, * јер ево 

долазиш да у пећини родиш неизрециво Владику, * који жели да сву 

творевину, палу због првог преступа, обнови уистину; * Њега [с] 

вером песмословећ(и), Тебе величамо. 

Све душе праведних и [сво] подземље, заједно се радујте, * јер ево 

се Избавитељ свих јави, * рађајућ(и) се у граду Витлејему, * а звезда 

Га најављује маг(ов)има, који [Га] тражаху побожно, * и угледавши 

[Га] у пећини дивљењем се испунише. 

Као друго Небо опевамо Те, Дјево, * јер ћеш нам јутарње Сунце 

правде из пречистих бедара [својих] изсијати, * које обасјава оне [који 

су] у тами, смрти и пропасти. * Стога Те по дугу [по]хвалама 

величамо. 

Други. Ирмос: исти. 

ажног хришћанства подлост богоданом мудрошћу увидевши, 

* и обмањиве понуде његових легатā одлучно одбацивши; * 

исповедник праве вере и њен бранитељ * свим странама околним си 

се јасно показао. 
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мёющи ўжE є3ди1наго вели1каго предстaтелz ко гDу, * и3 тогw2 
мlтвами во всsцэмъ блaзэ соблюдaема: * землE сeрбскаz труды6 

с™hхъ д0брэ воздёланна, * рaдуйсz њ пaмzти првdнагw дeспота гю1рьгz 
днeсь собрaннаz. 

оли1сz њ нaсъ, дeспоте любeзнэйшій, * и3 нaмъ пaмzть твою2 по 
любви2 прaзднующымъ: * њбэтовaнныхъ бл†гъ нбcныхъ 

спод0битисz, * и3 причaстникwмъ њдеснyю стоsщихъ kви1тисz.  БGо®ченъ: 

гнь бж cтвA, хrтA, * во ўтр0бэ твоeй вмэсти 1вшаz, дв7о всечcтаz: * 
того 2 моли 2 стrтeй мои1хъ распалeніе ўгаси 1ти, * и3 геeнны вёчныz 

мS и3схи1тити: * да сопричaстіz првdныхъ спод0блюсz, * и3 њсуждeніz њ 
грэсёхъ и3збaвлюсz.                                           Катавaсіа: 

Тaинство стрaнное ви1жу и3 преслaвное: * нб7о, вертeпъ: * пrт0лъ 
херувjмскій, дв7у: * ћсли, вмэсти1лище, * въ ни1хже возлежE невмэсти 1мый 
хrт0съ бGъ: * є 3г0же, воспэвaюще, величaемъ. 

Свэти1ленъ с™aгw. 
По d: Жєны2 ўслhшите: 

вёта с™hхъ спод0бивыйсz, * и3 въ соб0рэ бlговёрныхъ владётелей 
сликовствyzй, * дeспоте гю1рьге, славовэнчaнный: * вLку всёхъ њ 

нaсъ моли2, * во є4же даровaтисz нaмъ њдолёнію на враги2 нaшегw сп7сeніz.  

Слaва, и4нъ с™aгw: 

Lчню пrт0лу нhнэ * съ ли 6ки првdныхъ свётлw предстоS, * дeспоте 
гю1рьге, бGосвётлый, * молsсz, со всёми с™hми р0да нaшегw, не 

престaй: * во є4же даровaтисz нaмъ побёды на супостaты. 

И# нhнэ: предпрaзднства. Поd: т0йже: 

aинство сокровeнное, ѓгGлwмъ несказaнное, * nц7A бlговолeніемъ, и3 
д¦а содёйствомъ, * х0щетъ соверши1тисz, потщи1мсz: * сл0во бо 

безначaльное начaло пріeмь, * ћкw чlвёкъ, t дв7ы раждaетсz на сп7сeніе 
мjра. 
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мајући још једног великог заступника пред Господом, * и 

његовим молитвама у сваком добру подржавана; * земљо 

Србска трудовима светих добро обделана, * радуј се о спомену 

праведног деспота Ђурђа данас сабрана. 

ли се за нас, деспоте најљубљенији, *  да се и ми, који 

спомен твој по љубави празнујемо: * обећаних блага 

небеских удостојимо, * и заједничари здесна стојећих 

покажемо.                                                                      Богородичан: 

гањ Божанства, Христа, * Кога си у утроби Својој сместила, 

Дјево Свечиста; * Њега моли да распаљење страсти мојих 

угаси, * и да ме из пакла вечнога истргне; * да бих се заједнице 

праведних удостојио, * и осуде за грехе избавио.                  Катавасија: 

Тајну гледам необичну и парадоксалну: * небо – пећину, * престо 

херувимски – Дјеву, * јасле – легало, * у коме лежи несместиви 

Христос Бог; * Њега п(о)певајућ(и), величамо. 

Светилен светога. 

Подобан: Жене послушајте ... 

ветлости се светих удостојивши, * и у сабору благоверних 

владара саликујућ(и), * деспоте Ђурђе, славовенчани; * 

Владику свих за нас моли, * да нам (се) дарује одолење над 

непријатељима нашег спасења.  

Слава ... други светог: 

ред Владичњим престолом сада * са зборовима праведних 

светло стојећ(и), * деспоте Ђурђе, богосветли; * да се молиш, 

са свима светима рода нашег, не престај: * да нам се дарује победа 

над противницима.  

И сада ... Предпразништва. Подобан: исти: 

ајна скривена, [и] ангелима неказана, * вољом Оца и 

садејством Духа, * хоће да се изврши, [зато] похитајмо, * јер 

Реч беспочетна примивши почетак, * као Човек, од Дјеве се рађа на 

спасење света. 
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~ 53 ~    Меcеца децемра, у 23-ћи дан 
 

 

На хвали1техъ: стіхи6ры, на ѕ7:  
предпрaздства G, глaсъ ѕ7. 

Поd: ЃгGльскіz пред8иди1те си6лы: 

ою1 тz, цRю2, пеленaми пови1таго, * рэши1ши бо плени6цы мои1хъ 
грэхопадeній, * и3 слaвою безсмeртною и3 нетлённою почти1въ мS, * 

всего2 nц7Y присв0илъ є3си2, * содётельствуz и3 воззидaz. * тёмъ вопію1 
ти: * цRь ї}левъ * хrт0съ прих0дитъ. 

вётъ t свёта произшeдшій, * и3 t дв7ы возсіsвшій сyщымъ на 
земли2, * ѕвэзд0ю ви1дэвше ѕвэздосл0вцы волсви2, * персjдскую 

tлагaху тьмY, * и3 ѕвёздную всю2 прeлесть, * и3 въ рaдости р0ждшемусz 
бGу поsху: * блгcвeнъ пришeдый бGъ нaшъ, * слaва тебЁ. 

лaкъ мLнческій неи1стовнэ пожинaетъ, * t мyдрыхъ наругaнъ бhвъ 
и4рwдъ волхвHвъ, * и3 рукY скверноубjйственну * на тS воздвизaти 

мнsше, * но пришeлъ є3си2, є3гЂптzнwмъ * тьмY глубочaйшую tгонS, * 
съ ни1миже поeмъ: * блг cвeнъ пришeдый бGъ нaшъ, * слaва тебЁ. 

И# с™aгw G, глaсъ є7: 

ріиди1те, лю1діе хrтоимeнніи, * воспои 1мъ гю1рьгz великоимени 1таго, * 
дeспота сeрблємъ преслaвнаго: * ви1тzзz хrт0ва д0блzго, * и3 

владётелz землeю мyдраго: * корми 1ломъ n§ества своегw2 бlгопрaвzщаго, 
* и3 лю1ди сво‰ t ґгaрzнскагw нахождeніz защищaющаго: * и3 принесeмъ 
є3мY многокр†тнаz похвалє1ніz, * бlгодарsще бGа, * сего2 нaмъ 
даровaвшаго. 

ріиди1те, лю1діе бGозвaнніи, * восхвaлимъ гю1рьгz, дeспота 
возлю1бленнаго: * на с™ор0днэмъ к0рени прозsбшаго, * и3 с™ы6z 

р0ду своемY пор0ждшаго: * рeвность њ вёрэ и3 люб0вь къ бли6жнимъ съ 
добродётелію содружи1вшаго, * и3 тaкw чcтенъ пл0дъ во своE врeмz гDеви 
принeсшаго: * тёмъ нhнэ на нб7сёхъ торжествyетъ, * и3 њ нaсъ ко гDу 
всегдA м0литсz. 
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Св. и благоверног господина Ђурђа (Бранковића), деспота Срб(љ)има.  ~ 54 ~ 
 

На Хвалите ... стихире, на 6:  

Предпразништва 3, глас 6. 

Подобан: Анђелске силе предходите ... 

певам Tебe, Царе, пеленама [пре]повијеног, * јер [Ти] 

раз[д]решујеш окове мојих грехопада, *  и славом бесмртном 

и непропад(љ)ивом почаствовавши ме, * целог си [ме] Оцу 

присвојио, * чинећ(и) [ме новим] и пресаздавајућ(и). * Зато (Ти) 

кличем: * Цар Израилов, * Христос долази. 

ветлост која од Светлости (про)изађе, * и од Дјеве засија онима 

на земљи, * звездознанци маг(ов)и, звездом [вођени] видевши, * 

Персијску одбацише таму, * [као] и сву звездарску обману, * и у 

радости [ново]рођеном Богу певаху: * Благословен [је] који долази, 

Бог наш, *  слава Т(еб)и. 

реварен бивши од мудрих маг(ов)а, *  Ирод дечицу као траву 

помамно покоси, * смисливши да [тако] и на Тебе подигне * 

руку скверну убојичку;  * но, Ти си отишао [к] Египћанима, * таму 

најдубљу одгонећ(и), [па Ти] с њима певамо: * Благословен [је] који 

долази, Бог наш, *  слава Т(еб)и. 

И светога 3, глас 5: 

одите, народе Христоимени, * опевајмо Ђурђа 

великоименитог, * деспота Срб(љ)има преславног; * витеза 

Христовог јуначног, * и владара земљом мудрог; * који је кормилом 

отаџбине своје добро управљао, * и народ свој од агарјанске најезде 

штитио; * и принесимо му многоструке похвале, * благодарећ(и) 

Богу, који нам га је даровао. 

одите, народе богозвани, * усхвалимо Ђурђа, деспота 

љубљеног; * који је на светородном корену изникао, * и свете 

[на]роду своме породио; * ревност за веру и љубав према ближњима 

с врлином удружио, * и тако частан плод у своје време Господу 

принео; * зато сада на небесима торжествује, * и за нас се пред 

Господом свагда моли. 
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~ 55 ~    Мцcа декeмвріа, въ к7г-й дeнь 
 

 

ріиди1те, лю1діе прaзднствомъ бывaющимъ с0брани, * стецeмсz во 
с™ы6z хрaмы, * и 3 воздади1мъ дост0йную хвалY гю1рьгю, дeспоту 

бGовэнчaнному: * блг dтію б9іею њблистaнному, * и3 всsкимъ 
бlгоразyміемъ  ўкрашeнному: * прaвыz вёры поб0рнику преизрsдному, * 
и3 n§ества своегw2 храни1телю д0блественному: * соглaснw є3мY взывaюще: 
* скmптрон0сче с™е и3 къ бGу бlгопріsтне, * вhну соблюдaй ны2 твои 1ми къ 
немY мlтвами.                                           Слaва, глaсъ ѕ7: 

зыгрaй дyхомъ и3 бlгодyшствуй вeсь р0де сeрбскій, 
* прaзднственнымъ свётомъ возсіsнный: * весели 1сz наипaче 

слaвный грaде смeдеревскій, * въ дрeвнихъ времeнъ лёпw создaнный: * сe бо 
въ стBны тво‰ собирaютсz мн0жєства праздниколю 6бнаz * прослaвити 
пaмzть строи 1телz твоегw2, * днeсь съ собHры с™hхъ предстоsща хrтY, * 
и3 съ ни1ми вкyпэ молsщасz * њ тебЁ и3 њ n§ествіи нaшемъ: * мh же, 
сбhтіемъ прaздника с0брани, гDеви возопіи1мъ: * мlтвами гDи1на гю1рьгz, 
дeспота бlгочcти 1вэйшаго, * заступи2 и3 сохрани2 нaсъ, хrтE.  

И# нhнэ, предпрaздства, глaсъ т0йже, 
под0бенъ стіхи 1рамъ предпрaздства: 

ви1лсz є3си2 на земли2, * и3 съ чlвBки пожи1лъ є3си2, * кeсарz 
повелёньми съ рабы6 написaлсz є3си2: * создaлсz є3си2 не преложи1всz, 

* неизмёненъ прeбылъ є3си2: * вeсь сhй бGъ, * ѓще и3 воплоти1лсz є3си2. * 
слaва твоемY смотрeнію, * чeсть, хвалA, великолёпіе, * и3 нhнэ, и3 во 
вёки, ґми1нь. 

Славосл0віе вели1кое, є3ктеніи6 и3 tпyстъ. 

На літургjи. 

Бlжє1нна t канHна предпрaзднства пёснь G-z: 
 и3 t канHна с™aгw пёснь ѕ7-z. 

Прокjменъ, глaсъ з7: 

ГDи, си1лою твоeю возвесели 1тсz цaрь, * и3 њ сп 7сeніи твоeмъ 
возрaдуетсz ѕэлw2. 
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С™aгw и3 бlговёрнагw гDи1на гю1рьгz [брaнковича], дeспота сeрблємъ.  ~ 56 ~ 
 

одите, народе празником насталим сабрани, * стецимо се у 

свете храмове, * и одајмо достојну хвалу Ђурђу, деспоту 

боговенчаном; * благодаћу Божијом облистаном, * и сваком 

благоразумношћу украшеном; * праве вере бранитељу 

преизврсном, * и отаџбине своје чувару јуначном; * сложно му 

узвикућ(и): * Скиптроносче свети и пред Богом добро примљени, * 

вазда нас подржавај твојим пред Њим молитвама.       Слава ... глас 6: 

аиграј духом и орасположи се сав [на]роде Србски, * 

празничном светлошћу обасјани; * весели се нарочито славни 

граде Смедеревски, * у давна времена лепо саграђени;*42 * јер се ево у 

зидине твоје сабирају мноштва празникољубна * да прославе спомен 

градитеља твога; * који данас са зборовима светих стоји пред 

Христом, * и с њима се заједно моли * за тебе и за отаџбину нашу; * а 

ми, згодом празника сабрани, Господу завапимо: * Молитвама 

господина Ђурђа, деспота најпобожнијег, * заштити и сачувај нас, 

Христе.  

И сада ... Предпразништва, глас исти, 

подобан стихирама Предпразништва: 

а земљи си се јавио, * и с људима поживео, * по заповести 

ћесаровој са слугама се пописао; * непромењиво си се саздао, * 

[и] неизмењен остао; * Ти који си сав Бог, * иако си се оваплотио. * 

Слава Твоме промишљању, * част, хвала [и] величанство, * и сада и у 

векове, амин. 

Велико славословље, јектеније и отпуст. 

НА ЛИТУРГИЈИ. 

Блажена: од канона Предпразништва песма 3; 

и од канона светога песма 6. 

Прокимен, глас 7: 

Господе, силом Твојој развеселиће се цар, * и спасењу Твоме 

радоваће се веома.*43 

                                           
42* овај део стихире алузија на новокомпоновану народну песму о родном граду Смедереву 

чувеног хармоникаша и композитора Јовице Петковића (1927+2015), у извођењу ненадмашне 

диве севдалинки Наде (дев. Вукићевић) Мамуле (1927+2001), родом Београђанке. 
43* Пс. 20,2. 
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Стjхъ: Желaніе с®ца є3гw2 дaлъ є3си2 є3мY, * и3 хотёніz ўстнY є3гw2 нёси 
лиши1лъ є3го2. 

Пeрвагw соб0рнагw послaніz с™aгw ґпcла петрA чтeніе, 
зачaло н7и [в7,№i-к7д]: 

озлю1бленніи, [в7,№i] молю2 ћкw пришeлцєвъ и3 стрaнникwвъ, 
њгребaтисz t плотски1хъ похотeй, ±же вою1ютъ на дyшу, [в7i] 
житіE вaше и3мyще добро2 во kзhцэхъ, да њ нeмже клевeщутъ 

вaсъ ѓки ѕлодёєвъ, t д0брыхъ дёлъ ви1дэвше, прослaвzтъ бGа въ дeнь 
посэщeніz. [Gi] Повини1тесz u5бо всsкому чlвёчу создaнію*44 гDа рaди: ѓще 
царю2, ћкw преwбладaющу: [д7i] ѓще ли же кнzзє1мъ, ћкw t негw2 
пHсланнымъ, во tмщeніе ќбw ѕлодёємъ, въ похвалy же бlготв0рцємъ. 

[є7i] Ћкw тaкw є4сть в0лz б9іz, бlготворsщымъ њбуздовaти безyмныхъ 
чlвBкъ невёжство: [ѕ7i] ћкw своб0дни, ґ не ћкw прикровeніе и3мyще ѕл0бы 
своб0ду, но ћкw раби2 б9іи. [з7i] Всёхъ почитaйте, брaтство возлюби1те, 
бGа б0йтесz, царS чти1те. [}i] Раби2, повинyйтесz во всsцэмъ стрaсэ 
владhкамъ, не т0кмw бlги6мъ и3 крHткимъ, но и3 стропти6вымъ. [f7i] Сe бо 
є4сть ўг0дно предъ бGомъ, ѓще с0вэсти рaди б9іz терпи1тъ кто2 скHрби, 
страждA безъ прaвды. [к7] Кaz бо похвалA, ѓще согрэшaюще мyчими 
терпитE; Но ѓще добро2 творsще и3 стрaждуще терпитE, сіE ўг0дно предъ 
бGомъ, [к7а] на сіe бо и3 звaни бhсте: занE и3 хrт0съ пострадA по нaсъ, нaмъ 
њстaвль џбразъ, да послёдуемъ стопaмъ є3гw2: [к7в] и4же грэхA не сотвори2, 
ни њбрётесz лeсть во ўстёхъ є3гw2: [к7г] и4же ўкарsемь проти1ву не 
ўкарsше, страждA не прещaше, предаsше же судsщему првdнw: [к7д] и4же 
грэхи2 нaшz сaмъ вознесE на тёлэ своeмъ на дрeво, да t грBхъ 
и3збhвше, прaвдою поживeмъ. 

Ґллилyіа, глaсъ ѕ7. 

Стjхъ №: Бlжeнъ мyжъ, боsйсz гDа, * въ зaповэдехъ є3гw2 восх0щетъ 
ѕэлw2. 

                                           
44* начaльству. 
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Св. и благоверног господина Ђурђа (Бранковића), деспота Срб(љ)има. ~ 58 ~ 
 

Стих: Жељу срца његова дао си му, * и хтењâ уста његових ниси га 

лишио.*45 

Читање из 1. саборне посланице светог апостола Петра, 

зачеље 58 [2,11-24]: 

убљени, [2,11] молим вас као путнике и странце, да се чувате 

од тјелесних жеља, које војују на душу. [12] Владајте се 

добро међу незнабошцима, да би за оно за што вас 

опадају као злочинце, видјевши ваша добра дјела, славили Бога у 

дан похођења. [13] Будите, дакле, покорни сваком реду људском, 

Господа ради: ако цару, као господару; [14] Ако ли намјесницима, као 

његовим посланицима за осуду злочинцима, а за похвалу онима 

који добро чине. [15] Јер је тако воља Божија да добро чинећи 

ућуткујете незнање безумних људи; [16] Као слободни, а не као они 

који користе слободу за прикривање злобе, него као слуге Божије. [17] 

Свакога поштујте, братство љубите, Бога се бојте, цара поштујте. [18] 

Слуге, будите покорни са сваким страхом господарима, не само 

добрима и благима него и грубима. [19] Јер то је благодат, ако неко 

подноси жалости по савјести ради Бога, страдајући неправедно. [20] 

Јер каква је похвала ако гријешите па кажњавани, подносите? Него 

ако добро чините па подносите страдања, то је угодно пред Богом. 

[21] Јер сте на то и позвани, јер и Христос пострада за вас, остављајући 

вам примјер да идете његовим стопама; [22] Он гријеха не учини, 

нити се нађе пријевара у устима његовим; [23] Он вријеђан, не 

узвраћаше увредом; страдајући не пријећаше, него је препустио 

Ономе који праведно суди. [24] Он гријехе наше сам изнесе на тијелу 

својем на дрво, да за гријехе умремо, и за правду живимо, јер се 

његовом раном исцијелисте. 

Алилуја, глас 6.*46 

Стих 1: Блажен је човек који се боји Господа, * у заповестима 

Његовим напредоваће веома.*47 

                                           
45* Пс. 20,3. 
46* уколико се кађење врши за време певања „Алилуја“ говорити сва четири стиха, да би ђакон 

имао времена да комотно кади, и да се вративши узме благослов од свештеника за читање 

Јеванђеља; а ако се кади за време читања Апостола, онда само прва два. 
47* Пс. 111,1. 
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Стjхъ в7: Си1льно на земли2 бyдетъ сёмz є3гw2, * р0дъ прaвыхъ 
блгcви1тсz. 

[Стjхъ G: Ћкw цaрь ўповaетъ на гDа, * и3 млcтію вhшнzгw не 
подви1житсz. 

Стjхъ д7: Ґ прaвєдницы да возвеселsтсz, да возрaдуютсz предъ бGомъ, 
* да насладsтсz въ весeліи.]  

С™0е є3ђліе: t луки2, зачaло …г и3 …д [главA в7i,в7-в7i]. 

ечE гDь: [в7i,в7] Ничт0же покровeно є4сть, є4же не tкрhетсz, и3 
тaйно, є4же не ўразумёетсz: [G] занE, є3ли6ка во тьмЁ рёсте, во 
свётэ ўслhшатсz: и3 є4же ко ќху гlг0ласте во хрaмэхъ, 

проповёстсz на кр0вэхъ. [д7] Гlг0лю же вaмъ другHмъ свои6мъ: не 
ўб0йтесz t ўбивaющихъ тёло и3 пот0мъ не м0гущихъ ли1шше что2 
сотвори1ти: [є7] сказyю же вaмъ, когw2 ўб0йтесz: ўб0йтесz и3мyщагw 
влaсть по ўбіeніи воврещи2 въ дeбрь џгненную: є4й, гlг0лю вaмъ, тогw2 
ўб0йтесz. [ѕ7] Не пsть ли пти1цъ цэни1тсz пёнzзема двэмA, и3 ни є3ди1на 
t ни1хъ нёсть забвeна предъ бGомъ. [з7] Но и3 влaси главы2 вaшеz вси2 
и3зочтeни сyть. Не ўб0йтесz u5бо: мн0зэхъ пти1цъ ќнши є3стE вы2. [}] 

Гlг0лю же вaмъ: всsкъ, и4же ѓще и3сповёсть мS предъ чlвBки, и3 сн7ъ 
чlвёческій и3сповёсть є3го2 предъ ѓгGлы б9іими: [f7] ґ tвергjйсz менE предъ 
чlвёки, tвeрженъ бyдетъ предъ ѓгGлы б9іими. [‹] И# всsкъ и4же речeтъ 
сл0во на сн7а чlвёческаго, њстaвитсz є3мY: ґ на с™aго д¦а хули1вшему не 
њстaвитсz. [№i] Е#гдa же приведyтъ вы2 на собHрища и3 вл†сти и3 
владhчєства, не пецhтесz, кaкw и3ли2 что2 tвэщaете, и3ли2 что2 речeте: [в7i] 
с™hй бо д¦ъ научи1тъ вы2 въ т0й чaсъ, ±же подобaетъ рещи2. 

Причaстенъ: 

Въ пaмzть вёчную бyдетъ првdникъ, * t слyха ѕлA не ўбои1тсz. 

зр .  

Конeцъ дёлу, слaва и3 хвалA бGу!



С™aгw и3 бlговёрнагw гDи1на гю1рьгz [брaнковича], дeспота сeрблємъ.  ~ 60 ~ 
 

Стих 2: Силно ће на земљи бити семе његово, * род [и]прав[н]их 

ће се благословити.*48 

[Стих 3: Јер се цар узда у Господа, * и милошћу [Све]вишњег неће 

се поколебати.*49 
Стих 4: А праведници да се (раз)веселе, да се (об)радују пред 

Богом, * да се наслађују у весељу.*50] 

Св. Јеванђеље: од Луке, зач. 63*51 и 64 [глава 12,2-12]. 

ече Господ: [12,2] Ништа није сакривено што се неће открити, 

ни тајно што се неће дознати. [3] Зато, оно што у мраку 

рекосте, чуће се на видјелу; и што на ухо шаптасте у одајама, 

проповиједаће се на крововима. [4] А кажем вама, пријатељима 

својим: Не бојте се оних који убијају тијело и потом не могу ништа 

више учинити. [5] Него ћу вам указати кога да се бојите: Бојте се 

онога који, пошто убије, има власт бацити у пакао; да, кажем вам, 

њега се бојте. [6] Не продаје ли се пет врабаца за двије паре? И 

ниједан од њих није заборављен пред Богом. [7] А у вас је и свака 

длака на глави избројана. Не бојте се дакле; ви сте бољи од много 

врабаца. [8] Него вам кажем: Који год призна мене пред људима, 

признаће и Син Човјечији њега пред анђелима Божијим; [9] А који се 

одрече мене пред људима, тога ћу се одрећи пред анђелима 

Божијим. [10] И сваки који рече ријеч против Сина Човјечијега, 

опростиће му се, а који похули на Светога Духа неће му се 

опростити. [11] А кад вас доведу у синагоге и пред началства и власти, 

не брините се како ћете или шта одговорити или шта ћете казати; 

[12] Јер ће вас Свети Дух научити у онај час шта треба рећи. 

Причастен: 

У спомену вечном биће праведник, * од зла гласа неће се 

уплашити.*52 

Крај делу, слава и хвала Богу! 

                                           
48* Пс. 111,2. 
49* Пс. 20,8. 
50* Пс. 67,4. 
51* чита се деспотовом имењаку св. великомуч. Георгију (23. апр.) на Јутрењу. 
52* Пс. 111,6 и 7. 

Р 
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св. деспотаа Ђурђа (Бранковића.  ~ 62 ~ 
 

о неизреченом милосрђу и човекољубљу владара мог слатког ми Исуса 

Христа и по његовој свемилосној доброти одабрао је смиреност моју и 

поставио ме за наследника родитеља мојих, за господара Србима. Тако 

сам ја деспот Ђурађ милошћу божјом у Христу Богу правоверни и 

христољубиви господар Срба са од Бога дарованом ми побожном и христољубивом 

господарицом деспотицом госпођом Јерином. Господство ми пише да се да на знање 

свима како је господству нашем дошао из часне и Свете Горе, из часног и царског 

манастира Спасове обитељи Вазнесења Господњег, који се зове Свимен (Есфигмен), 

духовник јеромонах господин Давид, најчаснији међу свештеноиноцима, којег ми у 

Христу волимо, и замолио је господство наше да будемо ктитори вишереченог 

манастира. Ми пак милосрђем покренути и препоруком заповести вођени 

благоизволели смо да удовољимо његовој молби и прихватили смо да од данас 

будемо ктитори вишереченог манастира, да се зове манастиром господства нашег. 

Ради тога је и приложило господство наше за опскрбу манастирску, нека се даје сваке 

године од новобрдске царине по педесет литара сребра. Ово да се даје сваке године и да 

се не одузме од вишереченог манастира док је живота господства нашег. 

   Молимо и онога кога ће Бог изабрати да буде наследник после нас престола нашег, 

било сина нашег, било неког из рода нашег, или неког другог, да ово наше завештање 

не буде нарушено, него потврђено. Ако се неко обузет завишћу или лакоумством 

усуди да наруши било шта од оног што смо горе записали, тај да је проклет од 

Господа Бога Сведржитеља и врховних апостола, и од триста осамнаест светих и од 

Пречисте Богоматере и од силе часног и животворног крста, и од дванаест светих и 

свехвалнихбогоносних отаца у Никеји, и од свих светих који су од почетка света 

угодници Господњи. Задатом речју и заповешћу господства нашег утврдило се и 

записало се године 6938. месеца септембра 11. у патријаршији у Жичи. 

МИЛОШЋУ БОЖЈОМ ГОСПОДАР СРБА ДЕСПОТ ЂУРАЂ 
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