
 

Въ суббHту пeрвую 
вели1кагw постA. 
[Мцcа феvруaріа  
въ з7i-й дeнь.] 

Слyжба н0вому 
прпdбном§нику  

fе0дwру [слaдичу], 
комогови1нскому. 

[цсл. И3 сeрб.] 



Въ суббHту пeрвую вели1кагw постA.  
[Мцcа феvруaріа въ з7i-й дeнь.]*1 

Пaмzть н0вагw прпdбном§ника  
fе0дwра [слaдича], комогови1нскагw.*2*3 

На вечeрни. 

[На ГDи, воз€вaхъ:] стіхи6ры, глaсъ G: 

е0дwровское и4мz носS и3 м§ническое дерзновeніе и3мёz, * ћкw 
тЂрwнъ на три1знищи предъ мучи1тєли хрaбрствюz: * нови1къ хrтA 

бGа kви1лсz є3си2 и3збрaннэйшій, * и3 њп0льчникъ правовёріz и3зрsднэйшій: 
* мlтвенникъ бhсть стрaждущагw р0да сeрбскагw тeплэйшій, * и3 
ўсэчeнною рук0ю врaчь цэлeбнэйшій. 

трaждущему хrтY кр0тостію ѓгнчею под0бzсz, * бyдущіz мзды2 
воспріsтіz ќмными nчесы6 предзрёлъ є3си2, * терпS 

смиренномyдреннw њѕлоблє1ніz и3 болBзни, прпdбном§ниче fе0дwре: * и3 
смeрть во nгни2 терпэливодyшнэ под8sлъ є3си2, * хrтA пaче всёхъ любS * 
и3 того2 ненасыщaемw и3щS. 

вeргъ моамefа и3сповёдовати прор0ка, fе0дwре правовёрнэйшій, * 
и3 ћвэ ўничт0живъ ґгaрzнское ѕловёріе, * t ѕвэропdбныхъ 

мучи1телей на сожжeніе њсуждeнъ бhлъ є3си2: * и3 наступи1въ на плaмень 
ћкw мёсто бlгоцвэтyщее, * съ рaдостію непрел0жною къ вёчному 
пок0ищу потщaлсz є3си2, * и3 къ торжествY t вёка бlгоугоди1вшихъ бGу.  

Слава, глaсъ є7: 

                                                 
1* дан тзв. тезоименитства (имендан), или у неки други дан који одреди предстојатељ. 
2* тропар и кондак састављени 16. марта 2016. год.  после 11 ч – на Чисту среду. 
3* 1. редакција и делимична измена од 16. до 18. и 27. фебруара 2017.г. 
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У ПРВУ СУБОТУ ВЕЛИКОГ ПОСТА. 

[МЕСЕЦА ФЕБРУАРА, У 17. ДАН.] 

СПОМЕН НОВОГ ПРЕПОДОБНО-МУЧЕНИКА 

ТЕОДОРА (СЛАДИЋА), КОМОГОВИНСКОГ. 

НА ВЕЧЕРЊУ. 

[На Господе, завапих ...] стихире, глас 3: 

еодоровско име носећ(и) и мученичку смелост имајућ(и), * 

као Тирон на попришту пред мучитељима јунакујућ(и); * 

регрут Христа Бога показао си се најиз(а)бранији, * и оружник праве 

вере најизврснији; * молитвеник постав(ши) страдалног [на]рода 

србског најтоплији, * и одсеченом руком лекар најцелебнији. 

традајућем Христу кротошћу јагњета уподобљавајућ(и) се, * 

добитак будуће награде умним очима си прозирао, * трпећ(и) 

смиреномудр[ен]о злобљења и бол(ов)е, преподобно-мучениче 

Теодоре; * и смрт у огњу си трпељиводушно прихватио, * Христа 

изнад свега љубећ(и) * и Њега ненасито иштућ(и). 

дб(ац)ив(ши) да Мухамеда признаш за пророка, Теодоре 

најправовернији, * и јавно поништив(ши) Агарјанско зловерје, 

* од звероподобних мучитељā си на спаљивање осуђен био; * и 

нагазив(ши) на пламен као место најцветније, * с радошћу 

неизмењивом си ка вечном одморишту похитао, * и ка свечаном 

слављу од [памти]века благоугодивших Богу.  

Слава ... глас 5: 
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чи1ма твои1ма снA не дaлъ є3си2, * ни вёждома твои1ма дремaніz не 
попускaлъ є3си2: * д0ндеже дyшу и3 тёло t страстeй њчи1стилъ є3си 2, 

* и3 жили1ще с™aгw д¦а себE ўгот0валъ є3си2: * пришeдъ бо хrт0съ со 
nц7eмъ, * nби1тель сщ7eнную въ тебЁ сотвори2, * и3 блгdть и3сцэлeній тебЁ 
подари2. * тёмже моли1сz, прпdбном§ниче fе0дwре слaвне, * њ чтyщихъ 
чcтнyю пaмzть твою2.                        И# нhнэ, бчdенъ, глaсъ т0йже. 

На стіх0внэ: Слaва, глaсъ ѕ7: 

авноaгGльнw пожи1въ на земли2, прпdбном§ниче fе0дwре: * ћкw 
в0инъ и3зрsдный хrтA бGа, * nрyжіемъ вёры ѕлочести6выz враги2 

побэди1лъ є3си2, * и3 вс‰ сBти лукaвагw сокруши1лъ є3си2: * и3 течeніе твоE 
зак0ннw соверши1въ, * сугyбымъ вэнцeмъ t гDа ўкраси1лсz є3си2, * и3 во 
nби1тєли сщ7є1нныz всели1лсz є3си2: * и3дёже прилёжнw ко сп7су моли1сz њ 
душaхъ нaшихъ.                             И# нhнэ, бчdенъ, глaсъ т0йже. 

Тропaрь, глaсъ д7: 

Dеви твоемY ўсeрднw раб0тавъ, * постY и3 мlтвэ рaдостнw tдaлсz 
є3си2: * приск0рбіе монaшескагw житіS њб8sвъ, * всsкое послушaніе 

нелёностнw соверши1лъ є3си2: * напослёдокъ же ґгaрzнwмъ ўхищрeнъ и3 
сожжeнъ, * ћкw жeртва живA вeсь томY принeслсz є3си2. * є3г0же моли2, 
fе0дwре добропобёдне, и3 нaмъ ср0дникwмъ твои6мъ, * въ бэдaхъ и3 
нyждахъ сyщымъ дyхомъ не ўнывaти. 

На у$трени. 

Тропари2, и3 сэдaльны тріHди:  
и3ли2 с™aгw великом§ника fе0дwра тЂрwна. 

Величaніе: 

еличaемъ тS * н0вый прпdбном§ниче fе0дwре, * и3 чтeмъ чтcн†z 
страд†ніz тво‰, * ±же за хrтA претерпёлъ є3си2. 

Pал0мъ и3збрaнный: ТерпS потерпёхъ гDа: 
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чима твојим сна ниси дао, * ни веђама твојим дремања ниси 

допустио; * док душу и тело од страсти ниси очистио, * и 

станиште[м] Светог Духа себе уготовио; * јер дошав(ши) Христос са 

Оцем, * обитељ свештену у теби начини, * и благодат исцељивања 

т(еб)и подари. * Стога моли се, преподобно-мучениче Теодоре 

славни, * за оне који поштују часни (с)помен твој. 

И сада ... Богородичан, глас исти. 

На Стиховње: Слава ... глас 6: 

авноанђелски поживев(ши) на земљи, преподобно-мучениче 

Теодоре; * као војник изврсни Христа Бога, * оружјем вере 

зловерне непријатеље си победио, * и све замке злога (си) скршио; * и 

трку твоју закон[ит]о свршив(ши), * двоструким венцем си се од 

Господа украсио, * и у обитељи свештене се уселио; * где се 

приљежно пред Спасом моли за душе наше.  

И сада ... Богородичан, глас исти. 

Тропар, глас 4: 

осподу Твоме усрдно служећ(и), * посту и молитви си се 

радосно предао; * тескобу монашког живота пригрлив(ши), * 

свако послушање си неленостно извршио; * а на послетку од Турака 

ухваћен и спаљен, * као жртва жива сав си се Њему принео. * Њега 

моли, Теодоре добропобедни, да и ми, с[уна]родници твоји, * који 

смо у бедама и тегобама, духом не клонемо.  

НА ЈУТРЕЊУ. 

Тропари, и сједал(е)ни Триода; 

одн. св. великомуч. Теодора Тирона. 

Величање: 

еличамо те * нови преподобно-мучениче Теодоре, * и 

поштујемо часна страдања твоја, * која си за Христа претпео. 

Псал(а)м из(а)брани:  

Стрпљиво очекивах Господа ...*4 

                                                 
4* Пс. 39,2. 
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КанHнъ н0вому прпdбном§нику fе0дwру [слaдичу], комогови1нскому: 
на д7, глaсъ ѕ7, є3гHже краегранeсіе [въ тропарёхъ и3 сэдaльнэ]: 

Fе0дwра добропобёднаго поeмъ. 

Въ бGор0дичнахъ же: [Творeніе:] Зорaстово.*5 

Пёснь №. Їрм0съ: 

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

е0дwра н0ваго и3 д0блественнаго, * t плaмене страдaніz своегw2 
сeрбскому р0ду возсіsвшаго, * хrтE, сл0ве б9ій, сл0во бlголёпное 

ми2 дaруй воспёти. 

ђльскагw глaса смирeннагw послyшателz, * и3 зaповэдей гDнихъ 
б0драгw дёлателz, * восхвaлимъ fе0дwра, б9іихъ дарHвъ 

трудолю1бнагw снискaтелz.  

крє1стныz вс‰ зeмли сє1рбскіz днeсь рaдуйтесz, * ћкw напослёдокъ 

вэкHвъ возсіS нaмъ t крaйнzгw зaпада * ѕвэздA вост0чнымъ 
свётомъ свётлw блистaющасz.                                    Бчdенъ: 

емлE с™az, хrтA бGа нaмъ прозsбшаz, * бцdе, дв7о всенепор0чнаz, * 
сп7си2 вс‰ земнорHдныz и3 во тьмЁ насаждє1нныz. 

Пёснь G. Їрм0съ: 

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

рє1внимъ м§никwмъ н0вагw под0бника, * и3 кр†снымъ tрaслwмъ р0да 
сeрбскагw прицёпника, * fе0дwра слaвимъ, приснопребывaющіz слaвы 

сопричaстника. 

би1тели твоеS при1сное є3си2 њграждeніе, * и3 краjны твоеS м0щное 
њхранeніе, * fе0дwре бGоутверждeнне, новом§никwмъ сє1рбскимъ 

бlгоукрашeніе. 

                                                 
5* акростих Канонâ састављен и започето 17. марта 2016. г. – на Чисти четвртак. 
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Преподобномуч. Теодора [Слaдића], Комоговинског.  ~ 6 ~ 

 

Канон новом преподобно-мученику Теодору (Сладићу), 

Комоговинском; на 4, глас 6,  

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

Теодора добропобеднога пој[е]м[о]. 

А у богородич(а)нима: [Творење:] Зорастово. 

Песма 1. Ирмос: 

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

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

победн[ич]ку песму појмо. 

еодора новог и храброг, * из пламена страдања свога србском 

[на]роду засијалог, * Христе, Речи Божија, реч благољепну ми 

даруј да опевам. 

ванђелског гласа смиреног послушатеља, * и заповести 

Господњих бодрог делатеља, * усхвалимо Теодора, Божијих 

дарова трудољубивог стицатеља. 

колне све земље Србске данас се радујте, * јер на послетку 

векова нам засија с крајњег запада * звезда која се источном 

светлошћу светло блиста.                                                        Богородичан: 

емљо света, на којој нам Христос Бог изниче, * Богородице, 

Дјево свенепорочна; * спаси све на земљи рођене и у таму 

посађене. 

Песма 3. Ирмос: 

Нема светога, као [што си] Ти, Господе Боже мој, * који си узвисио 

рог верних Твојих, Благи, * и утврдио нас на камену исповедања 

Твога. 

ревним мученицима новог подобника, * и красним изданцима 

[на]рода србског прицеп(ље)ника,*6 * Теодора славимо, 

вечноо(п)стајуће славе сапричастника. 

битељи твоје стална си ограда, * и Крајине твоје моћна 

одбрана, * Теодоре богочврсти, новомученицима Србским 

лепи украсе. 

                                                 
6* онај који се прицепио (накалемио, срастао), који расте са неким, односно на некоме. 
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0дъ нaшъ приск0рбный и3  всsкому ѕлY предстоsщій: * стzжA въ 
тебЁ, прпdбне м§ниче, * тeплаго мlтвенника и3 крёпкаго 

поб0рника.                                                       Бчdенъ: 

гради2 нaсъ стэн0ю мlтвъ твои1хъ, * и3 бyди нaмъ покр0въ и3 
забрaло, * q! всенепор0чнаz дв7о, воев0де и3 вLчце. 

Сэдaленъ, глaсъ д7: 

гaрzнскагw порабощeніz и3 лю1тыхъ днeй р0да своегw2 тzготY понeсъ, 
* њскорблє1ніz мнHга смиреномyдреннw претерпёлъ є3си2, * 

напослёдокъ же и3 всесожжeніе t нечести1выхъ пріsлъ є3си2: * ћкw сщ7eнное 
приношeніе бGу твоемY бhвъ бlгоуг0денъ, * t людeй возлю1бленъ и3 t земли2 
престaвленъ. [Двaжды.]               Слaва, и3 нhнэ, бчdенъ, глaсъ т0йже: 

уно2 и3 р0су гедеHнъ въ видёніи зрS ўдиви1сz недоумэвaz, * мh же 
въ сeмъ преднаписaніе нетлённагw ржcтвA твоегw2 разумэвaюще: * 

тs сyщую слaвимъ бGороди1тельницу, дв7о м™и. 

Пёснь д7. Їрм0съ: 

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

и1вный ґввакyмъ дрек0льное ўмерщвлeніе пріS, * гDеви воспоS и3 
смeрти рaдуzсz: * тh же, џ§е, на плaмень наступи2 ћкw предъ 

tвє1рстыz р†йскіz двє1ри. 

вёта д0брагw на судЁ твоемY спод0билсz є3си2, * и3 деснaгw 
предстоsніz ў гDа получи1лъ є3си2: * є3г0же њ нaсъ всегдA моли2, 

fе0дwре приснопaмzтне. 

езмёрному твоемY смирeнію и3 терпёнію диви1мсz, м§ниче 
достохвaльне,* и3 ѓгнцу б9ію въ стрaсти ўподоблeнію, * вёрныхъ 

просвэщaющему и3 с®цA и4хъ ўмилsющему.                         Бчdенъ: 

арHновъ жeзлъ прозsбшій проwбразyетъ тz,  бцdе дв7о, * цвётъ же 
неувzдaемый є3г0же н0ситъ, хrтA: * вeсь мjръ њбlгов0нствующь и3 

њбновлeніе всёмъ дaрствующь. 
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од наш невољни и сваком злу наредни, * стече у теби, 

преподобни мучениче, * топлог молитвеника и моћног 

заштитника.                                                                                Богородичан:  

гради нас зидом молитава твојих, * и буди нам покров и 

заклон, * о! свенепорочна Дјево, Војвоткињо и Владичице. 

Сједален, глас 4: 

гарјанског ропства и љутих дана [на]рода свога тежину 

по[д]нев(ши), * огорчења многа смиреномудр[ен]о си претрпео, 

* а на послетку и потпуно спаљивање од безбожних си примио; * као 

свештени принос Богу твоме бив(ши) благоугодан, * од народа вољен и 

са земље пресељен.                                                                               [Два пута.]  

Слава ... и сада ... Богородичaн, глас исти: 

уно и росу Гедеон у виђењу гледајућ(и) зачуди се 

премишљајућ(и), * а ми у овоме праслику непорочног 

порођаја Твога разумевајућ(и); * Тебе славимо истиниту 

Богородитељку, Дјево Мати. 

Песма 4. Ирмос: 

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

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

ивни Авакум на колцу смрт прими, * Господу попевајућ(и) и 

смрти се радујућ(и); * а ти, оче, на пламен нагази као пред 

отворене рајске двери. 

дговора доброг на суду твоме си се удостојио, * и стајање с 

десна [к]од Господа си добио; * Њега за нас свагда моли, 

Теодоре незаборавни. 

езмерном твоме смирењу и трпљењу дивимо се, мучениче 

достојни хвале, * и Јагњету Божијем у страдању уподобљавању, 

* које верне просветљује и срца им умиљава.                     Богородичан: 

аронов жезал процвали прасликује Те[бе], Богородице Дјево, * 

а цвет неувењиви који [он] носи – Христа: * који сав свет 

омиомирисава и обновљење свима поклања. 
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Пёснь є7. Їрм0съ: 

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

0ду сeрбскому н0вое ўкрэплeніе, прпdбне, * и3 въ бэдaхъ 
бlговрeменное вспоможeніе, даровa тz гDь, * ўкрэплszй и3 ми1ромъ 

блгcвлszй лю1ди сво‰.*7  

гнS крэпчaйшій во страдaніи твоeмъ kви1лсz є3си2, * и3 льсти1вагw 
врагA хи1трwсти низвeрглъ є3си2: * сегw2 рaди, t хrтA чeстнw 

ўвэнчaнъ бhлъ є3си2.  

0двиги и3 труды2 тво‰ пёсньми почитaюще, fе0дwре всехвaльне, * 
и3 д0блєсти и3 борє1ніz восхвалsюще, * гDа прославлsемъ 

ўкрэпи1вшаго тS.                                                Бчdенъ:  

™yю г0ру и3 њдушевлeнный грaдъ цRS всsческихъ, * нарицaемъ тS, 
приснодв7о вLчце, * просsще твоегw2 всем0щнагw заступлeніz.  

Пёснь ѕ7. Їрм0съ: 

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

гнeмъ вещeственнымъ сожжeнъ тёломъ, * къ бжcтвєннымъ сeлwмъ 
престaвилсz є3си2 дyхомъ, џ§е, * съ невещeственными совокупи1всz. 

рaнь житeйскую добропобёднw соверши1лъ є3си2, * и3 къ 
многожелaемому ти2 хrтY престaвилсz є3си2, * кyплю 

всеизрsднэйшую тaкw содёлавъ.  

хjднову порождeнію дерзновeннw противустaвъ, * ґг†рzнскаz 
глумлє1ніz до концA и3спепели1лъ є3си2, * и3 ћкw м§никъ деснaгw 

предстоsніz хrтY спод0билсz є3си2.                                  Бчdенъ: 

                                                 
7* ср. Пс. 28,11. 
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Песма 5. Ирмос: 

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

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

истинитог Бога, * који дозива из мрака греховнога. 

оду србском [као] ново укрепљење, преподобни, * и у бедама 

благовремену помоћ, дарова те Господ, * који укрепљује и 

миром благосиља народ свој. 

д огња јачи у страдању своме си се показао, * и лажљивог 

непријатеља препредености си оборио; * тога ради, од Христа 

часно си увенчан био. 

одвиге и труд(ов)е твоје песмама поштујућ(и), Теодоре 

свехвални, * и јунаштва и борбе похваљујућ(и), * Господа 

прослављамо који те укрепи.                                                 Богородичан: 

ветом гором и одушевљеним градом Цара свега, * називамо 

Те, Приснодјево Владичице, * просећ(и) твоје свемоћно 

заступање. 

Песма 6. Ирмос: 

Животно море гледајућ(и) * узбуркано буром напасти, * [к] тихом 

пристаништу Твоме * притекох, и вапијем Ти: * Уздигни из 

трулеж(ност)и живот мој, * Многомилостиви. 

гњем вештаственим спаљен телом, * у божанска насеља си се 

преселио духом, оче, * са невештаственима сабрав(ши) се. 

итку животну добропобедно си свршио, * и многожељеном ти 

Христу си се преселио, * куповину најизврснију тако 

обавив(ши). 

хиднову породу смело се успротивив(ши), * Агарјанске 

бесмислице си до краја испепелио, * и као мученик стајања с 

десна Христу си се удостојио.                                                    Богородичан:
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об0ю пречcтаz, t всsкихъ бёдъ и3збавлsемсz, * и3 въ хrтіaнстэй 
жи1зни преуспэвaемъ: * тёмже ти1 зовeмъ: рaдуйсz, блгdтнаz. 

Кондaкъ, глaсъ ѕ7: 

 приврeменнэмъ и3 скоропреходsщемъ нерaдивъ, * цrтво нбcное 
пaче всёхъ взыскaлъ є3си2:*8 * и3 ћкw рaбъ вёрный и3 бlгjй * 
тогw2 водворeніz спод0билсz є3си2. * со всёми с™hми прeдки 
нaшими, * fе0дwре всеслaвне, моли2 њ нaсъ, * днeсь 

прославлsющихъ всеwсщ7eнную пaмzть твою2.                       Јкосъ: 

овоzвлeннагw прпdбном§ника краjнскагw fе0дwра, сeрбстіи соб0ри 
пріиди1те днeсь бlгоговёйнw пaмzть прослaвимъ: м§николю1бцы и3 
вси2 правослaвніи, сошeдшесz похвaлимъ д0блествєнныz п0двиги и3 
чcтн†z страд†ніz є3гw2, всерaдостнw вопію1ще: Рaдуйсz, мyчєникъ 
ўкрашeніе: рaдуйсz, прпdбныхъ ўдобрeніе. рaдуйсz, дв7ственныхъ 

похвалeніе: рaдуйсz, страдaльныхъ прославлeніе. рaдуйсz, козaры прозzбeніе: 
рaдуйсz, краjны насаждeніе. рaдуйсz, комогови1нское пострижeніе: рaдуйсz, 
мощани1ческое ўвэнчaніе. рaдуйсz, р0да сeрбскагw ўтверждeніе: рaдуйсz, 
р0да хrтіaнскагw защищeніе. рaдуйсz, цRкви сeрбскіz ўкрэплeніе: рaдуйсz, 
зaпада просвэщeніе. Рaдуйсz, fе0дwре, вост0ка н0вое хвалeніе. 

Пёснь з7. Їрм0съ: 

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

обропобёдный и3 дерзновeнный ю4ноша fе0дwръ въ џгнь вни1де, * 
ўкрэплsемь всеси1льною твоeю десни1цею, сп7се, восхвалS: * блгcви1мь 

є3си2 и3 препрослaвимь, б9е nтє1цъ нaшихъ. 

ебоsзненнw хrтY послёдуz, * и3 тогw2 слaвы є3ди1нw и3щS: * 
џгненное прещeніе мyжески презрЁ, fе0дwръ д0блественный, 

воспоS: * блгcви1мь є3си2 и3 превозноси1мь, б9е nтє1цъ нaшихъ. 

                                                 
8* ср. Мт. 6,33 и Лк. 12,31. 
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обом се Пречиста, од свак[акв]их беда избављамо, * и у 

хришћанском животу напредујемо, * зато Ти [и] узвикујемо: 

Радуј се, Благодатна. 

Кондак, глас 6: 

а привремено и брзопролазно не марећ(и), * Царство небеско 

си пре свега искао; * и као слуга верни и добри * настањења у 

њему си се удостојио. * Са свим светим предцима нашим, * 

Теодоре свеславни, моли за нас, * који данас прослављамо 

свеосвећени (с)помен твој.                                                                     Икос: 

овојављеног преподобно-мученика Крајинског Теодора, 

србски сабори ходите данас побожно (с)помен прославимо; 

мученикољубци и сви православни, сабрав(ши) се похвалимо 

јуначке подвиге и часна страдања његова, сверадосно 

кличућ(и): Радуј се, мученикā красото; радуј се, преподобних 

лепото. Радуј се, девственикā похвало; радуј се, страдалника славо. 

Радуј се, Козаре младице; радуј се, Крајине саднице. Радуј се, 

Комоговинско пострижење; радуј се, Моштаничко увенчање. Радуј 

се, [на]рода србског тврђаво; радуј се, рода хришћанског заштито. 

Радуј се, Цркве Србске укрепљење; радуј се, запада просветљење. 

Радуј се, Теодоре, истока нова [по]хвало. 

Песма 7. Ирмос: 

Анђео учини да [усијана] пећ ороси свете младиће, * а заповест 

Божија која [с]пали Хајдеј[ц]е, * мучитеља убеди да [с њима] кличе: * 

Благословен [је]си, Боже отаца наших. 

обропобедни и смели младић Теодор у огањ уђе, * крепљен 

свемоћном Твојом десницом, Спасе, хвалећ(и): * Благословен 

(је)си и препрослављен, Боже отаца наших. 

ебојажљиво за Христом идућ(и), * и Његову славу једино 

иштућ(и); * претњу огњем мушки презре, Теодор јуначни, 

(по)певајућ(и): * Благословен (је)си и преузнесен, Боже отаца наших. 
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гGли небє1сныz, тво‰ п0двиги земны6z взирaющыz, * рaдостнw 
гот0виша тебЁ нбcнагw селeніz, fе0дwре слaвне, взывaюще: *                                      

блгcви1мь є3си2 и3 хвали1мь, б9е nтє1цъ нaшихъ.                      Бчdенъ: 

тzготёша на мнЁ беззакHніz мо‰, вLчце, * и3збaви мS лю1тыхъ 

бёдъ и3 тsжкихъ скорбeй, да взывaю ти2: * блгcвeнна є3си2 въ 
женaхъ, дв7о њбрaдованнаz. 

Пёснь }. Їрм0съ: 

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

Hрніz nби1тєли и3звёстнw дости1глъ є3си2, бGодaрне, * и3 тaмw 
наслаждaешисz слaвы неизречeнныz и3 несрeдственнагw бGовёдэніz, 

взывaz: * хrтE б9е, тS превозн0симъ во вс‰ вёки. 

троки ґвра†мліz въ пeщи халдeйстэй и3ногдA њроси1вшаго, * тебё 
же нhнэ крёпость и3 њдолёніе дaвшаго: * хrтA бGа поeмъ и3 

превозн0симъ во вс‰ вёки. 

лaменемъ любвE хrт0вы вeсь возгорёвсz, бGовозлю1бленне, * 
томyже под0бzсz люби1лъ є3си2 бли6жныz сво‰ до концA,*9 поS: * 

хrтE б9е,  тS превозн0симъ во вс‰ вёки.                         Бчdенъ: 

Lчце, ўповaніе моE, не прeзри мо‰ воздых†ніz: * но, самa ты 
заступи2 въ чaсъ сyдный, * превозносsща мS и3 воспэвaюща тS во 

вс‰ вёки. 

Пёснь f7. Їрм0съ: 

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

                                                 
9* ср. Јн. 13,1. 
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сматрајућ(и) твоје подвиге земаљске, анђели небески,*10 * радосно 

ти готовљаху небеско станиште, Теодоре славни, узвикујућ(и): * 

Благословен (је)си и хваљен, Боже отаца наших.                     Богородичан: 

тежаше на мени безакоња моја, Владичице, * избави ме опаких 

беда и тешких невоља, да Ти кличем: * Благословена (је)си 

међу женама, Дјево обрадована. 

Песма 8. Ирмос: 

Из пламена си светима росу источио, * и жртву (си) праведникову 

[с] водом спалио; * јер све што хоћеш, Христе, [Ти] чиниш; * Тебе 

преузносимо у све век(ов)е. 

орње обитељи си (за)сигурно достигао, богодарни, * и тамо се 

наслађујеш славе неизрециве и непосредног бого(по)знања, 

узвикујућ(и): * Христе Боже, Тебе преузносимо у све векове. 

врамов[љ]е младиће у пећи Халдејској, * Онога који некада 

ороси,*11 * а теби сада снагу и одољење даде; * Хрста Бога 

појемо и преузносимо у све векове. 

ламеном љубави Христове сав се разгорев(ши), богољубљени, * 

и Њему се подобећ(и) љубио си ближње своје до краја, 

појућ(и): * Христе Боже, Тебе преузносимо у све векове. Богородичан: 

ладичице, надо моја, не презри моје уздисаје, * но, сама Ти 

заступи у час суда, * мене који Те преузносим и опевам у све 

векове. 

Песма 9. Ирмос: 

Бога је људима немогуће видети, * и нањ не смеју [ни] чинови 

анђелски (по)гледати; * а Тобом, Свечиста, јави се људима Логос 

оваплоћени; * Њега величајућ(и), [ми] Те с небеским војскама, 

славимо [као] блажену. 

                                                 
10* у преводу: у тропару у овом делу измењен ред речи због творења акростихâ на србском. 
11* у преводу: у тропару у овом делу измењен ред речи због творења акростихâ на србском. 
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 гDа сугyбымъ вэнцeмъ ўвэнчaвшемусz, * и3 дyшу свою2 за 
бли6жніz сво‰ положи1вшему,*12 * пёснь плетeмъ ћкw въ вёчнэй 

пaмzти пребывaющему.*13  

диномhслєннаz и3 є3диносердє1чнаz, пріиди1те восхвaлимъ, сeрбскагw 
р0да прозzбє1ніz: * fе0дwра, ґввакyма и3 злaту прекр†сныz, * д0брэ 

хрaбрствовавшыz и3 себє2 гDу въ жeртву принeсшыz. 

0рz житeйскагw преплhвъ б{рнаz волнє1ніz, * [съ] вшeдшими въ 
рaдость вLки своегw2 счисли1лсz є3си2, бlжeнне: * съ ни1миже всегдA 

моли1сz њ почитaющихъ страд†ніz тво‰.                            Бчdенъ: 

жесточeнна, не прeзри мS, дв7о, рaдосте моS: * но самA посэти2, да 
и3збaвльсz всsкихъ бёдъ и3 мyкъ, * спод0блюсz б9іихъ млcтей и3 

щедр0тъ. 

Свэти1ленъ: 

вэтозaрныхъ пHдвигъ твои1хъ, прпdбном§ниче fе0дwре, * пaмzть 
днeсь свётлw возсіsвши: * с®цA вёрныхъ ўкрэплsетъ, * и3 во 

правовёріи ўтверждaетъ: * тьмY безб0жіz разгонsетъ, * р0гъ же 
бlгоч cтіz возвышaетъ.                            Слaва, и3 нhнэ, бчdенъ: 

Lчце, дв7о всечcтаz, * свётъ и4стинный р0ждшаz: * њзари1 мz 
свётомъ бGовёдэніz, * да воспэвaю и3 величaю всесп7си1тельное 

рж cтво2 твоE. 

 
Манастир Моштаница. 

                                                 
12* ср. Јн. 15,13. 
13* ср. Пс. 111,6. 
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ном који се од Господа двоструким венцем увенча(о), * и душу 

своју за ближње своје положи(о), * песму плетемо као оном 

који остаје у вечном (с)помену. 

дномислене и једноср(да)чане, ходите усхвалимо, србског 

[на]рода изданке: * Теодора, Авакума и Злату – прекрасне, * 

који добро јунаковаше и себе на жртву Господу прине(со)ше. 

ра животног препловив(ши) бурна таласања, * ушлим(а) у 

радост Господа свога си се прибр(ој)ао, блажени; * с њима 

се свагда моли за оне који поштују страдања твоја.          Богородичан: 

корел(ог)а, не презри ме, Дјево, радости моја; * но сама посети, 

да избавив(ши) се [од] свак[акв]их беда и мука, * удостојим се 

Божијих милостӣ и милосрђā.  

Светилан: 

ветлозарних подвига твојих, преподобно-мучениче Теодоре, * 

(с)помен данас светло засијав(ши); * срца верних укрепљује, * 

и у правоверју утврђује; * таму безбожништва растерује, * а рог 

побожности узвисује.                               Слава ... и сада ... Богородичан: 

ладичице, Дјево свечиста, * која Светлост истиниту роди; * 

озари ме светлошћу бого[по]знања, * да опевам и величам 

свеспасоносни Пород Твој. 

   

Манастир Комоговина, и савремена икона.
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СВЕТИ НОВОВОМУЧЕНИК ТЕОДОР КОМОГОВИНСКИ.*14 

помен светог новог преподобно-мученика Теодора Комоговинског врши 

се у 1. суботу Великог поста, названу Теодорова. 

Свети нови преподобно-мученик Теодор презименом Сладић, родом 

је из села Кукурузара под планином Козаром. Као дечак био је пастир у 

манастиру Моштаница, а касније монах у манастиру Комоговина, (а по 

другима и јеромонах), где је живот проводио у посту и молитви. Заједно са још 

150 Крајишких Срба Турци су га ухватили, приморавајући да прими ислам. 

Када он то неустрашиво одби, одсекоше му десну руку, а њега живог спалише 

1788. године у близини манастира Моштанице.  

Његова десна рука чувана је једно време у цркви у Костајници, одакле је 

пренета у Комоговину; а по другима: прво је чувана у манастиру Моштаница, а 

потом пренета у Саборни храм у Карловцу, који је од нових Хрватских усташа 

разорен, тако да јој се за време последњег рата у Хрватској губи сваки траг. 

На редовном заседању Св. архијерејског Сабора СПЦ, на седници од 20. маја 

1966. г. под АС бр. 28/зап. 44, донета је одлука да се у списак светих Срба 

мученика за веру упише и име св. Теодора Сладића мученика из Комоговине, и 

да му се спомен врши у Теодорову суботу.*15  

Његовим молитвама, Господе Исусе Христе, Боже наш, помилуј нас. Амин. 

 

Конак манастира Комоговинa у обнови. 

                                                 
14* при састављању коришћени следећи текстови: 1) „Православни светачник“ јеромонаха 

Хризостома (Столића), том 2, стр. 663, прво издање, Каленић (Крагујевац), Београд 1989. г. 2) 

чланак на „Википедији“, 3) „Српски светачник“ Невена – Димитрија З. Плећевића, стр. 72, 

друго исправљено, измењено и допуњено издање, Храм Св. Вазнесења Господњег, Београд 2008. 

г. и 4) чланак „Св. Теодор Комоговински – између историје и предања“, Радована Пилиповића, 

у новини Српске Патријаршије „Православље“ бр. 1089-1090, рубрика: „Светачник“. Може се 

читати после 6. Песме Канона као Синаксарско житије. 
15* Гласник СПЦ (1966), стр. 207. 

С 

https://sr.wikipedia.org/sr/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8
http://web.archive.org/web/20121228143356/http:/pravoslavlje.spc.rs/broj/1089-1090/tekst/sv-teodor-komogovinski-izmedju-istorije-i-predanja/
http://web.archive.org/web/20141020060454/http:/pravoslavlje.spc.rs/arhiva.php?v=po-autoru&id=99


 

 

Савремена фреска св. муч. Теодора (Сладића) у цркви Богородице Тројеручице, 

у манастиру Горица у Доњем Будачком, на Кордуну код Карловца у данашњој 

Хрватској, рад живописца Војислава Луковића, из Београда. Живописан је у 

традиционалном прслуку са Баније, који је у оригиналу светло плаве боје, али 

овде је црвене, што је (поред крста у руци) симбол мучеништва у иконографији. 
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