МЕСЕЦА ОКТОБРА, У 30. ДАН.
[МЕСЕЦА ФЕБРУАРА, У 8. ДАН.]
* * *

(С)ПОМЕН ПРЕП. МАТЕРЕ НАШЕ
ЈЕЛИСАВЕТЕ, БИВШЕ КРАЉИЦЕ
СРБСКЕ ЈЕЛЕНЕ.

Мцcа nктHвріа, въ l-й дeнь.
[Мцcа февруaріа, въ }-й дeнь.]
* * *
Пaмzть прпdбныz м™ре нaшеz
є3лісавeты, бhвшіz крaлицы
сeрбскіz є3лeны.

МЕСЕЦА ОКТОБРА, У 30. ДАН.
[МЕСЕЦА ФЕБРУАРА, У 8. ДАН.]
(С)ПОМЕН ПРЕП. МАТЕРЕ НАШЕ ЈЕЛИСАВЕТЕ,
БИВШЕ КРАЉИЦЕ СРБСКЕ ЈЕЛЕНЕ.*1
НА ВЕЛИКОМ ВЕЧЕРЊУ.
Певамо: Блажен (је) човек ... 1. антифон.
На Господе завапих ... стихире, на 8, глас 1:
одите сви богомудри српске земље, * свехвалној краљици
притеците; * мољења од душе јој принесимо: * Јелисавето
преподобна,*2 не презри * нас, који у обновљеном храму твоме *
душе своје Богу уздижемо * и усрдно молимо те: * обитељ
Градачку сачувај неразрушивом.
[Двапут.]

Х

ву наду своју у Господа положив[ши], * земаљску славу
одбацила си * и крст узевши, за Христом пошла си; *
добродетељима душу украсивши, * дом свој ништима си отворила
* и гладне си прехранила, * Јелисавето богомудра, милостињом
украшена. * Зато те Господ узвиси да на небесима радујеш се.

С

лагочешћем просијавши показа се као дрво крај извора *
што свој плод Богу приноси. * Под сен грана својих сабери
нас, * преподобна мати Јелисавето, * и крошњом својом од
бесовског ветра заклони нас.

Б

* Св. благоверна краљица Србска Јелена (у монаштву Јелисавета), жена св. краља Уроша I [1243 – 1. маја
1276 (или 1277.). г.; у монаштву Сим(е)она, мошти му почивају у ман. Сопоћани], у побочном сродству са
француском владарском лозом Анжујаца, преставила се у Господу, по једнима: 8. фебруара 1306. г., а по
другима: пре 8. фебруара 1314. г. Празнује се заједно са својим светим синовима преподобним Теоктистом
и св. Милутином 30. октобра. У њеној задужбини манастиру Градац, код Рашке на Ибру, празнује се и у
дан свога престављења. Текст службе на србском језику дајемо према тексту у радној верзији новог издања
„Србљака“ и према тексту у „Минејима на србском“ (у даљем тексту: 1. и 2. изворник).
2* 2* наша измена, а у изворнику: света. Овде, и даље: типично савремено српско бркање типова светости.
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Мцcа nктHвріа, въ l-й дeнь.
[Мцcа февруaріа, въ }-й дeнь.]
Пaмzть прпdбныz м™ре нaшеz є3лісавeты,
бhвшіz крaлицы сeрбскіz є3лeны.*3
На вели1цэй вечeрни.
Поeмъ: Бlжeнъ мyжъ: №-й ґнтіфHнъ.
На ГDи, воз€вaхъ: стіхи6ры, на }, глaсъ №:

П

ріиди1те вси2 бGомyдріи сeрбскіz земли2, * всехвaльнэй крaлицэ
притецhте: * молє1ніz t души2 є4й принесeмъ: * є3лісавeто прпdбнаz,

не прeзри * нaсъ, въ њбновлeнэмъ хрaмэ твоeмъ * дyшы сво‰ бGу
воздвизaющыz, * и3 ўсeрднw молsщыz тS: * nби1тель грaдаческую
сохрани2 неразруши1му.

[Двaжды.]

В

сE ўповaніе своE на гDа возложи1вши, * земнyю слaву tвeргла є3си2,
* и3 кrтъ взeмши хrтY послёдовала є3си2: * добродётельми дyшу

ўкраси1вши, * д0мъ св0й ни1щымъ tвeрзла є3си2, * и3 ѓлчущыz препитaла
є3си2, * є3лісавeто бGомyдраz, млcтынею ўкрашeннаz. * тёмже тS гDь
возвhси на нб7сёхъ рaдоватисz.

Б

lгочcтіемъ просіsвши показaласz є3си2 ћкw дрeво при и3сх0дищихъ
[в0дъ], * є4же пл0дъ св0й бGу прин0ситъ. * подъ сёнь вётвій

твои1хъ собери2 нaсъ, * прпdбнаz м™и є3лісавeто, * и3 *вeрхомъ твои1мъ*4 t
бэс0вскагw вётра закрhй нaсъ.
* наш превод са србског на црквено-словенски језик и незнатна допуна – довршени месеца априла, око
Пасхе, 2018. г., још једном прегледано и доредиговано крајем јула 2018. г.
4* или: верхyшкою / верши1ною твоeю.
3
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Меcеца октобра, у 30. дан [фебруaра, у 8. дан]

Друге стихире, глас 5. [Зорастове]:*5

М

илосрђе неоскудно си показала према сиротима, * и љубав
нелицемерну према ближњима; * а веру православну свим
срцем пригрлив(ши), * плодове достојне хвале од утробе си своје
Господу принела, * и у подвигу своме плодовима духовним си
процв(ет)ала, * младице благородна, мати Јелисавето свечасна. *
Стога, молитвама твојим, укрепи * нас који те [с] вером славимо као
блажену.
[Двапут.]
си многих хвала, Јелисавето преподобна; * венцем
Достојна
царским на земљи украшена, * и венцем славе на небесима
увенчана; * добро владајућ(и) и добро се подвизавајућ(и), * у
заповестима Господњим веома си напредовала, * и у врлинама
богокрасним (си) узрастала. * Стога, милост од Бога испроси, * нама
који те [с] вером поштујемо.
лаву небеску свом душом зажелев(ши), * славу земљану си
богомудро пренебрегла; * времено и пропадљиво
одбацив(ши), * подвигу си журно притекла; * горчине земаљске
исувише искусив(ши), * и сладости небеских си се причасница
јавила. * Стога, за трудове своје плату примив(ши), * измоли и нама
да се Христом * с тобом у векове наслађујемо.
Слава ... глас 6:

С

ветлошћу живота свога засијала си на земљи, богомудра
Јелисавето, * и узнела се на небеса међу угоднике Божије. *
Одбацила си пролазно, * и примила непропадљиво; * и ушла у
радост Господа свога. * Њега моли, преподобна, * да спасе душе
наше.
И сада ... Богородичан догматик, глас исти:

С

о да Tе блаженом не зове, Пресвета Дјево? * ко да не опева Твој
пречисти Пород? * јер Онај који пре[д]вечно засија од Оца –
Син јединородни, * од Тебе, Чисте, (про)изађе, * неизрециво се
оваплотив(ши); * Он који је[сте] по природи Бог, * и по природи
поста[де] човек нас ради; * Који се не дели у два Лица, * н(ег)о се у две
несливене природе [рас]познаје. * Њега моли, Чиста Свеблажена, *
да се смилује душама нашим.*6

К

* састављене синхроно на србском и цсл 4. априла 2018. на Велику среду. Незнатно доредиговано 9. априла
2018. г. на Светли уторак.
6* делимична редакција нашег превода од 23. августа 1996. г.
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Преп. Јелисавета, бивша Србска краљица Јелена.

М

лcрдіе
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И$ны стіхи6ры, глaсъ є7. [Зорaстwвы]:
неwскyдное

kви1ла

є3си2

къ

си6рымъ,

*

и3

люб0вь

нелицепріSтную къ бли6жнимъ: * вёру же правослaвную всёмъ

с®цемъ њб8sвши, * плоды2 достHйны[z] t чрeва твоегw2 гDу принеслA є3си2,
* и3 въ п0двизэ плоды2 д¦0вными прозzблA є3си2, * tрaсле бlгор0днаz,
м™и є3лісавeто всечcтнaz. * тёмже, мlтвами твои1ми, ўкрэпи2 нaсъ * [съ]
вёрою ўбlжaющихъ тS.

[Двaжды.]

Дцrтвеннымъ на земли2 ўкрашeннаz, * и3 вэнцeмъ слaвы на нб7сёхъ

ост0йна є3си2 мн0гихъ хвалeній, є3лісавeто прпdбнаz: * вэнцeмъ

ўвэнчaннаz: * д0брэ владёющи и3 д0брэ подвизaющисz, * въ зaповэдехъ
гDнихъ ѕэлw преуспэвaла є3си2,*7 * и3 въ добродётелехъ бGокрaсныхъ

возрастaла є3си2. * тёмже, млcть t бGа и3спроси2 нaмъ * [съ] вёрою
почитaющымъ тS.

С

лaву нбcную всeю душeю возжделёвши, * слaву землeнную бGомyдрw
пренебреглA є3си2: * врeмєннаz и3 тлBннаz tвeргши, * къ п0двигу

тщaтельнw притеклA є3си2: * г0рєсти земны6z преизли1ха и3скуси1вши, * и3
слaдостей нбcныхъ причaстница kви1ласz є3си2. * тёмже, трудHвъ свои1хъ
мздY

пріeмши,

*

и3змоли2

нaмъ

хrт0мъ

*

съ

тоб0ю

наслаждaтисz.

во

вёки

Слaва, глaсъ ѕ7:

С

вётомъ

житіS

своегw2

возсіsла

є3си2

на

земли2,

бGомyдраz

є3лісавeто, * и3 вознеслaсz є3си2 на нб7сA среди2 ўг0дникwвъ б9іихъ. *

tвeргла є3си2 преходsщее, * и3 воспріsла є3си2 нетлённое: * и3 вшлA є3си2 въ
рaдость гDа своегw2. * того2 моли2, прпdбнаz, * сп7сти1сz душaмъ нaшымъ.

К

И# нhнэ, бGо®ченъ догмaтикъ, глaсъ т0йже:
то2 тебE не ўбlжи1тъ, прес™az дв7о; * кт0 ли не воспоeтъ твоегw2
пречcтагw

ржcтвA;

*

безлётнw

бо

t

nц7A

возсіsвый

сн7ъ

є3динор0дный, * т0йже t тебE чcтыz пр0йде, * неизречeннw вопл0щьсz, *
є3стеств0мъ бGъ сhй, * и3 є3стеств0мъ бhвъ чlвёкъ нaсъ рaди, * не во
двою2 лиц{ раздэлsемый, * но во двою2 є3стеств{ несли1тнw познавaемый.
* того2 моли2, чcтаz всебlжeннаz, * поми1ловатисz душaмъ нaшымъ.
* ср. Пс. 111,1.
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Мцcа nктHвріа, въ l-й дeнь [февруaріа, въ }-й дeнь].

На Литији: стихире, глас 1:

П

ритекавши Христу и на Њега сву наду положивши, * синове
своје: Драгутина и Милутина, * од демонских замки избавила
си: * и богољубивим делима научивши их, * стекла си од Бога велику
милост.
Глас 2:
вехвална краљице Јелено, * помоћнице убогих, заштито
сирочади, * наставнице благочешћа и милости, * Христа Бога
моли * да спасе душе наше.
Глас 4:

С

божанским озарена, * сујету си света напустила, *
Духом
богомудра Јелисавето славна, * и ангелски образ достојно
носила јеси, * смерно послуживши Цару векова; * Њега моли за
свету обитељ твоју.
Слава ... глас 5:*8
ако да се не дивимо врлинском животу твоме, теби која си
даровани талант умножила, * преподобна мати Јелисавето
блажена; * богатство ништима (си)*9 раздавала, * сироте (си) девојке
благочешћу учила, * свете*10 (си) нам подигла: * преподобног
Теоктиста и славнога Милутина краља; * цркве и манастире (си)
помагала, * Градачку обитељ дивно устројила, * [и] трудом својим
ушла (си) у радост Господа свога? * Не заборави нас који празнујемо
часну успомену твоју.
И сада ... Богородичан, глас исти:

К

рам и двер (је)си, * палата и престо царев, * Дјево свечасна; *
кроза Те се Избавитељ мој, Христос Господ, * у тами
поспалима јави, * [Он (који је)] Сунце правде, желећ(и) да
просвет(л)и * оне које сазда по лику своме, руком својом. * Стога,
Свеопевана, * пошто имаш материнску смелост пред Њим, *
непрестано [се] моли да се спасу душе наше.*11

Х

Вход, Прокимен дана, и три Читања преподобнима.
На стиховње: стихире, глас 5:

Н

е заборави, преподобна, обитељ своју Градачку; * излиј на нас
потоке исцељења, * молитвама својим спаљујући сагрешења *
нас који празнујемо часну успомену твоју.
* стихире овог почетка и мелодијског склопа су обично 3. гласа, подобне догматику: Кaкw не диви1мсz:

8

* одавде и даље у стихири на србском препоручено изоставити ради јаснијег смисла.
* наша измена, а у изворнику: светитеље.
11* делимична редакција нашег превода од 21. августа 1996. г.
9
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Прпdбныz м™ре нaшеz є3лісавeты, бhвшіz крaлицы сeрбскіz є3лeны.
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На літjи: стіхи6ры, глaсъ №:

П

ритeкши ко хrтY и3 на того2 всE ўповaніе возложи1вши, * сыны2
сво‰: драгути1на и3 милути1на, * t дeмwнскихъ сэтeй и3збaвила

є3си2: * и3 бGолюби6вымъ дэлHмъ научи1вши |, * стzжaла є3си2 t бGа вeлію
млcть.

Глaсъ в7:

В

сехвaльнаz крaлице є3лeно, * пом0щнице ўб0гихъ, застyпнице
си1рыхъ, * настaвнице бlгочcтіz и3 млcти: * хrтA бGа моли2, * сп7сти1сz

душaмъ нaшымъ.

ДбGомyдраz

Глaсъ д7:

¦омъ бжcтвеннымъ њзарeннаz, * суетY мjра њстaвила є3си2, *
є3лісавeто слaвнаz, * и3 ѓгGльскій џбразъ дост0йнw

носи1ла є3си2, * смирeннw послужи1вши цRю2 вэкHвъ: * того2 моли2 њ с™ёй
nби1тели твоeй.

К

Слaва, глaсъ є7:

aкw не диви1мсz добродётельному житію2 твоемY, * тебЁ ћже
даровaнный талaнтъ ўмн0жила є3си2, * прпdбнаz м™и є3лісавeто

бlжeннаz: * богaтство ни1щымъ раздаsла є3си2, * си6рыz nтрокwви1цы
бlгочcтію ўчи1ла є3си2, * с™ы6z нaмъ возрасти1ла є3си2: * прпdбнаго fеоктjста
и3 слaвнаго милути1на крaлz: * цє1ркви и3 монастыри2 помогaла є3си2, *
грaдаческую nби1тель ди1внw ўстр0ила є3си2, * [и3] труд0мъ свои1мъ вшлA
є3си2 въ рaдость гDа своегw2; * не забyди нaсъ прaзднующихъ чcтнyю пaмzть
твою2.

И# нhнэ, бGо®ченъ, глaсъ т0йже:

Х

рaмъ и3 двeрь є3си2, * палaта и3 пrт0лъ цReвъ, * дв7о всечcтнaz: *
є4юже и3збaвитель м0й, хrт0съ гDь, * во тьмЁ спsщымъ kви1сz, *

сlнце прaвды, просвэти1ти хотS, * ±же создA по џбразу своемY рук0ю
своeю.

*

тёмже,

всепётаz,

*

ћкw

м™рне

дерзновeніе

къ

немY

стzжaвшаz, * непрестaннw моли2 сп7сти1сz душaмъ нaшымъ.
Вх0дъ, прокjменъ днE, и3 чтє1ніz три2 прпdбничєскаz.

Н

На стіх0внэ: стіхи6ры, глaсъ є7:

е забyди, прпdбнаz, nби1тель свою грaдаческую: * и3злjй на нaсъ
пот0ки и3сцэлeніz, * мlтвами свои1ми сожигaющи согрэшє1ніz *

нaсъ прaзднующихъ чcтнyю пaмzть твою2.
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Меcеца октобра, у 30. дан [фебруaра, у 8. дан]

Стих: Часна је пред Господом * смрт преподобних његових.*12

Н

а вест о блаженој кончини твојој * богољубиви народ стече се
са свих страна; * ни хладна зима, ни дубок снег * не спречише
оне који те вољаху * да прате чесне мошти твоје * од Брњачког двора
до Богородице Градачке, задужбине твоје.
Стих: Диван је Бог у светима својим, * Бог Израиљев.*13

П

ремудре поуке уста твоја изливаху; * вером правом жедна
срца ти напоји, * и заблуделе светлошћу Божанскога учења ти
просветли; * моли се Христу Богу, * да нам дарује велику милост.
Слава ... глас 8:

Ч

увала си успомену на смиреног мужа свога, * славнога Уроша
краља, * од кога си се правој вери научила, * и богоугодном
животу [си се] предала; * моли се и сад са њим Господу за све нас.
И сада ... Богородичан, глас исти:

В

ладичице, * прими молитве слугу твојих, * и избави нас * од
сваке напасти и туге.
На благосиљању хлебова: 1. тропар, глас 8:

адуј се преподобна мати Јелисавето, * утехо жалосних, доме
сиротих и правде гладних; * сав живот твој био је служба
ближњима. * Ушавши кроз рајске двери у радост непрестану, * моли
Христа Бога, * да се и ми са свима светима вечно радујемо.

Р

Или: 2. тропар, глас 4:*14

И

з земље западне, * светородној лози Србској прибр(ој)авши се,
* добро[раз]расла садница показала си се, * благоверна
краљице Јелено. * Плодове красне, свету двојицу синова, * приневши
Богу и роду Србском; * на крају си све сујетно света [овога] оставила, *
и преподобнима си се придружила. * Са смелошћу, Владику свих
моли: * да мир васељени дарује, * а синовима Србским да се спасу.

* Пс. 115,6.
* Пс. 67,36а.
14* наш ранији превод тропара са цсл на србски језик (18. априла 2014. г.) уз незнатну накнадну редакцију.
12
13

Преп. Јелисавета, бивша Србска краљица Јелена.
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Стjхъ: ЧCтнA предъ гDемъ * смeрть прпdбныхъ є3гw2.

Н

а глaсъ бlжeнныz кончи1ны твоеS * бGолюби6выz лю1ди стек0шасz
t всёхъ стрaнъ: * ни хлaднаz зимA, ни глуб0кій снёгъ * не

возбрани1ша лю1бzщымъ тS * возслёдовати чcтны6мъ мощeмъ твои1мъ *
t брнsческагw дворA до бцdы грaдаческіz, заклaды твоеS.
Стjхъ: Ди1венъ бGъ во с™hхъ свои1хъ, * бGъ ї}левъ.

П

рем{драz
ж†ждущаz

поучє1ніz
с®цA

ўстA

напои1ла

тво‰
є3си2,

и3зліsша:
*

и3

*

вёрою

заблyждшыz

прaвою
свётомъ

бжcтвеннагw ўчeніz просвэти1ла є3си2: * моли1сz хrтY бGу, * даровaти нaмъ
вeлію млcть.

Слaва, глaсъ }:

С

охранsла є3си2 пaмzть смирeннагw мyжа своегw2, * слaвнаго ќроша
крaлz, * t нег0же прaвэй вёрэ научи1ласz є3си2, * и3 бGоуг0дному

житію2 воздaласz є3си2: * съ ни1мже и3 нhнэ моли1сz ко гDу њ всёхъ нaсъ.
И# нhнэ, бGо®ченъ, глaсъ т0йже:

В

lчце, * пріими2 мwли1твы р†бъ твои1хъ, * и3 и3збaви нaсъ * t всsкіz
нyжды и3 печaли.

Р

На блгcвeніи хлёбwвъ: тропaрь №-й, глaсъ }:*15

aдуйсz прпdбнаz м™и є3лісавeто, * ўтэшeніе печaльныхъ, д0ме
си1рыхъ и3 прaвды ѓлчущихъ, * всE житіE твоE бhсть служeніе

бли6жнимъ. * вшeдши рaйскими двeрьми въ рaдость непрестaнную, * моли2
хrтA бGа, * и3 нaмъ со всёми с™hми вёчнw рaдоватисz.
И#ли2: тропaрь в7-й, глaсъ д7:*16
страны2 зaпадныz * с™ор0днэй лозЁ сeрбстэй совокyпльшисz, *

Tдоброрaсленнаz вётвь kви1ласz є3си2, * бlговёрнаz крaлице є3лeно. *

плоды2 крaсны с™yю сынHвъ дв0ицу, * принeсши бGови и3 р0ду сeрбскому: *

на конeцъ вс‰ с{етнаz мjра [сегw2] њстaвила є3си2, * и3 преподHбнымъ
приложи1ласz є3си2: * со дерзновeніемъ вLку всёхъ моли2: * ми1ръ вселeннэй
даровaти, * и3 сыновHмъ сє1рбскимъ сп7сти1сz.
* наш ранији превод тропара са србског на цсл језик (18. априла 2014. г.) уз незнатну накнадну редакцију.
* наша ранија редакција тропара на цсл језику (18. априла 2014. г.).

15
16

Мцcа nктHвріа, въ l-й дeнь [февруaріа, въ }-й дeнь]

~9~

Или: 3. Тропар [заједнички светим], глас 4. [Зорастов]:*17
д земље западне и славне лозе Анжујске дошав(ши), * и на
Немањићску светородну грану прицепив(ши) се; * с мужем
својим краљем Урошем у браку благочестно поживев(ши), *
преславне роду Србском си изцв(ет)ала: * Милутина, бранитеља
Православља јуначног, * и Драгутина, врлинама и милостињама
просијалог; * круну краљевску одложив(ши), * у подвигу монашком
си просијала; * преподобна мати Јелисавето, * Христа Бога да молиш
не престај за душе наше.

О

[Богородице Дјево, радуј се ... [Једном.]]

НА ЈУТРЕЊУ.
На Бог (је) Господ ... тропари преподобне.
Слава ... и сада ... Богородичан.
По 1-ом стихословљу: сједален, глас 6:

П
В

оказала си се милосрдна, смерна и премудра, * преподобна
Јелисавето, * чувајући и испуњавајући Божанске заповести
Небеског Цара, * ради тога те усели у небеске одаје.
Слава …
еселе се праведници и силе анђелске, * преподобна мати наша
Јелисавето, * и заједно с тобом прослављају * и хвале Господа
Животодавца.
И сада ... Богородичан, глас исти:
одила си телом Пребожанствено Слово, Који је, Пречиста, *
природу смртних обожио, и вечно спасење даровао * свима
који Те славе као истинску Богородицу. * Но, о Владичице, не
престај да се молиш * за оне који Те песмама славе.

Р

По 2-ом стихословљу: сједален, глас 4:

Љ

убећи Господа већма од царства овога света, * изабрала си
сиромаштво и пошла за Христом, * гледајући на добра оних
који са надом живе по Богу. * Буди нам Богом благословена
заштитница и помоћница.
Слава ...
* састављено на србском и преведено на цсл 25. и 26. марта 2018. г. уз незнатну накнадну редакцију.
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И#ли2: тропaрь G-й [џбщій с™ы6мъ], глaсъ д7. [зорaстовъ]:
страны2 зaпадныz и3 слaвныz лозы2 ґнжyйскіz пришeдши, * и3 къ

Tнeманич[е]стэй

с™ор0днэй розгЁ прицэпи1вшисz: * съ мyжемъ

свои1мъ крaлемъ ќрошемъ въ брaцэ бlгочcтнw пожи1вши, * пресл†вныz
р0ду

сeрбскому

прозzблA

є3си2:

*

милути1на,

правослaвіz

поб0рника

д0блественнаго: * и3 драгути1на, добродётельми и3 млcтынzми просіsвшаго:
* кор0ну крaлевскую tл0жши, * въ п0двизэ монaшестэмъ просіsла є3си2:
* прпdбнаz м™и є3лісавeто, * хrтA бGа молsщи не престaй њ душaхъ
нaшихъ.

[Бцdе дв7о, рaдуйсz: [Е#ди1ножды.]]
На у4трени.
На БGъ, гDь: тропари2 прпdбныz.
Слaва, и3 нhнэ, бGо®ченъ.
По №-мъ стіхосл0віи: сэдaленъ, глaсъ ѕ7:

П

оказaласz

є3си2 млcрднаz,

смирeннаz и3 премyдраz,

* прпdбнаz

є3лісавeто, * сохранsющи и3 и3сполнsющи бжcтвєннаz повелBніz

нбcнагw цRS, * сегw2 рaди всели1 тz въ небє1сныz клBти.

В

еселsтсz

првdницы и3

си6лы

ѓгGльскіz,

*

прпdбнаz

Слaва:
м™и нaша

є3лісавeто, * и3 вкyпэ съ тоб0ю прославлsютъ * и восхвалsютъ гDа

жизнодaвца.

И# нhнэ, бGо®ченъ, глaсъ т0йже:

Р

одилA є3си2 пл0тію пребжcтвенное сл0во, пречcтаz, * є3стество2
смeртныхъ њбожи1вшее, и3 вёчное сп7сeніе даровaвшее * всBмъ

слaвzщымъ тS и4стинную бцdу. * но, q вLчце, не престaй молsщисz * њ
пёсньми слaвzщихъ тS.
По в7-мъ стіхосл0віи: сэдaленъ, глaсъ д7:

Л

ю1бzщи гDа пaче цrтвіz сегw2 мjра, * и3збрaла є3си2 нищетY и3
послёдовала є3си2 хrтY, * зрsщи (на) бlг†z жи1тельствующихъ съ

надeждею по бGу. * бyди нaмъ бGоблгcвeннаz застyпница и3 пом0щница. Слaва:
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Меcеца октобра, у 30. дан [фебруaра, у 8. дан]

апаљена љубављу срдачне вере у Господа, * велики анђелски
лик си примила, * и благи јарам Христов на себе узела. *
Монашки тихо живећи, * скрушеним срцем и смиреним духом *
небеским леств[иц]ама узишла си. И сада ... Богородичан, глас исти:

З

П

ресвета Богородице Дјево, пристаниште напаћених, * измоли
нам милост твојим молитвама, * и принеси Сину твоме и
Спаситељу нашем * уздах душа наших, и спаси нас.
Величање:

Б

лаженом те зовемо, * преподобна мати Јелисавето, * и
поштујемо свети (с)помен твој; * јер ти молиш за нас * Христа,
Бога нашега.
Псал(а)м из(а)брани:
Стрпљиво очекивах Господа ...*18
По полијелеју: сједален, глас 4.
[Твореније Теодорино]:*19
си Божанског раја, преподобна Јелисавето, * јер си
Достојна
напустила трулежно богатство, * и драговољно изабрала
сиромаштво, * и кренула радосно уским путем по заповести
Господњој, * Јелисавето богомудра.
Слава ... и сада ... Богородичан, глас исти:
вечиста Дјево, која си родила истинитог Бога, * са бестелесним
силама непрестано га моли * да опроштај грехова и исправку
живота пре краја дарује * нама, који Те са вером и љубављу славимо
* ми задужени, једина Свепевана.

С

Степена: 1. антифон 4-ог гласа.
Прокимен, глас 4:
Диван је Бог у светима својим, * Бог Израиљев.*20
Стих: У црквама благосиљајте Бога, Господа, * [ви који сте] од
изворā Израилових.*21
* Пс. 39,2.
* вероватно указује на име ауторке целе службе, монахиње Градачке.
20* Пс. 67,36а.
21* Пс. 67,27.
18
19

Преп. Јелисавета, бивша Србска краљица Јелена.
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В

озжигaемаz люб0вію сердeчныz вёры ко гDу, * вели1кій ѓгGльскій
џбразъ воспріsла є3си2, * и3 бlгjй kрeмъ хrт0въ на сS взzлA є3си2. *

монaшески ти1хw жи1тельствующи, сокрушeннымъ с®цемъ и3 смирeннымъ
дyхомъ * нбcными лёствицами возшлA є3си2.
И# нhнэ, бGо®ченъ, глaсъ т0йже:

П

рес™az бцdе дв7о, пристaнище њѕлоблsемыхъ, * и3спроси2 нaмъ млcть
твои1ми мlтвами, * и3 принеси2 сн7у твоемY и3 сп7су нaшему *

воздыхaніе дyшъ нaшихъ, и3 сп7си2 нaсъ.
Величaніе:
тS * прпdбнаz м™и є3лісавeто, * и3 чтeмъ
Ўбlжaемъ
твою2: * тh бо м0лиши за нaсъ * хrтA, бGа нaшего.

с™yю пaмzть

Pал0мъ и3збрaнный: ТерпS потерпёхъ гDа:
По полmелeи: сэдaленъ, [глaсъ д7].
[Творeніе fе0дwрино]:

Дє3си2 тлённое богaтство, * и3 бlгов0льнw и3збрaла є3си2 нищетY, * и3

ост0йна є3си2 бжcтвеннагw раS, прпdбнаz є3лісавeто, * њстaвила бо

подви1г[ну]ласz є3си2 рaдостнw ќзкимъ путeмъ по повелёнію гDню, *
є3лісавeто бGомyдраz.

Дтого2

Слaва, и3 нhнэ, бGо®ченъ, глaсъ т0йже:

в7о всенепор0чнаz, ћже пресyщнаго бGа р0ждшаz, * со безпл0тными
непрестaннw моли2: * њставлeніе прегрэшeній и3 и3справлeніе

житіS дaти нaмъ прeжде концA, * вёрою и3 люб0вію пою1щымъ тS по
д0лгу, є3ди1на всепётаz.*22
Степє1нна: №-й ґнтіфHнъ д7-гw глaса.
Прокjменъ, глaсъ д7:
Ди1венъ бGъ во с™hхъ свои1хъ, * бGъ ї}левъ.
Стjхъ: Въ цRквахъ блгcви1те бGа, гDа * t и3стHчникъ ї}левыхъ.
* дат сличан Богородичан из савремених „Минеја“, а не превођено од речи до речи.

22
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Мцcа nктHвріа, въ l-й дeнь [февруaріа, въ }-й дeнь]

Све што дише ...
Св. Јеванђеље: од Матеја, зач. 38 (и део 39).*23
По 50-том псалму: стихира, глас 6. [Зорастова]:*24
духом љубави према светима покретани * притичемо (к)
Данас
огради обитељи твоје * и под кров храма твога, * преподобна
мати наша Јелисавето; * и у Господу празнујућ(и) срцима се (заједно)
радујемо, * и (заједно) веселећ(и) се душама торжествујемо; *
(с)помен твој свесвештени свршавајућ(и), * у умилењу ти вапи(је)мо:
* Прими молења народа твога, * красото царска и лепото монашка, *
и свима који се стекоше даруј неоскудне * и велике твоје милōсти.
Канон преподобној, глас 2.
Песма 1. Ирмос:
одите људи, певајмо песму Христу Богу, * који је раздвојио
море, и водио људе * које изведе из египатског ропства, * јер се
прослави.

Х
Х
П
С
Ч

одите људи, певајмо песму краљици нашој, * која је примила
веру праву, * и повела људе Светосавским путем, * јер у њој се
прослави Бог.
опут равноапостолне царице Јелене, * двоструки плод си
принела Господу; * од своје утробе свете синове, * [а] од духа
народ благочешћу си учила.
вом душом си исповедала Тројицу Свету, * Духом Божијим
испуњена, * Оца и Сина са Светим Духом – * Бога си
прославила.
Богородичан:
удесне су се ствари догађале с Тобом, * и преносиле [се] с
колена на колено, Пресвета Богородице; * стога Те сви
славимо * као своју заштитницу и избавитељницу.
Песма 3. Ирмос:
Утврдивши ме на камену вере, * раширио си уста моја на
непријатеље моје; * стога се обрадова дух мој песми: * Нема светог
као што је Бог наш, * и нема праведног осим Тебе Господе.
* Мт. 10,32-39 (зач. 38 и део 39). Наша измена, да се не би читало исто Јеванђеље као и на Литургији.
* састављена 16. априла 2018. г. синхроно на цсл и србском језику. У 2. изворнику се даје краћа стихира,
истог гласа: Ходите данас, [о!] православни, * одајмо поштовање преподобној Јелисавети, * помоћници
нашој, * [јер] чудима моштију својих крепи и радује све верне, * и грли својом милошћу и крепи љубављу.
23
24

Прпdбныz м™ре нaшеz є3лісавeты, бhвшіz крaлицы сeрбскіz є3лeны.

~ 14 ~

Всsкое дыхaніе:
Е#ђліе t матfeа, зачaло lи [и3 lf].
По н7-мъ pалмЁ: стіхи1ра, глaсъ ѕ7. [Зорaстова]:

ДтвоеS

нeсь дух0мъ с™олю1біz подвизaеми * притекaемъ ко њгрaдэ nби1тели
* и3 подъ кр0въ хрaма твоегw2, * прпdбнаz м™и нaша

є3лісавeто: * и3 њ гDэ прaзднующе с®цaми срaдуемсz, * и3 свеселsщесz
душaми торжествyемъ: * пaмzть твою2 всесщ7eнную совершaюще, * во
ўмилeніи вопіeмъ ти2: * пріими2 молє1ніz людeй твои1хъ, * красото2
цrтвеннаz

и3

добр0то

монaшескаz,

*

и3

всBмъ

стeкшымсz

дaруй

неwск{дныz * и3 вє1ліz тво‰ ми1лwсти.*25
КанHнъ прпdбнэй, глaсъ в7.
Пёснь №. Їрм0съ:
Грzди1те

лю1діе,

пои1мъ

пёснь

хrтY

бGу,

*

раздёльшему

м0ре

и3

настaвльшему лю1ди, * ±же и3зведE и3зъ раб0ты є3гЂпетскіz, * ћкw прослaвисz.

Г

рzди1те лю1діе, пои1мъ пёснь крaлицэ нaшей, * воспріsвшей вёру
прaвую, * и3 настaвльшей лю1ди с™осaввскимъ путeмъ * ћкw въ нeй

бGъ прослaвисz.

П

од0біемъ равноапcльныz цRи1цы є3лeны * сугyбый пл0дъ принеслA є3си2
гDу: * t твоеS ўтр0бы с™ы6z сhны, * t дyха [же] лю1ди бlгочcтію

ўчи1ла є3си2.

В
Ч

сeю душeю, и3сповёдала є3си2 трbцу с™yю, * д¦омъ б9іимъ и3сп0лнена,
* nц7A, и3 сн7а, со с™hмъ д¦омъ: * бGа прослaвила є3си2.

БGо®ченъ:

удє1снаz сбhшасz съ тоб0ю, * и3 преноси1шасz t р0да въ р0дъ,
прес™az бцdе: * тёмже тS вси2 слaвимъ * ћкw нaшу застyпницу и3

и3збави1тельницу.
Пёснь G. Їрм0съ:
На кaмени мS вёры ўтверди1въ, * разшири1лъ є3си2 ўстA мо‰ на враги2
мо‰, * возвесели1босz дyхъ м0й, внегдA пёти: * нёсть с™ъ, ћкоже бGъ
нaшъ, * и3 нёсть првdнъ, пaче тебE гDи.
* превод стихире из 2. изворника: Пріиди1те, днeсь [q!] правослaвніи, * воздади1мъ почитaніе прпdбнэй є3лісавeтэ, пом0щницэ

25

нaшей, * чудесы6 бо мощeй свои1хъ крэпи1тъ и3 рaдуетъ св‰ вBрныz, * и3 њб8имaетъ своeю млcтію и3 крэпи1тъ люб0вію.

~ 15 ~
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аблиставши као звезда са запада, * озарила си сву Српску
земљу лучама својим, * стога заиграше срца верних, * и сви
као један појаху: * Заиста је диван Бог у светима својим!*26

З

од запада у Српске земље, * одбацила си заблуду
Дошавши
папске јереси, * и обрадова се дух твој песми: * Нема светога
као што је Бог наш, * и нема праведнога осим тебе Господе.

Н

апасала си свој народ правом вером у повереним ти земљама,
* владајући праведно и кротко од Бога венце си примила; * и
мир дајеш онима који те прослављају.
Богородичан:

Т

ебе хвалим[о], Пречиста Богородице, * која спасења нашег
ради Бога Реч натприродно роди; * Њега са смелошћу
усрдно моли * да избави од беда душе наше.
Сједален, глас 1:
расан отачаству своме и васељени миомирисан, * ваистину
цвет показа се; * стога задивљени кличемо ти усрдно: *
преподобна*27 Јелисавето, моли Бога за нас!

К

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

П

оуздање хришћана, Пресвета Дјево, * Бога Кога си родила
изнад ума и речи, * непрестано моли с вишњим силама, * да
пода опроштење свих наших грех(ов)а и поправљање живота, *
[нама] који Те с вером и љубављу увек славимо.*28
Песма 4. Ирмос:
Дошао си од Дјеве, * не заступник, не анђео, * већ си се сам [Ти]
Господе оваплотио, * и спасао ме[не], целога човека. * Стога Ти
кличем: Слава сили Твојој, Господе!

И

спунила си служењем Богу и ближњима*29 живот свој,
преподобна, * а Бог човекољубиви, видевши твоје смирење, *
венцем увенча те благољепија.

* Пс. 67,36а.
* наша измена, а у изворнику: света.
28* наш призвољни додатак Богородич(а)на и превод са цсл на србски, пошто се у изворнику не даје.
29* наша измена, а у изворнику једнина: ближњем.
26
27

Преп. Јелисавета, бивша Србска краљица Јелена.
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В

оз8wблистaвши ћкw ѕвэздA t з†падъ, * њзари1ла є3си2 всю2 сeрбскую
зeмлю лучaми свои1ми, * тёмже взыгрaшасz с®цA вёрныхъ, * и3

вси2 ћкw є3ди1нъ поsху: * вои1стинну ди1венъ бGъ во с™hхъ свои1хъ!

П

ришeдши t з†падъ въ сє1рбскіz зeмли, * tвeргла є3си2 заблуждeніе
пaпскіz є4реси, * и3 возрaдовасz дyхъ тв0й пёсни: * нёсть с™ъ,

ћкоже бGъ нaшъ, * и3 нёсть првdнъ, пaче тебE гDи.
є3си2 лю1ди сво‰ прaвою вёрою въ ввёрєннымъ ти2 землsмъ, *
ЎпаслA
владёющи првdнw и3 кр0ткw t бGа вэнцы2 пріsла є3си2, * и3 ми1ръ
подаeши прославлsющымъ тS.

Т

БGо®ченъ:

ебE хвaлимъ, пречcтаz бцdе, * сп7сeніz нaшегw рaди бGа сл0ва
пачеестeственнw р0ждшую: * того2 со дерзновeніемъ ўсeрднw моли2

* и3збaвити t бёдъ дyшы нaшz.
Сэдaленъ, глaсъ №:

К

рaсенъ n§еству твоемY и3 вселeннэй бlгоухaненъ, * вои1стинну
цвётъ показaласz є3си2: * тёмже ўдивлsеми вопіeмъ ти2 ўсeрднw:

* прпdбнаz є3лісавeто, моли2 бGа њ нaсъ.
Слaва, и3 нhнэ, бGо®ченъ, глaсъ т0йже:
хrтіaнъ, прес™az дв7о, * є3г0же родилA є3си2 бGа, пaче ўмa
Ўповaніе
же и3 сл0ва, * непрестaннw моли2 съ вhшними си1лами, * подaти
њставлeніе грэхHвъ нaшихъ всёхъ, и3 и3справлeніе житіS, * вёрою и3
люб0вію при1снw тS слaвzщымъ.
Пёснь д7. Їрм0съ:
Пришeлъ є3си2 t дв7ы, * не ходaтай, ни ѓгGлъ, * но сaмъ, гDи,
вопл0щсz, * и3 сп7слъ є3си2 всег0 мz чlвёка. * тёмъ зовy ти: слaва си1лэ
твоeй, гDи.
сп0лнила є3си2 служeніемъ бGу и3 бли6жнимъ житіE своE, прпdбнаz, *

И#бGъ же чlвэколю1бецъ, ви1дэвъ твоE смирeніе, * вэнцeмъ ўвэнчa тz

бlголёпіz.

Мцcа nктHвріа, въ l-й дeнь [февруaріа, въ }-й дeнь]
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дбацивши задовољство и укротивши страсти, * образац
врлинског живота си постала, * и Недостижног си достигла. *
Са анђелима сада кличеш: * Слава сили Твојој, Господе!

О

П

резрела си земну славу и богатство, * испуњена духом небеске
лепоте, * и узнела си се на небо на крилима смирења, *
преподобна Јелисавето!
Богородичан:
милостиви, Владарко, и према слугама својим, * Онога који је
од утробе Твоје, * и учини нас непорочнима, * да Твоме Сину
кличемо: * Слава сили Твојој Господе!

У

Песма 5. Ирмос:
Светлодавче и Векотворче, Господе, * води нас у светлости
заповести Твојих; * јер сем Тебе другога Бога не знамо.
аволевши Христове заповести Божанске, * брзо си прибегла
Господу, * и постала [си] светионик који осветљава васељену.

З
С
Т

лушкиња Твоја, Господе, преблажена Јелисавета, * заволевши
вечна добра и узевши крст свој, * храбро пође*30 за Тобом.

рудећи се у љубави према ближњим[а], * ходила си уским
путем следујући Христу, * осим Њега другог Бога не
знајући.
Богородичан:

Т

и која си на неисказан начин родила Христа, дародавца
Светлости, * умоли Га, Пречиста, * да и нас озари светлошћу
Својом.
Песма 6. Ирмос:
У бездану греховном ваљајући се, * призивам неиспитљиви понор
милосрђа Твога: * Боже, из трулежи изведи мене.
везани мрачним страстима, * преподобну
призивамо: * заступништвом твојим избави нас.

С

* наша измена, а у изворнику: пошла је.

30

Јелисавету

Прпdбныz м™ре нaшеz є3лісавeты, бhвшіz крaлицы сeрбскіz є3лeны.

вeргши

наслаждeніе

и3

ўкроти1вши
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стр†сти,

*

џбразъ

Tдобродётельнагw житіS былA є3си2, * и3 непостижи1маго пости1гла

є3си2. * со ѓгGлы нhнэ вопіeши: * слaва си1лэ твоeй, гDи.

П

резрёла є3си2 земнyю слaву и3 богaтство, * и3сп0лнена д¦омъ нбcныz
добр0ты, * и3 вознеслaсz є3си2 на нб7сA крил0ма смирeніz, * прпdбнаz

є3лісавeто!

БGо®ченъ:

тиви, вLчце, и3 къ рабHмъ твои6мъ, * сyщаго t ўтр0бы твоеS,
Ўмлc
* и3 сотвори1 ны непорHчны, * да твоемY сн7у вопіeмъ: * слaва си1лэ
твоeй, гDи.
Пёснь є7. Їрм0съ:
Свёта подaтелю, и3 вэкHвъ тв0рче, гDи, * во свётэ твои1хъ
повелёній настaви нaсъ: * рaзвэ бо тебE и3н0гw б0га не знaемъ.

В

озлю1бльши

хrтHва

повелBніz

бжcтвєннаz,

*

скор[отeчн]w

прибёгла є3си2 гDу, * и3 былA є3си2 свэти1льникъ просвэщaющь

вселeнную.

Р
Т

абA твоS, гDи, пребlжeннаz є3лісавeта, * возлю1бльши вBчнаz бл†га
и3 взeмши кrтъ св0й, * д0блественнw послёдова тебЁ.
руждaющисz

въ

любви2

къ

бли6жнимъ,

*

шeствовала

є3си2

ќзкимъ путeмъ послёдующи хrтY, * рaзвэ того2 и3н0гw б0га

не вёдущи.

БGо®ченъ:

же несказaннымъ џбразомъ р0ждшаz хrтA, дародaтелz свёта, *

Ћўмоли2 є3го2, пречcтаz, * и3 нaсъ њзари1ти свётомъ свои1мъ.
Пёснь ѕ7. Їрм0съ:

Въ

бeзднэ

грэх0внэй

валszсz,

*

неизслёдную

млcрдіz

твоегw2

призывaю бeздну: * t тли2, б9е, мS возведи2.

С

вsзани мрaчными стrтьми2, * прпdбную є3лісавeту призывaемъ: *
предстaтельствомъ твои1мъ и3збaви нaсъ.
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П

омрачене душе предајемо теби, * богомудра мати наша: * из
мрачног бездана изведи нас.

Р

азрушила си демонске замке, * љубављу Божанственом душу
испунивши, * испуни и поноре душа наших.
Богородичан:

ништила си смрти тиранство, * родивши безсмртни Живот; *
радуј се, свехвална Богородице!

У

Кондак, глас 3:

Ч

увала си душу народа свога, * просвећујући га духовним
знањем. * Поживевши непорочно, скончала си житије земно, *
заувек нечастивог победивши; * тако стече неувели венац славе, * и
смелост да се молиш * за спас[ење] душа наших.
Икос:

А

нђели се ваистину радоваху гледајући на твој живот
богоугодни, * јер си својим подвизима, трудољубљем и
трпљењем мреже лукавог [по]кидала * и свима [си] била
образац врлина. * Зато се моли за нас Господу, * да нас утврди
у сваком добру * и сачува од свих искушења и недаћа, * да
бисмо ти с радошћу клицали овако: * Радуј се, јер те Вишњи
српском краљицом учини, * и поучи да чврсто стојиш у вери
Православној! * Радуј се, јер си правој побожности и друге учила! *
Радуј се, мати, хранитељко славних српских краљева! * Радуј се, јер
си их на грудима својим носила! * Радује се, јер си разумом као жена
владарка заблистала! * Радуј се, прва српска краљице ктиторко! *
Радуј се, прва просветитељко српских девојака! * Радуј се, милостива
дародавко цркава и манастира! * Радуј се, јер си мудрим поукама
тешила! * Радуј се, грлице незлобива! * Радуј се, јер си смиреношћу
Царство нетрулежно стекла! * Радуј се, духовни бели крине земље
српске! * Радуј се, преподобна Јелисавето, молитвенице за душе
наше!

Преп. Јелисавета, бивша Србска краљица Јелена.
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омрачє1нныz дyшы воздавaемъ тебё, * бGомyдраz м™и нaша: * t
мрaчныz бeздны возведи1 ны.

азруши1ла є3си2 дє1мwнскіz сBти, * люб0вію бжcтвенною дyшу
и3сп0лнивши, * и3сп0лни2 и3 бє1здны дyшъ нaшихъ.

є3си2 смeрти тmрaнство,
Ўничт0жила
* рaдуйсz, всехвaльнаz бцdе!

БGо®ченъ:

* р0ждши безсмeртную жи1знь:

Кондaкъ, глaсъ G:*31
хранsла є3си2 дyшу людeй свои1хъ, * просвэщaющи | д¦0внымъ

Њвёдэніемъ: * пожи1вши непор0чнw, соверши1ла є3си2 житіE земн0е, *

нечести1ваго во вёкъ побёждши: * тёми стzжaла є3си2 неувzдaемый

вэнeцъ слaвы, * и3 дерзновeніе њ є4же моли1тисz * њ сп7сeніи дyшъ
нaшихъ.

Ѓ

Јкосъ:

гGли вои1стинну рaдовахусz зрsще твоE бGоуг0дное житіE, *
пHдвиги бо твои1ми, трудолю1біемъ и3 терпёніемъ сBти лукaвагw
разтерзaла є3си2, * и3 всBмъ џбразъ добродётелей былA є3си2. *
тёмъ моли1сz њ нaсъ [ко] гDу, * ўтверди1ти нaсъ во всsцэмъ
блaзэ * и3 сохрани1ти t всsкихъ и3скушeній и3 бёдствій, * да

рaдостію взывaемъ ти2 си1це: * Рaдуйсz, ћкw вhшній сeрбскою крaлицею
сотвори1 тz, * и3 поучи1 [тz] твeрдw стоsти въ вёрэ правослaвнэй: *
рaдуйсz, ћкw прaвому бlгочcтію и3 и3ны6z ўчи1ла є3си2. * рaдуйсz, м™и,
питaтельнице слaвныхъ сeрбскихъ крaлей: * рaдуйсz, на пeрсехъ свои1хъ
носи1вшаz

и5хъ.

*

рaдуйсz,

рaзумомъ

ћкw

[женA]

владётельница

воз8wблистaвшаz: рaдуйсz, пeрваz сeрбскаz крaлице заклaдывательнице. *
рaдуйсz, пeрваz просвэти1тельнице сeрбскихъ дёвъ: * рaдуйсz, млcтиваz
дародaтельнице цRквей и3 монастырeй. * рaдуйсz, мyдрыми поучє1ніи
ўтэшaющаz: * рaдуйсz, г0рлице неѕл0биваz. * рaдуйсz, смирeніемъ цrтвіе
нетлённое стzжaвшаz. рaдуйсz, д¦0вный бёлый крjне земли2 сeрбскіz. *
Рaдуйсz, прпdбнаz є3лісавeто, мlтвеннице њ душaхъ нaшихъ.
* незнатна редакција нашег ранијег превода (од 19. априла 2014. г.) кондака са србског на цсл језик.

31
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Песма 7. Ирмос:
Премудра деца не послужише телету златном, * и сама у огањ
уђоше, * и њихове богове исмејаше; * усред пламена закликташе, * и
ороси их анђео: * уста ваших молитва већ је услишена.

И

збавивши се из мора светске славе, * обукла си се у силу с
висине; * и прешавши у бесконачни живот, * радосно сада
певаш са верном децом својом: * Благословен си, Боже отаца наших!

М

ноге по примеру твоме презреше земаљску славу, * и у
монашку обитељ Градачку дођоше; * животом својим Богу
угодише, * радосно у подвигу пребивајући, * у песмама с тобом сада
кличу: * Благословен си Боже, отаца наших.

П

ремудри синови твоји не послужише идолу славе, * иако
земаљски владари, заволевши Бога у Тројици, * добровољно
служише свима. * Сад заједно с тобом кличу: * Благословен си Боже,
отаца наших!
Богородичан:

А

ронов жезал чудесно процветавши, * предобрази Те,
преблажена Дјево, Божанствени цвете, * који доноси(ш) плод
спасоносан свима појућим (с) вером Сину Твоме: * Благословен си
Боже, отаца наших!
Песма 8. Ирмос:
Бога који је јеврејским младићима у ужарену пећ сишао, * и
пламен у росу претворио; * [о]певајте дела као Господа, * и
преузносите*32 у све векове.

Б

ога, који те је за живота врлинама украсио, * [и] по смрти тело
твоје нетљеним сачувао; * [о]певајте дела као Господа, * и
преузносите у све векове.

Б

ога, који те обдари[о] земаљским благом, * које ти раздаде
милостиво ништима, * [о]певајте дела као Господа * и
преузносите у све векове.
[Или:
* у изворнику (одавде и даље): величајте.
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Пёснь з7. Їрм0съ:
Тёлу злат0му прем{дрыz дёти не послужи1ша, * и3 въ плaмень сaми
поид0ша, * и3 б0ги и4хъ њбругaша, * среди2 плaмене возопи1ша, * и3 њроси2 |
ѓгGлъ: * ўслhшасz ўжE ќстъ вaшихъ мlтва.
збaвившисz t м0рz мірскjz слaвы, * њблеклaсz є3си2 въ си1лу съ

И#высоты2: * и3 прешeдши въ нескончaемую жи1знь, * рaдостнw нhнэ

поeши съ вёрными ч†ды свои1ми: * блгcвeнъ є3си2, б9е nтє1цъ нaшихъ.

М

нHгіz примёромъ твои1мъ презрёша земнyю слaву, * и3 въ
монaшескую nби1тель грaдаческую пріид0ша: * житіeмъ свои1мъ

бGу ўгоди1ша, * рaдостнw въ п0двизэ пребывaюще, * въ пёснехъ съ
тоб0ю нhнэ взывaютъ: * блгcвeнъ є3си2, б9е nтє1цъ нaшихъ.

П

рем{дрыz сы6ны тво‰ не послужи1ша јдwлу слaвы, * ѓще и3 земнjи
владётели, возлю1бльше бGа въ трbцэ, * бlгов0льнэ служи1ша

всBмъ. * нhнэ вкyпэ съ тоб0ю взывaютъ: * блгcвeнъ є3си2, б9е nтє1цъ
нaшихъ.

БGо®ченъ:

арHновъ жeзлъ чудeснw прозsбшій, * пред8wбрази1 тz, пребlжeннаz

Ґдв7о,

бжcтвенный цвёте, * произносsщій пл0дъ сп7сон0сенъ всBмъ

пою1щымъ [съ] вёрою сн7у твоемY: * блгcвeнъ є3си2, б9е nтє1цъ нaшихъ.
Пёснь }. Їрм0съ:
Въ пeщь џгненную ко nтрокHмъ є3врє1йскимъ снизшeдшаго, * и3
плaмень въ р0су прел0жшаго, бGа: * п0йте дэлA ћкw гDа, * и3
превозноси1те во вс‰ вёки.

В

ъ животЁ добродётельми ўкраси1вшаго тS, * и3 по смeрти тёло
твоE нетлённымъ сохрaншаго, бGа: * п0йте дэлA ћкw гDа, * и3

превозноси1те во вс‰ вёки.
бдари1вшаго тS земнhмъ блaгомъ, * є4же ты2 раздадE млcтив[н]w

Њни1щымъ,

вёки.

бGа: * п0йте дэлA ћкw гDа, * и3 превозноси1те во вс‰
[И#ли2:
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Меcеца октобра, у 30. дан [фебруaра, у 8. дан]

Б

ог те [је] обдари[о] земаљским благом, * а ти раздавши га
убогима, * страдалнике сажаљењем си тешила * и децу без
родитеља збрињавала; * сада [Њега о]певајте дела [као] Господа * и
преузносите у све векове.]
Тројичан:

Б
Б

ога Оца, Сина и Светога Духа, * који се прослави[о] у теби
мати; * [о]певајте дела као Господа, * и преузносите у све
векове.
Богородичан:
огородице Дјево, моли Сина Твога и Бога нашег, * да спасе све
који кличу: * [О]певајте дела Господа, * и преузносите у све
векове.
Песма 9. Ирмос:
Беспочетног родитеља Син, Бог и Господ, * оваплотивши се од
Дјеве јави се нама, * да помрачене просвети и растурене сабере. *
Стога свехвалну Богородицу величамо.

Н
Т
М
Л

е краљевским венцем, преподобна*33 Јелисавето, * већ
похвалним песмама те венчавамо; * с тобом, преиспуњеном
врлинама, * свехвалну Богородицу величамо.
ебе, која си сада са свима светима украшена Божанском
красотом, * молимо преподобна Јелисавето, * да с тобом
свехвалну Богородицу величамо.
и, верна чеда твоја, преподобна*34 Јелисавето, * радујући се,
вазда те прослављамо; * [и] за обретење чесних моштију
твојих * свехвалну Богородицу усрдно молимо.
Богородичан:
ествицу која преводи од земље на небо, * коју у давнини
праотац Јаков виде; * часнију од свих небеских сила, *
свехвалну Богородицу величамо.
Светилен:
басјана свише Божанском светлошћу, * још на земљи
просијала си добродетељима; * примивши ангелски чин, *
добрим си се подвигом подвизавала; * и задобивши вечни живот, *
прешла у невечерњу светлост Царства Христовог.

О

Слава ... и сада ... Богородичан:
* наша измена, а у изворнику: света.
* наша измена, а у изворнику: света.

33
34

Преп. Јелисавета, бивша Србска краљица Јелена.
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бдари1вшаго тS земнhмъ блaгомъ, * тh же раздaвши є3гw2

ЊўбHгимъ, бGа: * страд†льныz щедр0тами ўтэшaла є3си2 * и3 ч†да

безроди1тєльнаz снабдэвaла є3си2: * нhнэ [того2] п0йте дэлA [ћкw] гDа, *
и3 превозноси1те во вс‰ вёки.]

Трbченъ:

ц7A, и3 сн7а, и3 с™aго д¦а, бGа, * прослaвльшагосz въ тебЁ, м™и: *

Nп0йте дэлA ћкw гDа, * и3 превозноси1те во вс‰ вёки.

Б

БGо®ченъ:

цdе дв7о, моли2 сн7а твоего2 и3 бGа нaшего, * сп7сти2 вс‰ зовyщыz: *
п0йте дэлA гDа, * и3 превозноси1те во вс‰ вёки.
Пёснь f7. Їрм0съ:

Безначaльна роди1телz сн7ъ, бGъ и3 гDь, * вопл0щсz t дв7ы, нaмъ kви1сz,
* њмрачє1ннаz просвэти1ти, собрaти расточє1ннаz. * тёмъ всепётую бцdу
величaемъ.

Н

е крaлевскимъ вэнцeмъ, прпdбнаz є3лісавeто, * но похвaльными
пёсньми

вэнчaемъ

тS:

*

съ

тоб0ю,

преисп0лненною

добродётельми, * всехвaльную бцdу величaемъ.

С
М

о всёми с™hми нhнэ ўкрaшенную бжcтвенною красот0ю, * молимъ
тS, прпdбнаz є3лісавeто, * съ тоб0ю всехвaльную бцdу величaти.
ы2, вBрнаz ч†да тво‰, прпdбнаz є3лісавeто, * рaдующесz, вhну
прославлsемъ тS, * [и3] њ њбрётеніи чcтнhхъ мощeй твои1хъ *

всехвaльную бцdу ўсeрднw м0лимъ.

БGо®ченъ:

Л

ёствицу преводsщую t земли2 къ нб7си2, * ю4же дрeвле прaoц7ъ
їaкwвъ ўзрЁ: * чcтнёйшую всёхъ нбcныхъ си1лъ, * всехвaльную бцdу

величaемъ.

Свэти1ленъ:

сіsннаz свhше бжcтвеннымъ свётомъ, * є3щE на земли2 просіsла

Њє3си2

добродётельми:

п0двигомъ подвизaласz

*

є3си2:

пріeмши
*

и3

ѓгGльскій

воспріsвши

чи1нъ,
жи1знь

престaвиласz є3си2 къ невечeрнему свёту цrтвіz хrт0ва.
Слaва, и3 нhнэ, бGо®ченъ:

*

д0брымъ

вёчную,

*
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раку пресветлу, која нам јави Сунце незалазно, * знамо Те,
пресвета Богородице Дјево. * Тога ради, молимо Те, као Ону
која је Мајка Светлости, * просвет(л)и нас светлошћу Сина Твога, *
Христа Бога нашег.*35

З

На Хвалите ..., стихире, на 4, глас 3:
ставивши земаљско царство, * пошла си за Христом, добрим
Пастиром душа наших; * и стекавши духовна крила, *
прелетела си све мреже лукавог, * и стигла у тихо пристаниште, *
где*36 и нас приведи.

О

Т

акви као ти, преподобна*37 Јелисавето, [на земљи]*38 се
прославише, * а и на висинама се прослављају анђелским
хвалама, * и опевају се са похвалама.*39 * А и ми грешни, сматрамо те
блаженом * као истиниту угодницу Божију.

П

о престављењу твоме, преподобна*40 Јелисавето, * ако си се и
Богу од нас преставила, мати*41 блажена, * ниси нас сироте
оставила, * но по смрти обрадовала си нас јављањем нетљених
моштију твојих, * утеху дајући свима који славе часни спомен твој.

Љ

убивши своје, до краја си их љубила,*42 * умирући, Богу си се
молила: * „За цео свет Ти се молим, Господе; * даруј свима
тих и безметежан живот,*43 * а оне који буду празновали дан мога
престављења * сачувај силом Твојом.“
Слава ... глас 6:

Л

икује данас обитељ Градачка, * јер нам дође празник твој; *
обасја нас светлост живота твога, * укрепише се срца наша, * и
дух се наш обрадова. * Стога те величамо песмама похвалним,
госпођо, * мати наша, Јелисавето преподобна, * вечном славом
небеском прослављена.
И сада ... Богородичан, глас исти:
* наш произвољни додатак Богородич(а)на и превод са цсл на србски, пошто се у изворнику не даје.
* наша измена, а у изворнику: тамо где – од чега је једно сувишно.
37* наша измена, а у изворнику: света.
38* наш додатак ради осмишљавања.
39* наша измена (ради ритмике), а у изворнику једнина: похвалом.
40* наша измена (ради избегавања сувишног понављања), а у изворнику: блажена.
41* наша измена (ради избегавања сувишног понављања), а у изворнику: Јелисавето.
42* ср. Јн. 13,1.
43* ср. 1. Тим. 2,2.
35
36

Прпdбныz м™ре нaшеz є3лісавeты, бhвшіz крaлицы сeрбскіz є3лeны.
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арю2 пресвётлую, kвлsющую нaмъ сlнце незаходи1ое, * вёмы тS,
прес™az дв7о бцdе. * сегw2 рaди, м0лимъ тS, ћкw м™и свёта сyщи,

* просвэти2 нaсъ свётомъ сн7а твоегw2, * хrтA бGа нaшегw.
На хвали1техъ: стіхи1ры, на д7, глaсъ G:
стaвльши земн0е цrтвіе, * послёдовала є3си2 хrтY, д0брому

Њпaстырю

дyшъ нaшихъ: * и3 стzжaвши духHвнаz кри6ла, *

прелетёла є3си2 вс‰ мрє1жи лукaвагw, * и3 дости1гла є3си2 къ ти1хому
пристaнищу, * и3дёже и3 нaсъ приведи2.

Т

аковjи ћкоже ты2, прпdбнаz є3лісавeто, [на земли2] прослaвишасz, *
въ

вhшнихъ

же

прославлsютсz

ѓгGльскими

хвалaми,

*

и3

воспэвaютсz похвалaми. * мh же грёшніи, ўбlжaемъ тS * ћкw
и4стинную ўг0дницу б9ію.

П

о преставлeніи твоeмъ, прпdбнаz є3лісавeто, * ѓще и3 къ бGу t нaсъ
престaвиласz є3си2, м™и бlжeннаz, * нaсъ си1рыхъ не њстaвила є3си2,

* но по смeрти возрaдовала є3си2 нaсъ kвлeніемъ нетлённыхъ мощeй
твои1хъ, * ўтэшeніе даю1щи всBмъ слaвzщымъ чcтнyю пaмzть твою2.

В

озлю1бльши сво‰, до концA возлюби1ла є3си2 |, * ўмирaющи, [ко]
бGу моли1ласz є3си2: * њ всeмъ мjрэ молю1тисz, гDи: * дaруй всBмъ

ти1хое и3 безм0лвное житіE, * прaзднующыz же дeнь моегw2 преставлeніz *
сохрани2 си1лою твоeю.
Слaва, глaсъ ѕ7:

Л

икyетъ днeсь nби1тель грaдаческаz, * приспё бо нaмъ прaздникъ
тв0й: * просвэти2 нaсъ свётомъ житіS твоегw2, * ўкрэпи1шасz

с®цA н†ша, * и3 дyхъ нaшъ возрaдовасz. * тёмже, величaемъ тS пёсньми
похвaльными, гпcжE, * м™и нaша, є3лісавeто прпdбнаz, * вёчною слaвою
нбcною прослaвленнаz.
И# нhнэ, бGо®ченъ, глaсъ т0йже:
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ао Дјева која није познала мужа, Ти си родила; * и као Мати
невенчана, остала си Дјева, Богородице Маријо; * моли Христа,
Бога нашег, да се спасемо.

К

НА ЛИТУРГИЈИ.
Блажена од канона преподобне 3. и 6. Песма.
Прокимен: види на Јутрењу.
Апостол Галатима, зач. 208.*44
Алилуја, глас 4.
Стих: Стрпљиво очекивах Господа, * и запази ме, и услиши
молитву моју.*45
Стих: И изведе ме из рова страдања [* и из блатне каљуге].*46
Св. Јеванђеље: од Матеја, зач. 104.*47
Причастен:
Радујте се праведн[иц]и у Господу, * [ис]прав[н]има приличи
похвала.*48

Уснуће св. краљице Јелене.

* Гал. 3,23-29 (зач. 208).
* Пс. 39,2.
46* Пс. 39,3.
47* Мт. 25,1-13 (зач. 104).
48* Пс. 32,1.
44
45

Преп. Јелисавета, бивша Србска краљица Јелена.
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кw дв7а неискусомyжнаz, родилA є3си2: * и3 ћкw м™рь неневёстнаz,

ЋпребылA є3си2 дв7а, бцdе мRjе: * моли2 хrтA, бGа нaшего, сп7сти1сz нaмъ.
На літургjи.

Бlжє1нна t канHна прпdбныz пёснь G-z и3 ѕ7-z.
Прокjменъ: зри2 на ќтрени.
Ґпcлъ къ галaтwмъ, зачaло ©и.
Ґллилyіа, глaсъ д7.
Стjхъ: ТерпS потерпёхъ гDа, * и3 внsтъ ми2, и3 ўслhша мlтву мою2.
Стjхъ: И# возведe мz t р0ва страстeй [* и3 t брeніz ти1ны].
Е#ђліе t матfeа, зачaло Rд.
Причaстенъ:
Рaдуйтесz, првdніи, њ гDэ: * пр†вымъ подобaетъ похвалA.

Св. краљица Јелена са св. синовима:
краљевима Драгутином (преп. Теоктистом) и Милутином.

СПОМЕН СВЕТЕ JEЛEHE,
КРАЉИЦЕ СРБСКЕ.*49

С

упруга благоверног краља
Српског Уроша I (12431276.
г.),
пореклом
Францускиња.
Постала
света мајка светих синова:
краља Драгутина и краља
Милутина. Живот свој провела
као
узорна
и
богомудра
хришћанка. Била је паметна и
оштроумна, у речима строга,
али у срцу добра, побожна и
изобилно дарежљива. После смрти свога супруга блажена Јелена се
сва предала подвизима побожности: сиротињу је збрињавала и
издржавала; манастире и цркве зидала и помагала; о љубави и
слози синова својих се старала; о заштити и васпитању народа свога
се бринула; о страху Божјем се свагда старала. „Несмућене душе и
кротка срца увек је Богу молитве приносила“, каже за њу
животописац њен и њених синова, св. архиеп. Данило II. Од свога
труда и имања она подиже дивну задужбину своју манастир Градац
на Ибру и посвети га Благовештењу Пресв. Богоматере. Она такође
својим трудом подиже школу и сиротиште за женску децу у свом
дворцу Брњацима (на горњем Ибру). Пред смрт, у дубокој старости,
богољубива краљица се замонашила, добивши на монашењу име
Јелисавета. Монаштво прими у Цркви св. Николе у Скадру, коју
цркву она беше подигла и украсила. Упокојила се св. Јелена у свом
двору у Брњацима на Ибру, и била погребена у својој задужбини
манастиру Градцу. Сахрани су присуствовали њен син св. краљ
Милутин, архиеп. Српски Сава III из Пећи, еп. Бањски Данило и
епископ Рашки Павле. На њеном погребу је била и безбројна
сиротиња, коју је ова милостива краљица хранила и издржавала.

* преузето из „Житија светих“ за месец октобар преп. Јустина Поповића, стр. 675-677.
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Спомен св. Јелене,краљице Србске.
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Након три године њено свето тело би обретено нетљено. А обретење
би после њеног чудесног јављања еп. Рашком Павлу, кога је Света
Јелена поштовала за живота као свог рођеног оца. Епископ Павле је
уз молитве и песме извадио тело св. Јелене и положивши га у кивот
ставио у храму манастира Градца испред иконостаса.
Св. Јелена је са својим светим синовима обновила и манастир св.
Срђа и Вакха на реци Бојани код Скадра.
Молитвама св. Јелене и њених синова, св.Драгутина и Милутина,
Господе Исусе Христе, Сине Божји, помилуј нас. Амин.
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