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МЕСЕЦА ДЕЦЕМБРА, У 5. ДАН.  

(С)ПОМЕН ПРЕПОДОБНОГ ОЦА НАШЕГ НЕКТАРИЈА  

БИТОЉСКОГ - КАРЕЈСКОГ.*1 

НА ВЕЛИКОМ ВЕЧЕРЊУ.*2 

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

На Господе, завапих ... стихире, на 8, глас 4. 

Подобан: Свише звање примив(ши)... 

спитујући помисли и срца људи и знајући будуће својом 

промишљу, Логос и Господ пут ти показа, блажени 

Нектарије; и спасао си од ропства своје родитеље благодаћу и 

садејством Богородице, која у Битољу и тебе сачува од Агарјанског 

ропства. Њеним молитвама избави и нас, Исусе, Спаситељу наш, од 

робовања лукавом демону.  

д детињства си био храњен нектаром, као неки бестелесни и 

небески човек, а такво ти је и име, оче Нектарије. Од 

земаљских и смртних учио си најбоље тежећи ка непролазној и 

вечној радости, живео си у Христу са умносрдачном молитвом на 

уснама, а духовни вид своје душе крилио си созерцањем. Зато и 

сада, блажени, моли се за спасење душа наших.  

ао што се паучина, оружје паука, лако уништава руком, тако и 

ти лако уништи лукавства демонска и све њихове замке. 

Носећи на плећима непобедиви крст, борио си се са страстима, а 
                                                           
1* служба је твореније монаха Теодорита Дионисијатског са Свете горе Атонске, и први пут је објављена 

1979. г. Поред овог штампаног издања постоје још два рукописа са службом преп. Нектарију: један се 

налази у скиту св. Мине при Великој Лаври, а други у библиотеци Пантелејмоновског манастира на св. 

Гори. Разлике у три текста су незнатне. На македонски језик су је са грчког превеле: Весна Калпаковска и 

Валентина Гулевска, а са македонског на српски г. Лазар Љубић и јеромонах о. Стефан из Сланаца код 

Београда, рођени Македонац. Коначна редакција, превод неких делова текста са црквено-словенског језика, 

и приређивање за објављивање – Зор. А. Ст. 
2* ако се не служи бдење, певати заједно са службом преподобном Сави Освештаном, Јерусалимском. 
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када си их победио, заједно са братијом прославио си Господњу 

победу. Удостој и нас, Исусе Христе, молитвама божанственог 

Нектарија, да уништимо све мреже лукавог. 

 Битољу си био послушно и кротко дете, а на Гори Атосу си се 

украсио светлим победама, оче Нектарије. Данас блисташ као 

друго сунце и милујеш нас зрацима своје доброте. Свима који с 

вером празнују твој божанствени спомен, подај као награду светлост 

и благодат, и моли Христа Бога нашег да избави из тамнице душе 

наше.                                                                                           

Слава ... глас 4: 

аблисташе као сунце на земљи и на небесима дела твог 

добродетељног живљења, богоносни оче Нектарије. Праведан 

са праведницима, светлиш као сунце, као што вели Господ, 

размишљајући као мудар о делима Божијим и Његовој вољи. 

Својим молитвама осветли и нас, и одстрани смрт од нас својом 

богоданом добротом.                                  

И сада ... Празника, глас исти: 

 пећину си се уселио, Хрсте Боже, јасле Те примише, а 

пастири и мудраци [Ти] се поклонише. Тада се, заиста, испуни 

пророчка проповед, и анђелске силе се [за]дивише, кличући и 

говорећи: Слава с[нис]хођењу Твоме, једини Човекољубче.*3 

[Или: Богородичан догматик, глас исти: 

нај који је) богоотац по Теби, пророк Давид, у песми о Теби 

наговести [о] Оном који Ти величину учини: Стаде царица 

здесна Теби; јер Тебе Мајку, Посредницом живота показа, Бог који је 

благоизволео да се без оца из Тебе очовечи, да би свој лик нагрђен 

страстима опет обновио, и залуталу – у гори изгубљену – ов[чи]цу 

пронашао, [и] на раме[на] узев(ши) Оцу однео, и по својој вољи с 

небеским силама сабрао, и свет спасао, Богородице, [Он] Христос, 

који има велику и богату милост.*4] 

Вход. Паримије преподобног. 

                                                           
3* наш превод са црквено-словенског језика. 
4* редакција нашег превода са црквено-словенског језика од 09. авг. 1996. г. 
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На Литији: стихире, глас 1: 

ревазилазећи анђеле и господарећи као Богомајка над 

целим саздањем, узела си Гору Атос за свој иметак чувајући 

је и штитећи од напада лукавог. Данас у спомен на Богородичиног 

служитеља Нектарија, у храму светих Арханђела, заједно са 

преподобним Атанасијем, корифејем атонских отаца, да опевамо 

њу која господари Гором узвикујући и поздрављајући је заједно са 

анђелима: Радуј се, свеблагословена, ти што носиш радост видљивој 

и невидљивој творевини; радуј се, ти што дивљину и неплодност 

Атоса претвараш у духовну плодност прекрасних мужева; радуј се, 

заједно са Атанасијем, својим верним слугом, пошто се Гора испуни 

безбројним хором светих људи, са којима сада заједно блиста и наш 

слављеник. Зато, њиховим молитвама, Пресвета, и заступништвом 

бестелесних сила, сачувај ову Гору од разних напада 

непријатељских.                                                                                    

Глас 3: 

 Светоарханђелском манастиру преподобног Филотеја, који 

беше његово величање и слава, и чувеног Дионисија, који беше 

његов венац благодати, и ти си пребивао телесно, оче Нектарије. 

Слуге твоје што се тамо подвизавају постојано те поштују духовним 

песмама празнујући твој свети спомен. Молитвама својим учини нас 

достојним учесницима своје славе, као што си нас овде на земљи 

удостојио станишта у коме си привремено боравио.                    

Глас 5: 

реподобни оче, богоносни Нектарије, ниси дао сна очима 

својим, ни веђама својим дремања, докле тело и душу ниси 

ослободио од страсти. Откако си се цео принео Богу, удостојио си се 

усиновљења по благодати. Победио си кнеза овог света и постао 

наследник обећаних блага, као син Божији, чувар његових заповести 

и пријатељ и брат његовог Сина. Будући да имаш смелост да станеш 

пред небеским Оцем, моли Га, преблажени оче, да и нас удостоји 

просветљења с висине.                                                           

Слава ... глас 6: 
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но што је [Бого]лико одржав(ши) неоштећено, * ум [као] 

господара над погубним страстима испоснички поставив(ши), 

* на оно што је [Бого]подобно колико је могуће си узишао: * јер 

мужевно [људску] природу принудив(ши), * похитао си да горе 

покориш бољем, * и (да) тело потчиниш духу. * Стога си се [као] врх 

монахујућима показао, * пустножитељима образ[ац] уздржања, * за 

добром ходећим обучавалац, * правило врлина најсугурније; * и сада 

на небесима, * ослободив(ши) се огледалā, * оче наш Нектарије, * 

чисто гледаш Свету Тројицу, * молећ(и) се непосредно за нас * који 

те [с] вером и љубављу поштујемо.*5            

И сада ... Празника, глас исти: 

икују сви анђели на небесима, и радују се људи данас, а сва 

твар игра због Рођеног у Витлејему, Спас[итељ]а и Господа; 

јер св[ак]а превара демонска преста, а Христос царује у векове.*6 

[Или: Богородичан, глас исти: 

ворац и Избавитељ мој, Пречиста, Христос Господ, из Твојих 

бокова прошав(ши), у ме(не) се обуче, и прве клетве Адама 

ослободи. Стога Ти, Свечиста, као Божијој Мајци и Девојци уистину, 

кличемо неућутно: [оно] анђелско Радуј се; радуј се, Владичице, 

заступнице и покрове, и спасење душа наших.*7] 

На стиховње: стихире, глас 5. 

Подобан: Радуј се ... 

адуј се, монаха лепото, часно величање Горе Атонске, славо 

оних који се подвизавају у Карејској лаври, у њој си и ти 

поживео, свеблажени, знајући закон добродетељи, монашки завет и 

божанствени закон. Ти си нам путоводитељ, неугасиви светилник 

уздржања и стамена потпора свима који подражавају твоје 

живљење. Ти све подстичеш и препознајеш оне који иду ка теби. 

Моли Христа Бога да онима који те поштују дарује велику милост. 

Стих: Часна је пред Господом смрт преподобних његових.*8 
                                                           
5* наш превод са црквено-словенског језика. 
6* наш превод са црквено-словенског језика. 
7* наш превод са црквено-словенског језика. 
8* Пс. 115,6. 
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ектару боготворне красоте, свеблажени, живи извор 

благодати Атонским оцима си постао, точећи Христове 

духовне потоке онима који те истински заволеше, и који верно чувају 

светлост твог животворног кандила, као што си ти сачувао незалазну 

светлост. Показао си се као Христов нектар, Нектарије, зато измоли 

да га се и ми удостојимо. 

Стих: Блажен (је) човек који се боји Господа, у заповестима 

његовим напредоваће веома.*9 

аиста си кренуо ка чудесној скинији, ка дому Божијем, о! 

свеопевани, слушајући свечани глас радосне и милозвучне 

песме и учествујући и сам у неизрецивој радости, Нектарије. Када си 

укротио тело и задобио праведност, напустио си манастир украшен 

безбројним красотама. Моли Христа Бога да дарује душама нашим 

велику милост.                                                                          

Слава ... глас 8: 

ао] наставника мноштва монаха те поштујемо, оче наш 

Нектарије, јер твојом стазом да право ходимо заиста 

[с]познасмо. Блажен (је)си, [јер] Христу служив(ши), вражију си 

[из]обличио силу; сабеседниче анђела, заједничару преподобних и 

праведних; с њима се моли Господу, да се смилује душама нашим.*10 

И сада ... Празника, глас исти: 

з Вителејема дотрчаше пастири и препознаше (Ње)га, 

истинског Пастира, Оног који седи на херувимима; а он 

лежаше у јаслама, и ради нас прими изглед детета. Господе, слава 

Теби.                                                                

[Или: Богородичан, глас исти: 

езневестна Дјево, која Бога неизрециво заче у телу, Мати Бога 

[Све]вишњег, Твојих слугу молбе прими, Свенепорочна, свима 

дајући очишћење сагрешења, [и] сада наша молења примајући, 

моли да се сви (ми) спасемо.*11] 

                                                           
9* Пс. 111,1. 
10* наш превод са црквено-словенског језика. 
11* наш превод са црквено-словенског језика. 
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На благосиљању хлебова:  

тропар, глас 1. 

Подобан: Пустиножитељ ... 

Као звезда зороносна на Атосу 

си изгрејао, * и Карејски скит си 

осветлио, * ти кога град Битољ 

васпита, * оче наш Нектарије. * 

Просвети оне који те с љубављу 

поштују, * и непрестано се моли 

за све нас. * Слава Христу који те 

прослави, * слава Њему који те 

облагодати, * слава Њему који 

нам кроз тебе даје исцељења.                 

[Два пута.] 

На блгcвeніи хлёбwвъ: 
тропaрь, глaсъ №. 

Поd: Пустhнный жи1тель: 

Ћкw ѕвэздA зарен0снаz на ґfHнэ 
и3згрёzлъ є3си2, * и3 карeйскій ски1тъ 
њблистaлъ є3си2, * є3г0же грaдъ 
би1тольскій воспитA, * џ§е нaшъ 

нектaріе. * просвэти2 съ люб0вію 
чтyщихъ тS, * и3 непрестaннw моли1сz 
њ всёхъ нaсъ. * слaва прослaвльшему 
тS хrтY, * слaва њблгdти1вшему тS, * 
слaва дёйствующему тоб0ю нaмъ 
и3сцэлє1ніz.*12                            [Двaжды.] 

Богородице Дјево ... [Једном.] 

НА ЈУТРЕЊУ. 

На Бог (је) Господ ... тропар преподобног, глас 1: 

Као звезда зороносна ... [Два пута.] 

[Слава ... И сада ... Празника;  

или: Богородичан, глас исти: 

ок Ти Гаврило [благо]вешћаше, Дјево: Радуј се!, с [тим] гласом 

се оваплоћаваше Владар свега у Теби, светом ћивоту; као што 

рече праведни Давид: Показала си се шира од небеса, понев(ши) 

Створитеља свога. Слава Усељеном у Тебе, слава Про(иза)шлом из 

Тебе, слава Ослободитељу нашем порођајем Твојим.*13 

По 1. катизми: сједален, глас 1. 

Подобан: Гроб Твој, Спасе ... 

лавно си се подвизавао на Гори, богомудри Нектарије, и 

постао си чисто огледало Господње, просвећујући све који ти 

с вером прилазе. Моли Владику Твога да просветли душе оних који с 

љубављу  празнују твој божанствени спомен.                         [Два пута.] 

Слава ... и сада ... Богородичан, глас исти: 
                                                           
12* наш превод тропара са србског на црквено-словенски језик од 23. нов. 2018. г. 
13* наш превод са црквено-словенског језика. 
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аријо, часно Владикино станиште, подигни нас [про]пале у 

пропаст љутог очајања, и сагрешењā и невоља; јер си Ти 

спасење грешних и помоћ, и моћно заступништво, и спасаваш слуге 

Своје.*14 

По 2. катизми: сједален, глас 4. 

Подобан: Убрзо предухитри ... 

ао дрво које вечно даје плодове праведности, процветао си 

изобилно усред потока суза, богоносни Нектарије. Сада те сви 

достојно прослављамо, цвете подвижника, твојим молитвама да се 

спасемо. [Два пута.]              Слава ... и сада ... Богородичан, глас исти: 

рзо прими, Владичице, молбе наше, и принеси их Твоме Сину 

и Богу; Госпођо свенепорочна, избави од искушења оне који 

Ти с вером притичу; разагнај лукавства, и обори дрскости, Дјево, 

оних што се сада оружају на слуге Твоје.*15 

По полијелеју: сједален, глас 4. 

Подобан: Задиви се Јосиф ... 

ао пчела у Карејску лавру си слетео, и мудро улазећи тамо, 

сабрао си божанствена добра и мед красота. Подај смирење, 

оче, свима који те верно поштују и величају те и певају славословља, 

буди им и по смрти заступник. 

Слава ... глас 1. 

Подобан: Гроб Твој, Спасе ... 

ада си у страху Божијем на земљи живот завршио, оче 

богомудри, као чисти сасуд Духа био си познан. Осветли, 

блажени, оне који ти са вером приступају и моли Владику и 

Спа(ситељ)а нашег да просвети душе оних који те поштују. 

И сада ... Богородичан, глас исти: 

ви знамо да си Ти Мајка Божија, и да си се [као] Дев[ојк]а 

истинита и по рађању показала, и [с] љубављу прибегавамо 

Твојој доброти; јер Те, ми грешни, имамо [као] заступницу, [и] 

стекосмо [као] спасење у напастима, Тебе једину Свенепорочну. 

Степена, 1. антифон, глас 4. 
                                                           
14* наш превод са црквено-словенског језика. 
15* наш превод са црквено-словенског језика, и прилагођавање варијанти датој у македонском тексту. 
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Прокимен, глас 4: 

Часна је пред Господом смрт преподобних његових.*16 

Стих: Шта ћу узвратити Господу за све што ми је дао?*17 

Све што дише да хвали Господа ... 

Св. Јеванђење од Луке, зач. 24. 

По 50-том псалму: стихира, глас 6. [Самогласна]: 

реподобни оче [Нактарије], по свој земљи пронесе се глас о 

исправности твојој; стога си за трудове своје на небесима 

плату пронашао, демонске пукове (си) разорио, и анђелске (си) 

чинове достигао, чијем си живљењу [и] (по)следовао. Смелост 

имајућ(и) пред Христом Богом, измоли мир душама нашим.*18 

Канон преподобном, на 6, глас 4. 

[Састав монаха Теодорита Дионисијатског]. 

Акростих [у јелинском последовању]: 

Подај ми свој нектар, Нектарије. 

Песма  1. Ирмос: 

Отворићу уста своја, и напуниће се Духа, и реч ћу изнедрити 

Царици Матери, и показаћу се светло торжествујућ(и), и опеваћу 

радујућ(и) се Њена чуд(ес)а.*19 

а висина, Логосе Божији беспочетни, подај ми божанствену 

благодат Духа и просветли ум мој да достојно прославим твог 

богоугодника, који те овде на земљи подвизима прослави. 

вето си стремио да послужиш Христу, блажени, и њему си 

посветио унутрашње умне силе; као што финикс процвета у 

пустињи, показао си се као нектар божанствен, с правом названи 

Нектарије. 

удро си избегао угодност световног живљења, богомудри 

Нектарије, да би послужио Христу, од кога си добио вечни 

живот и непролазну радост.                                                   Богородичан:  

                                                           
16* Пс. 115,6. 
17* Пс. 115,3. 
18* наш превод са црквено-словенског језика. 
19* Ирмоси Благовештенског Канонâ према нашем преводу од 29. јануара 1994. г. уз минималну редакцију. 
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ладичице Богоневесто, која си Гору Атонску устројила за дом 

богољубивих монаха, својим молитвама спаси милостиво све 

који на њој бораве. 

[Катавасија: Христос се рађа ...] 

Песма 3. 

Твоје песмословце, Богородице, живи и (из)обилни изворе, збор 

пред Тобом с(а)купљених духовно утврди, и у божанственој Твојој 

слави венаца славе удостој. 

ош од утробе био си посвећен Створитељу Христу, блажени 

Нектарије; зато те са родитељима избави Дјева Владичица у 

Битољу од Агарјанског ропства. 

лад узрастом успео си да уништиш древног скривеног 

непријатеља; и када си испио божанствени нектар, с таквим 

именом си се упутио ка божанственом. 

ао потомак Карејаца, божанственим красотама си украсио 

Велику лавру која те данас прославља, преподобни, певајући 

ти песме и славословља.                                                          Богородичан: 

д утробе Теби посвећеном, Дјево, пут милости Сина свог 

покажи ми грешном и прихвати ме, Владичице, одбаченог. 

Сједален, глас 8. 

Подобан: Премудрости ... 

о краја си заволео блажено живљење у послушању, оче, молио 

си се постојано и у миру и у страдањима, и зато си постао, 

блажени, [мио]мирисан као кипарис. Примајући твоје страдање као 

мирис благоухања, Владика свега прослави спомен твој. Буди нам 

застпуник пред Христом Богом, да би подарио опроштај грехова 

свима који с вером и љубављу славе твој свети спомен.        [Два пута.] 

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

одите сада сви народи, богоугодно да прославимо Мајку 

Творца, говорећ(и) Јој: Радуј се, огњелики престоле 

Сведржитеља Христа; радуј се, Госпођо све творевине; радуј се, 

сасуде Свете Тројице: Оца, Сина и Светог Духа. Пречиста Маријо, 

светла и благословена, буди нам заступница пред Твојим Сином и 
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Богом, да би подарио опроштај грехова свима који Ти притичу с 

вером и љубављу. 

Песма 4. Ирмос: 

Седећ(и) у слави на престолу Божанства, у Облаку лаком дође 

Исус Надбожанствени, и нескверном руком спасе оне који клучу: 

Слава, Христе, моћи Твојој! 

аволео си Исуса Животодавца и Он ти показа пут ка 

обиталиштима светих, ка чину монаха, који Му непрестано 

певају химне и кличу: слава, Христе, сили твојој. 

ако си био млад узрастом, имао си зрелу мисао, а [про]водио 

си и добро живљење: у уздржању, страдању и молитви, и 

постојано си клицао: слава, Христе, сили твојој. 

ао што кошута жедни за изворима воде, тако си и ти жеднео 

за узвишеним живљењем; на Гори Атонској си нашао лек за 

сваку муку, а старац те Филотеј духовно предвођаше.    Богородичан: 

срдно те молим, Богородице, помилуј ме безнадежно 

изгубљеног и без спасоносних добрих дела. Но, ти својим 

Првенцем, Мајко свенепорочна, можеш да ме васкрснеш чак и из 

мртвих. 

Песма 5. Ирмос: 

Ужасну се све и сва пред божанственом славом Твојом; јер си Ти, 

неискусобрачна, Дјево, понела у утроби Бога над свима; и родила 

(си) безвременог Сина, Ти која свима који Те опевају мир дајеш. 

а божанственог Јагар(иј)а си био као анђео Господњи који има 

постојану добру мисао у Богу и свима што горе гледају кличе: 

Хајде, сви да заволимо Спас(итељ)а. 

а место свог божанственог живљења изабрао си небески храм, 

манастир светих Арханђела, а за учитеље Божије слуге, 

богољубивог Филотеја и Дионисија, и заједно стојите као небеске 

звезде. 

нђелā посед божанствено осветлисте, блажени, извршавајући 

заповести божанствене Тројице; а примивши трисунчану 

светлост, свима се показасте као благовесници спасења.  Богородичан: 
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крашење оних који те љубе, Владичице, красото неухватљива 

мојим умом; живљење моје испуњено пустошћу, вревом и 

бригом, осветли својом божанственом светлином и сачувај ме да те с 

љубављу славим. 

Песма 6. Ирмос: 

Божанствено ово и свечасно свршавајућ(и) празновање 

Богоматере, богомудри, ходите, рукама запљешћимо, и од Ње 

рођеног Бога [про]славимо. 

репио си се великом духовном силом и лако си претрпео сва 

искушења, блажени Нектарије; твоје живљење је Карејцима 

постало образац спасења. 

слободи свих мука оне који с љубављу поштују твој светли 

спомен, оче Нектарије, и твојим молитвама подај им да се 

усрдно приклоне Божијем путу. 

паси од свих зала, болести и опасности оне који живе у твом 

граду и манастиру, Нектарије, где си и ти некада живео, 

свеблажени.                                                                                 Богородичан: 

ослушна Божанственој благовести и поучена од арханђела 

Гаврила, родила си у телу беспочетног Логоса који спасава 

свет од безумља. 

Кондак, глас 3. 

Подобан: Дјева данас ... 

Онима са Атоса из Кареје био 

си као анђео * који је подвиг 

добро савршио; * израстао си као 

дрво плодоносно крај река 

уздражања, * а душу си очистио 

потоцима суза; * сви те знају као 

божанствени сасуд Духа, * оче 

Нектарије.                                Икос: 

Кондaкъ, глaсъ G. 
Поd: Дв7а днeсь: 

Сyщымъ на ґfHнэ t карeи бhлъ 
є3си2 ћкw ѓгGлъ * п0двигъ д0брэ 
соверши1вшій: * возрастaлъ є3си2 ћкw 
дрeво плодон0сно при рэкaхъ 
воздержaніz, * дyшу же њчи1стилъ є3си2 
потHки слeзными: * всBмъ познaлсz 
є3си2 ћкw бжcтвенный сосyдъ д¦а, * џ§е 
нектaріе.*20                                         Јкосъ: 

                                                           
20* наш превод са србског на црквено-словенски језик од 23. нов. 2018. г. 
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е тражећи пролазно, изабрао си непролазно. Још у утроби си 

омрзао земаљска телесна наслађивања и претпоставио си им 

небеско и бесмртно. Избегао си од света и његовог кнеза, 

управљајући своју мисао једино ка Богу, од кога долази сваки добри 

дар. Сви те знају као божанствени сасуд Духа, оче Нектарије. 

Синаксар: 

есеца децембра у 5. дан прослављамо спомен преподобног 

оца нашег Саве Освештаног. У исти дан празнујемо и 

спомен преподобног и богоносног оца нашег Нектарија, 

који је рођен у Битољу, а подвизавао се у Великој лаври на 

Светој Гори Атонској, у Кареји, у манастиру светих 

Арханђела, код старца званог Јагари. Упокојио се на данашњи дан 

1500. године и сада, заиста, пије нектар Божијег изобиља. Истог дана 

у миру се упокојио  и преподобни Филотеј Карејски, који га 

руковођаше и беше му духовни старац и који такође стоји пред 

лицем Господњим.  

Њиховим молитвама, Господе Исусе Христе, Боже наш, помилуј 

и спаси нас. Амин.  

Песма 7. Ирмос: 

Не послужише творевини, богомудри, више него Створитељу; но 

претњу огњем мушки сатрв(ши), радоваху се појућ(и): Свеопевани 

Господе и Боже отаца, благословен (је)си. 

илно си узвисио своју мисао према Цару свих, блажени 

Нектарије; ка Њему и ми се узвисујемо и радосно кличемо: 

певајте Господа и Бога отаца, јер је благословен. 

дбацио си кожну одећу смртности, преподобни, и обукао си 

се у Христа непобедивог и непромењивог; Њему запевајмо: 

Благословен си, Боже, у све векове.  

елосно си одбацио телесна наслађивања и сваки облик земаљског 

живљења; ми, пак, узев(ши) крст Господњи на рамена, кличемо: 

Господе и Боже отаца, благословен јеси.                                    Богородичан: 

 телу си родила Животодавца и Човекољупца Исуса и постала 

си Мајка Живота, Богоневесто. Удостој живота оне који с вером 

опевају преопевани Пород твој као Бога у векове.  
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Песма 8. Ирмос: 

Младиће побожне у пећи, Пород Богородичин спасао је; тада 

[само] у праслици, а сада на делу, васељену сву подиже да пева Теби: 

Господа појте дела, и преузносите Га у све векове. 

ао друго небо се показа божанствени иметак бестелесних, 

имајући као сунце твоје свете красоте, које као чудесне звезде 

све охрабрују: Певајте Господа са усхићењем и преузносите Га у све 

векове. 

 правом носиш име божанственог нектара, Нектарије, пошто 

си њему стремио, окусио си и сада пијеш од бесмртног и 

слатког вина. Моли се да се оно дарује и онима који певају са 

жудњом: Опевајте Господа сва дела и преузносите Га у све векове. 

мајући у себи потребу за јединим и бескрајним лепотама 

Божијим, зажелео си стално да их гледаш, зато радосно 

кличеш, оче Нектарије: Певајте Господа сва дела и преузносите Га у 

све векове.                                                                                    Богородичан: 

огородице, благодаћу осветли, узвеличај, украси и дивним 

покажи сав народ Битоља и Свете Горе; сачувај га 

неповређеним, Дево, да те усрдно слави у све векове.  

Песма 9. Ирмос: 

Свако на земљи рођен да се разигра Духом (пр)осветљаван, и да 

торжествује безтелесних умова природа, поштујућ(и) свештено 

торжество Богоматере, и да кличе: Радуј се, свеблажена Богородице, 

чиста Приснодјево. 

ва кратка песма састављена би од населникā твог града и 

свештеног манастира, где си, оче, светло растао и подвизавао 

се; Богобојажљиво је приносимо твоме благородству и кличемо: 

Погледај Битољ и свој манастир, и нас који те са свих страна 

поштујемо. 

огледај са висине све верне који с љубављу празнују твој 

спомен, преподобни, и дај им опроштај грехова; удостој их да 

твојом помоћју неповређени прођу буру животну, свеблажени 

Нектарије. 
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ођи међу монахе сада и погледај њихову немоћ, укрепи их 

свеугодним молитвама твојим пред Богом, и води их ка Њему 

путем оних који Га вечно гледају, и који презреше овај свет и 

уживање у пролазним страстима.                                         Богородичан: 

ресвета Мајко, која си родила премилостивог Христа, прими 

ову химну коју ти приносим са страхом Божијим и са 

смелошћу за твог слугу који ти је верно служио, прими ме као што 

си некада примила Сина свог на своје нежне руке.  

Свјетилан, [глас 2.] 

Подобан: Ученицима који гледаху ... 

нђелски си поживео у Кареји, богоносни Нектарије, заједно са 

преподобним Филотејем и Дионисијем, украсио си се 

молитвом и постом, добрим делима и делатним созерцањем, ради 

чега стојиш пред неприступном Тројицом. Моли се за нас који те 

поштујемо, блажени.                                

Слава ... и сада ... Богородичан: 

латна тврђаво, дванаестозидни граде, троне сунчевих зрака, 

царски престоле, ти си надумно чудо у коме се огледа 

Владика.  

На Хвалите ... стихире, на 4, глас 8. 

Подобан: О, преславног чуда ... 

че богоносни Нектарије, од детињаства си заволео Христов 

крст и чврство си прошао спаситељни пут Јеванђеља који те 

доведе до небеског Града, блажени, где се душе праведних радују 

Христу славећи га божанственим песмопојима.                    [Два пута.] 

че богоносни Нектарије, житељи твога града Битоља приносе 

ове празничне песме у твој спомен испуњени 

богостремљењем. Ти, пак, преблажени, милостиво их прими 

дарујући онима који те призивају небеску благодат. 

че преподобни Нектарије, мудровање телесно покорио си уму 

уздржањем и постојаном молитвом, испунио си се благодаћу 

Светога Духа, преподобни; Његовим духовним зрацима и од нас 

који те прослављамо одбиј чете демонске.                     

Д 
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А 

З 
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О 

О 
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Слава ... глас исти: 

ор отаца у Битољу и на Атосу, на небу и на земљи, данас 

приређује празник у спомен на Нектарија; на небесима у 

престоници прворођених, на земљи у Битољу, његовој родној 

постојбини, и у Кареји, постојбини монаха, којој је телесно 

припадао. Ми земаљски, заједно са онима што гледају духовно, 

весело кличемо и говоримо: Божија војско, богоизабрани војници у 

војсци Господњој, многосветле звезде мисленог свода, неразрушиве 

куле тајанственог Сиона, многомирисни цветови рајски, 

прекрасници Битоља и Атоса, свештеника и монаха украси, усрдно 

се молите за душе наше.              

И сада ... Празника, глас исти: 

рихвати, Витлејеме, Божију престоницу, јер Светлост 

незалазна долази да се у теби роди. Анђели, дивите се на 

небисима; мудраци, донесите из Персије преславне дар(ов)е; 

пастири, свирајућ(и), Трисвету песму слатко успојте. Све што дише 

да хвали Створитеља свега.*21                  [Или: Богородичан, глас исти: 

ладичице, прими молбе слугу Твојих, и избави нас од сваке 

тескобе и жалости.] 

НА ЛИТУРГИЈИ. 

Блажена од Канона преподобног 3. и 6. Песма. 

Прокимен, глас 7: 

Часна је пред Господом смрт преподобних његових.*22 

Стих: Шта ћу узвратити Господу за све што ми је дао?*23 

Апостол Галатима [гл. 5,22-26; 6,1-2]. 

Алилуја, глас 8:  

[Стих:] Блажен (је) човек који се боји Господа, у заповестима 

његовим напредоваће веома.*24 

                                                           
21* наш превод са црквено-словенског језика. 
22* Пс. 115,6. 
23* Пс. 115,3. 
24* Пс. 111,1. 
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Стих: Биће силно на земљи семе његово, род прав[едн]их 

благословиће се.*25 

Св. Јеванђеље од Матеја, зач. 43. 

Причастен: 

У спомену вечном биће праведник, од гласа зл(ог)а неће се 

бојати.*26 

 

 

                                                           
25* Пс. 111,2. 
26* Пс. 111,6 и 7. 



 

СПОМЕН ПРЕПОДОБНОГ ОЦА НАШЕГ НЕКТАРИЈА БИТОЉСКОГ.*27 

реподобни Нектарије родио се у Битољу. Родитељи му беху 

побожни и праведни пред Богом. На крштењу свога сина они му 

дадоше име Никола. Када су Агарјани имали заузети њихово 

место, мајка Николина виде пре тога у саном виђењу Пресвету 

Богородицу, која јој рече да узме мужа свога и децу своју и да беже 

брзо из свога места и сакрију се на другом месту. Примивши ово виђење 

као од Бога, мајка Николина тако и учини. Ускоро затим Турци заиста и 

наиђу, заузму њихово место и нанесу многа зла народу хришћанском. 

Када ова најезда прође и смири се борба и нереди, родитељи Николини 

изађоше из свога склоништа са својом децом живи и читави, благодарни 

Богу и Богородици за своје спасење, а опет жалосни због страдања и 

поробљења своје браће хришћана и своје отаџбине. 

Отац Николин, који беше већ доста стар, договори се тада са својом 

супругом да напусти свет. Са своја два мушка детета, од којих један беше 

овај свети Нектарије, он отиде у манастир Светих врачева Козме и 

Дамјана код Битоља, у подножју тамошње горе. Тамо се он замонаши са 

именом Пахомије, и подвизаваше се заједно са своја два сина. 

Обичај беше у околних хришћана да у манастир Светих врачева 

доносе плодове са својих њива и винограда, колико ко може и жели, 

нарочито о самом празнику Светих врачева. Тако једне године за празник 

Светих донеше хришћани своје плодове у манастир, и заједно са 

монасима прославише Свете безсребренике. Том приликом они беху 

донели и доста вина, којим напунише једно овеће буре. Како пак за 

празник беше доста света за ручком, гости брзо попише ово вино из 

бурета. Дознавши за то, монах Пахомије отиде са своја два сина и са 

свећама у рукама у подрум, имајући намеру да опере оно испражњено 

буре. Међутим, када они дођоше до бурета, нађоше га на чудесан начин 

опет напуњеног вином, које дивно мирисаше и беше веома пријатно за 

пиће. 

Видећи ово дивно чудо Божје, а сећајући се и оног јављања Пресвете 

Богородице његовој мајци, млади син Пахомијев Никола разгори се у 

срцу своме великом љубављу према Христу и свом душом својом зажеле 
                                                           
27* преузето из „Житија светих“ за децембар, преп. Јустина (Поповића), стр. 173-175. 

П 
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да задобије Њега, јединог Жељеног и Љубљеног. Зато се поче молити 

Њему најтоплије и најусрдније. Због свега тога, он ускоро затим остави 

свет и отиде у Свету Гору Атонску. Тамо он нађе једног искусног и 

врлинског старца по имену Дионисија, званог Јагари, који беше родом из 

Цариграда. Овај Дионисије, напустивши свет и дошавши у Свету Гору, 

постао беше послушник код искусног старца Филотеја – Јагари (названога 

тако по келији светих Архангела у Кареји, где је живео).*28 

Старац Дионисије прими код себе благочестивога Николу и приведе 

га на благослов своме духовном оцу старцу Филотеју Јагари који, 

имађаше од Бога дар прозорљивости. Чим Николај ступи пред њега, 

старац Филотеј га назва по имену, говорећи му: Ти си, чедо, Николај, син 

Пахомијев, и ти желиш да останеш да живиш са нама. – Чувши то, 

Николај се изненади, па запита: Откуда, часни оче, знаш мене и све о 

мени? – Старац му на то рече: Бог отаца наших, чедо, који те посла нама, 

Он ми откри о теби. – Задивљен због свега тога, Никола остаде код ових 

врлинских стараца, и труђаше се уз њих са још већом љубављу и 

ревношћу. Подвизавајући се тако уз њих, он би ускоро замонашен од 

преподобних стараца и на монашењу доби име Нектарије. 

Од тада се преподобни Нектарије даде још усрдније на подвиге 

врлинског живљења и духовног напредовања. Но лукави завидљивац ђаво 

не могаше поднети његово духовно успевање у подвизима и врлинама, и 

зато нападаше преподобног Нектарија разноврсним искушењима и 

смутљивим помислима, кроз које га навраћаше да напусти живљење са 

споменутим искусним старцима. Но како ђаво у томе ништа не успе, јер 

блажени Нектарије остаде чврст и непоколебив, то ђаво стави у срца 

других завист на светог подвижника, да му макар тиме напакости. Беше 

то завист једног сапослушника преподобнога, који тражаше да се 

Нектарије одатле протера, и прећаше да ће, ако се то не учини, неко бити 

убијен. Преподобни старци су саветовали овог непослушног послушника, 

и то некад лепим речима и поукама из Светог Писма, а некад опет 

претњама вечних казни и мука, но овај безумник то не примаше, него и 

даље тражаше да се Нектарије удаљи. Тада старци посаветоваше 

Нектарија да је боље да се за неко време удаљи од њих, па га зато послаше 

код Светогорског прота Данила у Кареју, који са љубављу прими 

преподобнога код себе. 

У то време престави се ка Господу преподобни старац Филотеј, те 

старац Дионисије, не подносећи више оног злог зависника, удаљи се и 

                                                           
28* спомен овог преподобног Филотеја Карејског, званог Јагар, празнује се такође данас 5. децембра. 
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сам од њега и отиде да потражи Нектарија. Нашавши га и измоливши 

дозволу од прота за неки манастирчић светих Архангела, звани Кофу, он 

се са Нектаријем настани тамо и тако опет они живљаху и подвизаваху се 

заједно. Они се бављаху рукодељем и од тога сами живљаху, па чак и 

другима даваху помоћи. Онај пак непослушни зависник луташе којекуда 

по Светој Гори, док на крају не напусти то свето место и отиде у свет, где 

себе упропасти и душу своју изгуби, јер се одаде широким путевима 

светским. 

Ускоро затим престави се ка Господу и блажени старац Дионисије 

Јагарис, и би чесно погребен од преподобног Нектарија. Пошто остаде 

сам, Нектарије удвостручи своје подвиге, који су само Богу били познати. 

Видећи такве његове подвиге и хотећи му умножити венце награде, Бог 

допусти да преподобни Нектарије падне у многе и тешке телесне 

болести. Страдајући у болестима и невољама, преподобни их 

подношаше са великом трпељивошћу и благодарношћу Богу, тако да 

тиме стече још веће венце код Бога. 

Најзад, победивши завист људску, напасти демонске и болести телесне, 

преподобни Нектарије се пресели у вечно Царство Христово 5. децембра 

1500. године. После четири године би извршен пренос његових чесних 

моштију, и оне бише нађене нетрулежне и миомирне. Чесне и 

чудотворне мошти његове и данас почивају у Светој Гори, у келији у којој 

се он подвизавао. 

Молитвама преподобног Нектарија Битољског и Светогорског нека 

Господ и нас помилује и спасе. Амин. 
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