Мцcа ноeмвріа,
въ в7i-й дeнь.
[Мцcа їyліа,
въ f7i-й дeнь.]

Пaмzть прпdбныz м™ре нaшеz
є3vгeніи-є3vфросЂніи, въ мjрэ:
цRи1цы сeрбскіz ми1лицы
[доп0лненнаz слyжба и3 житіE].

П

омzни2, гDи: двЁ ми6лицы.

П

омени, Господе: две Милице.

Мцcа ноeмвріа, въ в7i-й дeнь.
[Мцcа їyліа, въ f7i-й дeнь.]*1
Пaмzть прпdбныz м™ре нaшеz є3vгeніи-є3vфросЂніи
[въ мjрэ: цRи1цы сeрбскіz ми1лицы].*2
На мaлэй вечeрни.
На ГDи, воз€вaхъ: стіхи6ры, на д7, глaсъ №.
[Творeніе зорaстово].
Поd: Нбcныхъ чинHвъ:

Н

бcныхъ чинHвъ непрестaнное рaдованіе, и3 сyщихъ на земли2 н0вое
весeліе,

днeсь

настоsщее

всечcтн0е

є4сть

торжество2,

пaмzти

прпdбныz и3 всебlжeнныz м™ре нaшеz є3vфросЂніи: то‰ мlтвами, хrтE
б9е, ћкw щeдръ и3 млcтивъ, сп7си2 дyшы нaшz.

Н

[Двaжды.]

а земли2 п0двигомъ д0брымъ подвизaвшисz, њдолёла є3си всBмъ
ви6димымъ и3 неви6димымъ врагHмъ р0да твоегw2, и3 со всёми

с™hми

въ

нбcныхъ

селeніихъ

водвори1ласz

є3си2,

м™и

є3vфросЂніе,

всехвaльнаz: съ ни1миже вhну моли1сz њ сп7сeніи дyшъ нaшихъ.
* Св. кнегиња (царица) Милица се упокојила 11. новембра 1405. г. као схи-монахиња (Ј)ефросинија [према
томе свуда у тексту њено мало-схимничко име (Ј)евгенија замењено је велико-схимничким именом
(Ј)ефросинија], но како је тога дана и велики празник св. вел. муч. краља Стефана Дечанскога, у СПЦ се
уобичајило да се њен спомен спаја са споменом њеног сина, благоверног деспота Стевана Лазаревића – 19.
јула. Св. мошти јој почивају у храму њене задужбине, манастира Љубостиње.
Мишљења смо да би спомен преподобне ипак требало празновати одељено – тј. дан после 12.
новембра, да се не би нарушавало свенародно празновање св. краља Стефана Дечанског, а у њеној
задужбини ман. Љубостињи и 16. августа, на појутарје храмовног празника – Успења Пресв. Богородице,
заједно са службом Храма, тј. Празника, када уместо овде даних богородич(а)на треба певати Празничне –
Успењске.
2* служба (чије ауторство нисмо утврдили) je састављена 1942. год. и у „Србљаку“ се налази на стр. 460-468,
издање: Св. Архијер. Синод СПЦ, Београд 1986. год.. Текст је од нас дигитализован, и додатно подвргнут
граматичкој (привођење нормама савремене руске редакције црквено-словенског језика) и другој
редакцији. Службу смо допунили (посивљено у тексту) Малим вечерњем, још два тропара, неколико
стихира, седал(е)ном и Икосом, као и новонаписаним (другим) Каноном.
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М

нHгаz њскорблє1ніz на земли2 t и3ноплемeнныхъ и3 ср0дныхъ
твои1хъ претерпёвши, и3 и4го ґгaрzнскагw порабощeніz ћкw кrтъ

мyжески понeсши: житeйское течeніе бlгополyчнw соверши1ла є3си2, и3 вёру
непоколеби1му соблюлA є3си2: сегw2 рaди на нб7сёхъ соблюдaетсz тебЁ вэнeцъ
прaвды, є3г0же воздaстъ тебЁ гDь въ дeнь џнъ, првdнэйшій судіS.*3
Слaва, глaсъ }:

П

ріиди1те днeсь, соб0ри сeрбстіи, стецeмсz во с™ы6z хрaмы, и3
торжeственнw

бGолёпную

tрaсль

прослaвимъ

с™ор0днагw

и3зрsдную

к0рене

въ

нeманина,

гпcжaхъ

сeрбскихъ:

бlгочcти1вую

супрyгу

д0блественнаго главон0сца кн7зz лaзарz, проліsвшаго кр0вь свою2 за вёру
и3 n§ество: м™рь бlговёрнагw дeспота стефaна, крёпкагw в0ина и3
мyдрагw кни1жника, храмHвъ б9іихъ бlгоукраси1тельницу и3 монaшескихъ
nби1телехъ ўстрои1тельницу: ликHмъ монaшествующымъ настaвницу и3
чинHмъ ѓгGльскимъ собесёдницу, вhну молsщуюсz ко гDу њ пребывaніи и3
сп7сeніи р0да сeрбскагw.
И# нhнэ, бGо®ченъ, глaсъ т0йже:

Р

aдуйсz, вселeнныz похвало2: рaдуйсz, хрaме гDнь: рaдуйсz, горо2
пріwсэнeннаz:

рaдуйсz,

всёхъ

прибёжище:

рaдуйсz,

свёщнице

златhй: рaдуйсz, слaво правослaвныхъ чcтнaz: рaдуйсz, мRjе м™и хrтA бGа:
рaдуйсz, раю2: рaдуйсz, бжcтвеннаz трапeзо: рaдуйсz, сёне: рaдуйсz, рyчко
всезлатaz: рaдуйсz, всёхъ ўповaніе.
На стіх0внэ: стіхи6ры, глaсъ в7.
Поd: Д0ме є3vфрafовъ:

Дпресвётлыми

0ме лaзаревъ, вeсь рaдуйсz, ћкw ўкраси1лъ є3си2 твeрдь нбcную
ѕвэздaми

р0да

сeрбскагw,

сіsніемъ

њзарsющыz всю2 поднбcную.
Стjхъ: Ди1венъ бGъ во с™hхъ свои1хъ, бGъ ї}левъ.*4
* ср. 2. Тим. 4,8а.
* Пс. 67,36.

3
4

свои1мъ

Прпdбныz м™ре нaшеz є3vгeніи-є3vфросЂніи [въ мjрэ: цRи1цы сeрбскіz ми1лицы].

В

озлетёвши

на

небє1сныz

крyги,

кн7ги1не

всеслaвнаz,
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tтyду

недремaннw назирaеши держaву р0да твоегw2, прaвzщыz д0брэ

наставлsющи, в0инство всем0щнw ўкрэплsющи, и3 въ ми1рэ жи1тельство
сохранsющи.
Стjхъ: ЧCтнA предъ гDемъ смeрть прпdбныхъ є3гw2.*5

В

о врeмz ґгaрzнскагw порабощeніz, и3 лю1тагw њѕлоблeніz є3хjднова
порождeніz,

р0ду

сeрбскому

њблистaла

є3си2

добродётельми

и3

бlгодэsньми, всегдA воспоминaющи є3мY со лaзаремъ главон0снымъ: ћкw
цrтво земн0е ск0рw прех0дитъ, нбcное же при1снw пребывaетъ. Слaва, глaсъ G:

В

ёдущи ћкw р0дъ тв0й стрaждетъ по в0ли б9іей, томY ћкw вёрну
зижди1телю предалA є3си2 дyшу свою2,*6 и3 всегдA труждaласz є3си2

бlготвори1ти є3мY, и3 њблегчaти тsжесть и4га ґгaрzнскагw порабощeніz:
ћкw супрyжница д0блественному кн7зю лaзарю, ски1птръ цrтвіz сeрбскагw
придержaла є3си2: и3 ћкw намёстница ю4ному сhну твоемY стефaну, мyдрw
корaбль держaвы сeрбскіz њкормлsла є3си2: и3 посeмъ ћкw и3гyменіа
любостhньскаz, прaвw наставлsла є3си2 бGолюби6ваz мн0жєства и4нокинь:
нhнэ же ћкw мlтвенница нaша, съ лaзаремъ и3 стефaномъ кyпнw
моли1сz ко гDу: њ є4же и3збaвитисz р0ду твоемY t всsкихъ њбстоsній и3
нашeствій врaжіихъ.

И# нhнэ, бGо®ченъ, глaсъ т0йже:

Б

цdе предстaтельнице всёхъ молsщихсz тебЁ, тоб0ю дерзaемъ, и3
тоб0ю хвaлимсz, и3 къ тебЁ всE ўповaніе нaше є4сть, моли2

р0ждшагосz и3зъ тебE за непотрє1бныz рабы6 тво‰.
Тропaрь, глaсъ }:

С

лeзъ твои1хъ непрестaнными течeньми * любостhньскую пустhню
бGолёпнw воздёлала є3си2, * и3 и5же и3зъ глубины2 воздыхaньми, *

во сто2 трудHвъ ўплодоноси1ла є3си2, * и3 былA є3си2 свэти1льникъ р0ду
сeрбскому присносіsющь чудесы6, * є3vфросЂніе, м™и мmроточи1ваz: *
моли1сz вhну ко хrтY бGу * сп7сти1сz душaмъ нaшымъ.
* Пс. 115,6.
* ср. 1. Пт. 4,19.
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На вели1цэй вечeрни.
Поeмъ: Бlжeнъ мyжъ: №-й ґнтіфHнъ.
На ГDи, воз€вaхъ: стіхи6ры, на }, глaсъ №:

С

eй дeнь тебЁ посщ7aемъ, прпdбнаz м™и є3vфросЂніе,*7 сію2 слyжбу
тебЁ прин0симъ, и3 сію2 ти2 пёснь воспэвaемъ, преслaвнаz: и4бо всS

жи1знь твоS земнaz бhсть пёснь гDу создaтелю твоемY, є3мyже нhнэ
на нб7сёхъ предстои1ши, и3 м0лишисz њ сп7сeніи р0да нaшегw.

Б

[Двaжды.]

лгcвeнъ дeнь є3гдA роди1телємъ твои6мъ роди1сz дщи2, бyдущаz
сугyбаz*8 кн7ги1нz: вэнцен0снаz кн7ги1нz сeрбскаz во крушeвцэ

ми1лица, и3 прпdбнаz кн7ги1нz монaшествующихъ въ любостhнэ, монaхинz
є3vфросЂніа. тaкw же бhсть пи1сано бGомъ промысли1телемъ, є3мyже нhнэ
на нб7сёхъ предстои1ши, и3 м0лишисz њ сп7сeніи р0да нaшегw.

Л

[Двaжды.]

ёствицею д¦0вною восходи1ла є3си2 на нб7сA: є4же ћкw ми1лица,
супрyга и3 кн7ги1нz нaчала є3си2, сіe же ћкw монaхинz є3vфросЂніа

соверши1ла є3си2, пл0ть дyху пораб0тивши, земн0е нбcному, и3 ск0рw
преходsщее вёчнw пребывaющему, и4стиннаz рабA хrтA бGа: є3мyже нhнэ
на нб7сёхъ предстои1ши, и3 м0лишисz њ сп7сeніи р0да нaшегw.
бсто‰ніz

ч{днаz

и3

стр†шнаz

собы6тіz

прежи1ла

є3си2:

цrтва

Њсокрушeніе и3 кrтA поругaніе, ср0дникwвъ и3 бли1жнихъ ўмерщвлeніе,

и3 земли2 сeрбскіz хrтон0сныz порабощeніе: душa же твоS, кн7ги1не
преди1внаz, не tчаzвaющисz, всE ўповaніе на бGа возложи2: є3мyже нhнэ
на нб7сёхъ предстои1тъ, и3 м0литсz њ сп7сeніи р0да нaшегw.

П

лодон0сное дрeво былA є3си2 пл0тію и3 дyхомъ, всебlжeннаz м™и
є3vфросЂніе, гDь же блгcви1 тz ћкоже дрeвле рахи1ль, и3 родилA є3си2

стефaна дeспота пречyднаго, слaву и3 ўкрашeніе р0ду сeрбскому: и3 пaки
блгcви1 тz гDь ћкоже с™yю параскevу, сeрбскую пустынножи1тельницу, тебE
любостhньскаz похвало2, роди1тельницу безчи1сленныхъ дух0вныхъ дщeрей
посщ7eнныхъ гDу: є3мyже съ ни1ми нhнэ на нб7сёхъ предстои1ши, и3
м0лишисz њ душaхъ нaшихъ.
* наша измена, а у изворнику одавде па надаље: є3vгeніе.

7

* наша измена, а у изворнику посрбљено: двойнaz.
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aждущаz прaвды б9іz душA твоS кр0ткаz, ћкоже и3 цRи1ца
и3скaше мёсто ўединeніz, презирaющи всю2 суетY мjра сегw2, и3

ѓгGломъ

храни1телемъ

њбрёла*9

*наставлsемаz,

є3си2

въ

дeбрехъ

любостhньскихъ люби1мую пустhню, съ лaзаремъ бlгочcти1вымъ кн7земъ и3
супрyгомъ свои1мъ тy же и3 блгcвeніе пріsла є3си2 t пустынножи1телz
служaщагw во хрaмэ с™aгw стефaна ґрхідіaкона, тy же по врeмени и3 по
ўстроeнію б9ію воздви1гла є3си2 велелёпный хрaмъ прес™hz бцdы, и3дёже и3
м0щи тво‰ чудодBемыz до нhнэ почивaютъ, всебlжeннаz. Слaва, глaсъ ѕ7:

П

ріиди1те вси2 бGолю1бцы и3 хrтолю1бцы, припадeмъ къ рaцэ прпdбныz
м™ре нaшеz є3vфросЂніи, мЂро бо бlгоухaнное и3сточaетъ бGолю1біz

и3 хrтолю1біz: бGа же возлюби1ла є4сть пaче всёхъ слaдостей житeйскихъ,
хrтA всели1вши въ с®це своE непрестaнными мlтвами и3 воздыхaньми, и3
былA є4сть сосyдъ с™aгw д¦а, и3мyщи свэти1льникъ св0й нап0лненъ є3лeемъ
млcти, ћкоже мyдраz дёва: сегw2 рaди прослaви ю5 гDь на нб7си2*10 и3 на
земли2, дaруz[й] всBмъ болsщымъ и3сцэлeніе, и3 прославлsющымъ и4мz є3S
вeлію млcть.

К

И# нhнэ, бGо®ченъ [догмaтікъ], 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 вопл0щсz:
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.
Вх0дъ. Прокjменъ днE, и3 чтє1ніz три2 прпdбничєскаz.

П

Премdрости соломHновы чтeніе [главA G].
рвdныхъ дyшы въ руцЁ б9іей, и3 не прик0снетсz и4хъ мyка.
Непщевaни бhша во nчесёхъ безyмныхъ ўмрeти, и3 вмэни1сz
њѕлоблeніе и3сх0дъ и4хъ, и3 є4же t нaсъ шeствіе сокрушeніе: nни1

же сyть въ ми1рэ. И$бо предъ лицeмъ чlвёческимъ ѓще и3 мyку пріи1мутъ,
ўповaніе и4хъ безсмeртіz и3сп0лнено. И# вмaлэ накaзани бhвше, вели1кими
* наша измена, а у изворнику посрбљено: води1маz нашлA.

9

* наша измена, а у изворнику: нб7сёхъ.
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бlгодётельствовани бyдутъ: ћкw бGъ и3скуси2 |, и3 њбрёте и5хъ достHйны
себЁ. Ћкw злaто въ горни1лэ и3скуси2 и5хъ, и3 ћкw всепл0діе жeртвенное
пріsтъ |. И# во врeмz посэщeніz и4хъ возсіsютъ, и3 ћкw и4скры по
стeблію потекyтъ: сyдzтъ kзhкwмъ, и3 њбладaютъ людьми2, и3 воцRи1тсz
гDь въ ни1хъ во вёки. Надёющіисz нaнь разумёютъ и4стину, и3 вёрніи въ
любви2 пребyдутъ є3мY: ћкw блгdть и3 млcть въ прпdбныхъ є3гw2, и3 посэщeніе
во и3збрaнныхъ є3гw2.

П

Премdрости соломHновы чтeніе [главы6 є7 и3 ѕ7].
рвdницы во вёки живyтъ, и3 въ гDэ мздA и4хъ, и3 попечeніе и4хъ ў
вhшнzгw. Сегw2 рaди пріи1мутъ цrтвіе бlголёпіz, и3 вэнeцъ
добр0ты t руки2 гDни: занE десни1цею покрhетъ |, и3 мhшцею

защити1тъ и5хъ. Пріи1метъ всеoрyжіе рвeніе своE, и3 воoружи1тъ твaрь въ
мeсть врагHмъ. Њблечeтсz въ бронS прaвды, и3 возложи1тъ шлeмъ, сyдъ
нелицемёренъ. Пріи1метъ

щи1тъ

непобэди1мый

прпdбіе:

поoстри1тъ

же

напрaсный гнёвъ во nрyжіе: споб0ретъ же съ ни1мъ мjръ на без{мныz.
П0йдутъ правол{чныz стрёлы мHлніины, и3 ћкw t бlгокрyгла лyка
nблакHвъ на намёреніе полетsтъ. И# t каменомeтныz ћрости, и3сп0лнь
падyтъ грaды, вознегодyетъ на ни1хъ водA морскaz: рёки же потопsтъ |
нaглw. Сопроти1въ стaнетъ и5мъ дyхъ си1лы, и3 ћкw ви1хоръ развёетъ и5хъ.
И# њпустоши1тъ всю2 зeмлю беззак0ніе, и3 ѕлодёйство преврати1тъ пrт0лы
си1льныхъ.

[ѕ7]

Слhшите u5бо, цRіе, и3 разумёйте: навhкните судіи6 концє1въ

земли2. Внуши1те держaщіи мн0жєства и3 гордsщіисz њ нар0дэхъ kзы6къ:
ћкw данA є4сть t гDа держaва вaмъ, и3 си1ла t вhшнzгw.

П

Премdрости соломHновы чтeніе [главA д7].
рвdникъ, ѓще пости1гнетъ скончaтисz, въ пок0и бyдетъ. Стaрость
бо чcтнA не многолётна, нижE въ числЁ лётъ и3считaетсz:
сэди1на же є4сть мyдрость чlвёкwмъ, и3 в0зрастъ стaрости,

житіE несквeрное. Бlгоуг0денъ бGови бhвъ, возлю1бленъ бhсть, и3 живhй
посредЁ грBшникъ престaвленъ бhсть. Восхищeнъ бhсть, да не ѕл0ба
и3змэни1тъ рaзума є3гw2, и3ли2 лeсть прельсти1тъ дyшу є3гw2. Рачeніе бо

Прпdбныz м™ре нaшеz є3vгeніи-є3vфросЂніи [въ мjрэ: цRи1цы сeрбскіz ми1лицы].
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ѕл0бы помрачaетъ дHбраz, и3 парeніе п0хоти премэнsетъ ќмъ неѕл0бивъ.
Скончaвсz вмaлэ, и3сп0лни лBта дHлга: ўг0дна бо бЁ гDеви душA є3гw2:
сегw2 рaди потщaсz t среды2 лукaвствіz: лю1діе же ви1дэвше, и3 не
разумёвше, нижE пол0жше въ помышлeніи таков0е: ћкw блгdть и3 млcть
въ прпdбныхъ є3гw2, и3 посэщeніе во и3збрaнныхъ є3гw2.
На літjи: стіхи1ра хрaма, и3 стіхи6ры прпdбныz, глaсъ №.
[Новонапи6санны зорaстwвы]:

М

{дрымъ дёвамъ под0бzщисz, и3 свэти1льникъ души2 твоеS є3лeемъ
добродётелей

вжeгши:

въ

невёстникъ

хrт0въ,

ћкw

пред8угот0вленна, веселsщисz возшлA є3си2: и3 тaмw слhшиши глaсъ
взывaющь тS: рабо2 вёрнаz и3 бlгaz, вни1ди въ рaдость гDа твоегw2. є3г0же
моли2 њ є4же сп7сти1сz нaмъ, люб0вію чтyщымъ всечcтнyю пaмzть твою2,
м™и є3vфросЂніе достохвaльнаz.

З

Глaсъ в7:

емнhмъ цrтвомъ д0брэ њкормлsющи, и3 пrт0лъ лaзаревъ сhну
твоемY

стефaну

д0брэ

хранsщи:

въ

начaлэ

ґгaрzнскагw

порабощeніz р0ду своемY д0брэ послужи1вши, и3 корaбль держaвы сeрбскіz
сквозЁ си6льныz б{ри мyдрэ провeдши: посeмъ цrкую багрzни1цу снeмши,
въ непрестaнныхъ мlтвахъ пребывaла є3си2 гDу бlгоугождaющи: и3 чcтнhй
вэнeцъ

сeрбскихъ

гпcжъ

и3

вдови1цъ сeрбскихъ

ви1тzзей

съ

лaзаремъ

и3зги1бшихъ въ любостhньскую nби1тель собрaвши, ћкw и3гyменіа и4ноческое
сосл0віе д¦0вныхъ дщeрей свои1хъ бGомyдреннw наставлsла є3си2. и3 нaсъ
прославлsющихъ бGосвётлую пaмzть твою2, къ ти1хому пристaнищу
сп7сeніz настaви мlтвами твои1ми, м™и є3vфросЂніе всехвaльнаz.

Глaсъ G:

кw лозA плодови1таz въ домY мyжа твоегw2 прозzблA є3си2, и3

Ћи3зр‰дныz

сhны и3 кр†сныz дщє1ри породилA є3си2, воспитaвши |

бGолю1біемъ и3 родолю1біемъ: ћкоже рэкA преoби1льнаz и3 приснотекyщаz,
бGоуг0днымъ житіeмъ твои1мъ безчи1слєннаz сє1рбскаz и3сч†діz њдушеви1ла
є3си2: дyхомъ и3зс0хшыz сл0вомъ духодви1жнымъ богaтнw напои1ла є3си2,
пл0тію стрaждущыz щeдрою рук0ю подкрэпи1ла є3си2: мh же и4менемъ
твои1мъ хвaлzщіисz, и3 въ п0мощь призывaющіи тS, м0лимъ тS:
моли1сz, м™и прпdбнаz, ко гDу њ сп7сeніи р0да нaшегw.

Глaсъ д7:
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Дn§ество проліsвшему, и3 слaвный п0двигъ м§ничества прошeдшему,
0блественному мyжу твоемY лaзарю, кр0вь свою2 за вёру и3

и3

вэнцeмъ

добродyшнw

слaвы

нетлённыz

послёдовала

t

є3си2:

и3

гDа

вэнчaвшемусz,

ћкоже

вдови1ца

во

всeмъ

бGовэнчaннагw

златосіsющую багрzни1цу совлeкши, въ монaшескую ри1зу нищелю1біz
њблеклaсz є3си2, ћкоже џнъ предпочти1вши ±же небє1снаz земны6мъ, и3
±же безсмє1ртнаz тлBннымъ. съ ни1мже кyпнw ко гDу моли1сz њ
и3збавлeніи и3 сп7сeніи р0да сeрбскагw.
Слaва, глaсъ є7.
Поd: Воструби1мъ труб0ю:

В

острyбимъ доброглaсною труб0ю лэпопdбныхъ пёсней, всецRи1ца бо
м™и дв7а вэнчавaетъ слaвою нетлённою и3зрsдную въ гпcжaхъ

сeрбскихъ,

бlговёрную

сочетaвшуюсz,

м™и

цRи1цу

ми1лицу:

є3vфросЂнію:

къ

преподHбнымъ

ски1птромъ

цrтвіz

ли1кwмъ

сeрбскагw

по

к0совстэй брaни и3 лaзаревомъ ўсэчeнію д0брэ прaвzщую, и3 мн0жество
монaхинь къ цrтвію нбcному и3 сп7сeнію недремaннw наставлsющую, и3 съ
нб7сE на достоsніе своE непрестaннw призирaющую, и3 съ сmмеHномъ и3
сaввою, съ лaзаремъ и3 стефaномъ, и3 со всёми с™ыми въ р0дэ сeрбстэмъ
просіsвшими

њ

пребывaніи

молsщуюсz.

тёмже

и3

мы2

держaвы

сeрбскіz

недост0йніи,

неусhпнw

пёсньми

ко

гDу

бGолёпными

подвизaемсz къ похвалeнію и3 прославлeнію с™олёпныz пaмzти є3S:
молsщесz къ прослaвльшему є4ю, и3 заступлeніемъ є3S t бёдъ и3
њбстоsній нaсъ и3збaвльшему, є3ди1ному всемлcтивому, хrтY бGу и3 сп7су
нaшему, бlгопоспёшествовати и3 пособи1ти во всeмъ р0ду нaшему.
И# нhнэ, бGо®ченъ, глaсъ т0йже.

В

[Творeніе патріaрха гeрмана]:

острyбимъ труб0ю пёсней, прекл0ншисz бо свhше всецRи1ца м™и дв7а,
блгcвeньми вэнчавaетъ воспэвaющыz ю5. цRи2 и3 кн7зи да стекyтсz и3

цRцу да восплeщутъ въ пёснехъ цRS р0ждшую, смeртію њдержи6мыz пeрвэе,
разрэши1ти чlколю1бнw бlгоизв0лившагw. пaстыріе и3 ўчи1теліе, д0брагw

Прпdбныz м™ре нaшеz є3vгeніи-є3vфросЂніи [въ мjрэ: цRи1цы сeрбскіz ми1лицы].
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пaстырz пречcтую м™рь сошeдшесz да восхвaлимъ. свёщникъ златозaрный,
свэтон0сный џблакъ, нб7съ прострaннэйшу, њдушевлeнный же ківHтъ,
nгнезрaчный вLчень пrт0лъ, маннопріeмную златyю стaмну, заключeнную
сл0ва

двeрь,

всёхъ

хrтіaнъ

прибёжище.

пёсньми

бGогlг0ливыми

похвалsюще си1це рцeмъ: палaто сл0ва, спод0би смирeнныхъ нaсъ нбcнагw
цrтвіz, ничт0же бо невозм0жно ходaтайству твоемY.
На стіх0внэ: стіхи6ры, глaсъ в7:

П

ознaла є3си2, мyдраz кн7ги1не, что2 є4сть жи1знь чlвёческаz: суетA
сує1тъ и3 ск0рый конeцъ всBмъ суетaмъ. сегw2 рaди возлюби2 душA

твоS хrтA, ћкw стёну неколеби1мую, є3мY вопію1щи: сп7си1 мz є3ди1не
чlвэколю1бче.
Стjхъ: Бlжeни вси2 боsщіисz гDа, ходsщіи въ путeхъ є3гw2.*11

П

ознaла є3си2, мyдраz кн7ги1не, ћкw держaва цrтвіz земнaгw ск0рw
прех0дитъ:

сегw2

рaди

бGоискaтельнw

потеклA

є3си2

къ

возлю1бленному ти2 хrтY: златоткaнную цrкую багрzни1цу, всерaдостнw
и3змэни1вши худ0ю монaшескою ри1зою, є3мY вопію1щи: сп7си1 мz є3ди1не
чlвэколю1бче.*12

П

Стjхъ: ЧCтнA предъ гDемъ смeрть прпdбныхъ є3гw2.*13

ознaла є3си2, мyдраz кн7ги1не, ћкw зeмный пrт0лъ не даeтъ
спок0йствіz, ни земнaz слaва бlжeнства, ни злaто и3 сребро2

рaдости:

сегw2

рaди

кн7ги1нz

њбращaетсz

въ

монaхиню,

є3vфросЂнію, вопію1щи хrтY: сп7си1 мz є3ди1не чlвэколю1бче.

ми1лица

во

Слaва, глaсъ }:

гдA нар0ду сeрбскому вс‰ tsта бhша: своб0да, и3 держaва, цRь и3

Е#цrтво

земн0е, в0инство и3 начaльство хrтіaнское, тогдA ты2,

и3збрaннаz кн7ги1не, цrкую порфЂру совлеклA є3си2, и3 цrкій грaдъ крушeвацъ
њстaвивши, въ любостhньстэй пустhни кrтъ воздви1гла є3си2, гlг0лющи
страдaльному нар0ду: кrтъ храни1тель всеS вселeнныz, кrтъ вёрныхъ
ўтверждeніе, кrтъ вaшъ, брaтіе, предх0дитъ вaшему воскrнію.
* Пс. 127,1.
* у изворнику се овде понавља прва стиховна стихира [И# пaки: т0йже], а ми додајемо нашу новосастављену.

11
12

* Пс. 115,6.

13
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И# нhнэ, бGо®ченъ, глaсъ т0йже:

Б

езневёстнаz дв7о, ћже бGа неизречeннw зачeнши пл0тію, м™и бGа
вhшнzгw, твои1хъ рабHвъ мольбы6 пріими2 всенепор0чнаz, всBмъ

подаю1щи њчищeніе прегрэшeній: нhнэ н†ша молє1ніz пріeмлющи, моли2
сп7сти1сz всBмъ нaмъ.
На блгcвeніи хлёбwвъ: тропaрь, глaсъ д7:
порфЂру tл0жши, * во и4ноческую ри1зу њблеклaсz є3си2,
Цrкую
є3vфросЂніе преслaвнаz, * мeчь слaвнагw лaзарz сhну своемY стефaну
выс0кому вручи1вши: * тh же кrтъ хrт0въ ћкw дух0вный мeчь побёды,
* взzлA є3си2 на сп7сeніе души2 своеS * и3 р0да сeрбскагw бGон0снагw t и4га
ґгaрzнскагw. * сегw2 рaди, и3 нhнэ моли1сz њ нaсъ, * и3 њ всёхъ
правослaвныхъ

хrтіaнъ

*

съ

люб0вію

прославлsющихъ

мmроточи1ваz. [Двaжды.]

тS,

м™и
И#:

Б

цdе дв7о, рaдуйсz, блгdтнаz мRjе, гDь съ тоб0ю: блгcвeна ты2 въ
женaхъ, и3 блгcвeнъ пл0дъ чрeва твоегw2, ћкw сп7са родилA є3си2 дyшъ

нaшихъ.

[Е#ди1ножды.]

На у4трени.
На БGъ, гDь: тропaрь и3нhй, глaсъ }.
[Новонапи1санный, зорaстовъ]:

Дпросіsла

обродётельнымъ житіeмъ твои1мъ пaче, * нeжели цrкою порфЂрою
є3си2: * пресл†вныz р0ду сeрбскому породилA є3си2, * и3

ўчeніемъ гDнимъ воспитaла є3си2: * во врeмz ґгaрzнскагw порабощeніz,
* цrтвомъ земнhмъ д0брэ њкормлsла є3си2, * и3 къ цrтву нбcному
мнHгіz бGомyдрw наставлsла є3си2. * тёмже, ћкw и4маши дерзновeніе
ко гDу, * того2 моли2, м™и є3vфросЂніе, мmроточи1ваz, * сп7сти1сz душaмъ
нaшымъ.

[Двaжды.]
Слaва, тропaрь пeрвый прпdбныz, глaсъ д7:
Цrкую порфЂру tл0жши:

Прпdбныz м™ре нaшеz є3vгeніи-є3vфросЂніи [въ мjрэ: цRи1цы сeрбскіz ми1лицы].
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И# нhнэ, бGо®ченъ, глaсъ т0йже:
же t вёка ўтаeное и3 ѓгGлwмъ несвёдомое тaинство, тоб0ю бцdе,

Е$сyщымъ

воплощaемь:

на
и3

земли2

кrтъ

в0лею

kви1сz

бGъ,

въ

несли1тномъ

нaсъ

рaди

воспріи1мъ,

соединeніи

и4мже

воскRси1въ

первоздaннаго, сп7сE t смeрти дyшы нaшz.
По №-мъ стіхосл0віи: сэдaленъ, глaсъ }:

С

ъ бlгочcти1вымъ кн7земъ лaзаремъ предпочти1ла є3си2 цrтво нбcное,
земн0му: џнъ же на к0совэ п0ли главY свою2 положи2 за цrтво

и3збрaнное, тh же п0двигомъ мн0гимъ: пост0мъ, бдёніемъ и3 мlтвою
пл0ть свою2 ўвzди1ла є3си2, д0ндеже душA твоS њбитaлище д¦а с™aгw
бhсть, м™и є3vфросЂніе всебlжeннаz, моли2 нhнэ ћкw дщeрь б9іz, хrтA
бGа нaшего въ цrтвіи нбcнэмъ њ сп7сeніи всёхъ нaсъ.

[Двaжды.]

Слaва, и3 нhнэ, бGо®ченъ, глaсъ т0йже:
кw дв7у и3 є3ди1ну въ женaхъ, тS безъ сёмене р0ждшую бGа пл0тію,

Ћвси2 ўбlжaемъ р0ди чlвёчестіи: џгнь бо всели1сz въ тS бжcтвA, и3

ћкw мLнца дои1ши зижди1телz и3 гDа. тёмъ ѓгGльскій и3 чlвёческій р0дъ,
дост0йнw слaвимъ прес™0е ржcтво2 твоE, и3 соглaснw вопіeмъ ти2: моли2
хrтA

бGа,

согрэшeній

њставлeніе

даровaти,

покланsющымсz

вёрою

прес™0му ржcтвY твоемY.*14
По в7-мъ стіхосл0віи: сэдaленъ, глaсъ }:
гдA

попущeніемъ

Е#разруши1ша

б9іимъ

за

грэхи2

nц7є1въ

нaшихъ

ґгaрzне

цrтво сeрбское хrтіaнское, тогдA ты2 ћкоже и3ногдA

ст0лпъ џгненный ї}лю былA є3си2 свётъ њсіzвaz пyть и4стины и3 сп7сeніz
р0ду своемY сeрбскому, ўтверждaющи вёру и3 надeжду, и3 проповёдающи
своб0ду внyтренюю t грэхA и3 страстeй, своб0ду неубивaемую,*15 прпdбнаz
м™и є3vфросЂніе, и3 нhнэ моли1сz, м0лимсz мы2 ч†да тво‰, њ сп7сeніи
дyшъ нaшихъ.

[Двaжды.]
Слaва, и3 нhнэ, бGо®ченъ, глaсъ т0йже:

* по нашем избору, пошто се у изворнику не даје богородичан.
* или: неубjйственну[ю] ?

14
15
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Н

бcную двeрь и3 ківHтъ, прес™yю г0ру, свётлый џблакъ, воспои1мъ,

неwпали1мую купинY, словeсный рaй, є4vы воззвaніе, вселeнныz всеS

вели1кое сокр0вище, ћкw сп7сeніе въ нeй содёласz мjрови, и3 њставлeніе
дрeвнихъ

согрэшeній.

сегw2

рaди

вопіeмъ

є4й:

моли1сz

сн7у

твоемY,

прегрэшeній њставлeніе даровaти бlгочcтнw покланsющымсz всес™0му
ржcтвY твоемY.*16
Полmелeй, и3 величaніе:
тS, прпdбнаz м™и є3vфросЂніе, и3 чтeмъ с™yю
Ўбlжaемъ
твою2: монaхинzмъ настaвнице, и3 ѓгGлwмъ собесёднице.

пaмzть

Pал0мъ и3збрaнный:
[Ли1къ №-й:]
[Ли1къ в7-й:]

ТерпS потерпёхъ гDа, и3 внsтъ ми2, и3 ўслhша мlтву мою2:*17

Постaви на кaмени н0зэ мои2, и3 и3спрaви стwпы2 мо‰:*18

ўдали1хсz бёгаz, и3 водвори1хсz въ пустhни.*19
пустhннэй.*20

[№]

[в7]

[№]

пси2 мн0зи, с0нмъ лукaвыхъ њдержaша мS.*25
[№]

[в7]

И# пл0ть моS и3змэни1сz є3лeа

Слезaми мои1ми постeлю мою2 њмочY.*24

вeщь г0рьку:*26

Ўпод0бихсz неsсыти

Бдёхъ и3 бhхъ ћкw пти1ца, њс0бzщаzсz на здЁ.*21

Кwлёна мо‰ и3знем0госта t постA:*22
рaди.*23

[в7]

СE

[№]

[в7]

[№]

Ћкw њбыд0ша мS

Напрzг0ша лyкъ св0й,

Сострэлsти въ тaйныхъ непор0чна[го].*27

[в7]

Предзрёхъ

гDа предо мн0ю вhну, ћкw њдеснyю менE є4сть, да не подви1жусz.*28
kзhцы њбыд0ша мS, и3 и4менемъ гDнимъ противлsхсz и5мъ.*29

[в7]

[№]

Вси2

Блгcвeнъ

гDь, и4же не дадE нaсъ въ лови1тву зубHмъ и4хъ.*30 [№] Да и3сповёдzтсz тебЁ
* по нашем избору, пошто се у изворнику не даје богородичан.
* Пс. 39,2.
18* Пс. 39,3б.
19* Пс. 54,8.
20* Пс. 101,7а.
21* Пс. 101,8.
22* Пс. 108,24а.
23* Пс.108,24б.
24* Пс. 6,7б.
25* Пс. 21,17а.
26* Пс. 63,4б.
27* Пс. 63,5а.
28* Пс. 15,8.
29* Пс. 117,10.
30* Пс. 123,6.
16
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гDи, вс‰ дэлA тво‰:*31 [в7] И# прпdбніи твои2 да блгcвsтъ тS.*32 [№] И# ўвёдите,

ћкw ўдиви2 гDь прпdбнаго своего2.*33 [в7] И# ўтруди1сz въ вёкъ, и3 жи1въ бyдетъ
до концA.*34

[№]

Храни1тъ гDь дyшы прпdбныхъ свои1хъ.*35

[в7]

Восхвaлzтсz

прпdбніи во слaвэ, и3 возрaдуютсz на л0жахъ свои1хъ.*36 [№] ЧCтнA предъ гDемъ
смeрть прпdбныхъ є3гw2.*37

[в7]

П0йте гDеви прпdбніи є3гw2, и3 и3сповёдайте

пaмzть с™hни є3гw2,*38 во всёхъ лю1дехъ чудесA є3гw2.*39
[Ѓще и3зв0литъ предстоsтель: по полmелeи: поeмъ тропари2, глaсъ є7.]*40
Слaва, и3 нhнэ:
Ґллилyіа, ґллилyіа, ґллилyіа: слaва тебЁ, б9е. [Три1жды.]
По полmелeи: сэдaленъ, глaсъ д7.
[Новонапи1санный, зорaстовъ]:
Поd: Ск0рw предвари2:
ще и3 женA є3стеств0мъ былA є3си2, но мyжескую д0блесть є3гдA

Ѓтрeбоваше

показaла є3си2: и3 мyдростію бGодaнною ти2, корaбль

держaвы сeрбскіz сквозЁ треволнє1ніz ґг†рzнскаz провeла є3си2. тёмже и3
нhнэ не престaй блюсти2 хrтон0сное достоsніе людeй твои1хъ.

[Двaжды.]

Слaва, и3 нhнэ, бGо®ченъ, глaсъ т0йже:
бнови1ла є3си2, чcтаz, бжcтвеннымъ ржcтв0мъ твои1мъ, и3стлёвшее во

Њстrтeхъ земнор0дныхъ мeртвенное существо2, и3 воздви1гла є3си2 вс‰

t смeрти къ жи1зни нетлёніz. тёмже тS по д0лгу бlжи1мъ вси2, дв7о
препрослaвленнаz, ћкоже прbреклA є3си2.
Степє1нна, №-й ґнтіфHнъ д7-гw глaса.
* Пс. 144,10а.
* Пс. 144,10б.
33* Пс. 4,4а.
34* Пс. 48,9б-10а.
35* Пс. 96,10б.
36* Пс. 149,5.
37* Пс. 115,6.
38* Пс.29,5
39* Пс. 95,3.
40* видети: Прилог 2. – стр. 38-39.
31
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Прокjменъ, глaсъ [д7]:
Ди1венъ бGъ во с™hхъ свои1хъ, бGъ ї}левъ.*41
Стjхъ: Въ цRквахъ блгcви1те бGа гDа, t и3стHчникъ ї}левыхъ.*42
Всsкое дыхaніе:

Р

Е#ђліе t матfeа, зачaло lи [и3 lf].*43

ечE гDь свои6мъ ў§никHмъ:

[‹,lв]

Всsкъ и4же и3сповёсть мS предъ

чlвёки, и3сповёмъ є3го2 и3 ѓзъ предъ nц7eмъ мои1мъ, и4же на
нб7сёхъ.

[lг]

Ґ и4же tвeржетсz менE предъ чlвёки, tвeргусz є3гw2 и3

ѓзъ предъ nц7eмъ мои1мъ, и4же на нб7сёхъ.

[lд]

Не мни1те, ћкw пріид0хъ

воврещи2 ми1ръ на зeмлю: не пріид0хъ бо воврещи2 ми1ръ, но мeчь.

[lє]

Пріид0хъ бо разлучи1ти чlвёка на nтцA своего2, и3 дщeрь на мaтерь свою2,
и3 невёсту на свекр0вь свою2.

[lѕ]

И# врази2 чlвёку домaшніи є3гw2.

[lз]

И$же

лю1битъ nтцA и3ли2 мaтерь пaче менE, нёсть менE дост0инъ: и3 и4же лю1битъ
сhна и3ли2 дщeрь пaче менE, нёсть менE дост0инъ.

[lи]

И# и4же не пріи1метъ

кrтA своегw2, и3 въ слёдъ менE грzдeтъ, нёсть менE дост0инъ.

[lf]

Њбрэтhй дyшу свою2, погуби1тъ ю5: ґ и4же погуби1тъ дyшу свою2 менE рaди,
њбрsщетъ ю5.
По н7-мъ pалмЁ: стіхи1ра, глaсъ ѕ7.
[Новонапи1саннаz, зорaстова]:

В

с‰ колBна сє1рбскаz, днeсь во с™ы6z хрaмы стецhтесz, и3 пёсненнw
ликовствyюще срaдуйтесz: сщ7eнное торжество2 прпdбныz м™ре нaшеz

є3vфросЂніи прaзднующе, и3 всечcтнyю пaмzть є3S лэпопdбнw совершaюще,
въ весeліи д¦0внэмъ возопіи1мъ є4й: пріими2 пёніе сіE людeй твои1хъ,
всебlжeннаz, и3 всBмъ молsщымсz и3сточи2 неwскyдное мЂро и3сцэлeніz, и3
вeлію и3 богaтую млcть.
[КанHнъ прес™hz бцdы [и3ли2 хрaма], со їрмос0мъ, на ѕ7: и3 двA канHна
прпdбныz, вкyпэ на }.]*44
* Пс. 67,36.
* Пс. 67,27.
43* Мт. 10,32-39 (зач. 38 и део 39).
44* други, наш новосастављени Канон, видети Прилог 2. – стр. 26-37.
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КанHнъ [№-й прпdбныz], глaсъ д7.
Пёснь №. Їрм0съ:
Пои1мъ гDви, преслaвнw погрузи1вшему фараHна въ м0ри, пёснь
побёдную, ћкw прослaвисz.

М

н0гою ѕл0бою ви1димыхъ и3 неви1димыхъ вр†гъ гони1ми, тебЁ
припaдаемъ, м™и нaша є3vфросЂніе, ўг0днице б9іz, защити2 и3

сп7си2 нaсъ.
дaмскую ћзву преслушaніz, ты2 и3сцэли1ла є3си2, на себЁ послушaніемъ

Ґє3ђлію

хrт0ву: сегw2 рaди даровA тебЁ гDь си1лу и3сцэлeніz всёхъ

болёзней и3 немощeй чlвёческихъ.

Т

ебE и3збрA гDь бhти свэти1льникъ нар0ду порабощeнному во тьмЁ
ґгaрzнскіz си1лы: сіE и3збрaніе њправдaла є3си2 ћкw вёрнаz рабhнz

получи1вшаz пsть тал†нтъ и3 во двою2 ўмн0жившаz.

[Трbченъ:]

сп0лнена д¦омъ б9іимъ и3мёла є3си2 дерзновeніе предъ баzзjдомъ

И#цReмъ бусурмaнскимъ и3сповёдати трbцу с™yю: nц7A и3 сн7а со с™hмъ

д¦омъ, бGа є3ди1наго вёчнаго: є3мyже подобaетъ всsкаz слaва, чeсть и3
держaва во вёки.

БGо®ченъ:

vино самомнёніе побэди1ла є3си2 смирeніемъ и3 послушaніемъ в0ли

Е$б9іей, пречcтаz: и3 гавріи1лъ ґрхістрати1гъ вознесE на нб7о словесA тво‰:

сE рабA гDнz, бyди мнЁ по гlг0лу твоемY: и3ногдA ћкw послёднzz на
земли2, нhнэ же пeрваz на нб7сёхъ, бцdе, сп7си2 нaсъ.
[Катавaсіа: Tвeрзу ўстA мо‰:]
Пёснь G. Їрм0съ:
Ўтверждeніе

на

тS

надёющихсz,

гDи

ўтверди2

нaсъ

въ

вёрэ

правослaвнэй твоeй, ћкw чlвэколю1бецъ.

В

ёру съ млcтынею совокупи1ла є3си2 млcтива гпcжE нaша и3 рабо2 гDнz, вёру
правослaвную на всsкъ дeнь и3сповёдающи и3 защищaющи, млcтынею же

ни1щихъ њкормлsющи хrтA рaди, є3vфросЂніе ди1внаz рaйскаz душE.
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Г

Dу принеслA є3си2 суг{быz плоды2: t ўтр0бы своеS сhны и3 дщє1ри,
ћкw цRи1ца и3 зак0ннаz супрyга: t дyха же безчи6сленныz дщє1ри

духHвныz, ћкw монaхинz и3 и3гyменіа любостhньскаz.
мн0гихъ страдaній и3 скорбeй научeнна былA є3си2 прилэплsтисz

TгDу

своемY, є3гHже свэтозaрное лицE нhнэ зри1ши во свётэ

невечeрнэмъ, и3 м0лишисz њ душaхъ нaшихъ.

[Трbченъ:]

ст0чнику жи1зни и3 безсмeртіz, и3ст0чнику свёта и3 мyдрости,

И#бlг0му

и3

всеси1льному

бGу,

є3ди1ному

въ

трbцэ,

покланsемсz.

К

н7ги1нz

вёрнw

вси2

БGо®ченъ:
нaша

и3

гпcжA

є3vфросЂніа

воздви1же

въ

любостhнэ

бlголёпный хрaмъ тебЁ, цRи1цэ пaче всёхъ цRи1цъ, и3 [гпcжЁ]*45 пaче

всёхъ гпcжъ, ћже хрaмъ тэлeсный былA є3си2 бGу воплоти1вшемусz.
Пёснь д7. Їрм0съ:
Нб7сA добродётель твоS покрhла є4сть, и3 землS и3сп0лнисz слaвы
твоеS, хrтE. тёмже вёрнw вопіeмъ: слaва си1лэ твоeй, гDи.

Н

е предaласz є3си2 tчazнію ўслhшавши њ м§ничестэй смeрти
супрyга своегw2 слaвнагw лaзарz, т0кмо сказaла є3си2: бyди в0лz

б9іz, є3vфросЂніе, рaйскаz душE.

Н

е предaласz є3си2 tчazнію ўслhшавши њ смeрти nц7A своегw2 и3
девzти2 брaтій и3 зsтwвъ, но съ воздыхaніемъ сказaла є3си2: бyди

в0лz б9іz, є3vфросЂніе, рaйскаz душE.

Н

е предaласz є3си2 tчazнію ўслhшавши и3 њ поги1бели всегw2 сeрбскагw
в0инства, бори1вшагwсz за чcтнhй кrтъ хrт0въ, но под0бнw јwву

пaки сказaла є3си2: бyди в0лz б9іz, є3vфросЂніе, рaйскаz душE.

Т

ворцY нб7а и3 земли2 и3 вседержи1телю со стрaхомъ поклони1мсz, и3
съ ѓгGльскими ли6ки соглaснw воспои1мъ: с™ъ, с™ъ, с™ъ, гDь

саваHfъ.
* наш додатак, нема у изворнику.

45

[Трbченъ:]

БGо®ченъ:
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М

лcть твою2 и3злeй, всемлcтиваz, на с™yю nби1тель любостhньскую,
ю4же бlжeннаz є3vфросЂніа воздви1же во твою2 чeсть: и3 бyди

всBмъ здЁ подвизaющымсz покр0въ и3 щи1тъ t напaстей ви1димыхъ и3
неви1димыхъ.
Пёснь є7. Їрм0съ:
Стzжaвый ны2 и3збр†нныz лю1ди кр0вію твоeю, гDи, тв0й ми1ръ дaждь
нaмъ, во є3диномhсліи сохранsz стaдо твоE.

В

озлюби1вши бGа пaче всёхъ твaрей, и3 с™hхъ б9іихъ ўг0дникwвъ
пaче всёхъ людeй, ты2 подражaла є3си2 житію2 с™hхъ, и4миже пaче

всёхъ прославлsетсz творeцъ на земли2.

П

рпdбную параскevу сeрбскую подражaющи въ дэsніи и3 въ созерцaніи,
ты2 съ є3vфи1міею далeче путешeствова[ла є3си2] и3спроси1ти t царS

тyрскагw*46 чудотвHрныz м0щи є3S и3 сп7сти2 t њсквернeніz.

П

реизрsдную люб0вь и3мёла є3си2 ко с™0му крaлю стефaну дечaнскому,
и3 предъ ківHтомъ є3гw2 постaвила є3си2 двЁ вели6кіz свэщи2, со

завэщaніемъ ћкw да ўжжeтъ | њсвободи1тель нар0да сeрбскагw t и4га
ґгaрzнскагw.

Т

ебЁ, непостижи1мый б9е, тв0рче и3 џ§е нaшъ, покланsемсz и3
м0лимсz: ўтверди2 вёру правослaвную по всeй вселeннэй, дaруй

нaмъ прощeніе грэхHвъ и3 вeлію млcть.

БGо®ченъ:

Ѕ

вэздо2 ћснаz kвлsющаz сlнце прaвды, хрaме бGа живaгw и3
ківHте величaйшіz с™hни, преслaвное чaдо їwакjма и3 ѓнны, бцdе

м™и, сп7си2 нaсъ.
Пёснь ѕ7. Їрм0съ:
Ћкоже прbр0ка їHну t ки1та и3збaвилъ є3си2, хrтE б9е: и3 менE и3зъ
глубины2 прегрэшeній возведи2, и3 сп7си1 мz, є3ди1не чlвэколю1бче.
* измењено према преовлађујућем облику у савременим руским издањима, а у изворнику: турeцкагw.

46
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М

лcтынzми мн0гими и3 дарми2 многоцёнными [њб]дари1ла є3си2
монастыри2 и3 с™ы6ни по всeмъ мjрэ: хрaмъ гр0ба гDнz во їеrли1мэ,

и3 nби1тєли во с™ёй горЁ ґfHнстэй, млcтиваz гпcжE є3vфросЂніе.

М
М
Т
Р

и1лwстыни и3 дaры послaла є3си2 с™0му кmпріaну митрополjту
кjевскому, за с™ы6ни кіевопечє1рскіz, млcтиваz гпcжE є3vфросЂніе.
и1лwстыни и3 дaры посылaла є3си2 въ грeцію и3 болгaрію и3 румhнію, и3
въ монастhрь румhнскій пyтну, млcтиваz гпcжE є3vфросЂніе.

ы2, є3гHже и4мz: сhй и3 и4стина и3 пyть и3 жив0тъ и3 люб0вь и3 ѓлфа
и3 њмeга и3 ґми1нь: б9е нaшъ, поми1луй и3 сп7си2 нaсъ.

БGо®ченъ:

абA б9іz на земли2, цRи1це слaвнаz на нб7сёхъ, кр0ткаz пaче всёхъ
чlвBкъ на земли2, и3 слaвнэйшаz пaче всёхъ ѓгGлwвъ на нб7сёхъ,

м™и хrтA бGа, бцdе, сп7си2 нaсъ.
Кондaкъ, глaсъ з7:

Цњбложи1ла

rкую дyшу и3мёла є3си2, њбложeну немощн0ю пл0тію, пл0ть же
є3си2 в0льною нищет0ю монaшескіz ри1зы, и3 тaкw

послужи1ла є3си2 душeю чи1стою и3 пл0тію безстрaстною бGу своемY и3
бли6жнимъ. сегw2 рaди блгcви2 гDь и4мz твоE и3 рaку твою2 мmроточи1вую,
[м™и] є3vфросЂніе всехвaльнаz, всBмъ болsщымъ на и3сцэлeніе, и3 всBмъ
вBрнымъ на сп7сeніе.

Јкосъ:

В

озбрaннэй кн7ги1нэ сeрбстэй д0брэ њкормлsющей цrтво земн0е, и3
настaвницы нaшей наставлsющей нaсъ въ цrтво нбcное, сіE ўб0гое

и3 похвaльное пёніе проносsще, взывaемъ и3 си1це гlг0лемъ: Рaдуйсz,
с™ор0днагw к0рене нeманина ди1вное прозzбeніе, и3 вэнцен0сицъ сeрбскихъ
прекрaсное ўдобрeніе: рaдуйсz, ћкw всекрaснэйшій въ безв0днэй прозzбhй
ши1покъ, въ любостhньстэй пустhни процвэлA є3си2 дух0вными плодaми.
рaдуйсz, ћкw любостhньскую пустhню насади1ла є3си2 крaсными плодaми
твоегw2 д¦0внагw строeніz: рaдуйсz, ћкw зeмлю сeрбскую ўкраси1ла є3си2
цRквами мн0гими, и3 причи1слиласz є3си2 въ п0двизэхъ просіsвшими.
рaдуйсz,

супрyжескихъ

њбэтовaній

д0брое

хранeніе,

и3

монaшескихъ
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завэтовaній совершeнное и3сполнeніе: рaдуйсz, раждaющихъ рaдованіе, и3
дв7ственныхъ весeліе. рaдуйсz, сeрбскихъ супрyгахъ похвало2, и3 монaхинzхъ
прaвило: рaдуйсz, р0да сeрбскагw м0щное ўкрэплeніе, и3 всёхъ хrтіaнъ
мlтвенное заступлeніе. Рaдуйсz, ћкw блгcви2 гDь и4мz твоE и3 рaку твою2
мmроточи1вую, м™и є3vфросЂніе всехвaльнаz,

Лю1діе:

ВсBмъ болsщымъ на и3сцэлeніе, и3 всBмъ вBрнымъ на сп7сeніе.
Пёснь з7. Їрм0съ:
Въ

пeщи

џтроки

неwпaльны

соблю1дшаго,

и3

џгнь

ўгаси1вшаго,

воспоeмъ гlг0люще: блгcвeнъ є3си2, б9е nц7ъ нaшихъ.

В

довы6 и3 дщє1ри к0совскихъ ви1тzзей въ любостhнэ собралA є3си2,
сохранsющи и5хъ подъ покр0вомъ бцdы t ѕвёрства ґгaрzнскагw,

м™и є3vфросЂніе преди1внаz.
сиротёвшыz дщє1ри сє1рбскіz корми1ла є3си2 и3 воспитaла во своeй

Њnби1тели,

поучaющи и5хъ зак0ну б9ію и3 ўкрэплsющи въ с®цaхъ

и4хъ свётлую надeжду на сп7сeніе, м™и є3vфросЂніе преди1внаz.

Б

0дрымъ

дyхомъ

въ

немощнёй

пл0ти

б0дрила

є3си2

всёхъ

ўнывaющихъ, возвышaz ќмъ св0й бGу, и3 непрестaннw молsсz съ

пост0мъ и3 слезaми, м™и є3vфросЂніе преди1внаz.
коже

прbр0цы

прорек0ша,

ґпcли

проповёдаша,

[Трbченъ:]
с™jи

nц7ы2

Ћњпредэли1ша, тaкw мы2 и3 вёруемъ: въ бGа є3ди1наго по существЁ,

трbчнагw же по v3постaсехъ: є3мyже подобaетъ всsкаz слaва, чeсть и3
поклонeніе.

БGо®ченъ:

д¦а б9іz зачeншаz, родилA є3си2 гDа и3 сп7са нaшего ї}са хrтA:

Tє3г0же

нhнэ, преслaвнаz приснодв7о, со дерзновeніемъ моли2 њ

сп7сeніи дyшъ нaшихъ.
Пёснь }. Їрм0съ:
Всsчєскаz носsй непристyпною твоeю си1лою, хrтE, прпdбныz тво‰
џтроки въ плaмени њроси1лъ є3си2, зовyщыz: блгcви1те вс‰ дэлA гDнz гDа.
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С

воб0да безъ хrтA гнjетъ и3 тлёетъ ќмъ и3 с®це, рaбство же безъ
хrтA безнадeжно и3 нестерпи1мо*47 бывaетъ: сіE ты2 ўзнaла є3си2 и3 сіE

р0ду своемY вэщaла є3си2, душE блгdтнаz.

К

rтъ хrт0въ взeмши

на себE,

кrтY покланsющихсz кrт0мъ

њсэнsла є3си2, и4нwкини же и3 нар0дъ и3 всю2 твaрь кrт0мъ блгcвлsла

є3си2, кrтон0снаz є3vфросЂніе.

Б

огaтство земн0е всE расточи1ла є3си2 њбогатёвши дyшу свою2 бGомъ,
внёшнее tдaла є3си2 за внyтреннее и3 земн0е за нбcное, и3сполнsющи

є3vфросЂніе повелBніz хrтHва, душE пребогaтаz.

и3

Н

[Трbченъ:]

е t ѓгGла, ни t чlвёка, но t самaгw сл0ва б9іz ўзнaхомъ
њ троеди1 номъ бжc твЁ, трисlнечномъ свётэ, неизгlг0ланномъ

непристyпномъ,

вездЁ

сyщемъ

и3

вс‰

њдержaщемъ.

си1лою

и3

мyдростію
БGо®ченъ:

г0же въ вертeпэ виfлеeмстэмъ родилA є3си2, и3 є3г0же ви1сима на

Е#кrтЁ

ви1дэла є3си2, тог0 же нhнэ на нб7сёхъ зри1ши на пrт0лэ

њдеснyю си1лы, всебlжeннаz м™и сlнца прaвды, бyди нaмъ ў негw2
неусhпнаz предстaтельница за млcть и3 сп7сeніе.
Пёснь f7. Їрм0съ:
ТS неискусобрaчную бцdу, нбcный черт0гъ, р0ждшую начaльника сп7сeніz
нaшегw, пёсньми величaемъ.

П

оги1бшее цrтво земн0е не њзначaетъ поги1бшаго бGа и3 поги1бшую
дyшу: мaлое поги1бло, вели1кое њстaло:*48 врeменное поги1бло,

вёчное же њстaло. не tчаzвaйте брaтіе и3 сєстры2: тaкw гlг0лала є3си2
нар0ду сeрбскому, є3vфросЂніе мyдраz.

В

сS былA є3си2 дyхъ въ состaрэломъ тёлэ, ћкw блистaющій џгнь въ
пeпелэ, вопію1щи въ с®цэ своeмъ: ї}се, сн7е б9ій, поми1луй мS.

* наша измена, а у изворнику посрбљено: неподноси1мо.

47

* могло би се заменити са: пребhло.

48
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ёло твоE, њдуховлeннw и3 њчудотворeннw въ вели1цэй цRкви
любостhньстэй т0читъ нhнэ и3сцэлeніе*49 всBмъ припaдающымъ

къ тебЁ, и3 призывaющымъ съ вёрою и4мz твоE, м™и

є3vфросЂніе, душE

рaйскаz.

[Трbченъ:]

Б

Gомъ є3ди1нэмъ є3смы2 и3 живeмъ, тріmпостaснымъ свётомъ, є3мyже
съ трeпетомъ покланsютсz: пrт0ли, нач†ла и3 си6лы, гDьства, ґрхaгGли

и3 ѓгGли, днен0щнw*50 вопію1ще: слaва си1лэ твоeй, гDи.

Б

БGо®ченъ:

цdе дв7о, бGомъ блгcвeннаz, ты2 нaмъ хrтA роди2 да нaсъ препороди1тъ
д¦омъ и3 вод0ю и3 своeю кр0вію. є3мY вёчна слaва, тебЁ дв7о хвалA.
Свэти1ленъ:
кw ѕвэздA свэтозaрнаz kви1ласz є3си2 во мрaцэ нар0дныхъ бёдствій

Ћи3

страдaній, просвэщaющи всёхъ свётлостію хrтA, распsтагw и3

воскrшагw, є3vфросЂніе цэли1тельнице.
Слaва, и3 нhнэ, бGо®ченъ:

М

™и

нaша

с™az

є3vфросЂніа

воздви1же

пречyдный

хрaмъ

въ

любостhнэ во и4мz твоE, пречyднаz м™и б9іz: и3 нhнэ

м0лимтисz любвE є3S рaди къ тебЁ, сп7си2 нaсъ t бёдъ и3 скорбeй.
На хвали1техъ: стіхи6ры, на д7, глaсъ є7:

С

лaву земнyю презрёла є3си2 слaвы рaди нбcныz, богaтое и3мёніе
раздалA є3си2 ни1щымъ и3 ўбHгимъ и3сполнsющи зaповэдь хrт0ву: и3

всю2 жи1знь свою2 *ни во что2*51 вмэни1ла є3си2 взирaющи на жи1знь
безсмeртную: сегw2 рaди даровA тебЁ гDь слaву вёчную, богaтство
нетлёющее и3 жи1знь непрестаю1щую въ цrтвіи нбcнэмъ, м™и

є3vфросЂніе,

нhнэ со всёми прпdбными [и3] првdницами любостhнными моли2 хrтA бGа њ
сп7сeніи дyшъ нaшихъ.
* магло би се заменити множином: и3сцэлє1ніz.

49

* наша измена, а у изворнику: денон0щнw.

50

* или: ни во чт0же / нивочт0же.

51
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Б

лгcвeннэй

рaцэ

твоeй

припaдаемъ

вси2

съ

люб0вію

ћкw

многоцённому сокр0вищу, и3 прославлsемъ бGа всещeдраго, и4же дадE

и3

мeртвому

тёлу

твоемY

блгdтную

си1лу

больны6z

врачевaти*52

и3

нед{жныz и3сцэлsти: пёсненнw тебE воспоминaетъ вeсь нар0дъ сeрбскій и3
рaдостію прaзднуетъ с™yю пaмzть твою2, м™и є3vфросЂніе всебlжeннаz,
моли2 хrтA бGа њ душaхъ нaшихъ.

Р

aдуйсz р0де сeрбскій хrтон0сный, рaдуйсz мн0жеству с™hхъ свои1хъ,
и5же ўкраси1ша жи1знь твою2 ћкw ѕвёзды ўкрашaютъ крyгъ*53

нбcный. рaдуйсz же и3 ми1лицэ кн7ги1не, послэди1 же є3vфросЂніи монaхини,
ћже нhнэ рaдуетсz на нб7сёхъ. съ нeюже и3 с™az параскevа и3 є3лeна
дечaнскаz, и3 цRи1ца є3лeна матfeич[е]скаz, и3 м™и ґггелjна крушед0льскаz,
и3 неисчeтное число2 првdныхъ сeрбскихъ жeнъ и3 дэви1цъ прпdбныхъ, м™рей,
чcтнhхъ и3сповёдницъ и3 слaвныхъ м§ницъ, и4хже мlтвами б9е нaшъ
поми1луй нaсъ.

П

ріиди1те

лю1діе

къ

чcтнёй

рaцэ

м™ре

нaшеz

є3vфросЂніи

всебlжeнныz, пріиди1те и3 возрaдуйтесz: сE каковaz си1ла вёры

хrтіaнскіz, сE кaкw бGъ прославлsетъ ўг0дники сво‰, сE кaкw и3
мє1ртвыz кHсти и4хъ и3сточaютъ мЂро бlгоухaнное и3 цэлeбное. q, чyдо
чудeсъ! q, красотA неизгlг0ланнаz! пріиди1те и3 воскли1кните: бGъ нaшъ, бGъ
живhхъ ґ не мeртвыхъ, и3 вои1стинну ди1венъ є4сть во с™hхъ свои1хъ.*54
Слaва, глaсъ ѕ7:

Т

ебE под0бницу нeмани вели1кому, и4же пrт0лъ и3 слaву мірскyю
презрёвъ хrтA рaди, ћкw монaхъ сmмеHнъ на рогози1нэ и3 кaмени

почи2 въ хиландaрэ: и3 под0бницу пречyдному сaввэ с™0му, и4же ћкw ѓгGлъ
во пл0ти самоtвeрженнw послужи2 бGу и3 р0ду своемY, тебE прославлsемъ,
слaвнаz кн7ги1не и3 м™и нaша є3vфросЂніе, лучезaрнаz ѕвэздо2, ћже ћкw
fmміaмъ њбlгоухaла є3си2 зeмлю сeрбскую с™hмъ житіeмъ твои1мъ во
врeмz нах0да ґгaрzнскагw, бhвши ћкw пavелъ всBмъ вс‰: вдовaмъ
* наша измена, а у изворнику посрбљено: њздрaвлzти.

52

* наша измена, а у изворнику посрбљено: св0дъ. Или: твeрдь.

53

* ср. Пс. 67,36.

54
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воспитaтельница,

ни1щымъ

млcрднаz

м™и,

скHрбнымъ бlгaz ўтёшительница, хрaмwвъ б9іихъ строи1тельница, сегw2
рaди прославлsемъ тS, м™и нaша є3vфросЂніе, моли1сz нhнэ гDу њ
душaхъ нaшихъ.

И# нhнэ, [бGо®ченъ, глaсъ т0йже]:

Дназвaласz

є3си2, и3 смирeннаz рабA гDнz м™рію б9іею. тоб0ю бо

щи2 првdнагw їwакjма и3 ѓнны t р0да дв7дова, дщeрію всевhшнzгw

kви1сz бGъ р0ду чlвёческому, да сп7сeтъ всёхъ вёрныхъ и3 покаsнныхъ,
сегw2 рaди дерзновeніе и4маши, пречcтаz дв7о, проси1ти ми1ръ мjру и3 сп7сeніе
всBмъ почитaющымъ и3 слaвzщымъ тS.
Славосл0віе вели1кое.
Стіхи1ра ќтреннzz, по вели1цэмъ славосл0віи
[при помaзаніи њсщ7eннымъ є3лeемъ].
Слaва, глaсъ є7.
Поd: Воструби1мъ труб0ю:

В

острyбимъ труб0ю бlгоглaсныхъ пёсней, и5же бжcтвеннымъ д¦омъ
с0бранніи днeсь, во всечcтнhй прaздникъ ўг0дницы хrт0вы, всёхъ

празднолю1бныхъ къ похвалeнію созывaюще, воспёти съ люб0вію пaмzть
є3S. цRіе и3 кн7зи стецhтесz, дивsщесz и3 чудsщесz новопросіsвшіz житію2
и3 п0двигу, и3 восхвали1те цэломyдріz рачи1тельницу, правослaвіz стёну
непоколеби1мую:
nби1льную

цRк0вную

подaтельницу,

здaтельницу

и3

ўкраси1тельницу,

правослaвіz

твeрдую

поб0рницу:

ни1щымъ
всsкою

добродётелію ўкрашeнную, п0двигомъ д0брымъ подвизaвшуюсz, и3 течeніе
бlгополyчнw соверши1вшую: со и5же бGови ўгоди1вшими селeніе њбрётшую,
держaвныхъ похвалY и3 бlголёпіе, предстaтельницу и3 застyпницу нaшу, въ
пёснехъ

лэпопdбныхъ

похвалsюще,

си1це

рцeмъ:

трbцэ

ћкw

при1снw

є3vфросЂніе предстои1ши, моли2 и3збaвитисz нaмъ t всsкагw њбстоsніz,
твои1ми мlтвами.*55
И# нhнэ, хрaма и3ли2 прaздника.]
* прерађен Литијски Славник из Службе св. кнезу Лазару, 15. јуна.
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Тропaрь прпdбныz, глaсъ д7: Цrкую порфЂру tложи1вши:
Слaва, и3 нhнэ, бGо®ченъ: Е$же t вёка ўтаeнное:
Е#ктеніи6, и3 tпyстъ.
На літургjи.
Бlжє1нна t канHнwвъ прпdбныz:
t №-гw пёснь G-z, и3 t в7-гw пёснь ѕ7-z.
Прокjменъ, глaсъ з7:
Сохрани2 душA моS свидBніz тво‰, и3 возлюби2 | ѕэлw2.*56
Стjхъ: Сохрани1хъ зaпwвэди тво‰ и3 свидBніz тво‰, ћкw вси2 путіE
мои2 предъ тоб0ю, гDи.*57
Ґпcлъ къ галaтwмъ, зачaло ©и.*58

Б

рaтіе,

[G,к7г]

прeжде пришeствіz вёры, подъ зак0номъ стрег0ми

бёхомъ, затворeни въ хотsщую вёру tкрhтисz.

Тёмже

зак0нъ пёстунъ нaмъ бhсть во хrтЁ да t вёры њправди1мсz.

Пришeдши же вёрэ, ўжE не подъ пёстуномъ є3смы2.

[к7є]

[к7д]

сн7ове б9іи є3стE, вёрою њ хrтЁ ї}сэ.
хrтA њблек0стесz.

[к7и]

[к7з]

[к7ѕ]

Е#си1 бо вы2

Е#ли1цы бо во хrтA кrти1стесz, во

Нёсть їудeй, ни є4ллинъ: нёсть рaбъ, ни своб0дь:

нёсть мyжескій п0лъ, ни жeнскій: вси1 бо вы2 є3ди1но є3стE њ хrтЁ ї}сэ.
[к7f]

Ѓще ли вы2 хrт0вы, u5бо ґвраaмле сёмz є3стE, и3 по њбэтовaнію

наслBдницы.
Ґллилyіа, глaсъ ѕ7:
Стjхъ: Настaви мS, гDи, на пyть тв0й, и3 пойдY во и4стинэ твоeй.*59
* Пс. 118,167.
* Пс. 118,168.
58* Гал. 3,23-29 (зач. 208).
59* Пс. 85,11.
56
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Прпdбныz м™ре нaшеz є3vгeніи-є3vфросЂніи [въ мjрэ: цRи1цы сeрбскіz ми1лицы].
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Е#ђліе t матfeа, зачaло Rд.*60

Р

ечE гDь при1тчу сію2:

[к7є,№]

ўпод0бисz цrтвіе нбcное десzти1мъ

дёвамъ, ±же пріsша свэти1льники сво‰, и3 и3зыд0ша въ срётеніе
женихY.

[в7]

Пsть же бЁ t ни1хъ м{дры, и3 пsть ю3рHдивы.

Ю#рHдивыz же пріeмше свэти1льники сво‰, не взsша съ соб0ю є3лeа.
М{дрыz же пріsша є3лeй въ сосyдэхъ со свэти1льники свои1ми.
же женихY, воздремaшасz вс‰, и3 спaху.

[ѕ7]

[}]

[д7]

Коснsщу

Полyнощи же в0пль бhсть: сE

жени1хъ грzдeтъ, и3сходи1те въ срётеніе є3гw2.
ты6z, и3 ўкраси1ша свэти1льники сво‰,

[є7]

[G]

[з7]

ТогдA востaвше вс‰ дBвы

ю3рHдивыz же м{дрымъ рёша:

дади1те нaмъ t є3лeа вaшегw, ћкw свэти1льницы нaши ўгасaютъ.

[f7]

Tвэщaша же м{дрыz, гlг0люще: є3дA кaкw не достaнетъ нaмъ и3 вaмъ:
и3ди1те же пaче къ продаю1щымъ, и3 купи1те себЁ.

[‹]

И#дyщымъ же и5мъ

купи1ти, пріи1де жени1хъ: и3 готHвыz внид0ша съ ни1мъ на брaки, и3
затворeны бhша двє1ри.

[№i]

Послэди1 же пріид0ша и3 пр0чыz дBвы,

гlг0люще: гDи, гDи, tвeрзи нaмъ.
гlг0лю вaмъ, не вёмъ вaсъ.

[Gi]

[в7i]

Џнъ же tвэщaвъ речE и5мъ: ґми1нь

Бди1те ќбw, ћкw не вёсте днE, ни часA,

в0ньже сн7ъ чlвёческій пріи1детъ.
Причaстенъ:
Рaдуйтесz, првdніи, њ гDэ: пр†вымъ подобaетъ похвалA.*61

Манастир Љубостина - задужбина кн. Милице.
* Мт. 25,1-13 (зач. 104).
* Пс. 32,1.

60
61

Приложeніе №:

КанHнъ в7-й [новонапи1санный] прпdбнэй
м™ри нaшей є3vгeніи-є3vфросЂніи,
є3гHже краегранeсіе [въ тропарёхъ]:
Цари1цу ми1лицу с[e]рбску[ю] слaвимъ.*62
Въ бGор0дичнахъ же:
[Творeніе:] Зорaстово. Глaсъ ѕ7.
Пёснь №. Їрм0съ:
Ћкw по сyху пэшешeствовавъ ї}ль по бeзднэ стопaми, гони1телz
фараHна ви1дz потоплsема, бGу побёдную пёснь пои1мъ, вопіsше.

Цвоспёти,

Rи1цу ми1лицу, и3зрsдную въ женaхъ сeрбскихъ, пёсньми дост0йными
хrтE м0й, сл0ве б9ій, сл0во бlголёпное и3 љзhкъ

бlгогlг0лющь ми2 дaруй.
гaрzнъ безб0жныхъ сверёпство бGодaнною мyдрстію ўтоли1ла є3си2, и3

Ґпребывaніе

въ т‰жкаz временA р0ду своемY и3сходaтайствовала є3си2:

тёмъ тS хвaлимъ не т0кмw ћкw добродётельми преисп0лненную, но и3
ћкw добрЁ прaвzщую.

Р

aдости чlвёческіz зрsщи ск0рое прехождeніе и3 влaсти земнhz
лeгкое преложeніе въ жи1зни своeй приск0рбнэй: вс‰ сyєтнаz ћкw

тщє1тнаz tвeргла є3си2, и3 всёмъ с®цемъ свои1мъ ко гDу прилэпи1ласz є3си2,
присносyщей рaдости и3 весeлію.

З

БGо®ченъ:

ачалA є3си2 вои1стинну всёхъ бGа во ўтр0бэ твоeй, и3 того2
невреди1мw, ћкw чlвёка родилA є3си2, всенепор0чнаz: є3г0же ўмлcтиви

м™рними твои1ми мольбaми, t скорбeй и3 бёдъ и3збaвитисz нaмъ.
* у народном предању кнез Лазар и кнегиња Милица се називају царем и царицом, иако им историјска
наука ове титуле оспорава. Св. владика Николај (Велимировић) у свом „Прологу“ чак тврди да је св.
патријарх Јефрем крунисао Лазара за цара после смрти цара Уроша V Нејаког, стр. 456. Нама је било лакше
да саставимо двојезични акростих за Канон са царица него са кнегиња.
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Прилог 1:

КАНОН ДРУГИ (НОВОНАПИСАНИ) ПРЕПОДОБНОЈ
МАТЕРИ НАШОЈ ЈЕВГЕНИЈИ-ЈЕФРОСИНИЈИ,*63
коме је акростих (у тропарима):
Царицу Милицу Србску славим[о].
А у богородич(а)нима:
[Твореније:] Зорастово. Глас 6.
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.
Милицу, изванредну међу женама србским, песмама
Царицу
достојним да опевам, Христе мој, Речи Божија, реч благољепну
и језик благоречит ми даруј.

А

гарјана безбожних свирепост богоданом мудрошћу си
умирила, и опстанак у тешка времена [на]роду своме (си)
обезбедила; зато те хвалимо не само као врлинама препуну, него и
као добру управитељку.
адости човечије гледајућ(и) брзу пролазност и власти
земаљске лаку промењивост у животу своме невољном; све си
сујетно као испразно одбацила, и свим срцем својим си за Господа
прионула, вечну Радост и Весеље.
Богородичан:

Р

ачела си уистину Бога свих у утроби својој, и Њега си
неповред[љ]иво, као човека родила, Свенепорочна; Њега
умилостиви матерњим својим молбама, да се од невоља и беда
избавимо.

З

* 1. редакција: завршена 21. августа 2015. г. 2. редакција: рађена 5. и 6. априла 2016. г. 3. редакција: завршена
19. јула 2018. г.
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Пёснь G. Їрм0съ:
Нёсть с™ъ, ћкоже ты2, гDи, б9е м0й, вознесhй р0гъ вёрныхъ твои1хъ,
бlже, и3 ўтверди1вый нaсъ на кaмени и3сповёданіz твоегw2.
стинному родолю1бію и3 n§естволю1бію лaзареву вседyшнw послёдовала

И$є3си2, но прeжде си1хъ повелённому бGолю1бію и3 братолю1бію:*

64

тёмъ тS

поeмъ ћкw б0друю дёzтельницу зaповэдей гDнихъ, ми1лице правошествeннаz.
порфЂру в0лею совлeкши, и3 бlг0му и4гу хrт0ву рaдостнw
Цrкую
припрsгшисz, мyжественнw къ монaшєскимъ подвигHмъ востеклA
є3си2, и3 къ бжcтвенному же созерцaнію, м™и є3vфросЂніе прпdбнаz.
добродётельми всеизрsдными, цRи1цу бlгор0дную и3
Ўкрaшенную
монaхиню смирeнную: похвалsемъ ћкw бGокр†сныz р0ду нaшему
породи1вшую, и3 свэти6ла цRкви нaшей возжeгшую.

БGо®ченъ:

бнови1ла є3си2, ржcтв0мъ твои1мъ и3стлёвшее чlвёческое є3стество2,

Њдв7о

пречcтаz. тёмже, ўбlжaемъ тS вси2 р0ди чlвёчестіи во вс‰

вёки, ћкоже прbреклA є3си2, бGороди1тельнице преслaвнаz.
Сэдaленъ, глaсъ G:

З

емлS сeрбскаz всS днeсь свётлw торжествyетъ, и3 мн0жество
праздниколю1бныхъ во nби1тель твою2 собирaетсz њ всечcтнёй

пaмzти твоeй, м™и мmроточи1ваz: мwли1твы сво‰ соглaснw возсылaz
прослaвльшему и3 њблгdти1вшему тS гDу.

[Двaжды.]

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

Р

0ждшаz рaдость мjру, гDа, рaдости непреходsщіz нaсъ и3сп0лни: да
со ґрхaгGломъ вопіeмъ ти2, вLчце: рaдуйсz, блгdтнаz, гDь съ тоб0ю.
Пёснь д7. Їрм0съ:

Хrт0съ моS си1ла, бGъ и3 гDь, чcтнaz цRковь бGолёпнw поeтъ
взывaющи, t смhсла чи1ста њ гDэ прaзднующи.
* ср. Мк. 12,30-31; Лк. 10-27 и сл. основна заповест Господња о љубави према Богу и према ближњима.
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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.

И

стинском родољубљу и отаџбинољубљу Лазареву сведушно
си последовала, но пре тога заповеђеном Богољубљу и
братољубљу; зато те појемо као бодру вршитељку заповести
Господњих, Милице правоходна.
порфиру [добро]вољно свукав(ши), и у благи јарам
Царску
Христов радосно се упрегнув(ши), мужевно си ка монашким
подвизима потекла, но и (ка) Божанском созерцању, мати
Јефросинијо преподобна.
крашену врлинама свеизврсним, царицу благородну и
монахињу смирену; похваљујемо јер богокрасне роду нашем
породи, и светила Цркви нашој припали.
Богородичан:

У

бновила си породом Твојим пропалу људску природу, Дјево
пречиста. Стога, зовемо Те блаженом сви нараштаји људски у
све векове, као што си прорекла, Богородитељко преславна.

О

Сједален, глас 3:
емља србка сва данас светло торжествује, и мноштво
празникољубаца у обитељ твоју сабира се о свечасном
(с)помену твоме, мати мироточива; молитве своје сагласно
узносећ(и) Господу који те је прославио и облагодатио. [Два пута.]

З

Слава ... и сада ... Богородичан, глас исти:
одитељко радости свету, Господа, радости непролазне нас
испуни; да Ти с архангелом кличемо, Владичице: Радуј се,
Благодатна, Господ [је] с Тобом.

Р

Песма 4. Ирмос:
Христос је моја сила, Бог и Господ, часна Црква богољепно поје
кличућ(и), од (раз)ума чиста у Господу празнујућ(и).
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Канон 2. [новонаписани] преп.

М

yдростію

бGодаровaнною

и3

прaвостію

владётельскою,

держaву

сeрбскую во врeменнэй жи1зни добрЁ њкормлsла є3си2, и3 t

присносyщныz мlтвою своeю њхранsеши ю5: тёмъ тS достод0лжнw
ўвzзaемъ вэнцы6 пёсненными.
смaильтескагw лю1тагw порабощeніz kрeмъ р0ду своемY њблeгчати

Їпотщaласz

є3си2: мнHгіz скHрби и3 н{жды и3 сaмаz терпsщи, со

смирeніемъ и3 ўповaніемъ на гDа, и3збaвльшаго тS t всsкихъ бёдъ и3 ѕHлъ.

Л

эпоoбрaзную tрaсль с™ор0днагw к0рене нeманина, и3 с™оначaльную
л0зу гр0зды с™ы6z р0ду нaшему произрасти1вшую, цRи1цу ми1лицу,

нhнэ хвали1ти начинaемъ по могyществу.

БGо®ченъ:

рхaгGльское рaдуйсz, взывaемъ ти2, бGоневёсто: рaдуйсz, гDь съ

Ґтоб0ю:

рaдуйсz, рaдосте ѓгGлwмъ и3 чlвёкwмъ: рaдуйсz, весeліе

всBмъ пою1щымъ тS, дв7о њбрaдованнаz.
Пёснь є7. Їрм0съ:
Б9іимъ свётомъ твои1мъ, бlже, ќтренюющихъ ти2 дyшы люб0вію
њзари2, молю1сz, тS вёдэти, сл0ве б9ій, и4стиннаго бGа, t мрaка
грэх0внагw взывaюща.
мyщи зак0нъ хrт0въ свэти1льникъ присносіsющь, и3 во свётэ є3гw2

И#непрестaннw ходsщи и3 поучaющисz, на пyть бGовёдэніz ч†да сво‰

вhну наставлsла є3си2.

ЦтzготY

Rю2 цReй ўсeрднw раб0тавши и3 п0двигомъ д0брымъ подвизaвшисz,
лю1тыхъ

днeй

понеслA

є3си2:

дaнный

ти2

талaнтъ

многоусугyбивши, въ сокр0вище гDне внеслA є3си2.
вэнцы6 пёсненными прам™ри сaррэ ўпод0бльшуюсz, и во
Ўкрашaемъ
всeмъ мyжу своемY ћкw гDи1ну послyшную: и3 ч†да сво‰ бGовёдэніz
млек0мъ воздои1вшую, и3 бGолю1біz пи1щею воспитaвшую.

С

вэтозaрными

лучaми

всю2

вселeнную

њзарsетъ

БGо®ченъ:
и3зъ

тебE

возсіsвшее сlнце, вLчце: и4миже, и3 мы њмрачeнніи, просвёщшесz,

тS бцdу вои1стинну и3сповёдуемъ.

матери нашој Јевгенији-Јефросинији.
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М

удрошћу богодарованом и правичношћу владарском,
државу Србску у временом животу си добро (о)крмила, и из
вечног молитвом својом је чуваш; зато те достојно дуга (и)сплићемо
венцима песничким.

И

смаилског љутог ропства јарам [на]роду своме си се постарала
да олакшаш; многе жалости и тескобе и сама подносећ(и), са
смирењем и надом на Господа, који те избавља од свак[акв]их беда и
зала.

Л

еповидну младицу светородног корена Немањина, и
светоначалну лозу на којој [на]роду нашем гроздови свети
(про)израстоше, царицу Милицу, сада [от]почињемо хвалити по
могућству.
Богородичан:

А

рханђелско „Радуј се“ узвикујемо Ти, Богоневесто; радуј се,
Господ [је] с Тобом; радуј се, радости анђелима и људима,
радуј се, весеље свима који те певају, Дјево обрадована.
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.

И

мајућ(и) Закон Христов [као] светилник који стално сиja, и у
светлости Његовoj непрестано ходећ(и) и пoучавајућ(и) се, на
пут Бого[по]знања чеда своја си вазда упућивала.
(над) царев(им)а усрдно служив(ши) и подвигом добрим се
Цару
подвизав(ши), тежину опаких дана си по[д]нела; дани ти талант
много[струко] умножив(ши), у ризницу Господњу (си) унела.
крашавамо венцима песничким ону која се праматери Сāари
уподобила, и у свему мужу своме као господару послушна
[била]; и чеда своја млеком Бого[по]знања задојила, и храном
Богољубља однеговала.
Богородичан:

У

ветлозарним зрацима сву васељену обасјава из Тебе засјало
Сунце, Владичице; њима, и ми [п]омрачени, просвет(л)ивши
се, Тебе [као] Богородицу уистину исповедамо.

С

КанHнъ в7-й [новонапи1санный] прпdбнэй
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Пёснь ѕ7. Їрм0съ:
Житeйское м0ре, воздвизaемое зрS напaстей бyрею, къ ти1хому
пристaнищу твоемY притeкъ, вопію1 ти: возведи2 t тли2 жив0тъ м0й,
многомлcтиве.

С

eрбскому р0ду ѕлострaждущему въ ґгарsнстэмъ порабощeніи, со
лaзаремъ и3 стефaномъ крёпкое забрaло былA є3си2: бyди, и3 нaмъ

скорбsщымъ,

и3звёстное

прибёжище

въ

врaжіихъ

нахождeній

и3

њбстоsній.

Р

aдостнw є3ђльскимъ повелёніємъ послёдовавши, и3 вёдэніе съ
дэsніемъ сочетaвши: житіE своE ко сп7си1тельному пристaнищу и3

nгрaдэ цRк0внэй и3звёстнw напрaвила є3си2.

Б

lгор0діемъ и3зрsднэйшую въ гпcжaхъ сeрбскихъ, но пaче тогw2
бlгочcтіемъ и3 с™остію ўкраси1вшуюсz, сугyбw днeсь слaвимъ: ћкw въ

вэнцен0сицахъ бlговёрную, и3 ћкw въ монaхинzхъ возсіsвшую.

Т

БGо®ченъ:

во‰ пэснотв0рцы свободи2 всsкихъ заблуждeній, вLчце, и3 на
стезю2 правожитіS настaви, бGоневёсто, безблaзненнw р0ждшаz

к0рмчію гDа.
И$нъ кондaкъ, глaсъ }:

П

ріиди1те

днeсь,

лэпопdбными

q!

соб0ри

сeрбстіи,

*

нaмъ

бGа,

бlгодёzвшаго

воспои1мъ
*

пёсньми

прослaвльшаго

мmроточeніемъ чcтнhхъ мощeй: * въ мjрэ ми1лицу, цrтвомъ земнhмъ
добропрaвzщую: * въ схи1мэ є3vфросЂнію, д0брымъ п0двигомъ просіsвшую:
* мlтвенницу њ р0дэ нaшемъ теплёйшую, * и3 цRкве сeрбскіz ѕвэздY
свэтлёйшую.

*

мlтвами

є3S,

хrтE

б9е,

бlгоwкорми1телю,

*

ко

сп7си1тельному пристaнищу ўпрaви корaбль р0да нaшегw.
Пёснь з7. Їрм0съ:
Росодaтельну ќбw пeщь содёла ѓгGлъ преподHбнымъ nтрокHмъ,
халдє1и же њпалsющее велёніе б9іе, мучи1телz ўвэщA вопи1ти: блгcвeнъ
є3си2, б9е nтє1цъ нaшихъ.

м™ри нaшей є3vгeніи-є3vфросЂніи.
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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.
рбском [на]роду злострадајућем у агарјанском ропству, с
Лазаром и Стефаном крепки бедем си била; буди, и нама
невољнима, поуздано прибежиште при непријатељским најездама и
опсадама.

С

адосно јеванђелским заповестима последовав(ши), и знање с
делањем здружив(ши); живот свој ка спасоносном
пристаништу и огради Црквеној сигурно си упутила.

Р

Б

лагородством најизврснију међу госп(ођ)ама србским, но
изнад тога побожношћу и светошћу украшену, двоструко
данас славимо: као међу венценосицама благоверну, и као међу
монахињама просијалу.
Богородичан:

Т

воје песмотворце ослободи [од] свак[акв]их заблуда,
Владичице, и на стазу правоживља упути, Богоневесто, [Ти]
која безсаблазно роди [О]крмитеља – Господа.
Кондак други, глас 8:*65
одите данас, о! зборови Србски, * успојмо песмама
лепоподобним Бога који нам добро чини, * који прослави
мироточењем часних моштију: * у свету Милицу, која (је) царством
земаљским добро управља(ла); * у схими Јефросинију, која (је)
добрим подвигом просија(ла); * молитвеницу за [на]род наш
најтоплију, * и цркве Србске звезду најсветлију. * Молитвама њеним,
Христе Боже, добри окрмитељу, * ка спаситељном пристаништу
упути брод [на]рода нашег.

Х

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.
* састављен на цсл. и преведен на србски, и накнадно додат у Канон 25. јула 2018. г.
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Канон 2. [новонаписани] преп.

С

естрY себЁ премdрость б9ію стzжaла є3си2, споспёшницу добрёйшую
и3

њкорми1тельницу

худ0жнэйшую:

тёмъ

тS

по

д0лгу

прославлsемъ пёсньми бlгохвaльными, блгcвsще бGа nтє1цъ нaшихъ.

К

расотY

нбcную

пaче

земнhхъ

цэломyдріе возлюби1ла

є3си2:

взыскaла

тёмъ тS

є3си2,

добродётель

по д0лгу

и3

похвалsемъ

пёсньми бlголёпными, блгcвsще бGа nтє1цъ нaшихъ.
на нб7сA
Ќмъ
бlгоугоди1ла

впери1ла є3си2, и3 хrтY бGу добродётельми и3 пHдвиги
є3си2:

тёмъ

тS

по

д0лгу

воспэвaемъ

бlголёпными, блгcвsще бGа nтє1цъ нaшихъ.

пёсньми
БGо®ченъ:

брaдованную бцdу, пріиди1те вси2 вёрніи, по д0лгу возвели1чимъ пёсньми

Њсщ7еннолёпными, блгcвsще сію2 ћкw м™рь бGа nтє1цъ нaшихъ.
Пёснь }. Їрм0съ:

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

С

оверши1вши течeніе бlгополyчнw, и3 вёру невреди1му соблю1дши: въ
нбcный черт0гъ, къ превожделённому хrтY, съ мyдрыми дёвами

возшлA є3си2, превозносsщи є3го ћкw бGа во вс‰ вёки.

Л

ёствицею добродётелей є3ђльскихъ восходsщи къ бGоздaнному
селeнію души2 твоеS: вс‰ бlг†z ўгот0вавшему лю1бzщымъ є3го2

присв0иласz є3си2 хrтY, превозносsщи є3го ћкw бGа во вс‰ вёки.
мали1ка н0вагw многоплетє1нныz сBти ћкw бGомyдрый страти1гъ

Ґи3збёгла

є3си2, и3 t всsкагw њбстоsніz и3 ск0рби и3збaвльшему тS

хrтY вопіsла є3си2, превозносsщи є3го ћкw бGа во вс‰ вёки.

В

БGо®ченъ:

Lчце, пріими2 мольбы6 р†бъ твои1хъ, и3 и3збaви t всsкіz нyжды и3
печaли, тS и4стиннw р0ждшую хrтA гDа превозносsщыz во вс‰ вёки.

матери нашој Јевгенији-Јефросинији.
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естру себи Премудрост Божију си стекла, помоћницу најбољу
и [о]крмитељку највештију; зато те по дугу прослављамо
песмама благохвалним, благосиљајућ(и) Бога отаца наших.

С

расоту небеску изнад земаљских си искала, врлину и
целомудреност (си) љубила; зато те по дугу похваљујемо
песмама благољепним, благосиљајућ(и) Бога отаца наших.

К

м си на небеса уперила, и Христу Богу (си) врлинама и
подвизима благоугодила; зато те по дугу опевамо песмама
благољепним, благосиљајућ(и) Бога отаца наших.
Богородичан:

У

брадовану Богородицу, ходите сви верни, по дугу узвеличајмо
песмама свештенољепним, благосиљајућ(и) је као Матер Бога
отаца наших.

О

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 векове.
вршив(ши) трку добродобитно, и веру неповређену
одржав(ши); у небеску ложницу, (к) најжељенијем Христу, с
мудрим девојкама си узишла, преузносећ(и) Га као Бога у све векове.

С

Л

ествицом врлина јеванђелских усходећ(и) к богозданом
стан[ишт]у душе твоје; Христу, који сва блага уготови онима
који [Ње]га љубе, си се присвојила; преузносећ(и) Га као Бога у све
векове.

А

малика новог много[с]плетне замке као богомудри стратег си
избегла, и Христу који те избавља од сваке напасти и невоље си
вапила, преузносећ(и) Га као Бога у све векове.
Богородичан:
ладичице, прими молбе слугу Твојих, и избави од сваке
тескобе и жалости, оне који Тебе која истинито роди Христа
Господа преузносе у све векове.

В

КанHнъ в7-й [новонапи1санный] прпdбнэй
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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.

В

оевaвши зак0ннw житeйскую и3 дух0вную брaнь, во nбои1хъ
добропобёднаz nрyжница р0ду своемY показaласz є3си2, є3г0же и3

нhнэ заступaй неусhпными мlтвами твои1ми.
стинную и3 бGопріsтную мlтву стzжaвши, и3 мmроточeніемъ мощeй

И$твои1хъ

прослaвившисz,

м™и прпdнаz,

не

престaй

молsщи њ

*nби1тели твоeй и3 њ всёхъ подвизaющихсz въ нeй.*66

М

ощeй твои1хъ мmроточи1выхъ рaка богатёетъ чудодBйствіи, и3
и3сцэлє1ніz подавaетъ всBмъ недyгующымъ, съ вёрою къ нeй

притекaющымъ, м™и є3vфросЂніе всебlгaz.
ковaнныхъ

свободи1телz

и3

њмрачeнныхъ

БGо®ченъ:
просвэти1телz,

бцdе

Њпречcтаz, пл0тію родилA є3си2: и4мже јдwльскаz прeлесть всS попрaсz,

и3 и4стинное бGочcтіе и3спрaвисz.

* или: держaвэ р0да твоегw2 и3 њ всёхъ [бlгочcтнw] живyщихъ въ нeй.

66

м™ри нaшей є3vгeніи-є3vфросЂніи.

~ 37 ~

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), с небеским војскама, Тебе [као]
блажену славимо.
ојевав(ши) закон[ит]о животну и духовну битку, у обе си се
добропобедна оружница [на]роду своме показала; њега и сада
заступај неуспав[љ]ивим молитвама твојим.

В

И

стинску и Богопријатну молитву стекав(ши), и мироточењем
моштију твојих прославив(ши) се, мати преподобна, не
престај да се молиш за *обитељ твоју и за све који се подвизавају у
њој.*67

Мо

штију твојих мироточивих гробница [је] богата
чудотворствима,
и
исцелења
(по)даје
свима
бол(ес)нима, који јој (с) вером притичу, мати Јефросинијо
сведобра.
Богородичан:
кованих ослободитеља и [п]омрачених просвет(л)итеља,
Богородице пречиста, телом си родила; Њиме се сва идолска
обмана сатра, и истинско (се) Богопоштовање уздиже.

О

* или: државу [на]рода твога и за све који [побожно] живе у њој.

67

Приложeніе в7:*68
По полmелeи: тропари2, глaсъ є7. [Зорaстwвы]:*69
[Припёвъ:] Блгcвeнъ є3си2, гDи, научи1 мz цRи1цу ми1лицу воспэвaти.
гGльскіz

си6лы

ўдиви1шасz

твоемY житію2

на

земли2:

ЃґгGлопdбнw поживE, и3 дворы2 земны6z нбcными и3змэни2.

тh

бо

[Припёвъ:]: Блгcвeнъ є3си2, гDи, научи1 мz цRи1цу ми1лицу воспэвaти.

М

Ђро бlгоухaнное, t рaки твоеS и3стекaющее, р0ду твоемY и3 по
преставлeніи

kвлsетъ

тS:

недремaнною

храни1тельницею

и3

б0дрствующею блюсти1тельницею.
[Припёвъ:]: Блгcвeнъ є3си2, гDи, научи1 мz цRи1цу ми1лицу воспэвaти.

В

сBмъ

съ

надeждею

притекaюще:

ќтренюющымъ,

бlговHннаz

къ

и3сцэлє1ніz

рaцэ

твоeй

точи1ши,

и3

чcтнёй
рaдостію

њздравлeніz возсіsеши |.
[Припёвъ:]: Блгcвeнъ є3си2, гDи, научи1 мz цRи1цу ми1лицу воспэвaти.

П

разднолю1бцємъ стекaющымсz, бlгоухaніемъ мmроточeніz твоегw2
дви1жими: t млcти твоеS стzжaемыz ў гDа дaруеши, kвлsющисz

бlг0ю дародaтельницею.

П

[Припёвъ:] Слaва, [трbченъ]:

окланsемсz трbцэ во є3ди1номъ существЁ, nц7Y и3 сну и3 с™0му д¦у,
съ безпл0тными ли6ки зовyще: с™ъ, с™ъ, с™ъ, є3си2 гDи.

Р

[Припёвъ:] И# нhнэ, [бGор0диченъ]:

жcтв0мъ

твои1мъ,

бGоoтрокови1це,

прароди1телей

ґдaма

и3

є4vу

тaинственнw возрaдовала є3си2: и3 вeсь р0дъ чlвёческій t грэхA

и3збaвила є3си2, заблyждшыz же къ сп7си1тельному пути2 напрaвила є3си2.
Ґллилyіа, ґллилyіа, ґллилyіа: слaва тебЁ, б9е. [Три1жды.]
* написани паралелно на оба језика 20. јула 2018. године.
* код Бугара и Грка се на Празничном јутрењу певају посебни тропари тзв. бlгословeнны или є3vлогітaріи,

68
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по угледу на тропаре по Непорочнима (катизма 17, одн. Псалм 118) на Недељном јутрењу; код Срба и Руса
их нема.

Прилог 2:
По Полијелеју: тропари, глас 5. [Зорастови]:
[Припев:] Благословен (је)си, Господе, научи ме да царицу
Милицу опевам.

А

нђелске силе се задивише твоме живљењу на земљи; јер ти
ангелоподобно поживе, и двор(ов)е земаљске за небеске
измени.
[Припев:] Благословен (је)си, Господе, научи ме да царицу
Милицу опевам.

М

иро благоухано које из гробнице твоје истиче, [на]роду твоме
и по престављењу јавља те: недрем(љ)ивом чуварком и
бодром пазитељком.
[Припев:] Благословен (је)си, Господе, научи ме да царицу
Милицу опевам.
вима који [с] надом јутрењују, к(а) гробници твојој часној
притичућ(и); миомир(ис)на исцелењā точиш, и радошћу
оздрављења их обасјаваш.

С

[Припев:] Благословен (је)си, Господе, научи ме да царицу
Милицу опевам.

П

разникољубцима који се стичу, миомир(ис)ом мироточења
твога покретани; од милости твоје стечене код Господа
дарујеш, јављајућ(и) се благом дародавком.
[Припев:] Слава ... [Тројичан]:

П
П

оклањамо се Тројици у једној суштини, Оцу и Сину и Светоме
Духу, са бестелесним ликовима кличућ(и): Свет, свет, свет
(је)си Господе.
[Припев:] И сада ... [Богородичан]:
ородом твојим, Богодевице, прародитеље Адама и Еву си
тајанствено обрадовала; и сав (си) род људски од греха
избавила, а залутале (си) на спаситељни пут упутила.
Алулуја, алилуја, алилуја; слава Т(еб)и, Боже. [Три пута.]

Приложeніе G:

Прилог 3:

Тропaрь бlговBрнымъ

Тропар благоверним
Лазаревићима, глас 3:

лaзаревичємъ, глaсъ G:*70

К

расотY слaвы б9іz любsще, * и3
цrтвомъ

добропрaвzще,

земнhмъ
*

томY

во

всeмъ

бlгоугоди1сте, * и3 поручє1нныz вaмъ
талaнты

д0брэ

воздёлавше,

ўмн0жисте. * toнyдуже и3 прослaвлени
t гDа бhсте, * и3 мздY трудHвъ свои1хъ
* со всёми бGолю6бцы пріsсте. * є3г0же
всегдA

моли1те

слaвzщымъ

вaсъ

*

сп7сти1сz

*

q!

нaмъ

бlговёрніи:

[лaзаре, ми1лице и3 стефaне].

расоту
славе
Божије
љубећ(и), * и царством
земаљским добро управљајућ(и), *
Њему у свему благоугодисте, * и с
предатим вам талантима добро
радивши, [их] умножисте. * Стога и
прослављени од Господа бисте, * и
плату за труд(ов)е своје * са свим
Богољубцима примисте. * Њега
свагда молите * да се спасемо ми
који вас славимо, * о! благоверни:
[Лазаре, Милице и Стефане].

К

Кондaкъ бlговBрнымъ

Кондак благоверним
Лазаревићима, глас 8:

лaзаревичємъ, глaсъ }:*71

П

об0рникwвъ
всеизрsдныхъ,

бlгочcтіz
*

и3

n§ества

нaшегw мlтвенникwвъ непостhдныхъ,
* и3 цRкве
с™олю1бнэ

ўкраси1телей щeдрыхъ, *
восхвалsемъ

вaсъ,

*

q!

бlговёрніи: [лaзаре, ми1лице и3 стефaне].
* но, ћкw стzжaвшіи вeліе дерзновeніе
ко хrтY бGу, * нaмъ соo§ественникwмъ
вaшымъ, * *побёду на враги2*72 * и3
цrтво
вaмъ:

нбcное
*

и3спроси1те,
рaдуйтесz,

зовyщымъ
лaзаревичи

приснопaмzтніи.
* састављен 28.06.2018. г. око 8 ч, пре Литургије.
* састављен 28.06.2018. г. после 11 ч, и после
Литургије.
72* или: ми1ръ на земли2.

ас, бранитеље побожности
свеизврсне, * и отаџбине наше
молитвенике непостидне, * и Цркве
украситеље
дарежљиве,
*
светољубиво
хвалимо,
*
о!
благоверни: [Лазаре, Милице и
Стефане]. * Но, као они који стекоше
велику смелост пред Христом Богом,
* нама саотаџбинцима вашим, *
*победу над непријатељима*73 * и
Царство небеско испросите, јер вам
кличемо: * Радујте се, Лазаревићи
незаборавни.

В

70
71

* или: мир на земљи.

73

ЖИТИЈЕ ПРЕПОДОБНЕ МАТЕРЕ НАШЕ ЕВГЕНИЈЕ – ЕФРОСИНИЈЕ,
СРБСКЕ ЦАРИЦЕ МИЛИЦЕ.*74

П

ореклом беше ова света царица Србска, у монаштву названа Евгенија и
Ефросинија, од свете лозе Немањића. Беше рода светла и славна и
нарочита, од царског неког корена, племена светог Симеона Немање,
првога господина Србима“.*75 Беше ћерка чувеног војводе топличког и
полимског Вратка, познатог у Србском народу под именом Југ-Богдан.
Он беше пореклом од Вукана, најстаријег сина светог Немање. Војвода
Вратко беше не мали великаш на двору Србског цара Душана Силног
(1331-1355. г.), и зато његова кћи Милица, која би рођена око 1335. године, стече
у детињству своме најбоље хришћанско и царско васпитање. По природи сама
беше благородна, честита и мудра, а у побожности предњачаше у роду своме.
Као царева рођака, она често биваше на царском двору Душановом, и када
одрасте сам је цар удаде за једног од својих витезова, за војводу Лазара
Хребељановића, који касније постаде кнез и владалац Србски (1371-1389. г.). Са
Лазаром се Милица беше најпре срела у крајевима свога оца, тамо где касније
она подиже своју дивну задужбину манастир Љубостињу („Љубвестан“).*76 Од
тада се њих двоје искрено заволеше и затим чесни брак склопише. У свом
чесном и Богом заиста благословеном браку њих двоје једно друго подстицаху у
врлинама и побожности, јер и Лазар не беше мање од ње побожна и
богољубива духа, због чега и би удостојен од Бога светости и мученичког
подвига и венца.*77
Живећи тако чесно и богоугодно они у браку добише од Бога најпре пет
кћери: Мару, Драгану, Јелену, Теодору и Оливеру, а затим и три сина: Стефана,
Вука и Добровоја (који по рођењу убрзо умре). Побожна Милица веома усрдно
хришћански васпита сву своју децу, па уз образовање у побожности она их
научи и корисним светским наукама и потребним пословима, као што и
приличаше кнежевској и царској породици. У васпитању синова и кћери
Милици помагаше и једна побожна монахиња по имену Ефимија, Миличина
* преузето из „Житија светих“ за месец јули преп. Јустина (Поповића), стр. 475-487.
* Тако за њу стоји у најстаријем животопису св. цара Лазара, познатом под називом „Помен св. блаженог
кнеза Лазара“ (из 1392. г.).
76* Неки пак мисле да је реч Љубостиња изведена од речи „љубопустињски“ (грчки: φιλερημος).
77* Спомен Св. Лазара слави се 15 јуна; тамо видети о њему опширније.
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рођака по телу, иначе бивша србска деспотица Јелена, супруга деспота Јована
Угљеше. Кад Лазар и Милица постадоше Свесрбски господари (после смрти
цара Уроша Нејаког, 1371. године) и борављаху у својој престоници Крушевцу,
монахиња Ефимија нађе склониште и уточиште на њиховом двору, и ту беше
„друга мајка“ и учитељ Миличиним кћерима и синовима. Али честита мајка им
и кнегиња Милица, „сваким врлинама украшена, благоразумна, мужеумна,
милостива, штедра, тиха и сваком добром нарави испуњена“, би за свагда
најбољи живи пример својој деци, особито кћерима, правог хришћанског
васпитања и образовања и сваког богоугодног врлиновања. Како је она одгајила
и васпитала своју децу види се из тога што су сва она, иако у временима тешким
и опасним, очувала до краја веру своју и образ, и шта више, једно од њих – син
јој Стефан, деспот Србски, би од Бога прослављен као велики праведник и
светац.*78
Са свог кнежевског двора у Крушевцу Милица и Лазар поудаваше своје
четири старије кћери за суседне Србске и хришћанске владаре и великаше.
Најстарију своју кћер Мару удадоше за Србског велможу на Косову Вука
Бранковића;*79 другу кћер Драгану удадоше на Бугарски двор, за Александра,
сина цара Шишмана; трећу Јелену дадоше за Зетског владара Ђурђа II
Страцимировића – Балшића, а четврту Теодору за Мачванског и Угарског бана
Николу Гаровића. Каква је пак била судбина најмлађе Миличине кћери
Оливере, видећемо мало касније.
Са својим благочестивим мужем и кнезом, светим Лазаром, Милица
богоугодно и човекољубиво управљаше Србском земљом све до велике и
страшне Косовске погибије 1389. године. До тог времена они у својој земљи
подигоше многе свете задужбине: цркве, манастире, школе, болнице,
странопријемнице и сиротињске домове, о чему се може више видети у Житију
св. Лазара (под 15. јуном). Јер то беше још увек доба у ком Бог не беше још
предао Србски род у Турско ропство. А онда одједном дође тужно и страшно
Косово и мученичка погибија св. кнеза Лазара и најбољих јунака Србског
народа.
После Косовске битке, која би на Видовдан 15. јуна 1389. године, благочестива
кнегиња Милица, са синовима својим Стефаном и Вуком и са свјатјејшим
патријархом Србским Јефремом,*80 клиром и народом, пренесе ускоро
(фебруара 1391. г.) свете мошти св. великомученика Лазара у њихову задужбину
Раваницу код Ћуприје, из храма св. Вазнесења из Приштине где оне беху
погребене одмах после Косовске битке (док тела осталих косовских мученика
бише погребена у цркви села Бабин Мост и по осталим србским храмовима и
светињама).
* Његов свети спомен слави се такође данас (види напред).
* Мара и Вук Бранковић имађаху три сина: Гргура, Ђурђа и Лазара. Ђурађ касније беше последњи
деспот Србски.
80* Слави се 15. јуна.
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А тада, удова кнегиња Милица остаде да са безброј других Србских удовица
оплакује поробљење свога хришћанског народа под јарам иновераца Турака.
После Косова она беше као нека Србска Прамати Рахиља која плакаше над
оном побијеном и овом поробљеном Србском децом својом. „Јер тада, вели
Константин Философ, не беше места у целој земљи Србској где се није чуо
тужни глас ридања, и вапај који се не може ни са чим упоредити. Вапај беше
толики да се њим ваздух испуни, тако да је у свим овим пределима Рахила
плакала и није хтела да се утеши због побијене деце своје.“*81 У свету кнегињу
Милицу биле су тада уперене очи свег преосталог Србског народа, свих удовица
и све нејачи, јер је иза Косова она остала као владар поробљене земље. Њен
најстарији син Стефан беше још дете од дванаест година, те не могаше још
управљати земљом. Но богољубива и народољубива Милица се тада прену из
своје и свеопште туге и „узе на се ревност мушку“, те поче храбро и мудро
владати својим народом. У стварима овога света, „у којима се је тешко снаћи“,
она беше паметна и енергична, а изнад свега беше побожна и Богу предана,
тако да у време своје владавине много олакша тешку судбину Србског народа, и
то баш у време када је тешки завојевачки мач осионих Турака све јаче и јаче
угрожавао и притискивао Србску земљу. Она је мајчински збрињавала сирочад
и удовице, тешила уцвељене, хранила гладне, одевала наге. Но прва брига њена
беше да од новог турског султана Бајазита (1389-1402. г.) добије обећање да
хришћанска вера и Црква Божја у њеном народу неће бити од Турака гоњена и
уништавана. Тиме је она хтела да спасе макар душу народну, ако је тело
народно било поражено и поробљено. Када је то обећање од Бајазита добила,
али под болним за њу условом да му своју најмлађу кћер Оливеру да за жену,
света Милица је тада кренула и многе храмове обновила, и многе нове цркве и
манастире подигла, да би се на крају и сама замонашила и у монашком животу
Богу посветила.
О томе како се света кнегиња пренула и с помоћу Божјом храбро држала у
оном тешком покосовском времену, овако говори њен савременик патријарх
Србски Данило III: „Али не треба, о возљубљени, да ово прођемо ћутећи, и да
не споменемо оно што се догодило после мало година (од Косова), да не бисмо
прећутавши увредили мужаствено страдање и великодушно трпљење оних који
се показаше крепки духом у подвизима искушења дошавших на нас, искушења
јаких и тешко подношљивих, која дођоше на земљу Србску. Јер одасвуд се
непријатељи подигоше и силно навалише. Не само Исмаилћани, него и Угарске
земље, и многа господа са бројним силама подигоше се да земљу нашу
опустоше, потпуно заробе и разоре. И могло се видети како једне одводе у
ропство, друге непоштедно муче, треће мачевима секу, те се тако мноштво крви
проливаше. И беше свуда туга, беда, плач и ридање неутешно. А видевши ово
благочестива кнегиња, са сином својим Стефаном, да је и она и Србска земља у
безнадежном удовиштву, и да их одасвуд непријатељ напада и разграбљује, и да
* Константин Философ ово износи у „Житију Св. Стефана деспота Србског“, које он написа [ср. Мт. 2,18].
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нема никога да их у беди и тузи које су наишле помогне и утеши, она тада
одбаци женску немоћ и узе на се ревност мушку. И шта учини? Сву себе у
мисао сабравши, из дубине срца неутешним уздасима са болом душе себе пред
Богом простире, и Њега јединог на помоћ призива и Његову Пресвету Матер.
Тада Господ, Заступник сиротих и Утешитељ ожалошћених, видевши довољно
искушења и казне, не устрпи да и даље остави Христоимените људе Своје на
поругу непријатељима, него изволи дати и олакшање“.*82 Слично казује о светој
кнегињи и други савременик, Константин Философ: „А достославна и веома
мудра Милица, која превазилажаше многе изабране матере, оставши сама,
беше, као што вели Соломон, мужаствена жена и имађаше све врлине. То о њој
знају сви око ње, који су поцрпли милостиње из њезине руке и још многа друга
добра. Она, примивши на себе тако велику власт, знала је и светске ствари, у
којима је тешко снаћи се. По лепоти и доброти својој она не беше само жена,
него и Одисеј мудри у многим саветима. Ко ће изрећи сва њена дела? Ко ће
избројати све божанствене и свете украсе и дарове њене црквама и
манастирима? Ко се неће задивити гледајући њен побожни однос према
монасима, који су окренути јединоме Богу? Она заиста делима својим
превазилажаше заповести, и иђаше напред на све већа и већа дела“.
Не дуго после Косовске битке Милици стиже у Крушевац посланство од
султана Бајазита које је од ње тражило да Србску земљу као вазалну потчини
Бајазиту, и уз то још да најмлађа кћи њена Оливера буде дата на двор султанов
њему за жену. Да би свој народ заштитила од даљег страдања Милица је морала
прећи преко свог личног родитељског бола и пристати на ово понижење, и после
дужег већања са свјатјејшим патријархом Србским, Оливера је дата иноверном
Бајазиту „за избављење свога отачаства, као по Богу посредница, попут оне
древне Јестире“.*83 При томе, мајка хришћанка постављала је само један услов: да
јој кћи Оливера нипошто не промени своју хришћанску веру, те да тако
поробљавајући тело своје не пороби и душу, и тиме је изгуби. Васпитана добро
од своје благочестиве мајке, Оливера с помоћу Божјом пође на Бајазитов двор, и
очува тамо неповређеном своју хришћанску веру, а роду своме Србскоме би од
велике помоћи и користи. Јер много пута умољаваше свирепог Бајазита за народ
свој и браћу своју. А када затим погибе Бајазит, њен брат Стефан избави је од
ропства иноверног и доведе у земљу отачаства свога још за живота мајке им свете
Милице. А и Миличина друга кћи Драгана, која беше удата за Бугарског
царевића Александра, такође остаде чврста и непоколебљива у својој
хришћанској вери када њен несрећни муж, у жељи да спасе од Турака свога оца
цара Шишмана, прими исламску веру (1393. године) и постаде Турски паша.
Такво васпитање хришћанско беху добиле Миличине кћери од своје мајке.

* Ово пише патријарх Данило III (1392-98 г.) у свом „Похвалном слову кнезу Лазару“.
* Јеврејка Јестира била је у Старом Завету дата за жену незнабожном цару Артаксерксу и тако је много
помагала свој народ (в. књигу о Јестири).
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Света се кнегиња Милица, као што је већ речено, старала да хришћанску
веру и Цркву свога народа заштити од турских прогона и злостављања, и за то
се посебно заузимала пред султаном Бајазитом. Пошто је одмах после Косовске
битке умро св. патријарх Спиридон,*84 њега је најпре замењивао једно време св.
патријарх Јефрем, док није света Милица ускоро сазвала сабор у Жичи на коме
је за Србског патријарха изабран Данило III (1392-1398. године), који се до тада
подвизавао у манастиру Дренчи код Александровца Крушевачког. Заједно пак
са њим и са својим сином Стефаном, света Милица обдари својом даровном
повељом (1392. г.) свету лавру Хиландар на Атону, поклонивши му једну цркву и
неколико села на реци Ибру, а нешто касније (1395. г.) даде богате дарове и
руском манастиру светог Пантелејмона такође на Светој Гори. Исто тако, ова
благочестива кнегиња са својим сином поможе духовнику Сисоју Синаиту да
подигне манастир звани Сисојевац код Раванице. И уопште, она многе храмове
Божје обнови и нове цркве и манастире подиже. Најзнаменитија пак задужбина
њена јесте свети манастир Љубостиња, који она подиже после Косовског боја и
у који се ускоро затим повуче и замонаши, заједно са многим Српкињама
удовицама изгинулих косовеких јунака. Љубостиња би подигнута у подкриљу
горе Прозрака, недалеко од Трстеника. Главни градитељ цркве беше познати
„Раде Неимар“ (Раде Боровић), који по савету свете Милице искити Љубостињу
као неки диван девојачки и матерински вез. Главни храм би посвећен Успењу
Пресвете Богоматере, и ускоро (око 1425. г.) живописан вештом руком
јеромонаха Макарија, зографа Србског из околине Прилепа.
Но пре но што се замонаши и повуче у манастир, света кнегиња Србска сазва
државни сабор (1393. г.), на коме пред свима предаде власт своме сину Стефану
Високом, као што вели о томе патријарх Данило III: „Достохвалном Стефану,
достигавшем у узраст мужа савршеног, по извољењу Божјем свише родитељка
уручује скиптар, а свеосвећени патријарх све то молитвом и полагањем руку
благосиља“. На свом пак монашењу, које би ускоро затим, Милица узе
монашко име Евгенија и повуче се најпре у манастир Жупањевац близу
престонице Крушевца (према Јагодини), док не би готово зидање Љубостиње.
Са њом тада беше и њена рођака по телу монахиња Ефимија, коју споменусмо
на почетку као бившу супругу деспота Јована Угљеше.
У то време би од Турака разорено и уништено Бугарско царство у Трнову
(1393. године). Отуда дође у Србију монах Григорије Цамблак, који од кнеза
Стефана и мајке му Милице – Евгеније би постављен за игумана манастира
Дечана, који тек што беху ово двоје благочестивих обновили. Наиме,
Исмаилћански пљачкаши, а и неки војници Вука Бранковића, који владаше на
Косову, беху опљачкали и опустошили манастир Високе Дечане у Метохији.
Дошавши у те крајеве (1397. г.) и видевши невоље дечанских монаха у
опљачканом манастиру, света Евгенија, која понекад излажаше из свог

* Његов свети спомен 15 јуна, када је и спомен свт. Јефрема патријарха.
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манастира да помогне своме сину, одмах са Стефаном обнови Дечане и постаде
такорећи „други ктитор“ њихов. У царској хрисовуљи (повељи), која том
приликом би издана Дечанима, она написа најпре ово: „Дошавши у овај
манастир, у обитељ светог краља Стефана Уроша III, и угледавши красно место
и прикладно за монашко пребивање, видех уистину тужан призор: толики труд
и усрдност светог ктитора од злочестивих народа Исмаилћанских беше
попаљен и готово опустео!“ Затим даље говори о обнови манастира и својим
прилозима истоме, па на крају додаје овакву смерну молитву Спаситељу
Христу, Коме је посвећен главни Дечански храм: „Умилостиви се на грехе моје,
укрепи децу моју у благоверности и благоденствију, да у благочешћу послуже
Теби, Богу своме, као господин и родитељ њихов светопочивши кнез Лазар“.
Ова топла молитва преподобне мајке Евгеније показује какву је дубину смирења
она имала и како се топло Богу молила. Њеним светим молитвама она је
ограђивала и штитила и децу своју и сав Србски народ. То нам потврђује и
следећи догађај из њеног живота.
Неки обесни великаши Србски беху оклеветали сина јој Стефана, владара
Србије, код султана Бајазита, и Бајазит тражаше да му Стефан лично дође на
двор да се оправда. Бојећи се за живот сина свог, чедољубива мати се реши да
као монахиња пође најпре она сама на двор султанов у град Сер, и да покуша да
пред султаном развеје клевете против сина и тиме заштити и њега и свој народ
од Бајазитове казне и насиља. Притом реши да са собом узме и умну монахињу
Ефимију, да јој буде као помоћ и подршка на путу. Сву своју пак наду она одмах
положи на Пресвету Богоматер, Која јој у томе заиста и поможе. О томе овако
казује мудри животописац Константин Филоооф: „А пође због овога цару
Бајазиту сама ова благоверна госпођа (Евгенија) и имађаше са собом и
сродницу своју, бившу супругу деспота Угљеше а кћер ћесара (Ефимију). А ова
је била у многим знањима и стварима веома мудра, коју узе као неку потпору и
помоћ, а нарочито у оваквој ствари. Када су биле призване к цару, и пошто се
преподобна Евгенија беше уплашила када је требало угледати Бајазита,
Ефимија јој рече: „Одбаци сада сваки страх када су нас већ удостојили да га
видимо.“ И оне ту тада све што беше потребно разумно свршише помоћју
Богоматере, на Коју и положише наду своју“. Свршивши благополучно своје
посредовање за сина пред султаном, света кнегиња-монахиња обрати се са
једном молбом Бајазиту. Не искаше од њега злата ни сребра, ни светске славе ни
имања, него га смерно замоли да јој дозволи да узме са собом из Видина свете
мошти преподобне Петке-Параскеве, за које је, вели, спремна да да и све своје
имање. На такву њену молбу султан се само насмеја, и рече: „Зашто не иштеш
нешто драгоценије, него само те суве, непокретне кости?“ Но на њену
поновљену и усрдну молбу он јој ипак дозволи да узме споменуте свете мошти
и да их понесе са собом у Србску земљу. Сва радосна и Богу благодарна
преподобна Евгенија узе мошти свете Петке и из Видина пренесе их у Србску
земљу на велику помоћ и заштиту и покровитељство своме народу. Мошти
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свете Петке почиваху најпре у манастиру Жупањевцу, затим у Љубостињи и,
када потом би обновљен Београд, оне бише пренете тамо и положене у Велику
цркву (Митрополију). Касније, око 1417. године, би подигнута и посебна Црква
свете Петке у Београду, где од тада почиваху њене свете мошти док не бише
однете у Цариград 1521. године.*85
Приликом посете Бајазиту у Серу, преподобна Евгенија и Ефимија понеше
са собом на дар манастиру Хиландару велику олтарску завесу, на којој Ефимија
беше извезла ликове Христа Спаситеља, као Великог архијереја, и око Њега св.
Василија Великог и св. Јована Златоуста. На дну пак завесе она беше извезла ову
дивну и смирену молитву: „Од нечистих усана, од мрскога срца, од прљавог
језика, од душе оскврњене прими мољење моје, о Христе мој! и не одгурни мене
слушкињу Твоју, нити ме јарошћу Твојом изобличи у часу исхода мојега, нити
ме гневом Твојим казни у дан доласка Твога. Јер сам пре суда Твога, Господе,
осуђена савешћу својом, и нема у мени никакве наде спасења мога, ако
милосрђе Твоје не победи мноштво безакоња мојих. Зато молим, незлобиви
Господе, не одбаци ни овај мали принос који приносим светом храму Пречисте
Твоје Матере и надежде моје, Богородице Хиландарске. Јер узех на се веру оне
удовице што Ти принесе две лепте, Господе. Тако Ти и ја ово принесох, о
Владичице! недостојна слушкиња Твоја, монахиња Ефимија, кћи господина ми
ћесара Војихне који овде почива, некадашња деспотица. И приложи се ова
завеса храму Пречисте Богородице Хиландарске у години 1399. индиктиона 8. И
ко је буде однео из храма Пресвете Богородице Хиландарске, нека буде одлучен
од Једносуштне и Нераздељиве Тројице, и нека му је супарница Пречиста
Богомати Хиландарска у дан страшнога испитанија. Амин“.
После овога, преподобна Евгенија живљаше и подвизаваше се у свом
манастиру Љубостињи, где као мудра игуманија руковођаше многе сестре
монахиње ка спасењу и Царству небеском. Но она не заборављаше ни тада
бригу о земљи и народу сина свога Стефана, него у његовом одсуству из земље
(приликом учешћа у Ангорској битци 1402. године) она поново управљаше
народом својим, мудро га руководећи ка Царству небеском. Када пак њен
млађи син Вук беше устао на брата свога Стефана и прибегао Турцима, брижна
мајка пошла је тада као посредница и миротворка за сином Вуком све до у
Турски логор у Сер, где га је најзад стигла и успела да одврати од издајства и да
га измири са братом својим деспотом. Исто тако, она измири и децу најстарије
кћери своје Маре Бранковић, Ђурђа и Лазара, са ујаком им деспотом
Стефаном, и све док она беше жива они живљаху у миру и љубави. Таква
посредница и миротворка беше она роду своме и пред Богом и пред људима.

* Опширније о св. Петки видети под 14. октобром. Опис преноса моштију св. Петке из Бутарске у Србију
дао је споменути Григорије Цамблак (око 1404. г.).
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А када дође време пресељења њеног из овога света у небески, преподобна
Евгенија замоли да буде замонашена у велики анђелски образ, којом приликом
доби име Ефросинија. По примању велике схиме она се одаде најстрожијим
подвизима, које и упражњавајући мирно се пресели ка Господу 11. новембра
1405. године. Погребена би у њеном манастиру Љубостињи, где затим
многобројним чудесима над болесницима који долазе на њен мироточиви гроб
би од Бога прослављена.
Молитвама преподобне матере наше Евгеније-Ефросиније нека Господ
помилује и нас грешне, и све србске мајке и монахиње. Амин.
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