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МЕСЕЦА СЕПТЕМБРА, У 15. ДАН. 

СПОМЕН СВЕТИТЕЉА ЈОСИФА НОВОГ – ПАРТОШКОГ,  
МИТРОПОЛИТА ТЕМИШВАРСКОГ.*1 

НА ВЕЛИКОМ ВЕЧЕРЊУ: 

На „Господи возвах ...“ узимају се стихире на 8:  

празника 3, и светог Јосифа 5. 

Стихире светог Јосифа, глас 8, самогласне: 

осподе,  Ти  си  засадио  светог  Јосифа  као  мирисно  цвеће  у 
божанском  врту  Твоје  Цркве,  и  напојио  га  водама  Своје 

мудрости.  Зато  је  и  родио  плодове  мудрости,  утврђујући  у  правој 
вери оне који Те славе.                                                                   [Два пута.] 

Г
осподе,  Ти Који  испитујеш  срца и  савршено  знаш оно што  је 
сакривено,  видећи  да  је  свети  Јосиф  Твој  изабрани  сасуд, 

поставио си  га за пастира банатске цркве,  те  је водио стадо Твоје на 
пашу праве вере.                                                                                [Два пута.] 

Г
осподе, Ти си украсио оца нашег Јосифа архијерејским чином 
и  просветио  га  божанским  сјајем,  просвети  као  Милостив  и 

нас, ради његових молитава, да би смо Те достојно славили.  
Г

Слава ... глас 6: 

луго добри и верни, добри делатељу винограда Христова, Ти 
си поднео тежину живота, даровани талант умножио, и ниси 

завидео  никоме.  Због  тога  су  ти  се  отвориле  небеске  двери.  Уђи  у 
радост Господа твога, и моли се за нас, преподобни оче Јосифе.  

С
И сада ... Празника, глас исти: 

зносећи  данас  крст  Твој  Христе  Боже,  освећују  се  четири 
стране  васељене  и  заједно  се  с  крстом  узноси  сабор  верника, 

сатирући  силу  злог  духа.  Велики  си,  Господе,  и  диван  у  делима 
Својим – слава Теби. 

У
Вход. Прокимен дана. Паримије светитељу. (стр. 17) 

                                                           
1*  Узето  из  „Србљака“  стр.  16‐25,  издање  Св.  Архијер.  Синод  СПЦ,  Београд  1986.  год.  Превод  Румунске 
службе. 
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На литији, стихире светог Јосифа, глас 1: 

ођите сви верни да прославимо светога Јосифа који нас позива 
на  духовну  гозбу;  следимо  његовим  врлинама:  незлобивости, 

човекољубљу и премудрости, којима је међу архијерејима сијао као 
светлост. 

Д

здигнувши  се  ревношћу  на  висину  познања  и  прозирући  у 
дубину премудрости, обогатио си Цркву својим учењем. Моли 

се за нас, оче, Христу да се спасу душе наше. 
У

овече  Божји  и  верни  слуго  Божји,  продуховљени  стубе  и 
светитељу  Духом  надахнути;  добила  те  је  банатска  црква  као 

неисцрпну ризницу и молитвеника за душе наше.  Слава ... светог, глас 6: 
Ч

ремудри  оче  Јосифе,  својим  си  чудесима  осветлио  банатске 
крајеве и постао изобличитељ јереси. Моли Христа Бога да се 

спасу душе наше.                                        И сада ... Празника, глас исти: 
П

оклонимо се Христу Богу и целивајмо пресвети Крст, на којем 
се излила крв нашега Господа и даровала свету васкрсење. П

На стиховње, стихире празника, глас 6. 

Подобан: Трећег си дана васкрсао ... 

ретрпео си шамарање и разапињање, дуготрп(е)љиви. Поднео 
си и понижења, желећи да спасеш све из ропства  греховног, 

једини Животодавче, свемилостиви Човекољубче. 
П
Стих: Узносите Господа Бога нашега, и клањајте се подножју ногу 

Његових, јер је свето.*2 

оштујемо Твој крст часни, Спаситељу благи, клинце и копље 
којим си нас спасао од трулежности, као једини Животодавац, 

Господе човекољубче. 
П
Стих: Господ Бог [је цар] наш, пре (свих) векова, учинио је спасење 

насред земље.*3  
дарали  су  те,  Спаситељу,  по  лицу,  и  кад  си,  Преблаги,  био 
прикован на крст ради мене, оцтом си био напојен и копљем 

прободен; и све си претрпео, Безгрешни, слава Теби.  
У

                                                           
2* Пс. 98,5. 
3* Пс. 73,12. 
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Слава ... светог Јосифа, глас 6: 

реподобни оче Јосифе, по свој банатској земљи прочула су се 
твоја чудеса; зато си на небу примио награду за трудове своје; 

погубио  си  демонске  војске,  достигао  си  чинове  анђела,  чијем  си 
животу  непорочно  последовао.  Имајући  слободу  пред  Богом, 
измоли мир душама нашим.  

П

И сада ... Празника, глас исти: 

анас  се  уздигло  крсно  дрво  славно.  Данас  је  престао  стари 
Израиљ. Данас се Адам, који је због дрвета пао, подиже дрветом 

крсним и демони задрхташе. Свесилни Господе, слава Теби.  (стр. 18) 

Д

На благосиљању хлебова, тропар светога, глас 8: 

д  младости  потпуно  се  предаде  Господу:  молитвама, 
подвизима и постом. Видећи твоје трудове, одредио те  је Бог 

за  пастира  и  архијереја  Цркве  Своје;  и  населио  те  је  међу  саборе 
светих, светитељу оче Јосифе. Моли Христа Бога да дарује опроштај 
грехова  нама,  који  с  вером  и  љубављу  прослављамо  свету  твоју 
успомену.                                                                                          [Два пута.]  

О

Богородице Дјево ... [Једанпут.] 

Ако није бдење, пева се: Тропар светога [једанпут], 

Слава ... и сада ... Празника: Спаси, Господе, народ Свој ... 

НА ЈУТРЕЊУ: 

На „Бог (је) Господ ...“ пева се тропар празника [два пута], 

Слава ... тропар светога. И сада ... Празника. 

После прве катизме, сједалан светог Јосифа, глас 4: 

оказао си се кротак, смеран и премудар, оче Јосифе, чувајући и 
испуњавајући божанске заповести небеског Владара. Ради тога 

си се уселио у небеске одаје.  
П

Слава ... и сада ... Празника, [глас] исти: 

рсте,  изгонитељу  демона,  исцелитељу  немоћних,  снаго  и 
чувару  верних,  похвало  православних,  тврђаво  Христове 

Цркве, буди нам Богом благословено дрво, покровитељ,  заштитник 
и чувар.  

 К
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После друге катизме, сједалан светот Јосифа, глас 4: 

забрао  си  драговољно  сиромаштво  и  напустио  трулежно 
богатство; и узевши крст на рамена, кренуо си радосно уским 

путем; и уздржањем победивши сласти тела, постигао си да живиш 
сада у божанском рају, преподобни оче наш Јосифе.  

И
Слава ... и сада ... Празника, [глас] исти: 

 тобом  се  веселе  верници  и  бестелесне  силе,  преблажени  и 
животодавни Крсте, и заједно те с њима прослављају и хвале 

чете архијереја и пустињака и мноштво монаха; и клањајући се теби, 
сви славе Христа распетог на теби. 

С
Полијелеј. Величање: 

еличамо  те,  светитељу  оче  Јосифе,  и  славимо  свету  твоју 
успомену, учитељу монаха и сабеседниче анђелā. В

Псалам изабрани светитељу. 

После Полијелеја, сједалан светог Јосифа, глас 1: 

ијајући  благодаћу  и  истином,  испунио  си  хвалом  банатску 
цркву, увек блажени оче Јосифе. Стога те верно величамо.  С

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

анас  се испуни реч пророка,  јер  се,  ево,  клањамо месту  где  су 
стојале  ноге  Твоје,  Господе.  Имајући  дрво  спасења,  избавили 

смо  се  од  греховних  страсти.  Ради  молитава  Богородице,  Једини 
Човекољупче, помилуј нас. 

Д

Антифон први 4‐ог гласа.  

Прокимен, глас 4: 

Часна је пред Господом смрт преподобних Његових.*4 (стр. 19) 

Стих: Шта ћемо узвратити Господу за све што нам је дао.*5 

Јеванђеље светитељу, од Јована (10,1‐9):  

Рече Господ Јудеј(ц)има који му дођоше ... 
                                                           
4* Пс. 115,6  
5* Пс. 115,3  
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По 50. псалму, стихира глас 6: 
реподобни оче Јосифе, [по свој банатској земљи прочула су се 
твоја чудеса; зато си на небу примио награду за трудове своје; 

погубио  си  демонске  војске,  достигао  си  чинове  анђела,  чијем  си 
животу  непорочно  последовао.  Имајући  слободу  пред  Богом, 
измоли мир душама нашим]. 

П

Канони: канон празника, са ирмосима на 6, и светога на 8. 
Канон светитеља, глас 8. 

Песма 1. Ирмос:  
Певајмо Господу ... 

д Духа Светог био си послат из Свете Горе, прехвални Јосифе, 
да  утврђујеш  своју  браћу. А  сада,  после  борбе  коју  си  водио, 

радујући  се  са  анђелима,  просветли  одећу  наших  душа,  да  би 
прославили твоју успомену. 

О
војим  доласком  дошло  је  и  избављење  твом  народу  у 
банатској  земљи  од  тешких  искушења;  и  пошто  си  достојно 

носио  архијерејски  жезал,  Господ  те  је  прославио,  прехвални,  да 
будеш  заштитник  онима  који  ти  прибегавају  и  који  те  с  љубављу 
призивају. 

Т

идећи  Господ  красоту  твојих  дела,  светитељу  Јосифе, 
прославио те  је на земљи, и удостојио те да будеш учасник и 

небеских добара.                                                                        Богородичан: 
В

ебе  хвалимо,  Богородице  Пречиста,  која  си  натприродно 
родила Бога Реч ради нашега спасења. Т

Други канон. Исти ирмос и глас: 
ривукла те  је љубав Господња, блажени Јосифе, и одрекавши 
се  телесних  наслада,  проживео  си  на  земљи  анђелским 

животом. Зато сада благујеш у Христу. 
П
здигао  си  се,  оче  Јосифе,  на  висину  небеског  живота  и 
непрестано се наслађујеш несазданим Божанством. 
римивши  у  срце  нематеријални  зрак  божанске 
светлости,  просветио  си  се,  оче  Јосифе,  и  разагнао  си 

маглу страсти.                                                             Богородичан: 

У
П
здигавши се на првобитно блаженство, Адамов те род достојно 
хвали, Богородице.                                                             Катавасија:  У
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Мојсије нацртавши крст ... 
Песма 3. Ирмос: 
Ти си утврђење ... 

удући да си близу Господа, моли му се, оче наш Јосифе, за оне 
који ти прибегавају и избави их невоља. 
осредовањем  оца  нашег  Јосифа,  Многомилостиви  Господе, 
очисти нас – слуге Своје, и опрости нам као благ свако сагрешење. 
ч

Б
инио  си предивна  чудеса,  прехвални  Јосифе,  благодаћу  која 
ти  је  била  дана.  Живот,  пак,  твој  светли  пред  људима  као 

звезда. Исцели ране наших душа и својим молитвама избави нас од 
сваког ђаволског искушења. (стр. 20)                                     Богородичан: 

П
У

огоневесто,  ти  си  похвала  нас  верних,  јер  те  сви  хришћани 
имамо као заштитницу и избавитељицу од свих беда и невоља. Б

Други канон. Исти ирмос: 
аспаливши  се  божанским  огњем,  преподобни  Јосифе,  и 
очистивши се, показао си се, Богоносче, као живи пламен. 
мртвивши  страсти,  преподобни,  прешао  си  у 
бесконачни живот. 
од

Р
вргао си тело подвизима, преподобни Јосифе, и душа ти се 

није покорила ропству страсти.                               Богородичан: 
змоли 

 У
нам  помоћ,  Пречиста,  својим  молитвама,  да  бисмо 

одбили нападе свих зала. 

П
И

Кондак и икос празника. 
Сједалан светог Јосифа, глас 4: 

забрао  си  драговољно  сиромаштво  [и  напустио  трулежно 
богатство; и узевши крст на рамена, кренуо си радосно уским 

путем; и уздржањем победивши сласти тела, постигао си да живиш 
сада у божанском рају, преподобни оче наш Јосифе].  

И
Слава ... и сада ... Празника, глас исти: 

 тобом  се  веселе  верници  и  бестелесне  силе,  преблажени  и 
животодавни Крсте, и заједно те с њима прослављају и хвале 

чете архијереја и пустињака и мноштво монаха; и клањајући се теби, 
сви славе Христа распетог на теби. 

С
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Песма 4. Ирмос: 

Чух, Господе ... 

ио  си  својим  вернима  огледало  божанске  светлости,  добри 
Пастиру  банатске  Цркве;  својим  непорочним  животом 

светлио  си  као  огњени  стуб  у  тами  искушења  онима  који  се  труде 
око спасења душе.  

Б
ледећи  заповестима  Господњим,  постао  си  учитељ  вере, 
уништавајући  речју  својом  незнабожачку  заблуду.  Ради  тога 

те славимо као украс Цркве. 
С
ариваш  исцељење  онима  који  приступају  с  вером  твојим 
светим моштима, оче Јосифе. Излиј свој исцелитељски дар и у 

наше душе, да би се ослободили од сваке пагубне страсти и следили 
примеру твога живота.                                                            Богородичан: 

Д

е  презри  слуге  Своје,  Исусе  Спаситељу,  него  нам  даруј 
опроштај  грехова  као  једини  без  греха  и  подари  мир  свету, 

Многомилостиви, ради молитава Твоје свете Матере. 
Н

Други канон. Исти ирмос: 

вој  је  слуга,  Господе,  одбацио  светску бригу и припремио  је 
свој ум за Твоје тихо пристаниште. 

овиновао  си  се  заповестима  Јеванђеља,  блажени  Јосифе,  јер 
си, радујући се, узео крст и последовао Христу. 

Т
атро  си  непријатељске  мреже  оружјем  смирења;  стога  си  се 
уздигао, преподобни, и постао становник неба.   Богородичан: 

П
аруј  нам,  Боже,  очишћење  грехова  и  умири  свет,  ради 
молитава оне која Те је родила. 

С
Д

Песма 5. Ирмос: 

Ранећи, кличемо Теби ... 

анатски  народ  непрестано  спомиње  твоја  чудеса,  а  град 
Темишвар, заједно с твојим манастиром, радује се, славећи те, 

преосвећени очи Јосифе. (стр. 21) 
Б

и  иновернима  ниси  ускратио  своју  доброту,  него  си  све 
учинио причасницима твојих дарова; спаси нас све од болести 

и невоља, и својим молитвама избави нас од беда. 
Н
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ивећи  у  дворовима  славе  и  ликујући  са  апостолима  и 
мученицима,  постао  си  сабеседннк  анђела;  зато празнујући 

твоју  свету  успомену,  оче  наш  Јосифе  вапијемо:  моли  Христа 
Спаситеља за душе наше.                                                        Богородичан: 

Ж
ебе исповедамо, Мајко Пречиста,  као уточиште свих. И сада 
похитај  и  смилуј  се  на  нас  који  ти  певамо  и  хвалимо  као 

једину заступницу пред Богом. 
Т

Други канон. Исти ирмос: 

а змију си се разгневио, а сву си љубав своју устремио према 
твоме Господу, богоносче. 

буздавши  телесна  чула,  постао  си,  преблажени,  тврђава 
добродетељи. 

Н
О

ретрпевши, преславни,  летњу жегу,  удостојио  си  се радости 
Господње.                                                                     Богородичан: 

огородице Маријо, заустави непријатељске стреле и развесели 
оне који те славе. 

П
Б

Песма 6. Ирмос: 

Даруј ми светлу одежду ... 

римио  си  венац  светитељске  славе,  јер  си  непоколебивом 
вером  укротио  неверујуће,  и  своје  си  верне  синове  извео  на 

духовну  пашу;  зато  си  као  добри  и  верни  слуга  ушао  у  радост 
Господа свог, где је сабор оних који се радују. 

П
 часним  својим  гробом  чиниш  чудесна  и  неизречена 
исцељења,  као  што  си  чинио  и  за  живота.  Помоћник  си 

онима који су у беди, лекар болеснима и утеха напаћенима. Показао 
си се као неустрашиви заштитник у свима гоњењима и испунио си 
своје служење. 

И

ада  обитаваш  на  небесима,  преосвећени  оче  наш,  и  гледаш 
вечну  Славу.  Закрили  и  нас  својим  моћним  молитвама, 

преблажени Јосифе, слуго Господа Христа.                      Богородичан: 
С

вако  биће, Мајко Приснодјево,  полаже  у  тебе  све  своје  наде, 
јер Те сви имамо као котву и помоћницу у спасењу. С

 



Свт. Јосиф Нови, митрополит Темишварски.    ~ 9 ~ 

Други канон. Исти ирмос: 

мијина  претварања  нису  преварила,  Христе,  Твог  слугу 
Јосифа, нити га је уплашио огањ искушења. 

ивећи  на  земљи  равноанђелским  животом,  преподобни 
Јосифе, украсила те  је божанским даровима Сведржитељева 

десница. 

З
Ж

роз уздржање, љубав и непрестане молитве, показао си се као 
чисто огледало добродетељи.                                    Богородичан: 

ожја  те  је  Реч  показала  људима  као  небеску  лествицу,  јер  је 
кроз тебе, Богородице, дошла до нас. (стр. 22) 

 К
Б

Кондак светог Јосифа, глас 8. 

Подобан: Заштитнице Војвоткињо ... 

ебе има банатска земља непобедивог заштитника у невољама, 
свети Јосифе. Зато имајући милост пред Богом, заштити је од 

свих беда, да би ти певала: Радује се, Јосифе Чудотворче.           Икос:  
Т

ио  си  нам  дарован,  богоносче,  као  човек  који  размишља  о 
небеском,  те  се  и ми  смртни  кроз  тебе  узносимо  тамо;  ради 

тога  с  вером  ти  кличемо:  Радуј  се,  похвало  Темишвара!  Радуј  се, 
светиониче  Баната!  Радуј  се,  наставниче  монаха!  Радуј  се,  лепото 
јерараха!  Радуј  се,  утешитељу  болних!  Радуј  се,  потпоро  здравих! 
Радуј  се,  јер  си  кроз  трпљење  и  смиреност  постао  изабрани  сасуд 
Светога  Духа!  Радуј  се,  јер  на  небу  ликујеш  с  анђелима!  Радуј  се, 
укротитељу свих страсти! Радуј се, наш верни заштитниче! Радуј се, 
надо свих верних! Радуј се, чудотворче Јосифе! 

Б

Песма 7. Ирмос: 

Јудејски младићи ... 

ри  младића,  по  броју  као  Тројица,  победили  су  пламен 
огњени росом благодати небеске и запевали: Благословен си, 

Боже отаца наших. 
Т

и  који  си  се  показао  исцелитељ  болних,  исцели  и  немоћи 
душа,  нас  који  притичемо  теби,  прехвални  Јосифе,  да  би 

певали са захвалношћу: Благословен си, Боже отаца наших. 
Т
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осподе  Царе  свега,  Многомилостиви  Владару,  ради  молитава 
светог Твог Јераха, умири, Добри, живот наш, да би једногласно 

хвалили силу Твоју, преузносећи Те кроз све векове.       Богородичан: 
Г

олитве  и  наде  свих  управљају  се  теби:  Богородице  Дјево; 
погледај на нас и умоли Сина твога и Бога нашега да избави 

вечних  мука  оне  који  кличу:  Благословен  си,  Господе  Боже  отаца 
наших. 

М
Други канон. Исти ирмос: 

дбацивши  задовољства  и  укротивши  страсти,  примио  си, 
преблажени,  као  награду  небеско  наслеђе  и  веселећи  се 

кличеш: Благословен си, Боже отаца наших. 
О

одећи путем добрих дела,  успео  си се, преславни,  у Едемски 
град,  где  се  радујеш  и  певаш:  Благословен  си,  Боже  отаца 

наших. 
Х
бјављујући, преблажени, православно славу Тројице, живиш у 
тросунчаној  светлости и радујући  се  кличеш:  Благословен  си, 

Боже отаца наших.                                                                    Богородичан: 
О

и си младица из корена Јесејева, Преблажена Дјево, и цвет из 
којег  је  израстао  плод  спасења  за  све  оне  који  кличу  Сину 

твом: Благословен си, Боже отаца наших. 
Т

Песма 8. Ирмос: 
Цара небеског ... 

ошто си примио неувели венац светитељства, оче наш Јосифе, 
избави из искушења оне који те славе и моли се за нас Христу 

Спаситељу. (стр. 23) 
П

рхијереју  часног  имена,  Богом  изабрани  служитељу  светих  и 
раздаватељу  надразумних  тајни,  моли  се,  за  спасење  и 

исцељење немоћи свих који клече пред твојим гробом. 
А
аре васељене, Речи Божја, Пастиру и Јагње, ради молитава Твог 
светитеља Јосифа, уврсти нас међу праведнике при страшном 

Твом доласку и избави нас од проклетства вечног и неугасивог огња. 

Ц
тојећи  близу  неприступачне  Светлости,  просветли  својим 
посредовањем и наше душе, да бисмо се избавили од мрачних 

искушења;  и  научи  и  нас  да  кличемо:  Све  што  дише  нека  хвали 
Господа и велича Га у све векове.                                           Богородичан: 

С
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ебе  величамо,  Богородице  Дјево,  јер  си,  по  благовољењу  Оца, 
постала  Логосу  светли  облак  и  била  си  праобраз  несагориве 

купине, пошто си у себе примила божански Огањ, Пречиста Владичице. 
Т

Други канон. Исти ирмос: 

нога  Који  је  дивно  крепио  преподобног  свог  Јосифа  у 
пустињским подвизима, хвалите и узносите у све векове. О
оживевши  на  земљи  анђелским  животом,  блажени  Јосифе, 
заједно с анђелима у радости певаш Богу кроз векове. 

онашки  сабор  се  радује,  и  преподобни  са  праведнима 
ликују,  јер  си  достојно  примио  победнички  венац, 

преблажени Јосифе.                                                                 Богородичан: 

П
М

атприродно  си  родила,  Дјево,  Бога  Реч,  Створитеља  и 
Спаситеља; зато те сви хвалимо у векове. Н

Песма 9. Ирмос: 

Тебе Матер Божију ... 

ођите ви који волите празнике да обновимо достојно успомену 
на светог  Јосифа, благовестећи чуда његова у славу Божју и за 

наше  спасење;  и  величајући Господа  у  својим  срцима,  да  добијемо 
ослобођење од страсти и свих опасности. 

Д

лужитељу Христа Бога, не презри оне који празнују свету твоју 
успомену,  него  прими  нашу  песму  од  срца  и  својим 

молитвама буди нам помоћник у спасењу. 
С

едног Бога у три лица, Оца од Кога је све, и Сина кроз Кога је 
све,  и  Духа  Светог  Који  све  испуњава,  величајмо,  верни, 

песмама – Тројицу једину и нераздељиву.                         Богородичан: 
Ј

одивши,  Дјево,  лекара  душа  и  тела,  моли,  Мајко,  Господа  и 
Спаситеља,  једина  Заступнице,  да  нам  дарује  опроштај 

грехова и избављење од страсти. 
Р

Други канон. Исти ирмос: 

анас  пресветли  твој  празник,  преподобни  Јосифе,  достојно 
весели сву банатску земљу; моли се за нас који празнујемо свету 

твоју успомену. 

Д
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ас који смо притешњени многим опасностима и искушењима, 
заштити, свети Јосифе, и спаси нас својим молитвама. 

епрестано стојећи пред престолом Господа као слуга верни и 
добри, блажени преподобни Јосифе, не престај  се молити за 

своје стадо. (стр. 24)                                                                    Богородичан:  

Н
Н

ебе,  Благодатна,  хвалимо  у  песмама  и  непрестано  ти 
кличемо: Радуј се, јер си свима донела радост. Т

Светилан, [глас 1]. 

Подобан: Узиђимо са ученицима ... 

тојећи пред незалазном Светлошћу, преподобни оче  Јосифе, 
заједно са душама преподобних, избави својим молитвама од 

искушења нас који прослављамо твоју светлу успомену.     [Два пута.]    
С

Слава ... и сада ... Празника: 

рст је чувар све васељене, крст је украс Цркве, крст је утврђење 
верних, крст је слава анђелā и рана демонā.  К
На „Хвалите ...“ стихире светог Јосифа, на 4, глас 1. 

Подобан: Ти која си радост ... 

мајући душу и  тело чисто од порочних  страсти, Дух  те  је  свети 
изабрао себи за станиште; и пошто си био удостојен архијерејског 

чина, задобио си десну страну својим богоподобним животом. Налазећи 
се на небу као небески грађанин и причасник славе Господње, моли се за 
нас који те славимо, преосвећени Јосифе.                                          [Два пута.] 

И

обрим делима учинио си светлијом лепоту освећених одежда, 
богоносни  оче  Јосифе.  Зато  чиниш  увек  чуда,  прехвални,  и 

избављаш нас од свих невоља. 

Д
ледајући  несагледиве  лепоте,  познао  си  неисказану  славу 
светих, преблажени Јосифе. Стога помози молитвама својим и 

нама да будемо причасници те светлости.          Слава ... светог, глас 6: 
Г

злила се благодат кроз твоје усне, преподобни оче Јосифе, и био си 
пастир  Христове  Цркве,  учећи  разумне  овце  да  верују  у 

јединосуштну Тројицу, у једном Божанству.  И сада ... Празника, глас исти: 
И
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анас  из  утробе  земље  ископано  дрво  живота  подсећа  нас  на 
васкрсење  Христа,  Који  је  на  њему  био  прикован.  И  док  га 

подижу руке свештеника, подсећа нас на вазнесење, којим се људска 
природа уздиже са земље к небу. Зато са благодарношћу кличемо: 
Господе, Који си се распео на Крсту и заједно си и нас узнео, удостој 
Твоје небеске радости и нас, Који Те славимо. 

Д

Велико славословље, и отпуст. (стр. 25) 

НА ЛИТУРГИЈИ: 

Блажена празника са 3. песме, на 4; и од канона свегог, 6. песма, на 4. 

Прокимен, глас 7: 

Часна је пред Господом смрт преподобних Његових.*6 

Стих: Шта ћу узвратити Господу за све што ми је дао.*7 

Апостол: Посланица [Св. Ап. Павла] Јеврејима, зач. 318 (7, 26‐8, 7):  

Браћо, такав нам Првосвештеник требаше ... 

Алилуја, глас 4: 

Стих: Праведник ће као финикс процв(ет)ати,  [као кедар  (који  је) 
на Ливану  умножиће се].*8 
Стих: Насађени  у  дому  Господњем,  [у  двор(ов)има  Бога  нашега  – 

процв(ет)аће].*9 

Св. Јеванђеље од Јована, зач. 36 (10, 9‐16):  

Рече Господ: Ја сам врата ... 

Причастен: 

У  вечној  ће  успомени  бити  праведник,  [од  гласа  зл(ог)а  неће  се 
уплашити.]*10

 

                                                           
6* Пс. 115,6  
7* Пс. 115,3  
8* Пс. 91,13. 
9* Пс. 91,14. 
10* Пс. 111,6 и 7. 
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