СЛУЖБА СВЕТОМ ИСПОВЕДНИКУ И
СВЕШТЕНОМУЧЕНИКУ,
ПАТРИЈАРХУ СРПСКОМ ЛУКИЈАНУ
( 10.5. 1867. Баја - 1./2.9. 1913. Бад-Гаштајн)
На Великом вечерњу:
На Господи возвах, глас 6. подобни:
У родној Баји поживе / седамнаест година,/ уз своје
побожне родитеље / мудро руковођен својим
покровитељем, / рођаком, Патријархом Георгијем, / који
те дуго година спремаше / за узвишено духовно
достојанство.
Богословске школе ти беху миле, / и сам Богословију
заврши / и цео свој живот о богословима бригу вођаше/
школе помажући, / вероучитеље и учитеље, / знајући
важност њиховог позива, / крепећи да издрже
вероисповедни крст свој / у римо-католичкој држави.
Са двадесет и четири године / прими анђеоски образ / у
манастиру Вазнесења Христовог, / названи Беочин, / а
након пет дана и јерођаконски чин, / и усрдно Цркви
служаше, / у високим телима Митрополитске управе / а
уједно и као вероучитељ / у многим школама.
Са тридесет година / прими чин свештени / јеромонаха
Божијег, / а након скоро девет месеци / удостоји се сана
архијерејског / за упражњену Епархију Будимску, / која ти
веома мила беше, / и којом четрнаест година управљаше /
на радост твојих верника / и у њој Црквени живот васкрсе.
У својој четрдесетој години / Господ те крунисаше
круном Првојерарха / Карловачке Митрополије / у тешким
временима/ по опстанак Српске аутономије./ У разјареној

Аустро-Угарској држави / која се труђаше да Србима
слободу не дозволи.
Борио се јеси за очување / Црквено-народне аутономије
/ и не пристајаше да седиште Патријаршије / преместиш
из Сремских Карловаца у Мађарску, / и не хте за вољу
њених моћника, / а на уштб свога народа, / него храбро и
одлучно / стајаше у Богу, / као Патријарх Српски и
искрени отац.
Убијен си мучки / као безазлено јагње, / па чак и смрт
твоја / беше овенчана клеветом, / зато на Небу као
блистава Светлост светлиш, / а мошти твоје, / пронађене
тек након два месеца / зрачиле су и тада / благодатном
лепотом.
„Више не страхујем, / више не стрепим, / уздам се у
велику благодат Божију. / Она ће надокнадити моје
недостатке, / она ће ми подарити / снаге и умења. / Света
Десница Божија / ме водила и досад у животу, / прст
Божији давао је свагда / правац моме деловању.“ ( његове
речи)
Слава ... глас 4:
„ О, Свемогући Боже! / Ти, Који видиш у дубину срца и
душе, / Ти, Који мисли моје читаш, / Ти познајеш моје
нарави и задовољство, / Ти знадеш преко каквих
трновитих путева / Си ме довео на ово место. / Сад знадем
да то беше воља Твоја, / а ко сам ја, да се Твојој вољи не
покорим? / Твоја је воља, / Твоја је и помоћ.“ (његове
речи)
И сада ... Догматик, глас исти.
Свјете тихи ... Паримеје:
Причтеј чтеније, глава 3. и 8.
(Памјат праведнога с похвалами...),

Премудрости Соломонове , гл.4.
(Праведник, ашче постигнет скончатисја...),
Премудрости Соломонове, гл. 10, 6 и 8
(Уста праведних капљут премудрост...)
На Литији: стихире, глас 1:
Не хте Свети седиште Српске Цркве / премештати из
Карловаца у Мађарску, / нити Владику постављати / који
имаше канонску запреку. / Тиме озлоједи Царевину
аустро-угарску, / те му они мученички / венац спремаху.
Лукавство аустро-угарско / и смрт твоју клеветаше, /
другачијом но што је била представивши је, / блатећи твој
венац мученички, / који си као безазлено јагње поднео,
кротко и смирено. / Прво те испребијаше, претећи, / а
онда, након дванаест дана обезглавише, / и бацише у брзу
реку Аху, / која твоју смрт скоро два месеца кријаше.
Слава ... глас 6:
Гордост и злоба / људска не подноси / достојанствено
држање
Православног
јерарха,
/
Светог
Свештеномученика Лукијана, / те тајни план сковаше / да
га лише трона и главе, / и зато изабраше мутну воду реке
Ахе, / када у самоћи одмор тражаше / од људске злобе и
неправде, / домаће неслоге и клевете, / и болесне гордости
аустро-угарске, / која на издаху беше.
И сада ... глас исти.
На Стиховње: Стихире, глас 2. подобни:
Испред свог времена си ишао / Свети Архијереју
Божији, / и крст свој достојанствено носио / у тешка
времена, / усред непријатеља Српства и Православља.

Стих: Блажен человјек бојајсја Господа, заповједи Јего
восхошчет зјело.
Узвишеног духа, / детиње чистоте, / са даром лепоте /
духовне, Небеске, / стајао си као Светилник / препун
љубави Очеве, / коју си штедро / свима даривао.
Стих: Свјашченици Твоји облекутсја в правду, и
преподобни Твоји возрадујусја.
Богослови, свештеници, / занатлије, радници, /деца и
удовице, / задруге и школе, /храмови и читаонице - / све
под твојом бригом беху.
Стих: ...
„Без родољубивог одушевљења / и без личног
пожртвовања / нити је било, / нити ће бити успеха / у раду
за општу корист.“ (његове речи)
Слава ... глас 2:
„...Света Црква наша / само тако ће нас одржати и
спасти, / ако просветимо школом и књигом умове своје, /
ако облагодатимо срца своја / питомошћу и човечношћу, /
ако окитимо душу своју / најлепшим врлинама, те у
данашњем свету / добро отворимо очи своје, / и добро се
промислимо о томе / како ваља да радимо / и како да
живимо.“( његове речи)
Тропар, глас 8:
Свети Свештеномучениче Лукијане, / Патријарше
Српски / Обновљене Карловачке Митрополије, / Верни
чувару трона Светосавског, / Неуморни борче за
Православље, / Јагње Божије за Крст Часни заклано, /
Оклеветани добротвору рода Српскога, / Мудри и смерни
јерарше и Просветитељу, / Љубитељу благољепија и
Небеске Лепоте, / Заступниче невољних, / Моли Христа
Бога, / Да спасе од буре Брод наше Цркве.

На Јутрењу:
Тропар 2 пута, Слава ... и сада ...
Сједални после 1. катизме: глас 4:
Искрен детиње и пун љубави, / уједно достојанствен и
пун ревности, / одлучан и храбар, / јаке савести / и чврстог
морала, / ума у срце сабраног, / и детињег поверења.
Слава ... и сада ... исти глас.
Сједални после 2. катизме, глас 2:
Покров Мајке Божије / штитио је Светог Лукијана, /
смиреног и послушног, / вери и Цркви оданог, / чистог и
безазленог, / а срчаног и мудрог, / потпуно отворене душе
за Бога.
Слава ... и сада ... глас исти.
Величаније:
Величајем тја, Свјати Свјашченомучениче Лукијане,
Патријарше Сербски, и чтем свјатаја страданија твоја,
јаже за Христа претерпјел јеси.
Изабрани Псалми:
Услишите вси јазици, внушити сви живушчи по
всељењеј...
Стихира после Полијелеја, глас 8:
Свети Патријарх Лукијан судио је непристрасно, / по
Богу. / Будући испред свога доба, зрелији но што телесних
година имаше. / Смирен и послушан, брзо узнапредоваше
на духовној лествици, / пустивши да мудри Старац
руководи њиме.
Прокимен, глас 4:
Много невоље има праведник, али га од свих Господ
избавља.

Стих: Свештеници ће се Твоји обући у правду, и
преподобни Твоји ће се обрадовати.
Всјакоје диханије ... Јеванђеље: Лука , зачало 67.
50. Псалам.
Стихира по 50. Псалму, глас 6:
Свети Лукијан, / вођен би Духом Светим. / Сву своју
вољу је Богу предао, / и Он га је истински руководио / као
Своје вољено чедо. / У Вечности на Земљи живљаше, /
сталожен и одмерен, / девственог живота, / ум свој у Богу
је држао, / и целим бићем облагодаћен био.
Канон, глас 8:
Песма 1. Ирмос:*1
Ево Господа с војскама иде, с хиљаде Светих Анђела
Својих, да Суд учини и грешне покара, а праведним
Живот Вечни дарује.
Име твоје на крштењу предуказиваше мученичку
кончину твоју, као Свети Кнез Лазар и теби глава беше
одрубљена (одсечена?), достојни хвале бранитељу вере и
рода Српскога.
У побожној породици одрастао си, окружен свештеном
пажњом и духовним васпитањем свога ујака, Патријарха
Српског Георгија, који много задужи род наш својим
ктиторством, и мудрим руковођењем брода Српскога.
Слава ... Деда твој би свештеник у Кањижи, и два
нбрата твоја и рођака посташе сабраћа монашка, на Двору
Патријршије, а касније, као и ти, Архијереји Божији,
Банатски и Горње-карловачки, у тешка времена.

1

* Ирмоси су дело Св. Вл. Николаја, из његове службе Светим Новомученицима
Српским, осим ирмоса на почетку 5. Песме.

И сада ... Пресвета Владичице, Чуварко и Заступнице
свих који побожно величају Сина Твога, Христа, пред
Њега изнеси молбе наше за страдални род Српски,
молитвама Светог Лукијана, Свештеномученика.
Песма 3. Ирмос:
Ја Сам Алфа и Омега, Почетак и Свршетак, говори
Господ, Који Јесте и Који Беше, и Који ће доћи - Христос
Сведржитељ.
Од малих ногу би васпитан у Божијој науци, / и након
школе у родној Баји, / заврши Богословију / у Сремским
Карловцима, а онда и студије права.
Но, тебе привлачаше наука Божија, / те васпитан би уз
свог ујака, / Патријарха Српског Георгија, / и уз многе
будуће угледне Архијереје, / на Двору, у Сремским
Карловцима, / монашком животу.
Слава ... Образ анђелски прими са својих 24 лета, / у
манастиру Беочин, / под руководством Игумана,
протосинђела Нектарија, / а већ након 5 дана /
рукоположен би за јерођакона, / у Раковцу, / код Светих
Врача.
И сада ... Богородице, / заштити нас све молитвама /
Светог Патријарха Лукијана, / који се од младости учио /
код другог Патријарха / „ како треба бранити Цркву и
Њене интересе. „ (цитат)
Сједални, глас 4:
Правдољубив беше, осетљив на туђе невоље,
префињеног духа, и испред свог времена, Небески
становник на Земљи је био, Свети Лукијан
Свештеномученик, последњи Патријарх Карловачке
Митрополије.
Слава ... и сада ...

Песма 4. Ирмос:
Који победи он ће се обући у хаљине беле. Нећу
избрисати име његово из Књиге Живота, и признаћу име
његово пред Оцем Мојим и пред Анђелима Његовим.
У својој тридесетој години прими свештени чин
јеромонаха, а убрзо, након 9 месеци, достојанство
Архијереја, и би постављен на своју родну Епархију
Будимску, коју са радошћу и великом љубављу
руковођаше, удахнувши јој сав младалачку ревност своју.
Многе цркве и школе беху обновљене његовим
старањем; све је заблистало првобитном лепотом, и народ
је од радости клицао младом Архијереју који га је
надахњивао Божанском красотом.
Слава ... Свештеници и богослови беху посебна брига
неуморног чувара душа; њима је увек прилоге давао, а и
пример својим животом био, удовице њихове збрињавао,
и свима венима био Архијереј мио.
И сада ... Покрове наш, Пресвета, покриј и спаси људи
Твоје који пред престолом Лукијана, Српског Патријарха,
Бога моле, да их спасе свих опасности и смутњи,и да
сачува верне од јереси и раскола, и да их уведе у Небеске
Дворе.
Песма 5. Ирмос:
Господ Свесилни руководи животима свих људи, и
промишља шта је свакоме на корист за Вечно Спасење.
Због управљања Епархијом Будимском, би му поверено
и администрирање Епархијом Темишварском, пре
његовог рођака, Владике Георгија.
Искуство које је стекао уз Патријарха Георгија у разним
Црквено-управним телима, мудро је користио руководећи

Цркву, те је одредио делокруг рада Синода, и основао
фонд Синодални.
Слава ... Спречио је укидање Српске учитељске школе
у Пакрацу, када јој је хрватска влада одузела право
јавности. Свим силама се он успротивио, и отишао лично
у Хрватску да би се за то изборио.
И сада ... Пресвета Богородице, умудри верне да чувају
светињу Поста, као што је и Свети Патријарх Лукијан
чинио, када је одбио да буде на банкету у своју част, јер је
био Часни Пост, и скромно и посно ручао са својом
сабраћом Архијерејима.
Песма 6. Ирмос:
Који победи, даћу му да седне са Мном на Престолу
моме, као што Ја победих и седох с Оцем Мојим на
Престолу Његовом.
У својој четрдесетој години / удостојио се највишег
достојанства, / Патријаршијског трона / Карловачке
Мирополије, / у Сремским Карловцима, / из руку своје
сабраће: Епископа Мирона Пакрачког, Михаила Горњекарловачког, Георгија Темишварског, Гаврила Вршачког
и Митрофана Бачког.
Руководио је даље још пет година и Епархијом
Будимском, / из љубави према својој пастви, / као
администратор / и велики отац свима био, / сведочећи
Бога Васкрслог и Кротког, / својом облагодаћеном
личношћу.
Слава ... Борио се храбро и одлучно за интересе
Српског народа, / непоколебљиво веровавши у мисију
Цркве Православне, / и зрачећи свима чистом,
Православном, / благодатном љубављу.

И сада ... Најмилостивија и Најдарежљивија / међу
људима, Пресвета Владичице, / молитвама милостивог и
дарежљивог / Патријарха Лукијана, / укрепи и спаси
Српски народ / од немаштине, оскудице и сиромаштва.
Кондак, глас 8:
Достојанствени првопрестолниче, пун духовне лепоте,
/ свети Лукијане, / обновитељу Црквени и ктиторе, /
родољубиви пастиру и учитељу свога народа, /
покровитељу свештеника и богослова, / неуморни и
вредни посланиче на њиви Божијој, / мучениче савести, /
борче за Црквено-народна права, / тврди и постојани
бранитељу Православних канона, / због чега и пострада од
руке аустро-угарске.
Икос:
Јагње безазлено, дете Цркве, цео твој живот беше
посвећен Богу, од ране младости Богом дисаше и у
Његову се помоћ уздаше до последњег даха:
Радуј се, мудри Архијереју, јер си паству своју
пожртвовано до краја бранио!
Радуј се, пастиру добри, очински брижно си чувао овцу
сваку!
Радуј се, неуморни ревнитељу за Отачка Предања!
Радуј се, верни испунитељу Закона Божијег!
Радуј се, јер си лепотом духовном све задивио!
Радуј се, сабрани молитвениче за поверено ти стадо!
Радуј се, пун Љубави Небеске, храбри Исповедниче!
Радуј се, миомирисни цвете у Башти Рајској!
Радуј се, Лукијане Свештеномучениче, достојанствени
Првопрестолниче рода Српског!

Песма 7. Ирмос:
Тајновидац Јован виде звери многе ратујуће на Јагње
Божије. Јагње ће их Божије победити – Цар над царевима,
Христос Свесилни.
Своје монашко смирење он је цео живот чувао у себи,
ходећи као кротко јагње посред вукова. Духом дишући, и
Духом се хранећи, живео је као Небесни у дубоком миру
усред земаљског немира.
Леп духовном лепотом, пленио је својим достојанством,
пун љубави према Богу и људима, спајајући чудновато
кротост и смирење јагњета са храброшћу и снагом лава,
као Свети Јован Претеча.
Слава ... Префињен, образован, духовно васпитан,
добротом срца обдарен и лепотом духа, зрачећи
мудрошћу и уздржањем, био је ваистину као Небески
међу земнима, ходећи Духом посред палог света,
сведочећи Кротког Христа.
И сада ... Свесвета Богородице, Заштитнице
Православног рода Српског, молитвама Светог
Патријарха Лукијана, Теби оданог, и Тебе поштујућег,
избави земље Српске од насиља иноплеменика и људи
друге вере, који не поштују благодат Православља.
Песма 8. Ирмос:
Последње Царство виде Давид на рушевинама свих
царстава грешника, виде и Духом Божијим прорече:Свеци
Вишњега преузеће Царство и држаће га довека.
Аустро-угарска царевина би на издисају, и као разјарена
звер, слутећи да ће доћи пропаст њихова, не подношаше
да Православни Срби имају и даље своју аутономију, те
гледаше да је укину.

Патријарх Свети Лукијан се бораше да се сачува
Црквено-народна аутономија, и не хтеше да седиште
Патријаршије премести из Карловаца у Мађарску, и не
хиротонисаше ни Владику кога они хтедоше.
Слава ... Због тога власт аустро-угарска смисли
демонски план да га,самог и слабог од претходних батина,
умори, и за то изабра његово путовање у планинске
пределе Немачке, где му над реком Ахе главу одсекоше,а
труп бацише да отплови.
И сада ... Мајко Божија, тек након скоро 2 месеца би
нађено тело Патријарха Свештеномученика, 30
километара даље од места страдања. 12 дана га пре тога
мучки истукоше, на пустом месту, даље од насеља, и
изранављеног и крвавог донесоше до хотелске собе.
Песма 9. Ирмос:
Анђелске војске на Небесима и народи праведни на
Земљи, певају Ти похвале! Радуј се, Дјево Пречиста, Доме
Мудрости Божије, Ти нам роди Спаса Христа, Њему се
клањамо, Тебе величамо.
Страдање његово би у ноћи између 1. и 2. септембра
1913., након победе у Балканским ратовима, када се
Аустро-Угарска на издисају светила и хтела другог
Патријарха, који би убедио Србе да остану одани АустроУгарској,и да не теже сједињењу са Матицом Србијом,
која се од Турака ослободила.
Небески човек, препун благодати, кротак као дете, и
смирен и чист, а одлучан и храбар, са очинском смелошћу
и бригом, уморен беше од људи друге вере, зато што
чуваше своје заклетве Богу да ће бринути о својој
Цркви,вери и народу, и што чуваше родољубиво
настројење.

Слава ... Народ беше тада у одушевљењу на његовој
сахрани, и тешки мук због доживљеног злочина претвори
се у славље торжествено због доласка Боже Јанковића,
генерала, који ослободи од Турака Косово и Метохију.
И сада ... Пресвета Владичице,Господ сачува мошти
Светог Патријарха Лукијана нетрулежним и након 2
месеца у мутној води Ахе, и оне одисаше благодаћу и
духовном лепотом, као и за његовог живота.
Свјетилен, глас 2:
Пријемчив беше за савете свога ујака, / Патријарха
Георгија, / и брзо узнапредова у Висине Небеске,/
послушно и кротко живот свој провођаше / у молитви и
посту, / пастирској ревности и бризи, / одан целим бићем
Богу и ближњима.
Слава ... и сада ...
Хвалитне стихире, глас 4:
Врлине твоје хвалећи,/Свети Свештеномучениче
Лукијане, / сабрано стадо твоје / Српске Цркве
Православне / прославља тебе, истинског пастира, / и
вапије ти: / Услиши молитве наше-/ да брод Српске Цркве
не потоне/ усред бура од зла овога света./ Спаси Сабор
Архијереја, / свештенство и монаштво, и народ свој / од
свега што Богу смета.
Будни чувару наше страдалне Цркве, / избави је од
јереси, раздора и сукоба, / надахни Архијереје Српске да
Духом Светим руководе; / свештенике да мудро народ
уче, / пожртвовано и непристрасно, / монахе да завете
своје чувају, / да буду Светлост свету, / у молитви
сабрани; / народ свој да држи постове, / да се у Бога узда,/
и да чува Законе ове.

Свети Архијереју, Првопрестолниче, / на Висини био
јеси изнад свих, / звањем својим и мудрошћу, / чистотом и
послушношћу, / детињом душом и великом љубављу, /
као дрво високо, / на ветрометини, шибан си био
ветровима клевета, / ломљен злобом људском, / која
кидисаше на узвишену душу твоју, / сву облагодаћену, / у
Духу сабрану и сачувану у Богу.
Принеси молитве Христу Богу / за напаћено стадо твоје
/ које многе невоље смућују - / јереси, немири, раздори,
сиромаштво, / страна учења, безбоштво, / окупатори,
насилно упропашћавање / свега што нам је Бог подарио, /
чиповање, тровање из ваздуха, / лажне благодети /
потапајућег-у-пакао света.
Слава ... глас 5:
Просветитељ рода свога био јеси, / усрдно радећи на
добробит свију./ Ниси штедео младост своју / Светом
Сави се уподобивши, / истински отац Српског рода
постао јеси./Млад по телу, но стар по мудрости, /
достојанствено си водио кормило/ Српске Цркве. / Одан и
пожртвован до крви, / лепоту Православља си сведочио /
целим бићем, речју и делом, / и моштима својим.
И сада ... Богородичан.
На Литургији:
Блажена – 3. и 6. песма канона Светог.
Прокимен, глас 8:
Восхваљатсја преподобни во славје, и возрадујусја на
ложах својих.
Стих: Воспојте Господеви пјесан нову, хваљеније Јего
в Церкви преподобних.
Апостол – Посланица Јеврејима, зачало 334

Алилуја, глас 2:
Свјашченици Твоји облекутсја в правду и преподобни
Твоји возрадујусја.
Јеванђеље - Лука, зачало 24.
Причастен:
В памјат вјечнују будет праведник ...
Служба написана за 3 дана , молитвама Св. Патријарха
Лукијана, 26., 27. и 29. 8. 2013., и откуцана 30. 8. 2013.,
таман уочи стогодишњице од страдања, 1.-2. септембра.

