КАНОН ПРЕПОДОБНОМ СТЕФАНУ- СВЕТОМ ПРИНЦУ
УРОШИЦИ (11/24.11.)
Глас 8.
ПЕСМА 1.
Ирмос ...
Од младости Богу си служио*, и Њему Једином хвале одавао*,
на радост свога побожног оца*, Светог краља Драгутина*, у
монаштву, Преподобног Теоктиста*.
Дечије те игре нису занимале*, ка Богу си душу своју
обраћао*, од малена духовну мудрост си задобио*, полажући сву
своју наду на Господа*.
Био си дете, када је твој отац, краљ Драгутин, Ариљску цркву
градио*, и у њој дао да се фреске живопишу*на једној од њих си
био приказан у младом узрасту*, заједно са твојим братом,
Владиславом.*
Богородице Дјево, * увек буди Заступница и Покровитељка
онима који се у Ариљској цркви буду молили*, и Преподобног
Стефана, принца Урошицу,* буду молитвено прослављали.*
ПЕСМА 3.
Ирмос ...
Брат твој Владислав окренут беше више земаљским стварима,
* као војник, са многима ратоваше*, а ти окренут беше духовним
стварима,* и душу своју за монаштво припремаше.*
Као твоји претци,-чукундеда Свети Симеон Мироточиви, *
прадеда, Свети Симон монах,* деда ,преподобни Симеон и отац,
Преподобни Теоктист*, и ти монашки чин прими,* и обуче се у
ризу спасења, * и од Принца Урошице, постаде Стефан
Преподобни.*
Ти са супругом кратко поживе*, девствено, као са сестром*, и
у раном узрасту се упокоји,* једва достигавши 20 и једно лето*, а
даље настави да узрасташ у Царству Небеском, * радујући се
Господу своме , * и Њему певајући Алилуја.*

Пресвета Владичице, Уздање наше и Потпоро,* од сваких
беда, невоља и зараза Ти нас закрили* Светим Твојим Омофором,
* и увек буди Непобедива Поборница.*
ПЕСМА 4.
Ирмос ...
Ариљску цркву си ти волео,* ту и седиште владике беше, *
Епископија Моравичка,* коју твој прадеда, Свети Сава Српски,
установи, * и у њој првог епископа Моравичког постави, *
Меркурија, чији гроб испред твоје фреске лежи.*
Крхког здравља* ти молитвене вапаје Богу узношаше* да
укрепи твоју душу*, и исцели тело*, да као млад мудрац смерно
руководиш својом паством.*
Велелепни храм вековима стоји,* и подсећа Ариље на древна
времена, * кад се Краљевство са оца на сина преносило,* и
синови свој дуг земљи свог народа часно приносили,* бринући о
Светињама.*
Царице Небеска, * са Неба нас чувај,*, и заштити све који у
храм улазе*, и све оне који са љубављу поштују* Преподобног
Стефана- Урошицу.*
ПЕСМА 5.
Ирмос ...
Као дете, помно си пратио градњу Светог храма, * и за Ариље
се молио, * и за сав свој народ од Бога твоме оцу поверени,*не
слутећи да ће у том храму и мошти твоје почивати.*
Мироточиви твој гроб утеха беше многима и радост, * и
Небеско укрепљење, * и многи олакшање за своје муке добише,*
и благодарно хваљаше Бога*, и свог помоћника-тебе.
Твој отац, Свети краљ Драгутин*, владање Српским народом
пренесе на свог брата,* а он се смерно замонаши* покајнички
образ носећи до краја свог живота.*
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Пресвета Богородице,* укрепи и заштити Српски народ*
молитвама Светих Немањића,* и принеси наше молитве пред
Престол Свевишњега.*
ПЕСМА 6.
Ирмос ...
Свети принче Урошице,* ти девствено поживе кратко у
браку,* пре но што се упокоји, * и додавши подвиг на подвиг,*
узрасташе иу силе у силу,* и монаштвом живот запечати.*
Чиста и смирена душа твоја,* узвишенији живот тражећи,*
молитвом се освети, * и за Вечни Живот припреми, * примивши
образ анђелски.*
Молитве твоје за род твој и за све Православне,* Господ с
радошћу примаше,* и прослави те након упокојења*
мироточивошћу Светих моштију твојих,* које миомирисом цркву
Ариљску испуњаваше.*
Пресвета Владичице, Дјево Богородице,*молимо те,* смирене
и многогрешне слуге твоје,*да измолиш од Бога покајног духа*
народу Српскоме,* да Му верно пева до краја живота.*
ПЕСМА 7.
Ирмос ...
Велике узоре си имао међу својим претцима,* чукундеда,
прадеда, деда и отац Светитељи ти беху, * и од њих упи
побожност дубоку, * и искреном младићком душом заволе свим
срцем Бога.*
И чукун бака и бака Светитељке ти беху,* Света Анастасија
Српска, мајка Светог Саве,* и Света Јелена Анжујска, мајка
Преподобног Теоктиста,* и њиховим заступништвом добри род
ти роди,* освећујући цео живот свој усрдним молитвама.*
Промислом Божијим твој гроб се у Ариљској цркви чува*,
вековима освећујући цео град и људе, * који с љубављу
приступају њему, * и са вером траже помоћ од тебе,* који си од
младости Богу угодио.*
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Пресвета Владичице, Богородице,* укрепи све Православне
Хришћане, *и одбрани их од свакога зла, * и сваке заразне
болести и невоље,* заступничким милитвама Преподобног
Стефана.*
ПЕСМА 8.
Ирмос ...
На твом гробу утеху народ добија,* Преподобни Стефане,* и
радосне душе од тебе одлази,*ширећи Небеску Светлост и силу,*
Духом Светим испуњене.*
Волео си у Ариљу да се молиш* док гледаше као дете како се
бели храм ка Небу уздиже, и у срцу детињем пожеле да се ту и
сахраниш* кад дође време,* и Бог ти жељу испуни.*
Ариље се тобом поноси,* и верни радо твоме гробу притичу,*
говорећи своје муке и боли, * а ти их с Неба штитиш и
укрепљујеш,* и учиш како да се моле Богу.*
Мајко Божија, Пресвета Богородице,* Најчистија Голубице,
*нека народ Српски Твојим Заступништвом* неизрециво заволи
Бога, * и похрли под Његове скуте,* примивши Га у себе.*
ПЕСМА 9.
Ирмос ...
Свети Урошице, Преподобни Стефане,*научи све нас како да
Богоугодно поживимо,* и цео живот свој Богу да уподобимо,* да
будемо налик Њему.*
У младом узрасту си се упокојио, * али мудрост старца већ си
као младић стекао,* озбиљност духовну, и смиреност детињу.*
Лепоту душе Богу си принео.*
Духовна чеда твоја нарицаше због раног твог упокојења,* али
се Небо радоваше твом доласку, * као чистом крину и пупољку
духовне лепоте.*
Мајко Божија, са Неба прослави угодника Божијег,
Преподобног Стефана, * и његовим молитвама од Бога измоли
опроштај грехова Српскога народа.*
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