
 

СЛУЖБА СВЕТОЈ МУЧЕНИЦИ САРИ   НИКОЛИНИ 

ВЕЧЕРЊЕ 

На ГОСПОДИ ВОЗВАХ , гл.8: 

Света Мученице Саро-Николино,* од малена узраста ти се 

Богу мољаше,* чувајући стадо у шуми манастира,* тада званог 

Марјански,* у близини твога села. 

Ти виде када монаси благо у шуми сакрише,* да га сачувају од 

Турака,* јер намераваше да беже одатле на деуго место, * да би 

избегли зулуме, * и смрт од стране Агарјана.* 

Када ти, Света девојчице, * то говораше својој мајци, * твој 

кум, то чувши, оде до Турака, * и тајну им ода, * да тебе питају, 

да ти знаш где је благо манастира,* и део блага дају њему*, 

жртвујући тебе,* а и своју душу, *ради дуката.* 

Кад те Турци питаше где је благо сакривено, * ти на Влашком 

рече; „Нушћу нимик!“*-Не знам ништа!*, и они те, разјарени, 

заклаше,* и оставише у дупљи сувог дрвета.* 

По светлости благодатној,* која над твојим моштима сијаше,* 

твоји те у шуми нађоше,* и ставише у воловска кола да те у село 

пренесу,* али би чудо,* волови као укопани стадоше* не хтевши 

да возе твоје мошти до села,* и тек кад их ка манастиру 

окренуше,* они те у Светињу одвезоше.* 

Многобројна чудеса се над твојим гробом дешавају,* многи 

бездетни децу добијају,* и деца која тешко говоре проговорише,* 

и од рака се неки исцелише, * а неки на неправедном суђењу 

бише оправдани твојом молитвом.* 
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Многима, Света, помажеш да се избаве од враџбина,* да 

поврате благодат,* и благословени од Цркве начин живота.* Неке 

од порока дроге лечиш,* а више њих од реуме, парализе и 

ишијаса.* 

Много пута се јављаш разним особама,* у сну или у 

виђењима,* и све их позиваш да дошу до тебе,* да им помогнеш 

у њиховим невољама.* Сви те они исто описују,* као плаву 

девојчицу * златних локница,* крупних, тамно-плавих очију,* у 

дугој, белој хаљини,* боса, прелепа, * са ореолом око ангелског 

лика.* 

Слава, гл.8. самогласни: 

Света девојчице, Мученице Саро-Николино,* која све нас са 

детињом радошћу призиваш* да ти се молимо код гроба твога,* и 

помоћ Небеску, твојим молитвама,* да добијемо;* ти помози 

свима који деце немају,* свима који од рака страдају,* свима које 

мучи главобоља* и несаница,* свима који желе од порока да се 

избаве,* свима којима су враџбине живот умртвиле и 

помрачиле.* 

И сада...из Минеја, глас исти. 

ВХОД, СВЈЕТЕ ТИХИ...Прокимен, Паримеји Мученици... 

ЛИТИЈА, глас 1. самогласни: 

Невино дете у шуми пострада,* од безбожних Агарјана,* који 

само о злату мишљаху,* а твој живот, Света Саро, * нема цене на 

Земљи; за њега Сам Христос пострада.* 

Слава, глас 6. самогласни: 

Света Мученице,* девојчице кротка и смирена, али храбра и 

одважна,* ти сачува Светињу Нимника,* те стога твоје Свете 

мошти* вековима у њој пребивају,* радујући верне са свих 

страна.* 

СТИХИРЕ НА СТИХОВЕ, глас 2. подобан: 

Неки младић парализован* доби од твојих молитава 

исцељење,* у ноћи Преображења,* пре 27 година,* и Светлост 
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Небеска га око поноћи окружи, * као неонска светиљка,* док 

спаваше у капели крај твога ћивота.* 

Стих: Часна је пред Господом смрт Преподобних Његових. 

Нека девојка месецима* не могаше да спава,* а твојим 

молитвама доби исцељење* и радосно прослави тебе и Бога.* 

Стих: Чиме ћу Ти узвратити за све чиме Си ме даривао. 

Пороцима одани младићи,* оставише своје пороке,* и снагу од 

Бога добише* твојим молитвама,* да се боре против својих 

греховних навика.* 

Слава, глас 5. самогласни: 

Мало село Марјање,* велико пред Богом постаде,* јер изнедри 

у себи Свету Мученицу,* девојчицу Сару-Николину,* и њеним 

Светим покровом* поноси се сва Стишка околина.* 

И сада, глас исти: 

Богородице Дјево, радуј се,* Благодатна Маријо,* Господ је с 

Тобом,* умоли Га да уништи смртоносни вирус-корону,* и да 

Господ буде с нама* у све дане живота нашега,* до спасења.* 

ТРОПАР, глас 8: 

Света Мученице Саро-Николино,* 

Од Турака пострадала,* 

Као невино јагње,* 

У шуми манастира.* 

Ти, која због одбране Светиње* 

Беше зверски заклана,* 

И, којој сад Анђео песму поје,* 

Моли да се услише молитве моје.* 

ЈУТРЕЊЕ 

Тропар, 2 пута, Слава и сада...васкрсни 

СЈЕДАЛНИ по 1.катизми, глас 1: 
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Од ране младости би посвећена Богу,* чистотом детињом 

анђелима слична беше,* па и Господ твоје молитве срдачне* пред 

Престол Оца Свога узнесе.* 

Слава, и сада, гл. исти: 

Мајко Божија, молитвама угоднице Твоје,* Саре- Николине,* 

Ти укрепи верне,* одагнај духове злобе од њих,* и исцели 

немоћи њине.* 

СЈЕДАЛНИ по 2. катизми, глас 1: 

Родитељи твоји честити беху,* добри домаћини, и искрени 

верни,* те те као дете молитви учаху,* и да будеш одана * својој 

Православној вери.* 

Слава, и сада, глас исти: 

Пресвета Владичице, Богородице, * Мати Божија, 

Неневестна,* Крине Неувенљиви,* Чистото духовна,* прими 

молитве нас грешних,* и избави нас од свих невоља.* 

СЈЕДАЛНИ ПО ПОЛИЈЕЛЕЈУ, глас 8: 

У Марјању селу, делу Курјача,* рођена беше,* и у манастиру 

Нимнику крштема као дете,* ти му оста верна до краја свог 

живота,* који би насилно пресечен окрутношћу разбојника- 

Турака.* 

СТИХИРА ПО 50. ПСАЛМУ, глас 6. самогласни : 

Подвигом твојим мучеништва,* задобила си слободу пред 

Господом,* да умолиш Његову Доброту, * да излечи разне 

болести,* и да душе помрачене враџбинама* ослободиш окова 

мрака, * да опет радосне и слободне * прославе Бога,* и да многе 

бездетне* обрадујеш добијањем порода.* 

К А Н О Н , глас 8. 

ПЕСМА 1. 

Ирмос... 

СВЕТА МУЧЕНИЦЕ САРО, МОЛИ БОГА ЗА НАС! 



 ~ 5 ~ 
 

У доба Турака, у селу Марјању,* Влашком делу Курјача,* роди 

се девојчица, будућа Мученица,* Сара, звана Николина.* 

Свакога дана овце је чувала,* ко послушна и вредна 

девојчица,* у шуми близу манастира,* и усрдно Богу молитве 

приносила* за свој народ, кућу и слободу.* 

Једном је у шуми спазила* монахе из оближњег манастира* 

како у земљу закопавају манастирско благо,* јер хоће да беже 

одатле због Турака.* 

Мајко Божија,* молитвама Свете Мученице Саре,* учини да 

сав народ буде сачуван од сваког врачарског дејства и злодела.* 

ПЕСМА 3. 

Ирмос... 

Монаси благо од Турака сакрише,* а Света Сара,* видевши то, 

мајци рече;* то кум њен чувши, оде до Турака,* и тајну откри,* 

не би ли добио од њих дуката.* 

Турци девојчицу у шуми нађоше,* како чува стадо безазлених 

оваца,* и запитаху где је благо,*  где је пут до манастира.* 

На Влашком језику она им рече:* „Нушћу нимик!“ „Не знам 

ништа!“* А они, разјарени што ништа не добише,* главу њену 

Свету* љутито одсекоше.* 

Пресвета Богородице,* Заштитнице Нимника,* умоли 

Господа,* да сачува манастир од свакога зла и невоља.* 

СЈЕДАЛНИ, ГЛ.1: 

Света Сара-Николина, девојчица-Мученица, многе људе је 

излечила од разних болести, многима пород од Бога измолила, 

неке сачувала од лажних, на суду, оптужби, а некима веру од 

Бога измолила. 

Слава, и сада, глас исти: 

Пресвета Владичице, молитвама Свете Мученице Саре-

Николине, укрепи веру свима потребитима, ојачај наду, и обнови 

љубав у срцима верника. 
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ПЕСМА 4. 

Ирмос... 

Над моштима њеним,* које Турци у шупље дрво 

ставише,*засија светлост благодатна, Божанска,* по њој је људи 

из села нађоше, и у воловска кола, да је одвезу, ставише.* 

Људи ка селу волове потераше,*али би чудо Божије.* Волови 

стадоше, и ка селу не хтеше кола возити,* па се онда неки старац 

досети,* и упути остале да је у манастир повезу.* 

Волови и сами до манастира дођоше,* и ту као укопани 

стадоше, јер Бођија воља беше да се овде сахрани,* у Светињи, за 

коју је пострадала,* не жалећи живот да је одбрани 

Господе, молитвама Мајке Божије, обрадуј све нас 

прослављењем слушкиње Твоје, Свете Мученице- девственице 

Саре, од Игуманије Јефросиније назване Николина. 

ПЕСМА 5. 

Ирмос... 

Кум, у знак покајања, капелу над моштима сагради,* фреске у 

њој пре 29 година * више фрескописаца насликаше.* 

Игуманија Јефросинија пре 23 године гроб отвори* да види да 

ли су сачуване мошти* и нађе нетрулежну Свету девојчицу*- 

косу, кожу, обрве, нокте и хаљину.* 

Света Сара-Николина од рака неке исцели,* од парализе, 

неговорења,* бездетности,* и многи са захвалношћу долазе на 

њен гроб са бебама,* на чудесан начин,(или:чудом) њеним 

молитвама., добијенима.* 

Пресвета Богородице,* рашири Покров Свој над Манастиром 

Нимником,* и чувај све нас од свакога зла,* измоли од Бога мир 

духовни,* и спасење душа наших.* 

ПЕСМА 6. 

Ирмос... 
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Неком човеку из Бања Луке* се јави кад беше на раду у 

Словачкој,* и рече да му сад изгледа као дете,* али да је старија 

од њега више векова,* и да ће доћи он код ње 

Једној жени, Илијани, из Софије,* више пута се јавила,* прво, 

да је утеши што деце нема,* а после, да је исцели од рака дојке,* 

те заказана операција би отказана 

Једној жени из Смедерева се јави* пре десетак година,* и позва 

је да дође у овај манастир,* да је излечи од рака, * и да операција 

неће требати.* 

Мајка Божија показа у брду, * код порте Манастира Нимника,* 

Светом Николају Синаиту где да копа* да нађе воду,* и он Јој 

благодарне хвале узношаше;+ свакодневно Је опевајући.* 

КОНДАК, глас 5: 

Света Мученице Саро-Николино,* 

Од Турака убијена,* 

И од Православних прослављена,* 

Као безазлено, невино јагње,* 

Које не хте Светињу издати,* 

Већ је животом својим одбрани* 

Од безбожних Агарјана,* 

Ти помози свима нама 

Који са љубављу прибегавам 

Твојим Светим молитвама.* 

ИКОС: 

Света девојчица се у шуми Богу мољаше:“О, Господе 

Свемоћни, Ти сачувај све наше Светиње од оних који Те не 

славе,“ а ми, њу, нашу заступницу, сада од срца прославимо: 

Радуј се, невино дете у шуми заклано! 

Радуј се, ангелоподобна девојчице! 

Радуј се, јер са Светима сада на Небу Бога славиш! 

Радуј се, јер се Венац Небески блиста на твојој глави! 

Радуј се, Света Саро-Николино, Мученице Нимничка! 

ПЕСМА 7. 
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Ирмос... 

Неку жену која немаше деце,* пробуди умилни глас девојчице,* 

који јој само звонко рече: „Нимник!“ * Одмах се упути до 

манастира,* са вером да ће чедо добити,* молитвеним 

заступништвом Свете Саре-Николине, Мученице.* 

Неку девојчицу * која имаше камење у оба бубрега,* и у 

жучи,* Света исцели;* никад више камење није имала.* То 

сведочаше њена познаница.* 

Један човек,који болесно дете од годину и по има,* сањаше 

како у цркву улази манастира Нимника,* док се Света 

Николина,* на трави, испред цркве, са његовим дететом игра.* 

Пресвета Владичице,* Христа нашега Мати,* сачувај нас 

Светим Покровом Твојим* од свакога зла,* од злих погледа 

људи,* сваке клетве и клевете,* као и од неправде.* 

ПЕСМА 8. 

Ирмос... 

Света Сара-Николина* се пуно пута јављала разним особама,* 

и све њих она призива да дођу,* да им она помогне,* неке да 

излечи,* некима веру да укрепи,* некима утеху да подари,* а 

неке од неправедног суђења да избави.* 

Сви, којима се јавила, * исто је описују-* средње висине да је,* 

у дугој, белој хаљини,* боса, са ореолом око главе,* великих 

тамно-плавих очију,* дуге, златне, коврџаве или таласасте косе,* 

изражених јагодица,* дугуљастог лика.* 

Некој жени из Босилеграда,* Бугарки, Никулини,* се јавила,* 

како седи на трону, у златној хаљини,* и сва у Светлости, * и њу 

је са радошћу и љубављу пригрлила.* 

Господе, молитвама Пресвете Богородице,* и Свете Мученице 

Саре-Николине,* исцели све болне,* који притичу ка гробу ове 

девојчице-Мученице,* и утеху траже за своје невоље.* 

ПЕСМА 9. 

Ирмос... 

Света девојчица помаже и против злих чини,* врачања,* те се 
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једној девојци више пута јављала,* која је од тог зла страдала,* 

име јој своје рекла,* да се зове Сара,* али да има и друго име.* 

Њој је показала у сну где је била посечена по врату,* а та 

девојка је и њено страдање од Турака видела,* тако да је 

најтачније то сведочење да је од Турака убијена.* 

Та девојка, Невена,* говори да јој Света Николина увек врати 

душу на место,* као да јој срце оживи,* да је осећа као своју 

заштитницу* против враџбина.* 

О, Дјево Госпођо, Богородице,* молитвама Светог Николаја 

Синаита,* чији је гроб поред гроба Свете Саре,*и Небеским 

заступништвом Свете Мученице-девојчице,* избави све нас од 

свакога зла,* и исцели од свих болести,* и заштити од сваке 

заразе, а одбрани од клевете и неправде.* 

СВЈЕТИЛЕН, глас 2: 

Света Мученице Саро-Николино,* покровом твојим нас 

заштити  од свакога зла, * и од сваке болести исцели, * о од 

заразе одбрани,* усрдним молитвама.* 

СВЕ ШТО ДИШЕ НЕКА ХВАЛИ господа, глас 8: 

Једној жени, која на важан преглед чекаше,* лекари да нема 

слободног термина рекоше,* и она притече гробу Свете Саре- 

Николине,* и њој се усрно мољаше да помогне.* После два дана 

сами је лекари позваше  да дође,* да може сад да изврши 

преглед.* 

Једну жену рука од реуме болеше,* и она на гроб Свете руку 

прислони,* и оде радосна, хвалећи Свету Мученицу, јер је болови 

прођоше,* и здрава кучи отиде.* 

Дечак, који отворену рану на колену имаше,* би остављен од 

родитеља на гробу Свете Николине,* и од ње исцељење задоби,* 

и много година  после поживе,* а као отац Игуманије 

Јефросиније,* уз Светињу би и сахрањен.* 

Једној  жени се Света у сну јави,* и позва је да дође до 

Нимника,* рекавши јој: „Свуда идеш, а само код мене ниси 

била,* а ја све то могу да ти помогнем* што теби треба.* 



 ~ 10 ~ 

Слава, глас 8. самогласан: 

Светитељка у пролеће пострада,* негде у време Турака,* пре 

око 300  до 400 година, * и многа чуда учини,* на прослављење 

Силе Божије,* Која се у немоћи пројављује,* кроз храброст и 

одважност Свете девојчице* од 10 до 12 година,* која се Турака 

не уплаши,* већ гледаше да Светињу одбрани* од безбожних 

Агарјана.* 

И сада, глас исти: 

Покров Твој, Пресвета Владичице, никад не одузми од 

манастира Нимника, и увек буди смело поуздање у свим 

невољама, и наша Небеска Заштитница. 

Велико Славословље ... 

ТРОПАР, гл.8: 

Света Мученице Николино,* 

Од Турака пострадала,* 

Као невино јагње,* 

У шуми манастира,* 

Ти, која због одбране Светиње* 

Беше зверски заклана,* 

И којој сад анђели песме испеваше,* 

Моли да се услише молитве наше.* 

 


