Месец мај
има 31 дан

Месеца маја 1. дан
Спомен светог пророка Јеремије

На Господи воззвах.., стихире глас 8.
Подобан: Господи ашче на судишчи..
Господе, ти си и пре стварања промишљао о славном Јеремији, и
пре његовог рођења, још док је био у утроби, си овог пророка посветио,
да слободно проповеда твоју вољу, зато његовим молитвама као
Милостив спаси душе наше.
Господе, и када је у блато био бачен, свети Јеремија је примио
диван душевни миомирис, јер се у рајска насеља уселио; зато ради
његових молитава, као Доброчинитељ сачувај све нас.
Господе, твојим пресветлим сјајем блиста овај пророк, па и противници га виде блаженог и светог, а својим врлинама је и непријатеље
постидео, и све будуће је предсказао као да се сада дешава.
Слава и сада, празника или богородичан,
глас и подобан тај исти:
Погледај на јецаје мога покајаног срца, и прими то, Дјево Маријо
Пречиста, као дар мојих руку, јер си човекољубива, и не одбаци ме
Свенепорочна, да бих ти певао, јер си наш род уздигла.
Крстобогородичан, подобан тај исти.
Беспочетна Речи Очева, и Сине мој! Ти си и са Духом сапрестолан,
па зашто си своје пречисте руке на крсту раширио? Зашто је сада
толико твоје унижење, Преблаги? Тако је стојећи пред твојим крстом
нарицала Свенепорочна.
Тропар, глас 2.
Пророка твога Јеремије успомену Господе славимо, зато те молимо,
спаси душе наше.
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На јутрењи
Канон, глас 8.
Песма 1.
Ирмос: Воду прошед јао сушу..
Када је Израиљ воду као копно прешао, и од египатскога зла
избегао, тада је закликтао: Избавитељу и Богу нашем певајмо.
Још пре твога настанка, Господ те је унапред знао, па те је још у
утроби матере посветио и за пророка народима помазао, да кличеш:
Избавитељу и Богу нашем певајмо.
Првобитни Разум над свима, је стремљење твоје душе прозрео, о,
Јеремијо, Богом објављени, и за учитеља те је људима поставио.
Творац те је веома заволео, па је твоју душу, светитељу, по своме
промислу од телесних нечистота очистио, и сведоком Истине те је
учинио.
Богородичан: Бог-Реч Очева се у тебе Богородице Дјево на земљи
уселио, и надприродно се родио, зато си постала Владарка свега
створеног.
Песма 3.
Ирмос: Ти јеси утвержденије притекајушчих..
Ти си тврђава свима који ти притичу Господе, ти си нам светло
у тами, и теби пева душа моја.
Ти си Владико свога пророка посветио још пре него се родио, и
залуталима га за вођу послао.
Благодат Духа се уселила у твоја уста, пророче, као велика светлост,
и тако си свима у тами заблистао.
Твој угодни миомир није подносио сабор Израиљев, и зато су те у
нечисту јаму бацили.
Богородичан: Кроз тебе је, Пречиста, надсуштасветни и беспочетни
Син Божији одлучио да са људима поживи.
Сједален, глас 8.
Подобан: Воскресе от гроба..
Приклонио је Бог ка теби слух свој, да би чуо глас твој, богоречити
пророче, зато си као да је сада, све унапред предсказивао; за свој народ
си плакао, јер се од Господа удаљио, а сада се на небесима молиш, да
се сви спасемо.
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Слава и сада празника или богородичан:
Због многих мојих злих и нечистих дела, запао сам у море великог
безнађа, и збуњен сам и пао у очај, али Владичице Богородице, само ме
ти спаси твојим милосрђем, јер си ти помоћница грешнима и спасоносно очишћење.
Крстобогородичан:
Неокаљана као јагње, гледала је Јагњета и Пастира на крсту
разапетога и јаукала: Чедо моје, какав је ово чудан и неочекивани
призор? Како си ти, Животе свих, на смрт као Човек осуђен? Али
васкрсни из мртвих тридневно, Речи Божија, као што си казао, да бих
се радовала и да бих те славила.
Песма 4.
Ирмос: Услишах Господи смотренија..
Чуо сам Господе тајну твога промисла, схватио сам дела твоја,
и прославио твоје Божанство.
Велики сјаја Пресветога и Божанског Духа је твоје срце обасјао, и
свима у тами га светилом учинио.
Са свима пророцима си и ти пострадао, свеблажени и бого-угодни,
зато ме удостоји Божије милости, јер сам очајан због својих многих
грехова.
Постао си заступник јављеног Божанског сјаја, зато твојим заступањем умири велику буру и метеж мога живота.
Богородичан: Бога којег и родила, Пречиста Дјево, умоли својим
молитвама, да подари свима покајанима опроштај сагрешења.
Песма 5.
Имрос: Просвјети нас повељенији твојими Господи..
Просвети нас твојим заповестима Господе, и твојом узвишеном
мишицом даруј нам твој мир Човекољубче.
Послао си твога освештаног пророка Јеремију као муњу, свима у
тами, да тебе, Христе, као светлост њима објави.
Тебе је Јеремијо, као одабрану стрелу у тоболцу сакривену, презнањем својим твој Владика објавио, у времену када је то требало.
Имао си оштар слух свети пророче, за Духа који ти је говорио, јер
си удостојен да га чујеш.
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Богородичан: Велика је и узвишена тајна Дјеве, јер је, по милосрђу
кроз њу јављенога људима на земљи Бога, као Матер васпитала.
Песма 6.
Ирмос: Бездна грјехов и прегрешениј бура..
Бездан грехова и бура сагрешења ме смућује, и потапа ме у
дубину тешког очајања, али ти ми пружи твоју моћну руку као
Петру, и спаси ме Вођо мој.
Донео си просветлење и богату благодат, богоносни, јер си своја
уста и душу за духовне ствари отворио и тиме се испунио, а то си
свима пророче давао, ко је просветлење желео.
Сагледао си узбуркано море овог живота олујама искушења, и
крајње дворе си пожелео, и зато си као реке сузе лио, над горком
несрећом твога народа.
Смрт Избавитеља си тајансвтено предсказао, богоречити, јер је
безакони сабор јудејски Христа као Јагњета разапео на дрвету крста,
њега, Творца живота, Доброчинитеља целог света.
Богородичан: Бог-Реч је од Оца рођен бестелесан пре свих векова, а из
тебе Пречиста, се телесно у времену родио, и у његовој сенци сви
живимо, као што је у старини Јеремија прорекао.
Кондак, глас 3.
Подобан: Дјева днес..
Очистивши духом твоје светозарно срце, велики пророче и
мучениче, славни Јеремија, са Небеса си добио дар пророштва, и
говорио си гласно на све стране: Ово је Бог наш и нема других богова
осим Њега, Који се оваплоћењем јавио на земљи.
Песма 7.
Ирмос: Отроци јеврејстији в пешчи попраша..
Јеврејска су деца храбро савладала пламен у пећи, и у росу га
претворише, и кликтаху: Благословен си Господе Боже у векове.
Ти сада пророче не у очекивању него у стварности гледаш
испуњење твојих пророштава, па кличеш: благословен си Господе Боже
у векове.
Божија свирала си постао у коју свира рука Утешитеља, па јављаш
небеске ствари и певаш: благословен си Господе Боже у векове.
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Кроз плач пишући, о, пророче, ниси помрачио божанску радост,
којом си се од младости насладио, па кличеш: благословен си Господе
Боже у векове.
Богородичан: Да ћеш у тело Дјеве ући као што си одлучио, желећи да
спасеш људе, о томе чуду си пророке научио, зато си благословен
Господе Боже у векове.
Песма 8.
Ирмос: Побједитељи мучитеља и пламене, благодатију твојеју..
Твојом благодати младићи постадоше победиоци мучитеља и
пламена и марећи веома за заповести твоје кликтаху: Благословите сва дела господња Господа.
На небо си радостан отишао, богонадахнути Јеремијо, и са бестелеснима стојиш пред престолем Цара свих, певајући: благословите дела
господња Господа и вличајте га у векове.
Био си проповедник побожности, хваљени и освештани Јеремијо,
а немоћ неверја си изобличио, певајући: благословите дела господња
Господа и вличајте га у векове.
Блистајући у светлости Божијој, ти шаљеш сјај његов свима који га
љубе, јер си као огледало најсветлије, зато певаш: благословите дела
господња Господа, и вличајте га у векове.
Богородичан: Моју природу је од тебе о, Богомати, Животодавац
примио, и од раније нечистоте ме је очистио, зато му сви певамо:
благословите дела господња Господа и вличајте га у векове.
Песма 9.
Ирмос: Воистину Богородицу тја исповједујем..
Као истиниту Богородицу тебе исповедамо, јер се тобом Дјево
чиста спасосмо, и са бестелесним хоровима тебе величамо.
Са пречистим Светлом си сједињен, и гледаш светлост Божанства,
пророче блажени и славни, јер си његово јављање на земљи јасно
спознао.
До Извора непропадивости си дошао, обасјан његовим божанским
надахнућем, и крај који си желео си најзад стекао.
Удостоји да сјај и светлост у којем сада благујеш, приме и сви који
твоје спомен славе.
Богородичан: Молимо те сви, који верујемо у пречисто Рођенога из
тебе, да нађемо пристаниште спасења, и да се избаве од невоља.
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На литургији
Прокимен, глас 4. Ти си свештеник до века, по чину Мелхиседекову. (Пс.109,4)
Стих: Рече Господ Господу моме: седи мени са десне стране, док
положим непријатеље твоје за подножје ногама твојим. (Пс.109,1)
Апостол Коринћанима, зачало 156.
Алилуја, глас 5: Мојсеј и Арон су међу свештеницима његовим, и
Самуило међу онима који призивају име његово. (Пс.98,6)
Стих: Светлост засија праведнику, и правима срцем весеље. (Пс.96,11)
Еванђеље по Луки, зачало 14.
Причастен: У вечни спомен биће праведник, жалосне се вести неће
бојати. (Пс.111,5-6)
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Месец мај 2. дан
Спомен међу светима оца нашег Атанасија Великог,
патријарха Александрије
На Господи воззвах.., стихире на 6, глас 4.
Подобан: Званниј свише..
Ти си бесмртнога живота удостојен, јер си јединосушног Сина и
Бога Христа, животодавца, сапостојећег беспочетном Оцу и Родитељу,
проповедао, а тада је твој пламени језик славни, дело јереси спалио, и
Арија из цркве Христове одагнао; побожна срца си, светитељу,
Божијом науком просветио, да се клањају Тројици али као једном Бићу.
Као река Божија, пуна воде Духа, постао си дивни светитељу, наливен
божанском науком, да напајаш сву пуноћу цркве, али и да потопиш
сабор јеретика, морем твоје божанске науке, оче, у дубини твоје вере;
јер ти си, премудри, Владику Христа, јединосушног и од Оца рођеног,
проповедао, свети Атанасије, даровити.
Као зналац тајни и Божији светитељ, ти си блажени, невоље
претрпео и гоњења поднео, и клевете и изгнање дуговремено, ради вере
Христове; Јер ти си проповедао Христа, јединосушног и увек
сапостојећег, и исте силе, и сабеспочетног са првопочетним Оцем, зато
је он тебе лично украсио светлим богопознањем и пресветлог те је
целом свету објавио.
Ине стихире, глас 5.
Подобан: Преподобни оче..
Преподобни оче Атанасије, од Бога јављени, из младости си постао
светило цркве, блистајући духовном светлошћу и богат сваком врлином;
ти си речима богонадахнутим спалио јереси, а све верне поучавао,
светлошћу Најсветије Тројице, да верују у једно Божанство, која има
заједничку славу; њу моли, и од ње увек моли, да подари целом свету
једнодушност, мир и велику милост.
Преподобни и богоречити Атанасије, назван си као имењак са
лепотом бесмртности, тим извесним путем си ишао, и светлошћу
живота се обогатио; чисто срце си богомудри оче стекао, и науку БогаРечи си бранио, Духом Пресветим си дисао, који те је просветлио, и
њиме ограђен си противнике своје побеђивао, и непобедив постао;
њиме си сада обожен, и у заједници његовој, зато светитељу, измоли
од њега да сви стекну једнодушност, мир и велику милост.
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Преподобни оче и богопроповедниче Атанасије, невоље си
претрпео, и сталне нападе, али си се зато сада удостојио рајске хране,
међу житељима светих обитељи, и близу си дрвета живота непролазног;
Као победник си заслужено венцем украшен, оче блажени, и круном
небеског царства окићен, па блисташ духовном лепотом; зато се моли
Христу и од Христа богомудри оче измоли: да подари цркви једнодушност, мир и велику милост.
Слава, глас 6.
Певајмо сви о светитељу Христовом Атанасију, јер је он сво
Аријево учење уништио, а силу Свете Тројице је по целом свету
објавио, као једнога Бога али у Три Лица неразделива, и он њега моли
за нас све, који са вером славимо његов спомен.
И сада, празника
На стиховње из Триода.
Слава светога, глас 3.
Дело Германово.
Опет нам тече златоносни Нил, а нама долази имењак са бесмртношћу својим празником, и свечано дочекан, и натапа златоносним
водама токове бесмртности, и храну непропадања рађа, узвишеним
проповедањем Бога, и поучава да се клањамо сили неразделиве Тројице,
и излива науку богопознања, и напаја душе вернима, и моли се за душе
наше.
И сада, празника.
Тропар, глас 3.
Био си стуб Православља, подупирући Божанске догмате Цркве,
првосвештениче Атанасије, и Сина Једносуштног Оцу си проповедао,
посрамивши Арија. Оче свети, моли Христа Бога, да нам дарује велику
милост.
На јутрењи
Канон празника са ирмосем на 6, и светога на 6, чији је акростих:
Атанасије је похвала православља. Дело Деофаново. Глас 8.
Песма 1.
Ирмос: Колесницегонитеља фараоња погрузи..
Кочије си фараонове потопио, када си у давнини Мојсејев
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жезал чудотворним учинио, и знаком крста си море разделио, а
пешака и бегунца Израиља си спасао, зато је песму Богу певао.
Када приносим похвалу Атанасију, као да хвалим врлину, али Богу
изнад свега похвале приносим, јер од њега људи по заслузи врлина
добијају дарове, чега је овај свети постао живи узор и печат.
Богопознањем си био испуњен, и ангелским животом си сада јаче
од сунца обасјан, блажени и преподобни оче; Ти си сво знање наших
похвала превазишао, зато оче прими од нас, мада недостојних, похвале.
Мада те лишавамо већих Атанасије и достојних песама, Атанасије,
дужни смо да исплетемо песме у твој свети спомен и молимо те да нам
опростиш, и дарујеш кроз тебе неисцрпну благодат Духа.
Од младости си телесне страсти и прохтеве умртвио, јер си још у
младости мудрост стараца стекао, и жудњом за Премудрошћу си добро
сва чула обуздавао и њима управљао.
Богородичан: Ради нас си родила, Свенепорочна, Оваплоћенога, а од
пре бестелеснога, и боговладајућег Бога-Реч Очевога. О, похвало
девства, станиште чистоте, и храме очишћења, Богоневесто и Господарице целог света.
Песма 3.
Ирмос: Утверждеј в начаље небеса..
У почетку си утврдио небеса разумом, а земљу си на водама
основао; на камену заповести твојих Христе утврди и мене, јер
нема светијег од тебе једини Човекољубче.
Очистио си Атанасије и душу и срце од од сваке нечистоте, и
постао си достојан храм Божији, зато је пуноћа Тројице у теби
починула, свештенослужитељу даровити.
Твоју душу очишћену од страсти је као што хтеде, нашла благодат
Утешитеља, и у њој је јасно дејство показала, и тебе је оче, као велико
светило целом свету пружила.
Као јерарх си постао, светитељу, узор јерарсима, животом који је
био делима примеран, а наука твоја јасна и свима образац, мудри
светитељу, и твоја наука је одредила границе богословља.
Богородичан: Постала си узвишенија од херувима и серафима, јер си
само ти несместивог Бога у твоје неокаљанао тело примила, зато те сви
верни песмама славимо и величамо.
Кондак и иско празника.
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Затим
Сједален светога, глас 8.
Подобан: Премудрости..
Научио си, оче, речи премудрости и Аријеву лаж си оборио, а
целом свету си веру православну проповедао, и Христа као Очевог
Бога-Реч и Живот наш и заиста си га објавио као сапрестолног; Зато
црква једнодушно слави Тројицу јединосушну у Јединици Божанства,
богоносни Атанасије, а ти моли Христа Бога, да подари опроштај
грехова свима, који са љубављу славе спомен твој. (два пута)
Слава и сада, празника.
Песма 4.
Ирмос: Ти моја крјепост Господи, ти моја сила..
Ти си моја помоћ Господе, ти си моја сила, ти си мој Бог, ти
си моја радост; ниси оставио недра Очева а нас убоге си посетио,
зато ти са пророком Авакумом кличем: слава сили твојој Човекољубче.
Теби је сво живоносно надахнуће удахнуто са небеске висине, Дух
Христов који је најпре божански надахнуо и испунио у горници
ученике, а тебе је оче тринаестим апостолом учнио, да би православну
веру проповедао.
Жудњом за Богом веома загрејан ти си похитао на сабор, и пре
него што си јерарх постао, ти си у Никеји Јединосушног проповедао,
зато те је Христос за првојерарха цркве и њеног учитеља поставио.
Када ти је Атанасије, кормило цркве по Божијем промислу
уручено, ти си попут секире јеретичке душегубне хуле посекао, и њих
као трње искоренио, а семе вере си натопио и свето обрадио.
Твојим пламеним језиком су спаљени као сродни и Аријево
разделивање и Савелијево сливање, као превелика зла, и са неверјем
једнака, а са њима, о, Атнасије и сва јеретичка хулења.
Богородичан: Ради првога Адама ти си нови Адам из Дјеве постао, и
Спаситељ праматере и свих других, а место смрти прави живот
бесмртни, зато у тебе као Родитељку и Богородицу верујемо, и како
доликује те Пречиста славимо.
Песма 5.
Ирмос: Вскују мја отринул јеси..
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Зашто си ме удаљио од лица твога, Светлости незалазна, и
покрила ме је беднога нечувена тама? Ипак ме обрати и управи
путеве моје ка светлости заповести твојих, молим те.
Христос је говорио оче као кроз мелодичну свиралу твога језика,
којим си посрамио јерес начињену попут идола; залутале си упутио, и
ка правом Богу их Атанасије, обратио.
Све погубне јереси си изобличио, речима и списима, и сваку лаж
си изгнио твојим мудрим примерима из васељене, и објаснио си
непротиворечност православне вере.
Тебе је Атанасије као правог великог учитеља над мудрим
учитељима црква Христова истински признала, и међу апостоле те је
оче, убројала, јер си без грешке објаснио сваку реч вере.
Богородичан: Стекла си материнску смелост код твога Сина, Пречиста,
и по сродном промислу о нама не презри нас молимо те, јер само тебе
хришћани приводимо Владици ради милостивог очишћења.
Песма 6.
Ирмос: Очисти мја Спасе многа бо безаконија..
Очисти ме Спасе од многога безакоња мога, и из дубине зала
избави ме молим те, јер ка теби вапијем: услиши ме Боже спасења мога.
Аполинарије је постао сејач противног семена, приземног знања и
разума о Христовом оваплоћењу у Бого-Човека, али си га ти, блажени
оче, силно изобличио као неразумног и штетног.
Снага и глас твојих богонадахнутих речи је као глас грома, за уши
богоугодне, а несносна грмљавина за јеретике, и чија је лица поцрнео.
Свако се диви оче, твојим јасним и мудрим списима, и са љубављу
их прима, али ти си пророчки прозрео и будуће изданке јереси, које ће
се твоје науке одрећи.
Богородичан: Син јединородни, је невидив од пре настанка времена,
али је у наше време из тебе Богомати првенац постао, у видивом телу,
као Бог мога спасења.
Кондак, глас 2.
Подобан: Кровеј твојих..
Раширио си православно учење, исекавши трње јереси и умноживши семе вере благодаћу Духа, свети: Зато те славимо, Атанасије Велики.
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Икос:
Бистре потоке твоје науке си излио целом свету, и божанско учење,
и душе верних си напојио Атанасије, а носиоце јереси си потопио као
друге Египћане; нама си дао богонаписани закон вере православне: да
се клањамо Тројици у Једном Божанству и тако их славимо, а ти нас
њоме сачувај и избављај од невидивих противника, јер те славимо,
Атанасије.
Песма 7.
Ирмос: Божија снисхожденија огањ устидесја..
Некада се у Вавилону огањ застидео од Божијег силаска, зато
су деца у пећи радосно заиграла, и као у врту су весело певала:
благословен си Боже отаца наших.
Истослављеног са Оцем и са њиме сапрестолног Бога-Реч, ти си
као Јединородног Сина православно проповедао, јер си имењак, оче, са
бесмртности, и одмах си учио о Духу сапрестолном, јединосушном и
сапостојећем.
Гледајући тебе родитељ неверја, као светог учитеља проповедника
Трисунчане Светлости, који објављујеш веру православну чак до краја
света, подигао се да те протера.
Небројене тегобе си поднео оче, блажени, и подвиге због праве
вере, али си и венце светле примио, јер си био као дијамант пред
онима који су те тукли, и као магнет си све верне себи привлачио.
Неправославне догмате си, као туђе, из цркве Христове изагнао, а
проповедао си Тројицу по Ипостасима али и као Божанску Јединицу, и
њој си појао: благословен је Бога отаца наших.
Богородичан: Само је из тебе Неискусобрачна у времену Надвремени
настао, који је најпре бестелесни Бог-Реч, али је тело примио, а ти си
га Дјево родила, док ми њему сложно певамо и кличемо: благословен
је Бога отаца наших.
Песма 8.
Ирмос: Седмерицеју пешч халдејскиј мучитељ..
Седам пута је халдејски мучитељ махнито ужарио пећ, против
побожних младића, а они видећи да су јачом силом спасени,
Творцу и Избавитељу појаху: Децо благословите, свештеници му
певајте, а људи га величајте у све векове.
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Међу светитељима си украс православља, Атанасије, и кула светиља, тврђава цркве, бранитељ вере Тројичне, златна труба богословља,
монашког живота познати законодавац, са нама славиш, а свештенство
учиш да приводе верни народ Христу у све векове.
Заиста си са бесмртношћу имењак, а делима си поуке превазишао,
и јављањем твога живота си их надјачао, јер си у обојем до краја ишао,
зато си трајним врлинама заблистао, и бесмртни спомен заувек стекао.
Ти си показао најсветлије архијерејство, као богоугодни зналац
небеских тајни, и својим храбрим страдањем, а твојим прогонством
због слављења Тројице, ти си лажну науку изагнао, јер си проповедао
кличући: Оцу се клањајте, Сина благосиљајте а Духу певајте у све
векове.
Богородичан: Постала си станиште незалазне Светлости, Пречиста, а
он је светлост свима у тами и сенки постао, и цео свет је просветлио,
благодаћу бого-познања, зато му верни непрестано певајмо у све векове.
Песма 9.
Имрос: Ужасесја о сем небо..
Зачудило се небо и задивише се сви крајеви земље, када се
Бог јавио људима у телу, и твоје тело је постало шире од небеса;
зато тебе Богородицу и војске ангела и људи величају.
Својим животом си заблистао, оче, као муња, а твоја наука се као
грмљавина свуда раширила, и као сунце је све обасјало, јер си са неба
имао надахнуће Истином; зато твој гроб није однео у заборав твој
спомен, Атанасије, него нас на тебе увек подсећања.
Светлошћу Трисунчаном и Трисјајном сада јасно блисташ, а твојим
прослављачима си као сјај зоре, и постао си као огледало које са
небеса сунцем блиста, и ти си блажени узданица нама недостојнима,
и за мало и за велико наше молење.
Кроз песму те усрдно молимо: да се молиш за цркву, да крстом подариш победе православном народу, и подариш снагу вери православној
над јересима и противницима, а нама спасење и целом свету мир,
молимо те Атанасије на твој празник.
Богородичан: Ти си свима хришћанима заступница, Богомати и Дјево
Свенепорочна, јер си милостива, зато избави од невоља и искушења
напаћене слуге твоје, па исцели болесне од тешких бољки и напаћене
ранама исцели.
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Светилен
Подобан: Свјете неизменниј..
Постао си као река златоносна, која богопознањем залива, и био си
служитељ Тројице, и украс архијерејима, јер си Аријево учење разорио
Атанасије, твојом науком.
Скава, други
Подобан: Небо звјездами..
Опевајмо у похвалама славу архијереја, васпитаника Египта, и
украс бесмртни, великог Атанасија, као победника над Аријем, и
заштитника вернима.
И сада, празника.
На хвалитним стихире на 4, глас 4.
Подобан: Јако добља..
Твојим огњеним богословљем блажени, ти си сваку сасушену
јеретичку науку спалио, и војску злобних и непокорних Богу си у
дубину вере потопио, преподобни Атанасије, а твојом науком се сваког
дана црква верних украшава, и громогласно те прославља. (два пута)
Из цркве Христове си, премудри оче, духовне вукове одагнао, твојом
науком као палицом, и њу си од вукова оградио, твојим учењем као
тврђавом, и пред Христа си је чврсту и непоколебиву извео, зато га
моли, да избави од пропасти и невоља, све који са вером служе твој
свети спомен.
Светлошћу твојих светих речи, оче преподобни, сва је црква
украшена, и окићена правом вером и дивним врлинама, зато како
доликује прославља твој свеопшти спомен, Атанасије, јер ти си слава
свештеника, и светли и велики проповедник вере, и бранитељ вере у
Тројицу.
Слава, глас тај исти (4.)
Дело патријарха Германа.
Као велика црквена труба Истине, данас многострадални Атанасије,
свечано позива на своју похвалу цео свет, зато га сви верни на овај
празник, као доброг пастира сретнимо, и светим песмама његова дела
прославимо, да би његовим молитвама примили од Христа Бога велику
милост.
И сада, празника.
На стиховње, празника.
Слава, глас 3.
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Похвалимо побожно Атанасија, као велики украс јерараха, и непобедивог предстојника, јер он је силом Духа Пресветог војске јеретика
сасекао, а победу православља је по целом свету пронео, побожно је
објаснио тајну јединства Тројице, одвојених лица, а ипак састављену,
без мешања, у једно истоветно Биће, и као херувим богословећи моли
се увек за душе наше.
И сада, празника.
На литургији
Блажена празника, песма по реду, и светога песма 3.
Прокимен, глас 7: Часна је пред Господем смрт, преподобних његових.
(Пс.115,6)
Стих: Шта ћу узвратити Господу за све што ми је дао? (Пс.115,3)
Апостол Јеврејима, зачало 318.
Алилуја, глас 2: Свештеници твоји обући ће се у правду, и преподобни
твоји обрадоваће се. (Пс.131,9)
Стих: Ради Давида слуге твога не одврати лица од помазаника твога.
(Пс.131,10)
Еванђеље по Матеју, зачало 11.
Причастен: У вечни спомен биће праведник, жалосне се вести неће
бојати. (Пс.111,5-6)
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Месец мај 3. дан
Спомен светих мученика Тимотеја и Мавре
На Господи воззвах.., стихире мученицима, глас 4.
Подобан: Јако добља..
Са вером се данас окупимо, сви који мученике славимо, да сложно
похвалимо Мавру и Тимотеја, храбре међу мученицима и много
пострадале, да су чак и мучитеља заморили, али су Христа заволели, а
овај свет презрели, и духовног Сиона достојни житељи постали.
Везиван си, очију ископаних, и уши су ти провртене, и на точку
мучење са каменом тешким поднео си Тимотеје, али си противника
победио, и у свету славу си узнесен, славни, зато тебе са вером
окупљени кроз молитву хвалимо, јер си слава мученика и похвала.
Својим сјајем великим ти си противника помрачила, јер си у
чистоти пострадала, Мавро славна, и узаврели котао и одсецање прстију
и паљење жеравицом и вишедневно распеће си претрпела, али си у
божански одмор прешла, где се хорови мученика свагда радују.
Слава и сада, празника
Тропар, глас 4.
Мученици твоји Господе, кроз страдање примили су непропадиве
венце од тебе Бога нашега, имајући силу твоју мучитеље оборише и
немоћну дрскост демонима сломише. Ради молитава мученика спаси
душе наше.
На јутрењи
Канон чији је акростих: Славим патње Тимотеја и Мавре. Дело
Јосифово. Глас 6.
Песма 1.
Ирмос: Јако по суху пјешешествова Израиљ..
Као по сувом пешачио је Израиљ по бездану босоног, и видео
свога прогонитеља фараона како се утапа, зато је победничку
песму Богу певао и кликтао.
Свети народе, свето прославимо светих страдалника свето и часно
страдање, да би се њиним молитвама избавили од невоља.
Похитали сте да свете и доличне венце од Христа примите, и
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радије да умрете него ли да живите, храбри мученици, зато сте ране
претрпели али сте зато и славу стекли.
Нисте се уплашили од телесних патњи, нити су вас муке застрашиле, ни огањ гонитеља, страдалници и мученици, него сте Христа
пред судом проповедали.
Богородичан: Увек постојећи Бог-Реч, од твога чистог тела је Биће
примио, као наш Добротвор, и од пропасти нас је, Пречиста Дјево,
избавио, зато верни тебе увек славимо.
Песма 3.
Ирмос: Њест свјат..
Нема светог као што си ти Господе Боже мој, подигни снагу
твојих верних Благи, и утврди нас на камену вере у тебе.
Божанске књиге си народу свето читао, и срца им просвећивао,
Тимотеје војниче Христов, а на мучење си часно и радосно пошао.
Жудњом за Богом си душу разгорео, мучениче, и смело си отишао
у огањ мука, али те је, блажени светитељу, Христова божанска роса
расхладила.
Срце твоје си надањем на Бога просветлио, мучениче, зато ниси
осећао муке од страшног и усијаног жељеза, славни Тимотеје.
Богородичан: По природи нестрадалан, Син твој Дјево, од твоје
пречисте крви је тело примио, и страдањем на крсту је мене од страсти
избавио.
Кондак, глас 4.
Подобан: Вознесијсја..
Многоврсне сте ране претрпели и венце од Бога примили, зато се
молите Господу за нас, који ваш свети спомен славимо, превелики
Тимотеје и преславна Мавро, да свако место и народ сачува у миру, јер
он је вернима утврђење.
Сједален, глас 1.
Подобан: Гроб твој..
Славећи Бога, Тимотеј храбри и славна Мавра, су обману помрачили, али су сваку муку претрпели, и јаче од сучаних зрака су заблистали, и суграђани ангела су постали, зато их са вером прославимо.
Слава и сада, празника.
Песма 4.
Ирмос: Христос моја сила Бог и Господ..
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Христос је моја сила Бог и Господ, тако света Црква побожно
пева и кличе, јасно учећи и Господа празнујући.
Велику сте славу пожелели и ње сте се и удостојили, јер сте деца
божанские светлости постали, великомученици Христови, и сада сте у
истом низу као и ангели.
У војске светих си убројан, јер си пажљиво слушао Божије
заповести, али си зато храбро поднео провртање кроз уши, Тимотеје
славни.
Безумници су те на дрво крста разапели, и још ти камен о главу
окачили, Тимотеје славни, али ти је Христос снаге дао, па си храбрим
страдањем украшен постао.
Пролазно и нестално сте, блажени мученици презрели, као нешто
што пролази, а сами себе сте на муке предали, зато сте од века
спремљена добра примили.
Богородичан: Станиште си Чистоте, и дом Владике свих, и свих
пророка испуњење, Богообрадована и Пречиста, зато се смилуј на све
који те славе.
Песма 5.
Ирмос: Божијим свјетом твојим Блаже..
Твојом божанском светлошћу обасјај нам душе Благи, јер те од
јутра са љубављу молимо, да те познамо Речи Божија као истинитог Бога, који нас из мрака греховног призива.
Светле поуке твога супруга си, Мавро, радосно послушала, и мрак
неверја си одбацила, а постала си и сама светлост кроз муке,
богоблажена.
Светим Духом си себе света Мавро наоружала, за борбу против
Лажљивога, и радосно си пред њега изашла и победила га, и венце
победе си, мученице, примила.
Мада су јој прсти на рукама посечени, ова света је тебе јединога
Господа Исуса исповедала, који си руком саздао човека, и зато је
неправедне и жестоке муке претрпела.
Богородичан: Буру прохтева, страсних жеља и олују искушења, утишај
ми Дјево богорадована, и спаси ме, јер о твојој величини певам.
Песма 6.
Ирмос: Житејскоје море..
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Гледајући море живота узбуркано буром искушења, тихом
пристаништу твоме притекох Многомилостиви и вапијем ти:
избави из пропасти живот мој.
Свети мученици су на крилима крста душама полетели, и пучину
искушења су без повреде и са вером савладали, па су у Божијем
пристаништу починули.
У узаврели казан су тебе, која си Христа исповедила, бацили
неверници, али ти си Мавро неповређена остала, јер си росом Духа
расхлађена.
Када сте везивани мученици, ви сте везане од врага храбро
ослободили, и љубављу ка Христу сте им душе чврсто привезали, а тела
својих сте се одрекли, мученици увек слављени.
Богородичан: Свеблага Владичице, која си благога Бога телом родила,
помилуј моје срце напаћено страстима, да бих те са вером и љубављу
величао.
Кондак и икос празника.
Песма 7.
Ирмос: Росодатељну убо пешч содјела..
Росоносном је учинио ангел пећ преподобним дечацима, а
Халдејце је спалила наредба Божија, и нагнала мучитеља да поји:
Благословен си Боже отаца наших.
Није осећала ова славна, паљење са свих страна свећама, јер је
огањ љубави ка Христу у срцу носила, и њему је усрдно кликтала:
благословен си Боже отаца наших.
Сан си са очију као зло Тимотеје одбацио, и мада си ослепење
претрпео, ти си ипак Христа очима срца свога гледао, и певао:
благословен си Боже отаца наших.
Све доле на земљи су свети мученици презрели, и зато су вишње
станиште на небесима наследили, стога су светим песмама опевани и
са нама непрестано певају: благословен си Боже отаца наших.
Богородичан: Најопеванија Дјево, ти си најопеванијег Бога родила,
зато твоје певаче учини у заједници светлости, и твојим молитвама
избави их пакла и огња, и сваког вражијег насртаја.
Песма 8.
Ирмос: Из пламене преподобним росу..
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Из пламена си преподобнима росу излио, и жртву праведнога
си водом запалио, и све чиниш Христе само ако хоћеш, зато те
величамо у све векове.
Сачували сте законе Сведржитеља, а сили безаконих се нисте
покорили, и част злим демонима нисте принели, храбри мученици, и
Господњи наследници.
У браку светом сједињени, лаки јарам Господњи сте мученици
заједно на вратове узели, и у стадо мученика сте убројани.
На дрвету крста сте, храбри мученици, много дана страдали, и на
свето страдање, Пострадалог својом вољом и нас ради, сте се угледали,
кога величамо у све векове.
Ви светитељи сте заиста сурову смрт, кроз патње распећа претрпели, зато сте се у живот без патњи преселили, певајући Христу у све
векове.
Богородичан: Украшена си Дјево рођењем предивног добротом Христа
и Господа, који божанским сјајем верне обасјава, а ми га величамо у
све векове.
Песма 9.
Ирмос: Бога человјеком..
Људима је немогуће Бога видети, јер на њега несму ни
ангелски чинови гледати, а тобом се Свечиста јавио људима Реч
оваплоћена, њега величамо а тебе блаженом зовемо.
Удостојени сте, најхваљенији, да видите славу Онога који се из
милосрђа унизио, јер сте његове заповести сачували, и заједничари
његових страдања постали, зато смо се окупили да би вас побожно
прославили.
По сатима сте, светитељи, једнако дан и ноћ били разапети, као и
Онај који је из милосрђа на крст отишао; њега сте као Владара над
свима исповедили, и у руке његове сте душе ваше предали.
Војске ангела, чете блажених пророка, апостола, препо-добних и
мученика, окупили су се при вашем уснућу, а Господар свих вас је,
мученици, као Преблаг, венцима победе овенчао.
Нама, који вас са љубављу славимо, и ваш свети празник служимо,
храбри страдалници Христови, измолите опроштај грехова и поправак
живота, и избављење од свих зала.
Богородичан: Богообрадована Дјево међу женама, обасјај ме, молим те,
твојим сјајем, и вечнога огња избави ме, да бих те величао и славио,
и да бих, како доликује, о твојој величини певао.
20

DAN 2.

Месец мај 4. дан
Спомен свете преподобномученице Пелагије
На Господи воззвах.., стихире глас 2.
Подобан: Јегда от древа..
Кад си, вољом Божијом, Божију науку спознала, ти си славна и
блажена, ти си као земља родна семе разумно у бразде свога срца
примила, и заиста си стоструки клас уродила, свима који те са вером
славе, мученице Пелагијо.
Једино си за небеском лепотом Христовом жудела, и зато си све
лепоте овог света занемарила, и ка увек живом извору светог крштења
си похитала, и њиме се испунила, и жеђу за страдањем се одмах
запалила, зато си у веома ужарени суд усрдно пошла, и светог краја
живота се удостојила.
Девојко одабрана и чиста, ти си Рођеноме из неискусобрачне
постала невеста, и одмах си чистотом срца презрела, славна светитељко, земнога женика, и земну богаташку одећу, али си зато вечну славу
и одећу нетрулежну, мученице Пелагијо, сада примила.
Слава и сада, празника
Тропар, глас 4.
Као јагње твоје Исусе Пелагија зове силним гласом: „тебе Жениче
мој волим и тражећи тебе страдам, и распињем се и сахрањујем у
твоме крштењу, и страдам ради тебе, да бих царствовала са тобом, и
умирем за тебе да бих са тобом живела, прими ме као чисту жртву са
љубављу жртвовану за тебе“. Њеним молитвама као Милостив спаси
душе наше.
На јутрењи
Канон. Његов акростих је: Искрено плетем Пелагији похвалу.
Глас 4.
Песма 1.
Ирмос: Морја чермнују пучину..
Крсним знаком Мојсејевим рукама, прешао је у давнини
Израиљ пучину Црвеног Мора, пешке и неовлажених ногу, и
Амаликову силу је на исти начин у пустињи победио.
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Док пливам преко пучине твојих чудеса, ти ми подари хлад
духовни, прехвална мученице Христова Пелагијо, и ка тихом пристаништу, на твоју похвалу, упути ме.
Из младости си себе мудро Творцу твоме светитељко предала, а
љубав трулежну си одбацила, свеславна Пелагијо, и храбро си страдање,
уз помоћ Божију, поднела.
Желећи да примиш бању светог крштења, ти си јерарха Христовог
пронашла, и притекла му Пелагијо славна, и сјединила се са Христом,
и светлошћу божанском се, мученице, испунила.
Богородичан: Од свих светих ти си Дјево чистија, јер си Светијег од
свих светих на рукама носила, који својом божанском силом држи цео
свет.
Песма 3.
Ирмос: Веселитсја о тебје церков..
Због тебе се Христе црква твоја радује и кличе: ти си моја
снага Господе, и уточиште и поуздање.
Као добра земља, примила си духовно семе, часна мученице
Христова, и то си богато умножила. (два пута)
Стремила си као изабрана, ка Владици и Богу, и њему си похитала,
укрепљена богопознањем, славна мученице Христова.
Богородичан: Подигла си, Пречиста, мој пропали лик, јер си родила
Узрочника надприродног васкрсења.
Кондак светој, глас 3
Подобан: Дјева днес..
Презревши пропадљиво, Небеских блага причасница си постала,
венац страдања ради Владике Христа си примила, на дар Му приневши
потоке крв, Пелагија свеславна. Зато моли Господа, да избави од беда
све нас, који поштујемо твоју успомену.
Затим
Сједален, глас 1.
Подобан: Гроб твој Споасе..
Душу си разгорела љубављу ка Христу, и тако си јуначки пошла у
пећ усијану, богомудра Пелагијо, и постала си мирисна жртва за твога
Владику, зато данас твој свети спомен славимо, и о теби певмо.
Слава и сада, празника.
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Песма 4.
Ирмос: Вознесена тја видјевши церков..
Када те је видела црква на крсту подигнутог, и да сунце стаде
у току своме, тада ти је достојно кликтала: слава сили твојој
Господе.
У бањи обновљења си плашт Господа и Владике оденула, преславна, а сваку светску и скупоцену одећу си скинула, мученице
Пелагијо свечасна.
За тебе су земне лепоте потамниле, јер си желела небеске лепоте,
страдалнице, и зато си као на крилима Христу кликтала и говорила:
слава сили твојој Господе.
Нечисту веру идолску си оставила, и ка Христу си Пелагијо, мудра
мученице и свеславна, притекла, а идолску си сваку обману одбацила,
девојко богоугодна.
Богородичан: Ти си Дјево неискусобрачно родила и после прода си
опет девствена остала, зато ти са вером несумњивом и неућутним
песмама кличемо „Радуј се Владичице“.
Песма 5.
Ирмос: Ти Господи мој свјет в мир..
Ти си, Господе мој, као светлост у свет дошао, ти си света
Светлости из мрачног незнања обратио све, који ти са вером
певају.
Господњим крстом и благодаћу укрепљена, успела си да порушиш
демонску свирепост, Пелагијо прехвална. (два пута)
Сада се заиста радујеш, у јединству са твојим Жеником, кроз муке,
преславна, а светиљка твоја је твоје девство сачувано.
Богородичан: Господ се у тебе Богомати уселио, и људе је обновио,
који су у пропали у погибао, обманом змијином.
Песма 6.
Ирмос: Пожру ти со гласом..
Црква ти Господе приноси као жртву песме похвале и пева ти,
јер је од демонске крви очишћена, крвљу изливеном из ребара
твојих, по твојој милости.
Кроз веру си постала невеста Христова, и на мукама си трку
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завршила, а твога Женика си призивала, и у његовом тихом пристаништу си се укотвила. (два пута)
Твојој глави је исплетен прекрасан венац правде, богомудра и
овенчана мученице Пелагијо, јер си веру до краја непорочно сачувала.
Богородичан: На почетку је злобна змија отров у уши Еве излила, а ти
си једина, Богомати, тај отров уклонила, јер си Губитеља те змије
родила.
Кондак и икос празника.
Песма 7.
Ирмос: В пешчи авраамстији отроци персидстјеј..
У пећи персијској Аврамова деца, побожном љубављу више
него ли пламеном запаљени беху, и овако кликтаху: нека си
благословен у храму славе твоје Господе.
Као у пећи је, мученице, у теби била сакривена распаљена
божанска љубав Христова, зато си трпећи огањ кликтала: благословен
си у храму славе твоје Господе. (два пута)
Онај Који небо у облаке одева, славна мученице, тебе обнажену је
обасјао одећом обожења, па си кликтала: благословен си у храму славе
твоје Господе.
Богородичан: Радуј се Вишњег Бога освештано и божанско станиште,
јер се тобом, Богородице, даде радост свима који кличу: благословена
си ти међу женама, Свенепорочна Владичице.
Песма 8.
Ирмос: Руцје распростер Даниил..
Данило је руке своје раширио, и у јами чељусти лавова
затворио, силу огња је угасио, а врлином се опасао, и са побожном
и умилном децом певао: благословите сва дела господња Господа.
Као мученица и веома искрена Христова и прехвална невеста, ти
си његову силу благословила која све богопознањем поучава, и у веру
си људе привукла, који певају: благословите сва дела господња Господа.
(два пута)
Као невеста Христова, ти си све мучитељеве намере осујетила, јер
си пучину премудроти стекла, Пелагијо свечасна, и са три се венца
мученице украсила, певајући: благословите сва дела господња Господа.
Богородичан: Из тебе Свенепорочна и из беспочетног Оца,
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исповедамо, верни, Сина, и Духа Светога, и говоримо: оваплотио се
сабеспочетна и јединородна Реч Очева и са Божанским Духом, зато
кличемо: благословите сва дела господња Господа.
Песма 9.
Ирмос: Камен нерукосјечниј..
Као угаони камен несечен руком, тако се Христос од тебе
Дјево, као од несечене горе одсекао, да сједини раздвојене природе,
зато се веселимо и тебе Богородице величамо.
Не могу се речима исказати похвале теби, Пелагијо, јер изливаш
море чудеса, а све силом и благодаћу твога Женика, зато га моли сада,
да спасе све који ти певају.
Стојећи пред судијом, невесто и овенчана меченице Пелагијо,
удостојила си се да изађеш пред Онога за киме си жудела највише, и
примила си храну вечног блаженства.
Умоли богомудра мученице Пелагијо, твога небеског Женика, да
подари мир целом свету, а цркву да сачува од невоља, и да све који ти
певају обасја благодаћу.
Богородичан: Мимо природе си постала и Мати и Дјева, Богородитељко, јер си зачела оваплоћеног Очевог Бога-Реч и родила га; ми се
сада њиме спасавамо, зато тебе Богородице величамо.
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Месец мај 5. дан
Спомен свете и славне мученице Ирине
На Господи воззвах.., стихире глас 1.
Подобан: Всехвални мученици..
Свечано одевена у плашт румен од твоје крви, си светитељко
похитала, ка Цару и Творцу свега и Господу, за киме си жудела; од њега
си венац победе примила, а са њиме и сада царујеш као девојка и
мученица, светитељко много страдална.
Огањ којим си паљена си истрпела, прехвална, и кидање тела, јер
си се награди небеској надала, свечасна, коју је сам Исус спремио за
оне који га воле, и њега усрдно желе, као најлепшег Женика душама.
У блаженству љубави Христове, омрзла си назови богове неверника и бездушне кипове, Ирино славна, и постала си као кула
богопознања, јер си се пред свима подигла, мада пострадала, и живот
си завршила, а веру неокаљану си сачувала.
Слава и сада, празника.
Тропар, глас 4.
Као јагње твоје Исусе Ирина зове силним гласом: „тебе Жениче
мој волим и тражећи тебе страдам, и распињем се и сахрањујем у
твоме крштењу, и страдам ради тебе, да бих царствовала са тобом, и
умирем за тебе да бих са тобом живела, прими ме као чисту жртву са
љубављу жртвовану за тебе“. Њеним молитвама као Милостив спаси
душе наше.
На јутрењи
Канон. Његов акростих је: Заклони ме мученице Ирино,
твојим молитвама. Глас 4.
Песма 1.
Ирмос: Воспоју тебје Господ Боже мој..
Певаћу теби Господе Боже мој, јер си извео народ из
египатског ропства, а потопио си кола и силу фараонову.
Ти си Христе венац ове страдалнице, њеним молитвама даруј мир
целом свету и славу неувелу онима који ти певају.
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Блистајући сјајем девства, и украшена лепотом кроз своје муке, ти
Ирино знаменита, стојиш пред твојим Жеником.
Моли твога Женика, Ирино богомудра, да буде милостив према
својим црквама, и да подари опроштај грехова свима који те славе.
Богородичан: Бога-Реч који је телесан постао као и ми, родила си
Пресвета Дјево неизрециво, и неописиво и надразумно.
Песма 3.
Ирмос: Лук силних изнеможе..
Лук насилника је изнемогао а немоћни су се опасали силом, и
зато се утврдило у Господу срце моје.
Онога који се као Миро излио целом и свету замирисао, ти си га
славила и благодатно си примила, надајући му се и желећи га,
светитељко славна.
Бог ти је био помоћник у твојим подвизима и штитио те, светитељко храбра, зато си овенчана мучитеља победила.
Стамена кула врлина, и станиште побожности и храбрости, и
целомудија боравиште, беше ова свехвална.
Богородичан: Ходећи до тебе, смрт је ту стала, јер је налетела на Рођенога из тебе, Свенепорочна, зато тебе називамо као почетак бесмртности.
Кондак, глас 4.
Подобан: јавилсја јеси..
Добротом дјевства украшена, света дјево Ирина, била си предивна
у страдању своме, и крвљу твојом истеченом обливена срушила си
обману безбожништва. Зато си примила победничке почасти из руке
Створитеља твога.
Сједален, глас 8.
Подобан: Воскресал јеси..
Стекла си велики мир, мученице, када си ослобођена од тела,
после многих страдања, а Женик те је радосно примио горе на
небесима, сву просветљену и блиставу кроз срадање, и радосну те је
увео у небеску палату.
Слава и сада, празника.
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Песма 4.
Ирмос: Твојего на земљи јављенија, Христе Боже..
Пророк је проповедао о твоме доласку Христе Боже, и о твоме
јављању на земљи, и радосно кликташе: слава сили твојој Господе.
Госпд који је теби мир подарио, мученице са миром имењакињо,
видевши те храброг срца, ради мира ти је помогао, и снагом те
испунио.
Снагом и усрђем си превазишла женску немоћ, мученице преблажена, и одлучно си изобличила слуге идолске обмане.
Свето трпљење си показала, и дрске мучитеље си смело победила,
јер си твоме Женику кликтала: слава сили твојој, Господе!
Владику си, богомудра светитељко, неућутно и молитвено опевала
песмама, и ка њему си притекла, па гледаш славу неизрециву.
Богородичан: Радосним и веселим песмама, Пречиста, теби певамо јер
смо тобом спасени, и кличемо: радуј се Дјево Свечиста, радуј се Богородице свеопевана.
Песма 5.
Ирмос: Просвешченије твоје Господи, низпосли нам..
Просветлење твоје Господе низпошаљи нам, и од магле
сагрешења разреши нас Благи, и твој мир нам подари.
Храбрим срцем си, мученице славна, Христа Бога свих јасно исповедала, а речима одлучним си, страдалнице, противни-ка посрамила.
Желела си да се угледаш на Христова страдања, и за њим си,
мученице блажена, усрдно следовала, и као Владика си у подвигу
пострадала.
Чете мученика, си мученице славна, привела Христу, твојом
мудрошћу и богословљем, и њих си свето научила речима вере.
Богородичан: Спознали смо тајну зачећа у теби, и свето и неизрециво
Рођеног из тебе Дјево, и зато ти сада, Богородице свеопевана, побожно
певамо.
Песма 6.
Ирмос: Возопи прообразуја погребеније..
Као праослика твога тридневног погреба, тако се пророк Јона
у киту молио, и теби је вапио: Избави ме из пропасти, Исусе Царе
вишњих сила.
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Исправила си пропаст праматере Еве, страдалнице, јер си силу
демона оборила, и божанском благодаћу си његове намере победила.
Стекавши снагу воље, Ирино, ти си се храброг срца мучитељима
успротивила, и венцем победе се од Христа Бога овенчала.
Крвљу и страдањем си, мученице, своју природу светлом и лепом
начинила, јер си подвиге храбро и смело поднела, девојко честита.
Богородичан: Боговидац је најавио тајну рађања из тебе, када је видео
купину која гори а не сагорева, Богородице Пречиста, Увекдјево.
Кондак и икос празника.
Песма 7.
Ирмос: Аврамстии иногда в Вавилоње отроци..
У давнини Аврамови потомци у Вавилону, пламен пећи надвладаше, и у песми овако певаху: благословен си Боже отаца
наших.
Овенчана стојиш, мученице, пред престолем твога Владике, зато
сачувај све који са вером кличу: благословен си Боже отаца наших.
Радсти у небеским насељима си удостојена мученице, Ирино
дична, и кличеш: благословен си Боже отаца наших.
Желећи да стекнеш красоту небеског Женика, ти си Ирино патње
и муке претрпела, кличући: благословен си Боже отаца наших.
Богородичан: Следујући речима твојих уста, са вером те називамо Блаженом, и кличемо Рођеноме из тебе: благословен си Боже отаца наших.
Песма 8.
Имос: Отроки благочестивија в пешчи..
Побожну децу у пећи, спасао је Рођени од Дјеве, то бејаше тада
праслика, а сада стварност, и сву васељену позива да ти пева:
Господа појте дела и величајте га у све векове.
Храбро си пострадала Ирино блажена, али си и мучитеља
савладала, имајући помоћ непобедиву, и од Владике твога силу, који ти
је помогао; зато си кликтала: Господа појте и величајте га у све векове.
Младалачком љубављу коснута, ти си за небеским Жеником
следовала, и његова страдања и ране си на своме телу понела, али си
кликтала: Господа појте дела и величајте га у све векове.
Твојим трпљењем мука, Ирино славна и овенчана, исмејала си
надање сујетнога и безбожнога и са вером си певала: Господа појте
дела и величајте га у све векове.
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Богородичан: Премудост Божија и Творац свих, се у твоје тело,
Богомати, уселио, и разумним и духовним га храмом учинио, и цео свет
је спасао, који кличе: Господа појте дела и величајте га у све векове.
Песма 9.
Ирмос: Ева убо недугом..
Непослушна Ева је клетву и болест уселила, а ти си Дјево
Богородице, Изданком твога тела целом свету благослов процвала,
зато те сви величамо.
Уз твога жељенога Женика радујеш се на небесима, честита
девојко, зато измоли Ирино мир целом свету, и опроштај грехова свима,
који са вером славе светли и свети спомен твој.
У небеску палату те је Христос као муденицу и девствену уселио,
где се са девојкама и војскама мученика радујеш, Ирино, овенчана и
свехвална, зато те сви славимо.
Отворио ти је двери небеске и примио твоју непорочну душу Онај
који над свима царује, и Творац правде, Ирино, имењакињо са Божијим
миром, зато те сви славимо.
Богородичан: Најнепорочнија, ти имаш непостидну смелост код Сина
твога, зато га умоли, да ниспошаље целом свету миран живот, а свима
црквама једнодушност, да те сви величамо.
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Месец мај 6. дан
Спомен светог и праведног Јова, многострадалног;
Спомен преноса моштију Светог Саве српског
(његова служба писана иза службе светог Јова)
На Господи воззвах.., стихире, глас 4.
Подобан: Дал јеси знаменије..
Праведан и незлобив, истинит, непорочан и веран био си, и од
сваког злог дела си се Јове клонио, уистину си био познат блажени као
украшен врлинама, и сјајем побожности, зато тебе славимо, и твој
свети спомен данас радосно празнујемо.
Богат вером и њоме као плаштом скупоценим украшен, непорочни
Јове, милостив си био и праведан, и тако од Бога крунисан, јер си над
страстима које трулежним царевао, зато си у царство духовно прешао,
да стојиш пред Царем вечним, светитељу славни.
Похвалимо Јова, непобедивог у искушењима, и у ранама свога тела,
јер смо сви чули за њега, као кулу непоколебиву и храбри браник, који
је духовним размишљањем поломио ђаволову жаоку, и постао утврђење
свето, богомудро, и побожно, и непорочан Господњи угодник.
Слава и сада, празника.
Тропар, глас 1.
Видевши богатство врлина Јовових, мишљаше ђаво да их отме од
праведника, и раскида тело његово, али му ризницу духа не украде:
пронађе наоружану душу непорочног Јова а мене обнаживши, пороби.
Пре него дође мој крај, избави ме лукавога, Спасе, и спаси ме.
На јутрењи
Канон, чији је акростих (без богородичиних): Достојно ћу да опевам
многострадалног Јова. Глас 4.
Песма 1.
Ирмос: Лици Израитељстији невлажними..
Кад је народ Израиљски сувим ногама преко Црвеног Мора
прешао, и мокру дубину прогнао, а тристо коњаника подављених
у њој видео, са весељем је певао: појим Богу нашем, јер се прославио.
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Духовним очима гледајући, Христова црква прославља овога
чврстога као дијамант, и украшенога венцем трпљења, и радосно кличе:
певајмо Богу нашем јер се прославио.
Ни језик мудраца, ни разум човеков, не могу успети да те похвале,
јер је језик Нествореног тебе, побожни Јове, истинитим и непорочним
назвао, ипак сложно кличемо: певајмо Богу нашем јер се прославио.
Варалица видећи те ограђеног богатством, креће и тражи да те
победи као праведника, али је силовито разоружан, и поражен се у
намери распао, јер си ти трпео и кликтао: певајмо Богу нашем јер се
прославио.
Богородичан: Хорови пророка о теби певају, Пречиста, и мноштво
бестелесних те славе, јер гледају како је Створитељ свих из твога тела
неизрециво дошао, и њему неућутно певају: певајмо Богу нашем јер се
прославио.
Песма 3.
Ирмос: Лук силних изнеможе..
Лук насилника је изнемогао а немоћни су се опасали силом, и
зато се утврдило у Господу срце моје.
Остао си непоколебиве воље, чак и када си лишен вољене деце и
богатства, али си кликтао: благословено је Име мога Господа.
Остао си врлински, и у богатству и сиротињи, јер си кроз искушења у обе прилике седмоструко каљен и постао си као злато.
Творац злобе је наговарао и твоју жену, као и родоначелника људи,
али те није преварио, мада се у својој намери прекомерно хвалисао.
Богородичан: Радуј се Мати неискусобрачна, јер си Бога-Реч у тел
своје примила и њега оваплоћенога родила, као Бога али и Човека.
Кондак, глас 8.
Подобан: Јако начатки..
Јова непорочног и чистог, прославимо сви, као високи стуб и
непобедивог душом за подвале врага, и са вером га похвалимо, јер је
велики угодник Христов, и њега усрдно молимо, да се спасу од невоља
душе наше.
Сједален глас 3: Красотје дјевства
Похвалимо са вером сви Јова непорочнога и чистога, као великог
Христовог угодника, душом као кула високога, од замки демона
непобеђенога, јер се усрдно моли за спасење душа наших од невоља.
Слава и сада, празника.
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Песма 4.
Ирмос: Услишах славноје смотреније твоје Хрите Боже..
Чуо сам за твој славни промисао, Христе Боже, јер си зато
рођен од Дјеве, да од лажи избавиш све који кличу: слава сили
твојој Господе.
Велики пример и стуб духовности и врлина, је нама непорочни Јов
постао, а ти Господе учини да се на њега угледамо, јер ти кличемо:
слава сили твојој Господе.
Твоје патње и трпљење, и страдање у гноју незлобиве душе, исцелење
је од Едемског преступа, преблажени Јове.
Са вером размишљајући, Јов је овако певао: добра смо примили од
Господа, а зло зар нећемо храбро отрпети? За све слава сили твојој Господе.
Богородичан: Неискусобрачна Богоневесто, која си Спаса телом
родила, теби певамо, најславнија, и теби овако неућутно кличемо: Радуј
се заступнице твојих слуга.
Песма 5.
Ирмос: Возсијавиј свјет и просвјетивиј..
Ти си нам јутро грануо, и светлом нас обасјао, и дан нам
показао, зато слава теби, слава теби, Исусе Сине Божији.
Који су на зло вредни, навалише велике ране и патње теби, али су
ти и многе венце исплели, Јове славни.
Јуначки си у злу несавладан остао, и у обилним несрећама праведниче, ниси клонуо, Јове непорочни.
Несаломиви браник душе си назидао, славни, и тако си храбро
отрпео ужасну буру вражију.
Богородичан: Цео свет ти неућутно приноси ангелску песму, Дјево:
Радуј се Мати Пречиста Исуса и Сина Божијега.
Песма 6.
Ирмос: Возопи прообразја погребеније тридневноје..
Као праослика твога тридневног погреба, тако се пророк Јона
у киту молио, и теби је вапио: Избави ме из пропасти, Исусе Царе
вишњих сила.
Свако ко чује диви се и наслађује твојим речима, јер си показао
своја уста светињом испуњена, од Божанскога Духа, који те је створио
и тако научио.
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Лечио си тужнима патње срца, и из очију си лио сузе милосрђа,
стојећи пред сирочадима и удовама, славни Јове.
Твој живот је побожан, богољубив и тежак био, зато је смрт за тебе
постала одмор, и ка непрестаној радости си Јове прешао.
Богородичан: Молимо те, Најнепорочнија Богородице, моли Оваплоћенога из тебе, за слуге твоје, јер тебе као једину заступницу нашу
имамо.
Кондак и икос празника.
Песма 7.
Ирмос: Спасиј во огњи авраамсија твоја отроки..
Спасао си у огњу Аврамове младиће, јер твоји беху, а Халдеје
си погубио, и тако их је твоја правда Праведни уловила, зато си
најопеванији Господе, Боже отаца наших и благословен јеси.
Ниси био мимо закона Јове, него си пророке и законе испуњавао,
и из љубави си Богу угодио, певајући: благословен си најопеванији
Господе Боже отаца наших.
Ниси стицао ризнице на земљи, него је на небу било твоје уздање,
а злато си као прашину сматрао, јер си више волео да певаш Богу:
благословен си најопеванији Господе Боже отаца наших.
Твоје вољене деце и имања те је лишио противник праведника, али
ти, из све снаге душе твоје, ниси престао кликтати: благословен си
најопеванији Господе Боже отаца наших.
Тројичан: Бог-Реч и Дух од Оца, једно триипостасно Биће, багосиљајмо, богомудри побожно, и са вером кличимо: благословен си
најопеванији Господе Боже отаца наших.
Богородичан: Неискусобрачно је примила у тело неизмењенога Бога,
који је по милости људима дошао, зато јој побожно певајмо, као
Матери Божијој, у векове.
Песма 8.
Ирмос: Во образје ангела јаваљшагосја в пешчи..
Опевајте децо Христа Бога, јављенога у огњеној пећи
певачима у виду ангела, свештеници благословите га и народи га
величајте у све векове.
Прославља сва пуноћа небеских сабора овај празник, и са дивним
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опеваним Јовом кличе: певајте децо, свештеници благосиљајте, а
народи величајте Господа у све векове.
Увостручио ти је венце на земљи и на небу Први подвижник,
богомудри Јове, зато кличеш: певајте децо, свештеници благо-сиљајте,
а народи величајте Господа у све векове.
Загнојено твоје тело, блажени, излива исцелења душама и телима
свима који кличу: певајте децо, свештеници благосиљајте, а народи
величајте Господа у све векове.
И болест и здравље, и богатство и сиротиња, испунише се у твоме
животу, и зато си светило пред свима и кличеш: певајте децо, свештеници благосиљајте, а народи величајте Господа у све векове.
Богородичан: Оној која је неизрециво и бесемено зачела и родила
радости целом свету, Христа Бога, певајте децо, свештеници благосиљајте, а народи је величајте у све векове.
Песма 9.
Ирмос: Ева убо недугом..
Непослушна Ева је клетву и болест уселила, а ти си Дјево
Богородице, Изданком твога тела целом свету благослов процвала,
зато те сви величамо.
Јов се трпљењем достојно светлошћу овенчао, а ти зато плачеш и
тугујеш, не трпећи венац правде, и у сујетној нади си посрамљен,
сатано, једини противниче праведних.
Колико је могуће људима сагледати, видео је Јов, Боже, славу твоју
бесмртну, и страхом обузет, побожно је узвикнуо Јов сав у трепету: ја
сам земља и пепео, а ти си Господ и тебе сви величамо.
Тебе су књиге живота достојно примиле, а ризнице небеске као
пшеницу зрелу, по испуњењу дана молитвених, Јове, блажени угодниче
Господњи, зато тебе сви славимо.
Јединицо Триипостасна, Света Тројице, једнослављена и Пресвета,
Боже наш, светлости и животе, и непропадање наше, целом свету си се
показао, зато теби слуге твоје кличу, да нас спасеш од обмане, да ти се
са вером клањамо.
Богородичан: Постала си узвишено и надарзумно станиште Премудости, млада и Свенепорочна Дјево, и као духовни престо и двери, зато
су те, као царицу, многе девојке заволеле, и за тобом су пошле,
Богоневесто.
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На литургији
Прокимен, глас 7: Часна је пред Господем смрт, преподобних његових.
(Пс.115,6)
Стих: Шта ћу узвратити Господу за све што ми је дао? (Пс.115,3)
Апостол Галатима, зачало 213.
Алилуја, глас 6: Блажен је човек који се боји Господа, и до његових
заповести држи веома. (Пс.111,1)
Стих: Моћно ће бити на земљи семе његово. (Пс.111,2)
Еванђеље по Матеју, зачало 43.
Причастен: У вечни спомен биће праведник, жалосне се вести неће
бојати. (Пс.111,5-6)

Овог месеца маја 6. дан
Служба и преноса моштију Светог Саве српског
На малој вечерњи.
Стихире, на Господи воззвах.., глас 1.
Подобан: Небесним чином..
Небеских чинова живљење заволевши и на земљи метежно
живљење презрев, пречист сам себе дар и частан Тројици принео јеси,
славословити Оца и Сина и Духа Светог све научио јеси.
Очеву љубав и красоте света и владања узвишеност ни за шта
сматрао ниси, Саво блажени, за Христом си жудео само, преславни, и
крст његов на раме узевши одмах си пошао за њим, свом душом се
молећи за душе наше.
Странству Владичином уподобивши се, странац си постао отачаству
ти, блажени Саво светитељу, стога и дворац на небесима спремио јеси
у вишњој матери - Јерусалиму, и молиш се за све нас што поштујемо
твој свети пренос.
Блажени светитељу Саво, часна твоја душа правоверним умом
сијајући заблиста, светлошћу добродетељи озарава све верне, бесовску
таму разгонећи, стога и многомолитвено тело твоје у граду Трнову
нераспадљиво остаде, и опет у своје отачаство славно пренесе се.
Слава, глас 5.
Божанствена и свечасна гробница твоја, богоблажени оче наш, Саво
светитељу, излива на верне просветљење, и богољубива твоја душа на
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небесима у збору анђела ликује, бесконачно весеље од Господа
примивши, и зато, украсе апостола и светитеља, и славо равночасна
њиховој, слободу имајући у Владике непрестано се моли за хвалиоце ти
и славитеље светих ти моштију преноса, и твојих славних и дивних и
богоугодних дела штоватеље, правоверју нашем буди у помоћи, и
отачаство ти истоимено тако чувај, измоли за њега мир и велику
милост.
И сада, богородичан: „Богородице”.
На стиховње стихире, глас 2.
Подобан: Доме Еуфратов..
У дому Божјем процветао си као финикс и као кедар умножио јеси
чеда своја, стога ти свети пренос славимо.
Стих: Свештеници твоји обући ће се у правду, и преподобни твоји
обрадоваће се. (Пс.131,9)
Приђите, христољубива чеда, и видите тело оца свога неповредно,
свето, где се из града Трнова доноси.
Стих: Праведник ће као палма процветати, и као кедар на Либану ће
се увећати. (Пс.91,13)
Блажен си, Саво, богомудри оче наш, јер дани ти талант добро
умножио јеси, стога ти свети пренос с љубављу прослављамо.
Слава, глас 6.
Данас сазива нас свечасно славље богоносног светитеља Саве на
хвалу и славослов Божија појања, стога веселећи се радосним уснама
завапимо говорећи: Радуј се, свештеника богонадахнута красото и преподобних улепшање; радуј се, испосника правило и мученика следбениче што плот своју Христу разапе и са Христом разапе страсна помишљења, реда апостолскога ревнитељу и праведника заштитниче, што
апостолски све подсуначје прође да сирочади и убогима будеш хранитељ, а сужњима ослободитељ, те се непрестано моли за душе наше.
И сада, богородичан.
Затим
Тропар, глас 3.
Пута што води у живот, наставник и првопрестолник и учитељ био
си. Прво, када дође, светитељу Саво, отачаство своје просветио си, и
породивши га Духом Светим, као дрво маслиново, у мисленом рају
засадио си свеосвештана твоја чеда, и зато те, као апостолима и
светитељима сапрестолног, поштујући, молимо: моли Христа Бога, да
нам дарује велику милост!
37

MINEJ MAJ
Други тропар, глас 8.
Православља наставниче и благочешћа учитељу, чистото отачаства
својега и просветитељу, инока украсе, оче премудри, светитељу Саво,
учењем својим људе своје просветлио јеси, цевнице Духа, моли Христа
Бога за душе наше.
На великој вечерњи
Стихословимо Блажен муж..
а потом на Господи воззвах.., постављамо 8 стихова и појемо
стихире, глас 6. самогласно:
Данас благодат Светога Духа све празникољупце сазива на славље
великог светитеља, на пренос часних његових моштију из града Трнова
у своје отачаство. Стога сви, духовним песмама, Саву богомудрога
прославимо, што се моли приљежно да се спасу душе наше.
Када се престављење пречистом ти телу спремало, тад војске
анђела гледајући божанственом светлошћу озарена пресвештени ти дух
с радошћу прихватаху, и места за којим си свагда жудео до Горњег
Јерусалима стигавши, веселећи се испраћаху. А ми, са вишњима, тебе
што ликујеш и с апостолима што боравиш и к нама из града Трнова
светло долазиш, молимо, пресвештени Саво светитељу, Христа Бога
моли да се смилује душама нашим!
О свечасном твом уснућу главарства анђелска земнике на славље
скупљају, светога твога духа покојиште прослављајући, хвалама
свеосвештену ти главу венчавају. А ми, смиреноумља песму ти
приносећи, и свети ти пренос часних моштију штујемо, преподобни
Саво светитељу, молимо те, моли да се спасу душе наше.
Друге стихире, глас 1.
Подобан: Небеским чином..
Славље је свето, свештени обед, приђите верни, да се причестимо,
Сава нас сазива, госте духовне, за трпезу своју божанствену и слатку, а
не на печење и јело смртно, његовој уподобимо се кротости и безлобљу
и простоме човекољубљу свемудром, светитељу што просија међу
светитељима.
Оче свештени, твога живљења светлошћу васељена просветли се и
омрачи се бесовска лаж и недузи душе одагнаше се, и црква, радујући
се, празнује тела твојега доласком божанствене и благодатне твоје
мошти, што сатрше страсти и руше мрачне тамнице.
Оче предивни, цркву савршио јеси вечнога божанства и цркве
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заволео јеси свете на божанствене Тројице похвалу, оживео си нас
Божијом благодаћу и милостиви стекао разум.
Слава, глас 4.
Није ти приличило, светитељу, отачаство своје напустивши да
останеш у Трнову, стога је од Бога било извољено, кад твоја
богољубљена чеда, с краљем Владиславом, многомолбено појање теби
принесоше, да дођеш међу своје, и као милостив и човекољубив ти
пристајеш да дођеш својој пастви. Чувши за то, сабор Српске земље с
архијерејима и свештеницима и мноштво народа с кадионицама и
миомиром пречасно тело твоје сусрећу и са сузама и радошћу у љубави
љубе, а краљ Владислав, као некада пророк Давид, пред ћивотом
светога скакаше играјући и веселећи се, радости и весеља испуњаваше
се видећи стрица својега где стиже обитељи својој, развесели се и
црква видевши те, светитељу, па ти се исповеда, говорећи: Велича слава
моја Господа што даде ми женика и утврђење вере и богатство у беди
мојој и трајно кајање. Стога те молимо, светитељу, мир измоли душама
нашим и велику милост!
И сада, празнику.
Затим прокимен дана.
Из Прича читање: Светитељу.
Читање из Премудрости Соломонових (главе 10. и 8.)
Спомен је праведнога с похвалама, и благослов је Господњи на
глави његовој. Блажен је човек који нађе мудрост, и смртни који дозна
разумност. Боље је њу куповати, него ли ризнице злата и сребра.
Драгоценија је од драгог камења, а све часно није ње достојно. Јер
дужина живљења и године у десници су њеној, а у левици њеној је
богатство и слава. Из уста њених излази правда, а закон и милост на
језику носи. Послушајте, зато, мене, о чеда! јер ћу говорити честитости;
и блажен је човек који путеве моје сачува; јер су исходи моји исходи
живота, и припрема се воља од Господа. Ради тога молим вас, и
предлажем мој глас синовима људским. Ја мудрост, настаних савет,
знање и мисао ја призвах. Мој савет и сигурност, моја је разумност,
моја је снага. Ја оне који ме воле љубим, и који ме траже наћи ће
благодат. Схватите, незлобиви оштроумност, и неваспитани пригните
срце. Послушајте мене, јер ћу рећи честитости, и изнећу из уста
правилности; јер ће истини учити грло моје; мрска су преда мном уста
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лажљива. Са правдом су све речи уста мојих, ништа у њима није
искривљено, нити развраћено. Све је јавно пред лицем разборитих, и
исправно онима који налазе знање. Поучавам вас истини, да буде на
Господа нада ваша, и испунићете се Духа.
Читање из Премудрости Соломонових (главе 10,31-32 и 11,1-12)
Уста праведнога капљу мудрост, а језик неправеднога пропашће.
Уста људи праведних капљу благодат, а уста безбожних развраћају се.
Мерила лажна мрзост су пред Господом, а мерило праведно пријатно
Му је. Где уђе дрскост, тамо је и бешчашће; уста пак смирених
поучавају се мудрости. Савршење правих људи водиће их, а склизнуће
одрицатеља закона уловиће их. Не користи имање у дан гњева, но
правда ће избавити од смрти. Умирући праведник остави жалост за
собом, а погибељ безбожних бива брзо и с лакоћом примљена. Правда
непорочнога просеца праве путеве, а безбожност упада у неправду.
Правда људи праведних избавиће их, а безсаветношћу заробљују се
безаконици. Када сконча човек праведан не пропада му нада, а похвала
безбожних пропада. Праведни ће избећи уловљење, уместо њега предаје
се безбожник. У устима безбожних је замка грађанима, а осећање
праведних је добар пут свима. У добрима праведних утврдиће се град,
а у погибељи безбожних је весеље; у благослову правих узвисиће се
град, а устима безбожних раскопаће се. Руга се грађанима оскудни
памећу, а муж разборит у проводи живот у спокојству.
Читање из Премудрости Соломонових (Глава 4,7-15)
Праведник кад достигне да сконча, биће у покоју. Јер старост часна
није у ногим годинама нити се бројем година одмерава. Него је мудрост седина људима, израст старости је живот непорочан. Праведник
поставши угодан Богу, завољен би, и живеће посред грешника,
пресељен би. Узет би, да злоба не измени памет његову, или да лаж не
обмане душу његову. Јер завист злобе помрачује добра, а маштање
похоте измењује незлобив разум. Скончавши за мало, миспуни године
дуге; јер угодна би Господу душа његова; зато се пожури да изађе из
средине злобне. А народи видеше, и не разумеше, нити ставише на
мисао тако нешто: Да је благодат и милост на изабранима Његовим и
посета Његова у преподобнима Његовим.
На литији стихире, глас 2. самогласно:
У надземна насеља дух твој, блажени, Христос Бог прима, и с
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анђелима населив га у себе упокојио јесте, у светлости светих, веселећи
се, и са дусима праведних почивајући, где дуси праведних веселе се у
гласу радовања вреве празничне, где свију веселих је станиште, и нама
измоли очишћење да се настанимо у светлости светих.
Радосно сад ускликнимо и с радошћу завапимо и рукама да
запљескамо светло, сабрала нас благодат духовна у спомен преноса
часних моштију светитеља Христовог, богоносног оца нашег Саве, јер
нас то сабира, изданке цркве, на хвалословље Божија појања узнетом
у слави Христу Богу нашем, коме и завапимо: Просвештење и
освештење и миру наш, Господе, слава теби!
Ко да се не диви, ко да не блажи, ко да не слави пречисто ти
живљење, свети, у бесмртни живот кроз смрт си прешао, светлости што
осветљаваш све призиватеље твоје и славитеље светога твога преноса,
од скорби и беда и напасти нас спаси и освештавај стадо своје увек,
молитвама ти.
Каквим венцима похвале да увенчамо Саву светитеља, што апостолски подсуначје прође и доспе до султана, цара Вавилона; тај, иако
неверан, страхом некаквим обузет, сваком те потребом, Саво, снабде и
даде ти проводитеља до султана, цара Египта; и тај, иако неверан,
сваком те потребом, светитељу, снабде и даде ти проводитеља до Горе
Синајске; и тамо, Саво, с преподобнима боравио си, сузне источнике
проливајући, и Христовој пречистој Мајци молећи се да дарује свету
велику милост.
Слава, глас 4.
Истине проповедника и благочашћа љубитеља и тамних просветлитеља, приђите, празникољупци, Саву да блажимо, међу светима светитеља и посника сажитеља, иноцима водитеља и мирјанима учитеља и
мученицима састрадалника, што се апостолски трудио по селима и по
градовима и по земљама, Павлу подобећи се, јер труд и путовања твоја
ко да опише, венац Павлове славе носећи предстојш Светој Тројици,
Христа наградитеља моли молитвама својим свети, мир свету да дарује
и душама нашим велику милост.
И сада, богородичан: Имјејушче тја, Богородице..
На стиховње стихире, глас 5.
Подобан: Радујсја постников..
Радуј се, светитеља часно и богоносно и доброгласно украшење,
лепото целомудрија, правоверја лествице, нови нам Саво, гладнима
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храну раздајући и духовну потребницима, убогима као отац милостив
просветљаваш отачаство ти црквеним учитељима што их родио јеси
Духом и божанственим учењем, све учећи божанственог човекољубља
величанству, Христу сад моли се да дарује душама нашим велику
милост.
Стих: Часна је пред Господем смрт, преподобних његових. (Пс.116,15)
Радуј се, преосвештена главо, што таму злочашћа одагна оружјем
благочастивим, отачаству своме утврдо и црквама стено, свештенољупци, приђите, да штујемо спомен онога који нас просветли и Богу
верним рабима начини и греховни мрак Божјом благодаћу одагна и
нама светло данас из Трнова града приспе, те стога сложно завапимо
к њему: Помињи пред Христом чеда која те штују непрестано, блажени,
и празнују верно присночасну успомену твоју, моли се да подари свету
велику милост!
Стих: Блажен је човек који се боји Господа, и до његових заповести
држи веома. (Пс.111,1)
Радуј се, светитељу Христов Саво, изабрани тамјане благоухани,
цвете рајски, вернима просветљење, Слова проповедниче велегласни,
уме небески ученицима, тврди стубе, светитељу Божји, светило
незалазно и црквама украшење, светилниче многосветли, који законом
божанственим просветли отачаство ти, Христу помоли се да душама
нашим дарује велику милост.
Слава, глас 6.
Приђите, сабори Српске земље, да видимо преславно чудо данас:
учитеља нашег и оца из града Трнова где к нама дође да поспале нас у
греху оживи, приђите данас, уснули од несазнања, задивимо се и
сладошћу му учитељском напајајући се непрестано овако да говоримо:
Радуј се, апостола Павла саселниче, јер си објаснио верним људима
истиниту проповед; радуј се, громогласна трубо која нам навештава пут
спасења; радуј се, светитеља истинито правило.
И сада: Богородице Дјево, ти јеси лоза..
Богородице, ти си истинска лоза која је као свој плод живот родила.
Теби се обраћамо са молбом да заједно са апостолима и свима светима
посредујеш за помиловање наших душа.
Затим тропар и отпуст.
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На јутрењи
На првој стихологији, седалан глас 8.
Подобан: Премудрост..
Од очеве љубави одвојивши се и чежњу мајке занемаривши, жудећи
само за Оцем небеским, Њему сам себе целог предао јеси знојем и
трудом и молитвама непрестаним, зато и побеже на Гору Свету и многе
следбенике са собом привео јеси, Саво, преблажени оче, моли Христа
Бога грехова проштење да подари штоватељима с љубављу светога
спомена твога.
Слава и сада, богородичан:
Радосну хвалу по дужности, као удовица она две лепте, приносим
к теби, Владичице, за све дарове твоје, јер ти се јави покров ми и
помоћ, из напасти и скорби ме свагда вадећи. И зато, као из саме
разбуктале пећи, избављен од оних који ме вређају, од срца ти
узвикујем: Богородице, помози ми, молећи Христа Бога, да сагрешења
проштење дарује, јер тебе наду имамо, раби твоји!
На другој стихологији, седалан глас 4.
Подобан: Удивисја Јосиф..
Задивише се све анђелске војске живљењу ти часноме којим се
њима приброја, јер анђелски у свету поживе, устрашише се земни људи
гледајући пречасно тело твоје, гледајући га смртно у смрт претворено,
и с радошћу и љубављу сусрећу и припадајући с љубављу целивају,
Христа величајући прославитеља твога жива на веке све.
Богородичан:
Задиви се Јосиф, Натприроднога гледајући, и посматраше у мислима руно орошено у бесеменом зачећу твојем, Богородице, купину огњем
неопаљену и штап Аронов који процвета, и сведочећи, као заручник
твој и чувар, свештеницима вапијаше: То Дјева рађа, и по рођењу опет
Дјевом остаје!
После полијелеја, седалан глас 5.
Подобан: Собезначалноје..
Као светитеља сви и божанственог проповедника хвалимо те, Саво
преблажени, учењем божанственим отачаство ти озарио јеси, и мрак
несазнања одагнав, засадио јеси плодове богосазнања, и с анђелима
сада славиш Христа, кога непрестано моли за душе наше.
Богородичан:
Пресвета Дјево, ти нас помилуј што прибегавамо к теби, мило43
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срдној, и просимо твоје топло заступљење, јер можеш, Добра, све да
спасеш, будући да си Мати Бога Вишњега, матерњим молбама свагда
грлећи, Богорадована.
Степена, први антифон 4. гласа.
Прокимен, глас 4. Свештеници твоји обући ће се у правду, и
преподобни твоји обрадоваће се. (Пс.131,9)
Стих: Тамо ћу учинити да узрасте рог Давиду, поставићу видело
помазанику својем. (пс.131, 17)
Всјакоје диханије..
Еванђеље од Матеја, зач. 11 (5, 14-19): Рече Господ: Ви сте светлост
света..
Псалам 50.
Потом
стихира самогласна, глас 6.
Данас благодат Светога Духа све празникољупце сазива, на славље
великог светитеља, о преносу часних његових моштију из града Трнова
у своје отачаство. Стога сви, духовним песмама, Саву богомудрога
прославимо, који се моли приљежно да се спасу душе наше.
Тада канона два, на 8 светоме, а празнику на 6
Канон светоме, глас 4.
Песма 1.
Ирмос (Благовештенског канона): Отворићу уста моја и напуниће
се Духа, и реч ћу изрећи Царици Матери, и јавићу се у сјају славећи и успојаћу радостан њена чудеса.
Просветли ми душу и срце, молим те, светлодавче и твари
саздатељу, дар подав ми и песмом да појем твога угодника, часног
светитеља, којим отачаство његово од скорби избави.
Ширини, блажени, твојих похвала, управи ума мога тесноту и
светлост пошаљи срцу мојему, што поје светлоносну и славну успомену
твоју, светитељу прехвални.
Радосно повинујући се Божјем наређењу, морепловац постао јеси,
као сунце к западу, моштима својим дошао си, просветљујући отачаство
ти, Саво блажени.
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Богородичан: У времену безвремени Господ из тебе ваплотећи се, сва
људска разори, Чиста, од многих времена прегрешења, Њега приљежно
моли да просветли душе наше.
Други канон светоме, глас 6.
Песма 1.
Ирмос (Великог четвртка): Сечењем се пресече Море Црвено и
валима испуњена дубина пресуши, да уједно безоружним буде проходна,
а наоружанима гроб. И песма се богокрасна певаше: Славно се
прослави Христос Бог наш!
Земља ликује, и небо са људима радује се с нама боголепно, на
твој свети празник, мудри, када свештено ти тело, из града Трнова,
твом стаду долази, славни светитељу, Светога Духа часно станиште.
Распевши плот своју страхом Господњим, умртви се свету, премудри
светитељу Саво, и сада пређе весело у живот живих, преблажени.
Мртав за свет, Саво, пресељењем к Богу, по погребу ти божанственом; и по светој смрти у отачаство ти донет си био светло, које
облагоухаваш, предивни.
Богородичан: Светија јави се од херувима пресветога, родивши Бога,
кога моли свих Творца, Чиста, освети све који те светим гласима
блаже, отаца похвало, људима на помоћ!
Песма 3.
Ирмос: Твоје песмословце, Богородице, живи и обилни источниче, збор
теби скупљен духовно утврди и божанственој твојој слави венаца славе
удостоји.
Славни Саво, Божија уста поставши, из уста вука противна, људе
отачаства ти избави, и преведи на радост и весеље оне, што поју песму
светлости.
Зацели живе ране наше; за нас, својих људи паству, моли се, и
упути нас Господу штедроме, светитељу славни, заступљење творећи да
не пропаднемо, као неразумни.
Од сваког зла спаси христољубиви народ, отачаство ти,
православне хришћане, и бори се за њих као велики архистратиг за
Исуса Навина, похитај и помози, силно те призивамо, свети, да нас не
сустигне смрт ни зло!
45

MINEJ MAJ
Богородичан: У Египат негда на рукама Дјеве ношен, бесовска
требишта уздрмао јеси, у Србију сад Саву послао јеси, да свима
обзнани твоје очовечење и божанску, Христе, твоју тајну.
Други.
Ирмос: Будући Господ свега, и Створитељ Бог, Бестрасни осиромашивши, твар са собом сједини, и сам будући Пасха, за оне за које хтеде
да умре, себе унапред жртвова; једите, узвикује, тело моје, и вером се
утврдите!
Људи отачаства ти, преблажени, видевши где те доносе, сусретоше
те са светитељима које украси десница твоја, они пруженнх руку
примаху твоје свето тело као великога грађанина и заступника топлога.
Светитељу блажени Христов Саво, који негда у Јерусалим и на Синај
путова, и сада у отачаство своје дошао јеси, чудеса творећи дивна на
спасење целоме свету.
Био си станиште чисто и учења дубину испитао јеси, светитељу,
злоумних утапајући умове, вернима напајајући срца, и стога ти часни
празнујемо пренос.
Богородичан: Висину неизреченог и дубину твојега порода ко ће да
објасни, Дјевице: Бога родила јеси изнад речи и ума сваког, који је
људе избавио од смрти! Стога те по дугу сви верни блажимо.
Седалан, глас 4.
Подобан: Удивисја Јосиф..
Задиви се, светитеља натприродног примајући, јер узашав на висину
примио јеси дарове, да дајеш исцељење онима који ти притичу с
вером, због тога вапијемо ти, преподобни Саво: Непрестано се моли за
творитеље спомена твога!
Богородичан:
Задиви се Јосиф, Натприроднога гледајући, и посматраше у
мислима руно орошено у бесеменом зачећу твојем, Богородице, купину
огњем неопаљену и штап Аронов који процвета, и сведочи као заручник
твој и чувар, свештеницима вапијаше: То Дјева рађа, и по рођењу опет
Дјевом остаје!
Песма 4.
Ирмос: Који седи у слави на престолу божанства, у облаку лаком дође
Исус пребожанствени и чистом руком спасе оне који зову: Слава,
Христе, сили твојој!
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Сву злобу победив змијину, у безлобљу душе своје проживев, Саво
богомудри, из зла ме истргни и страсти смртоносних, и добрим
обличјем удобри да те усхвалим, доброга подвижника.
Од рођења те, Саво, родитељи, као Самуила свештеног Богу
принесоше, и предаше од малих ногу да будеш васпитан у дому
свештенослужећи Господу Сведржитељу, који ти добродетељима
просветли душу.
Твоје пречисто тело, лежећи у гробу, не иструну никако, већ цело
нађе се, преблажени светитељу, те га са усрђем преневши, радоваху се
љубљена ти чеда, богомудро блажећи тебе, Саво светитељу.
Богородичан: Сад бедем имамо тебе, Богородице; људи твоји и
штоватељи тобом се хвалимо и веселимо се, вапијући: Ти си моћ наша,
Владичице, ти си једина утврда наша молитвама светитеља!
Други.
Ирмос: Предвидевши пророк неизрецивост тајне твоје, Христе, долазак
објављиваше: Положио си тврду љубав моћну, Оче милосрдни,
Јединородног Сина свога, Благи, који очишћује, у свет послао си.
Твоји ученици, похвалне ти венце приносимо, свети Саво, прими
и заступи душевне наше немоћи, излиј на нас милостиво ти, оче,
извољење, и својим молитвама од напасти спаси.
На небесима Богу и Владики свих предстојећи, богомудри, на
земљи у божанствену цркву његову мудро се уселио јеси, премудри
светитељу Саво, њему и помоли се да се од болезни душе и скорби
ових избаве појци твоји.
Проповедник неизрецивога да узвеличан буде сада светитељ, јер
гле, по временој смрти, добро, на Божји миг, опет долази свом
отачаству, песмама божанственим свештено штован.
Богородичан: Из тебе, Дјево, спасење свету изађе и јави се из тебе
избављење, засија Христос, стога те песмама по дугу славимо, свих
свештеника похвало чиста и верних свештено очистилиште.
Песма 5.
Ирмос: Задиви се све и сва божанственој слави твојој, јер си ти,
невина Дјевице, примила у утробу над свима Бога, и родила јеси
безвременог Сина, свим појцима ти и мир дајеш.
Красне стопе твоје, преблажени, по стази ходећи тајни божанст47
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вених, и по овима добро ступајући, на пространство велико небеског
царства дођоше, Саво преславни.
Укрепи те на путу Божји анђео да предсказујеш будућност јасно,
Саво пребогати, равни анђелима и ван тела духом.
Тебе, преблажени оче, пренетог, Српска земља поново прима
обогаћена божанственим ти поукама, житеља те свога имајући, блажени
Саво, више но багреницом украшава се.
Богородичан: Ти си, Богородице, правоверних похвала, ти си целога
света заступница, ти си верних царева моћ, ти си стада својег чуварица,
оног што тебе штује, свагда зид и необориво утврђење.
Други.
Ирмос: Свезом љубави свезани апостоли, владатељу свих Христу себе
предадоше, красне ноге очишћаваху благовестећи свима мир.
Са сузама вапимо ти, Саво преблажени: Избави своју паству од
огња и мача и туђина, и оних што буну подло смишљају, и глади и
сваког зла.
Твори сад свебогато Божија црква празник преноса твојих моштију,
оче, што славе Творца свију, узвеличитеља твога, Саво преблажени.
Часна, преблажени, смрт твоја пред Богом нашим јави се, стога се
она прославља и сада са поновним доласком твојим, оче, у отачаство
твоје, свети.
Богородичан: Вишњега родивши, пречиста Богоневесто, доле што лежи,
природу нашу, на небо узводиш, стога те по дугу славимо.
Песма 6.
Ирмос: Божанствени овај и свечасни прослављајући празник, богомудри, Богоматере, дођите, рукама да запљескамо, од ње рођеног Бога
да славимо!
Замирисале су, преподобни, твога учења речи благодаћу Духа
Светога, божанство једно у три лица и реч о ваплоћењу појући,
благоухаваш нас, пребогати.
Достојно ти је даровао Христос градожитељство на небесима, јер
овдашњега града волео ниси, блажени Саво, и веран служитељ будући
и приставник тајни његових пребогат.
Преславни страдалници веселе се, Сергије и Вакхо, имајући
божанствено тело твоје, светитељу, у цркви Христовој положено с
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њима, што весели душе и срца оних који се с вером дотичу гроба
твојега, Саво пребогати.
Богородичан: Богомати чиста, људе, штоватеље Сина твојега, од глади,
труса и од зла и од свега спаси и од најезде туђинске и непријатељске
пакости.
Други.
Ирмос: Најдубљи бездан грехова обузе ме, и не подносећи више буру,
теби Владици вапијем као Јона: Изведи ме из пропасти!
Творац Бог, заступника нам те даде и ми те сада зовемо: Похитај,
Саво свети, и од пакости избави нас, јер скорби велике и ратне,
телесне и душевне, обрвале су слуге твоје, од њих нас избави, јерарше
Христов!
Мртво тело твоје Српска земља примила јесте, живоносну светлост зрачећи, преблажени Саво, и мртве од страсти смртоносних
исцељује Духом божанственим.
Преподобно се вративши своме отачаству, његове немире умирио
јеси и положен био си у гроб у дому Спасову, светитељу, због којег се
обогатио јеси влашћу, прехвални.
Богородичан: Превечне Тројице једнога родила јеси, Исуса Христа,
Пречиста, којега моли да премнога моја сагрешења у милосрђу
неизреченом опрости, Пренепорочна.
Кондак, глас 6.
Подобан: Заступнице христијан..
Заступниче невољних, у напастима помоћниче, у Владике молбениче, не презри нас смерне због грехова, но предухитри и истргни из
мука вечних са вером молиоце ти, похитај на заступљење и пожури у
помоћ, заступи, светитељу Христов Саво, појце твоје!
Икос:
Прими молбе наше, јерарше Господњи, којима ти недоумљено
припадамо недостојни, у великоме старању твоме погледај на нас што
ти свагда припадамо, неуспављивом ти молитвом и неизрецивом
помоћи не остави нас, и подај слугама твојим избављење од свих
подизања љутих, јер тебе заступника имамо, светитељу, јерарше
Христов Саво, од дотужалих нам невоља љутих, но имајући слободу у
Владике свих,
народ: заступај, светитељу Христов Саво, свагдашње појце твоје!
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Песма 7.
Ирмос: Не послужише, богомудри, створењу уместо Творцу, већ претњу
огња јуначки погазивши радоваху се, појући: Преславни Господе и Боже
отаца, благословен јеси!
Устрељен љубављу према тројичном Богу, њему си саздао
божанствене вртове и у њих засадио богољубљене људе, те их научи да
поју: Благословен Бог отаца иаших!
Дође светилник из Трнова на свећњак да се стави, приспе украшење
Божије цркве, успојте Господу, појте с весељем, у сусрет њему излазећи
духовно завапимо: Оче, молитвама спасавај нас који певамо: Благословен Бог отаца наших!
Павлов нелажни, Саво, поста светилник, и његовим стопама следио
јеси, преподобни, и подвижник нарече се монасима и светитељима, и
свима правило, које научи да поју: Благословен Бог отаца наших!
Богородичан: Дођите, пречисту Дјевицу Богородицу да божанственим
песмама успојемо, говорећи: Радуј се, Дјево, због које радост даде се
природи људској, Благословена!
Други.
Ирмос: Младићи у Вавилону од пламена пећи не убојаше се, посред
огња су бачени, али орошавани појаху: Благословен си Господе, Боже
отаца наших!
Престолу Божјем предстојећи, светитељу блажени, за верне своје
слуге мољења непрестано твориш, што с вером вапију Христу:
Благословен Бог отаца наших!
Радује се данас богоносних светитеља сабор, које ти роди Духом
Светим, преносу твојих моштију, и празнују људи Српске земље,
свештенотајниче мудри Саво: Благословен Бог отаца наших!
Опходимо ликујући, богоносни оче, свештену гробницу твоју, и
богато из ње црпимо с вером, исцељења благодат, блажени Саво,
узвикујући: Благословен Бог отаца наших!
Богородичан: Радости боље удостојивши се да примиш, просветли
помрачене слуге твоје, ти што си дом била твојему Сину!
Песма 8.
Ирмос: Младиће благочестиве у пећи, пород је Богородице спасао, тад
већ у слици, а сада и рођен сву васељену диже да поју теби: Господа
појте дела и преузносите га у све векове!
Часнији од других, Саво, постаде, јер због тебе српска свеславна
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митрополија, Христу Богу принесе првину свештену, цару свих певајући
непрестано: Господа појте дела и преузносите га у све векове!
Твори сад празнично весеље, Саво, пренос светих ти моштију, и
људи верни хвалом ти узвикују: Присни, Христа цара, угодниче, исцели
недуге душа и тела наших, молећи се свих људи дародавцу: Сва дела
Господа појте и преузносите га у све векове!
Ка гробници моштију твојих светих, људи отачаства ти прилазимо
и од срца узвикујемо: Помилуј слуге своје и од печали избављај, видиш
да смо сви врло печални и клонули, па моли милостивога Бога, да нас
избави брзо твојим молитвама!
Богородичан: Свештени људи благосиљају те, Преблагословена Дјевице
непорочна, благословом све што си венчала, који са вером поју: Благословен Пород твој!
Други.
Ирмос: За законе отачке блажени младићи у Вавилону се страдању
изложише, царево попљуваше наређење безумно, и захваћени огњем,
којим не сагореше, Сведржитељу достојну певаху песму: Господа појте
дела и преузносите га у све векове!
Земља из својих недара даде те свештенолепа, цела и нераспадљива, што благоухања чудом задивљује града житеље, који прахом са
гроба твога пророчки вапију: Праведници на веки живе!
Од камена сапфира прах, што покриваше страдално ти тело,
драгоценијим, оче, показа се, целебан и чудотворан и већма од злата
грабљен, вернима што поју достојно: Часна је пред Господом смрт
светих његових!
Цара благочестива, што светињу и благослов - твоје свето и часно
тело, држаше, јављањем у сну да преда убеђујеш, те га чеда твоја са
светитељима и свештеницима, пребогату ризницу, у своју земљу
пренесоше.
Богородичан: На плећима херувимскима страшним ношен, Господ на
престолу, као на огњену у твоју, Чиста, усели се утробу, и примањем
тела, људско обожи суштаство, па к њему молитвама ти, спаси оне који
те поју, Матер његову!
Песма 9.
Ирмос: Свак земни да заигра Духом просветљаван, а бестелесних
чинова род да ликује, штујући свето славље Божје Матере, и да поје:
Радуј се, преблажена Богородице, чиста Приснодјево!
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Једрилом, блажени, крсним, прејахав свирепо море живота, дошао
си у пристаниште спокојно, на врхунац жеља радостан, и сада
предстојиш са збором анђела молећи за нас Милосрднога.
Данас божанствена митрополија намесника врснога тебе стекавши
празнује, божанствени творећи твој празник, са свима епархијама и
градовима, које ти чуваш својим молитвама.
Христољубиви Владислав самодржац, као некада Давид, пред
ћивотом ходећи светога ти тела, радоваше се појући: Велича душа моја
Господа, што даде ми оца и учитеља, и у цркву га своју, радостан,
положи.
Богородичан: Благословена Маријо преславна, као Мати Божија, од
напасти и беда нас ослободи, ка Богу молитвама ти, што с вером к
теби прибегавамо.
Други.
Ирмос (Богојављенски, гласа 2): Није у стању ниједан језик да хвали
како треба, нити зна ум надземни како да пева теби, Богородице. Ипак,
ти као добра, веру прими, јер љубав познајеш божанствену нашу, ти си
хришћанима заштитница, тебе величамо!
Показа се чудо страшно у сами час уснућа, оче, кад лице твоје јаче
од сунца заблиста, кад приђоше зборови светих дух твој да приме, и
Богу Творцу принесу.
Слегао се народ пастве ти, а краљ благочестиви и свештених
служитеља мноштво, уздигоше твоје часно тело на вратове богоносне
као ћивот, пресвети дар приносећи и појући, тебе величаху.
Данас је дан празнични ликујмо сви, јер сазива нас Сава, светитељски
сабор и часне црнорисце, на ликовање духовно и на трпезу бесмртног
живота.
Богородичан: Ти што над сваким створом владаш, људима твојим даруј
победне победе, и злотвора баци под ноге краља нашег, молитвама
светитеља, да те као Богородицу величамо!
Светилан.
Подобан: Учеником зрјашчим..
Светитеља Христова да усхвалимо, спомен му часно прослављајући, јер
ето нам постави трпезу духовну, чијом се насладом божанственом у
духу напојивши, Светлодавца прослављамо.
Други светилан:
Твоје пречисто тело, у гробу лежећи, не иструну никако, већ цело
нађе се, преблажени светитељу, те га са усрђем приневши, радоваху се
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божанствена ти чеда, благоверна хранитеља богословно те и богомудро,
блажимо у Христа, молитеља за душе наше.
И празнику.
На Хвалите Господа.. поставимо на 4, и појемо стихире глас 8.
Подобан: О преславноје..
Оче свештени, Саво богомудри, уздржањем добро васпитан, у
преславну добродетељи узрасте висину, у Христове тајне лепоте гледаш,
његовим сјајем ум озаривши, људе своје просветлио јеси, јереси
одгурнуо јеси од цркве Христове, па стога те светилника стекавши,
пресветли ти спомен усхвалимо, свештено блажећи.
Поверени ти талант умноживши, радости удостоји се Господа
својега, сад предстојиш са зборовима светитеља и посника,
свештенства одеждом, пребогати, и венцем поста украшен, благодаћу
божанственог сјаја и зраком мисленом блисташ духовно, па тиме
просветљујеш молитвама ти оне који празнују, Саво, оче свештени, твој
светли и свети спомен.
Примивши твоје часне мошти, Саво блажени, с вером и љубављу
их поштујемо, јер си се трубом јавио Светога Духа, што узглашаваш
неисказано спасоносно тајанство, божанственим својим поукама,
велегласно нам проповедајући Слова ваплоћење, које тобом, оче, делом
и познасмо. Њему те сад молитвеника предлажемо, у твојим предањима да се сачувамо.
Слава, глас 6.
Засија као сунце, светитеља Христова спомен, и верних срца
мислено просветљава, који и ми светло служећи данас, молбено њему
завапимо: Радуј се, снаго целомудрија, који сачува стаменом душу
незаробљену, уздржања штитом обложив се! Радуј се, првопастиру и
учитељу христоименитих људи својих! Радуј се, црквени украсе,
архијереја лепото, инока похвало, Саво преосвештени, свеблажени оче,
Христа Бога моли непрестано, мир да пошаље васељени, и да спасе
душе наше!
И сада, празнику.
Славословље велико и отпуст.
На литургији
Блажена од канона празника, песма на реду, и светога 3. на 4
Апостол Јеврејима, зач. 318.
Еванђеље од Јована, зач. 36.
Причастан: У вечни спомен биће праведник, жалосне се вести неће
бојати. (Пс.111,5-6)
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Месец мај 7. дан
Спомен јављања на небу знака часног крста
у граду Јерусалиму;
Спомен светог мученика Акакија
(његова служба на повечерју)

На Господи воззвах.., стихире на 6, глас 4.
Подобан: Званних свише..
Данас се мноштво верних свето радује, јер се појавио крст небески
на све стране света, и обасјао земљу светлошћу нодоступном и ваздух
је обасјао, а лице земље украсио; зато црква Христова пева свете песме,
и служи празнично, јер је са висине чува крст Божански и предивни;
и ми укрепљени силом његовом, приђимо Владици и кличимо: умири
свет и просвети душе наше.
Као света лествица беше виђен данас крст славни и пречасни, да
од земље на небо преведе све, који га без сумње прослављају; радују
се сви народи и прилазе искрено ка крштењу, и црква се као невеста
обожена украсила; њега хтедоше сакрити Јудејци јер је са висине ваздух
обасјао, а он спсава све који му са вером притичу.
Као жезал силе Божије јавио се крст са висине, и на Сион нам је
послан, блистав великом благодаћу, и светлошћу неизмерном, баш на
славном месту Лобање, и заблистао је небески крст на све стране
света, си свима проповеда распетога Бога нашега, и његова страдања за
спасење света; њему се клањамо и неућутно му певамо и са вером
молимо: да умири свет, и спасе душе наше.
Слава, глас 8.
Јавише нам небеса славу твоју Господе, и славни знак крста твога,
а сва земља се са страхом поклонила, и ми славословимо, и благодарно
ти кличемо: мада си нестрадални Бог, ти си за нас својевољно примио
телесно страдање, зато спаси народ који си стекао крвљу својом.
И сада, празника.
Тропар, глас 8.
Лик твога Крста, који си од свете горе до Голготе распростро, сада
засија јаче од сунца. У њему си показао Твоју силу, Спаситељу, и њиме
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си оснажио верни народ Свој: Њиме и спасавај грешне на земљи,
молитвама Пресвете Богородице, Христе Боже, и спаси нас.
На повечерју
Служба мученика Акакија.
Канон Акакија, дело Теофаново. Глас 4.
Песма 1.
Ирмос: Морја чермнују пучину..
Крсним знаком Мојсејевим рукама, прешао је у давнини
Израиљ пучину Црвеног Мора, пешке и неовлажених ногу, и
Амаликову силу је на исти начин у пустињи победио.
Лепотом незлобивости си украшен, славни, и ка Извору сталних
добара са смелошћу си приступио; њега сада учини милостивим и
према нама, твојим молитвама.
Акакије истинити молитвеник, узвишеном проповеди и кличући
нас позива данас на трпезу, зато марљиво и радосно похитајмо, сви
који мученике љубимо.
На крштењу сједињен са водом опроштаја, примио си и благодатно
усиновљење Божије, и другог крштења си се удостојио, у крви
мученичкој, светитељу блажени.
Не трпећи да гледаш како се неверје узноси, славни, ти си на
суђењу јасно проповедао о Христовом Божанству мучитељима, Акакије,
имењаче са незлобивошћу.
Богородичан: На теби је, обрадована Пречиста, јасно виђена посета
Божија, јер те је он, Дјево, сачувао и после рађања као своју Родитељку
девственом.
Песма 3.
Ирмос: Не мудростију..
Не хвалимо се ни мудрошћу ни силом ни богатством, него
тобом као Очевом ипостасном мудрошћу Христе, и нема светог као
што си ти, Човекољубче.
Обоженим разумом и премудрошћу и речитошћу украшен, ти си
бесмислене говоре мудраца разорио, зато твој славни спомен славимо.
Блистајући храброшћу и вољом одлучном, ти си разврат неверних
и њине насртаје победио, а тврђаву обмане си разорио.
Помогнут силом Бога Сведржитеља, ти си трулу и немоћну безбожност
изобличио, зато тебе, мучениче, као победоносца проповедамо.
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Укаљана пића обмане и блато њино ти си избегао, просветљен вером
и блиставим сјајем душе обасјане, мучениче Акакије.
Богородичан: Зачевши Живот Богородитељко, ти си царство смрти и
осуду старе клетве уништила, зато твој пречисти Пород славимо.
Песма 4.
Ирмос: Сједјај во славје..
Седећи у слави и на престолу божанства, и облаку лаком, дође
Исус најсветији и непропадиви, да спасе све који му кличу: слава
Христе сили твојој.
Као необориви стуб си у вери остао, јер ни мучен батинањем, ни
нанетим ранама, ни шибањем, ниси у вери поколебан, него си громко
кликтао: слава сили твојој Господе.
Управљан једрима и ветром Духа Светога, ти си, блажени, у тихом
пристаништу починуо, а навале валова и ветрова се ниси уплашио,
свечасни мучениче Христов.
Молећи од Бога силу непобедиву, ти си свој сили противника одолевао, и сво њихово оружије си радосно одузео, као дични победник.
Упућен Божијим јављањем, ти си крај живота у царевом граду
примио, јер си његов грађанин, блажени, и био, и сваку си навалу
варвара од њега одбацивао.
Богородичан: Мене је Дјево грех ухватио, и несавладиво заробио,
свезао и умртвио, а ти ме једина Богомати ослободи, јер си вечни
Живот зачела и свима вернима избављење подарила.
Песма 5.
Ирмос: Нечестивији не узрјат слави твојеја..
Неверници неће видети славу твоју Христе, него ми, о, Јединородни, јер си ти блистање славе Очевог Божанства, и зато ти
Човекољубче певамо од ранога јутра.
Неклонуло си крст на рамена узео, и за Христом следовао, и у
живот непопадиви те је довео, и у светлост незалазну те је, мучениче
блажени, увео,
Тешке ране телесне, блажени, и сечење тела, теби су донели храну
бескрајну и венац мученика, и радост са ангелима.
Као младић незлобив, целомудрен и кротак, и силан против
страсти телесних, и жесток против демона, и невернима недоступан,
такав си био мучениче, увек и свуда слављени.
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Богородичан: Као Родитељком нашег истинитог Бога у телу, јединородног од Оца, називамо тебе Пречиста Богородице, и у заједничкој
песми, певамо и Рођеноме из тебе.
Песма 6.
Ирмос: Пожру ти со гласом..
Црква ти Господе приноси као жртву песме похвале и пева ти,
јер је од демонске крви очишћена, крвљу изливеном из ребара
твојих, по твојој милости.
Гладни Божијих дарова, су тебе мучениче, на глад осудили, а ти си
увек храњен небеским даровима, и храну неисцрпну си имао.
Безбожну намеру свих мучитеља си, Акакије, посрамио, а змију и
творца злобе си у пучини твоје крви потопио, и као победоносац си на
небеса узлетео.
Својом смрћу си се мучениче на смрт Владике угледао, па са њиме
вечно царујеш, и гледањем њега у радости се насићујеш.
Богородичан: Разорила си осуду смртну, Пречиста, и клетву закона,
када си, Христа, разоритеља смрти родила, и свима си благослов
излила.
Сједален, глас 4.
Подобан: Скоро предвари..
Кишом од твоје крви, мучениче Акакије, демона си потопио, а све
војске мучитеља си посрамио, и до ангелске духовне војске си достигао,
и неувели и неропадиви венац си примио, зато твојим молитвама,
спаси и нас од невоља.
Песма 7.
Ирмос: Спасиј во огњи авраамскија..
Спасао си у огњу Аврамове младиће, јер твоји беху, а Халдеје
си погубио, и тако их је твоја правда Праведни уловила, зато си
најопеванији Господе, Боже отаца наших и благословен јеси.
Када ти је глава одсечена, отишао си, блажени ка духовној Глави
цркве, венцем победе украшен, и кличући: благословен си најопеванији
Господе Боже отаца наших.
Међу Христове мученике си, као прави мученик, убројан због
трпљења, а безбожне си мучитеље победио Акакије, кличући: благословен си најопеванији Господе Боже отаца наших.
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Души својој си дао крила блажене наде, спремљене за верне, и
тако си у мученичку судницу ушао, певајући из срца: благословен си
најопеванији Господе Боже отаца наших.
Богородичан: Казивања пророка и старе пра-слике су, Богомати и
Дјево, пречисто рођење из тебе јасно описали, а ми њему певајући
кличемо: благословен си Боже отаца наших.
Песма 8.
Ирмос: Руцје распростер Даниил..,
Данило је руке своје раширио, и у јами чељусти лавова
затворио, силу огња је угасио, а врлином се опасао, и са побожном
и умилном децом певао: благословите сва дела господња Господа.
У небеску митрополију, која заиста царује, си се, премудри уселио,
а коју је Господ саздао и светима припремио, за све који се у њега
надају и са вером кличу: благословите сва дела господња Господа.
Са љубављу си претрпео патње и муке, а гладом кињен помињао
си, дични, непролазно блаженство и храну, и радост вечну за све који
кличу: благословите сва дела господња Господа.
Лако и веома брзо си ратовао, храбри, против твога противника, јер
си имао уз себе Христа, као непобедивог саборца, помоћника, заступника и састрадалника, зато њему кличемо: благословите сва дела
господња Господа.
Акакије блажени, тако си назван јер си имао живот незлобив, и
непорочан, украшен крвљу страдања, мучениче прехвални, и врлином
мучеништва украшен, и јер си кликтао: благословите сва дела господња
Господа.
Богородичан: Заиста си чудну и једину под сунцем тајну показала, јер
си Бога родила, Пречиста, невидивог и беспочетног, нигде несметивог
и недостижног, а ми њему кличемо: благословите сва дела господња
Господа.
Песма 9.
Ирмос: Ева убо недугом..
Непослушна Ева је клетву и болест уселила, а ти си Дјево
Богородице, Изданком твога тела целом свету благослов процвала,
зато те сви величамо.
Имајући страдалнички подвиг, блистав од победе, ти си, блажени,
изашао пред престо Владике, и радујеш се са четама ангела, и молиш
спасење свима, који твој спомен славе.
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Светла је твоја и храбра победа над противницима, блажени, и
теби су многе и велике почасти за подвиг припале, и пуноћа Божанског
сјаја, зато те сви славимо.
Стигао си близу Христа, јуначе, јер си страдање и невоље
претрпео, зато си удостојен виђења и боговиђења, јер си то на земљи
увек желео, и из даљине си за тиме жудео.
Богородичан: Твој плод је постао, по доброти, најлепши од свих,
Свенепорочна, јер је сјајем доброчинства све украсио, а ти га усрдно
моли, да спасе све који те непрестано величају.
Стихире светог Акакија, глас 4.
Подобан: Јако добља..
Против саме змије си, богомудри Акакије, кренуо, препојасан
Христовом неодоливом и непобедивом силом, и творца злобе си на
земљу оборио, а његову горду силу си уништио, и све његове слуге си
посрамио.
Далеко од злобе а близак доброти, научен си са висине, и по
делима си такав био, због којих си најпре тако и назван премудри
Акакије, али и више од назива си до краја остао, зато те је Узрочник
великих дела и Промислитељ, неизрециво и невидиво из даљине
позвао.
Велики међу градовима, који царује над свима, твој свети храм као
царски венац има, и држи те као стуб који су стекли, и као мудрог
грађанина, и чувара доброга, и храброг ратника, који одгони изненадне
навале непријатеља и противника.
Богородичан: Славимо те Пречиста, јер си људе избавила из дубине
зала и очаја, зато ти певам Богоневесто, увек блаженој и славим
Пречиста твој недокучиви Пород, јер си родила Спаситеља целог света,
и од прародитељске клетве си Дјево, човечанство ослободила.
Крстобогородичан: Када те је видела на крсту прикованога Мати твоја
као јагње ужаснула се и зајецала: Какав је ово призор Сине мој
најмилији? Зар ти овако узвраћа сабор неверних безаконика, а насладио
се многим твојим чудима! Али нека је слава твоме неизрецивом
снисхођењу Владико.
На јутрењи
Канон празника са ирмосем на 6 и крста на 6; Глас 4.
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Песма 1.
Ирмос: Колесници фараонови и силу јего..
Моћни у рату је потопио у мору кочије фараонове и његову
силу, зато певајмо нову песму, јер се прославио.
Показао си Господе на земљи зрак крста, којим си ђавола победио,
а род људски спасао, зато певамо о слави твојој.
По вољи Очевој Избавитељ је крстом разорио непријатељ-ство због
непокорних прародитеља, зато њему певамо нову песму јер се славно
прославио.
Ти си Христе у Едему засадио дрво живота, тако је и крст твој, као
скиптар победоносни, светло заблистао на гори Светој.
Богородичан: Тебе је сабор пророка унапред видео као двери небеске
и купину несагориву, а ми те Дјево, Мати Пречиста, као Родитељку
Божију познасмо.
Песма 3.
Ирмос: Лук силних изнеможе..
Лук насилника је изнемогао а немоћни су се опасали силом, и
зато се утврдило у Господу срце моје.
Непобедивим знаком крста смо као штитом вере заштићени,
Владико, о они који њега мрзе и не трпе, исчезнуће са мноштвом
демона.
Крст твој радује свакога ко исповеда тебе Бога, на њему разапетога,
и пресветлом и недоступном се лепотом обасјава.
Богродичан: Радуј се Мати неискусобрачна, јер си Бога-Реч у своје
тело примила, и родила га као оваплоћенога Бога, а уједно и Човека.
Сједален, глас 4.
Подобан: Вознесијсја..
На небу си знак Божанскога крста показао, и све на земљи упутио
ка познању тебе, Христе Боже, а данас је заблистала незалазна
светлост, и та се светлост лица твога знаменовала на нама; зато га сви
верни имамо као светско оружије и непобедиву победу. (два пута)
Слава и сада, празника.
Песма 4.
Ирмос: Услишах слух твој Господи, јако јавилсја јеси..
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Чуо сам глас твој Господе, када си дошао на земљу, и
прославих силу твоју.
У почетку у тајни, а сада си јасно заблистао Христе знак твога
пречистог крста.
Дрским безаконим богоубицама си знаком крста бљеснуо, исве их
изобличио, милосрдни Спасе.
Када си Христе твојим духовним светлом знак крста нацртао, ти си
веру хришћана утврдио.
Богородичан: Мати Пречиста и Владичице благословена, твојим
молитвама, учини, Бога којег си родила, милостивим према нама.
Песма 5.
Ирмос: Возсијавиј свјет и просвјетивиј утро..
Ти си нам јутро грануо, и светлом нас обасјао, и дан нам
показао, зато слава теби, слава теби, Исусе Сине Божији.
Смртоносно дрво у Едему је давном преступнику смрт днело, а
крст живоносни, сада јављени, је све крајеве света просветио.
Створивши речју првоздани сјај, као Отац Сину сада крст светли
оцртава, као сведочанство о Божанству Разапетога.
У Оцу са вером угледајмо, незалазне светлости, узвишени сјај, тебе
Христа, као Сина, и твога Духа, који нам душе обасјава.
Богородичан: Патњи порођајних, млада Дјево, ниси спознала, јер си
надприродно зачела и телом родила самога Бога, зато те сви достојно
славимо.
Песма 6.
Ирмос: Вњегда скорбјети ми возопих ко Господу..
Када сам у туги вапим ка Господу, и чује ме Бог, мој Спаситељ.
Нека се покрију очи неверника, ако лепоту блиставог крста не могу
гледати.
Нека се наслађују зрацима пречистог крста, сви који у Бога верују,
да је на дрвету телом разапет.
Богородичан: Неискусобрачна Дјево која си Бога родила, не престај да
молиш Сина твога за нас.
Кондак, глас 4.
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Подобан: Вознесијсја..
Отворио си небеса закључана, пресветлом светлошћу на небу, којом
је на земљи засијао пречисти Крст: зато светлост његовог дејства
примамо и ка незалазној светлости се настањујемо, а у духовном рату
имамо његову помоћ, извојевану Твојом победом на Крсту.
Икос:
Ево дивног знака великога Бога, којег је Константин видео, и од
Њега чуо како му говори о Исусу, јер му је првом говорио као цару
хришћана и самодршцу верних, да ће крст бити чувар његовом граду чак
до другог доласка, и да ће остати све до краја света чувар над свима
хришћанским градовима, крст ће им бити као бедем, и оружије целог
света и непобедива победа.
Песма 7.
Ирмос: Спасиј во огњи авраамстија..
Спасао си у огњу Аврамове младиће, јер твоји беху, а Халдеје
си погубио, и тако их је твоја правда Праведни уловила, зато си
најопеванији Господе, Боже отаца наших и благословен јеси.
Када се Господ као Сунце у подне на крст вазнео, видећи њега
природно сунце је зраке своје сакрило, јер си најопеванији и благословен Господе Боже отаца наших.
Боговидиоцу је давно у огњу и мраку Бог говорио, а данас је
крстним јављањем заблистао, зато га славимо, јер је најопеванији и
благословен Господ и Бог отаца наших.
Ти си Светлост од Светлости и у савечној светлости блисташ твојим
пречистим сјајем; ти си и победу крста твога показао, јер си
најопеванији и благословен Господе Боже отаца наших.
Богородичан: Неизрециво и надприродно си у тело примила неизмењеног Бога који је по своме милосрђу људима дошао, зато ти у векове
побожно певамо као Матери Бога нашега.
Песма 8.
Ирмос: Во образје ангела јаваљшагосја в пешчи..
Опевајте децо Христа Бога, јављенога у огњеној пећи
певачима у виду ангела, свештеници благословите га и народи га
величајте у све векове.
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Виђеном на престолу славе али и на дрвету крста у правом телу
Прикованом, певајте му децо, свештеници благословите га, а народи га
величајте у све векове.
Крсту на месту Лобање у пречистом светлу јављеном, на Гори
светој, певајте децо, свештеници благосиљајте га, а народи га величајте
у све векове.
Славословимо Једнога од Тројице, који је сјајем крста цео свет
обасјао, зато му децо певајте, свештеници га благосиљајте, а народи га
величајте у све векове.
Богородичан: Овој која је неизрециво и без семена зачела, и родила
радост целом свету, Христа Бога, певајте јој децо, свештеници је
благословите, а народи је величајте у све векове.
Песма 9.
Ирмос: Камен нерукосјечниј..
Као угаони камен несечен руком, тако се Христос од тебе
Дјево, као од несечене горе одсекао, да сједини раздвојене природе,
зато се веселимо и тебе Богородице величамо.
Ти си у давнини у огњу и мраку непокорни народ под закон подвео,
а сада си твоме верном народу знак твога крста нацртао, који је од
свих небеских светила јаче заблистао, зато га достојно величамо.
Када су те разапињали, плакала је цела творевина због дрскости
оних, а сада је побожнима крст твој, Христе, заблистао светлом
живоносним, и показао скривену лепоту цркве.
На тебе узноси своје уздање, тобом обогаћени народ, и теби у
молитви приноси крст и свету твоју крв, зато Речи Божија подај нама
у добру постојање и вечно избављење.
Богородичан: Просвети нас Дјево, ти која си родила Светлост
недоступну, и испуни нас весељем и радости, и богопознањем, да те
чистим срцем побожно величамо.
Светилен
Подобан: Учеником..
Крст је чувар целог света, крст је украс цркве, крст је владарима
снага, крст је вернима утврђење, крст је ангелима слава, а демонима
рана. (два пута)
Слава и сада, празника.
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На литургији
Прокимен, глас 7. Узвисујте Господа Бога нашег и клањајте се
подножију ногу његових јер је то свето. (Пс.98,5)
Стих: Господ се зацарио нека уздрхте народи. (Пс.98,1)
Алилуја, глас 4: Сети се Господе сабора твога, којег си стекао од
почетка. (Пс.73,2)
Стих: Бог и Цар наш је пре векова устројио спасење на сред земље.
(Пс.73,12)
Причастен: Знаменовала се на нама светлост твога лица Господе.

64

DAN 6.

Месеца маја 8. дан
Спомен светог славног и свехвалног апостола и евангелиста
Јована Богослова;
Спомен преподобног оца нашег Арсенија Великог
На малој вечерњи
На Господи воззвах., стихире глас 2.
Подобан: јегда от древа..
Ходите верни, да данас светим песмама овенчамо, дубину
премудрости и писца православнх догмата, Јована славнога и вољнога,
јер он је загрмео речима “ У почетку беше Реч“; Тако је громогласан
постао, као благовесник целог света, и заблистао је богопознањем,
свехвални. (два пута)
Заиста си ти постао искрени и велики друг, јер си био на грудима
учитеља Христа; на грудима си му лежао и отуда си премудре догмате
захватао, њима си наоколо цео свет обогатио, као Божији проповедник,
зато црква држећи се њихове лепоте сада се весели и радује.
Радуј се уистину Богослове, радуј се Матере Господње сине
веољени, јер ти си стојећи код крста Христовог, чуо божанске речи
Владике „ Ето ти сада Матере“ што их је теби упутио; зато те сви
достојно, као великог и вољеног апостола, славимо.
Слава, глас 2. самогласно:
Дођите сви верни, да прославимо Јована, увек слављеног, јер је он
у врху свих апостола, и труба богословља, духовни војник који је цео
свет покорио, проповедник је из земље Усталог, али са земље
Неотишлог него заиста Живог; Ти си блиски друг са груди Христових,
и чекаш страшни други долазак Владике, зато га моли, за све који са
љубављу славимо твој спомен, да га тада неосуђено сретнемо.
И сада, празника.
На стиховње празника
Слава, апостола, глас 1.
Учениче Спасов.. писан на Литији.
Тропар, глас 2.
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Љубљени апостоле Христа Бога, пожури да избавиш оне који су
без оправдања пред Богом, примајући их кад ти прилазе, јер си на
Христове груди пао: Њега моли, Богослове, да наишли облак
безбожништва разагна, и да нам подари мира и велике милости.
Слава и сада, празника; јектенија и отпуст.
На великој вечерњи
Певамо Блажен муж.. 1. антифон;
На Господи воззвах.., празника 3, апостола 4 и преподобног 3
Стихире апостола, глас 1.
Подобан: Небесних чинов..
Очевидац неизрецивих откривења, и сказатељ узвишених тајни
Божијих, Заведејев син, написао нам је Христово Еванђеље, и научио
нас исповедати Оца, Сина и Духа Светога. (два пута)
Он је као гусле Божије, и писац светих небесних песама, богоречита уста, у песмама је дивно опевао, усне је као струне покретао, а
језиком је као чинелом говорио, и моли се за спасење нас.
Твојим громогласним језиком, од Бога вољени, јављаш Божије
премудрости, и тајну науку, и увек кличеш, стално говорећи „у почетку
беше Реч“, и сваког човека подучаваш богопознању.
Ине стихире, преподобног, глас 8.
Подобан: О, преславнаго чудесе..
Богомудри оче Арсеније, потоцима суза си душу просветлио, и са
Богом говорио, непрестано се чистио, и као сјајни и пресветли стуб
вере, огњено си сјајио оче блажени; монашка похвало, и сада нас све
сачувај, твојим молитвама.
Богомудри оче Арсеније, уздржањем си био увек препасан, и тако
си ка првом Узрочнику хитао, зато си светске бриге оставио, и чистом
душом се сјединио, са искрено Жељеним и Коначним, светитељу
премудри и блажени.
Преподобни оче Арсеније, ти си Бога тражио, и просветлење
његовим сјајним зрацима побожно желео, зато си сву светлост и славу
и царске дворе напустио, али си бесмртно наслеђе примио, и сада се
код Христа настанио, оче богоблажени.
Слава, глас 2. самогласно.
Цео свет нека дужно и лепо похвали громовог сина, почетак речи
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Божијих, и зачетника богословља, и првог проповедника истиних
догмата Божије Премудрости, вољенога и девственог Јована, јер како
рече он непрестано у себи има божанско „У почетку беше Реч“, о којем
нам јавља, као нераздвојном од Оца, и по свему равног са Очевим
бићем; он нам православно јавља о Светој Тројици, о Створитељу који
је са Оцем, а Живоносног нам је показао и као светлост Истине; О,
коликог ли чуда и премудрости! Јер је Јован пун љубави и пун
богословља постао, славом и чашћу је веру обновио, и чисту нам
предао, за коју ћемо добити вечна блага у дан суда.
И сада, празника.
Вход; прокимен дана; 3 чтенија
Читање из Прве Саборне посланице Јованове (Гл.3,20-4,6)
Љубљени! Ако нас срце наше не осуђује, слободу имамо пред
Богом; И шта год заиштемо, примићемо од Њега, јер заповести Његове
држимо и чинимо шта је Њему угодно. И ово је заповест Његова да
верујемо у име Сина Његовог Исуса Христа, и да љубимо један другог
као што нам је дао заповест. И који држи заповести Његове у Њему
стоји, и Он у њему. И по том познајемо да стоји у нама, по Духу кога
нам је дао. Љубљени! Не верујте сваком духу, него кушајте духове јесу
ли од Бога; јер многи лажни пророци изиђоше на свет. По овом
познајте Духа Божијег, и духа лажног; сваки дух који признаје да је
Исус Христос у телу дошао, од Бога је; А сваки дух који не признаје
да је Исус Христос у телу дошао, није од Бога: и овај је антихристов,
за ког чусте да ће доћи, и сад је већ на свету. Ви сте од Бога, дечице,
и надвладасте их, јер је већи који је у вама неголи који је на свету. Они
су од света, зато говоре од света, и свет их слуша. Ми смо од Бога; који
познаје Бога слуша нас, а који није од Бога не слуша нас. По овом
познајемо духа истине и духа преваре.
Читање из Прве Саборне посланице Јованове (Гл.4,11-16)
Љубљени! Кад је овако Бог показао љубав к нама, и ми смо дужни
љубити један другог. Бога нико не виде никад: ако имамо љубав међу
собом, Бог у нама стоји, и љубав је Његова савршена у нама. По том
дознајемо да у Њему стојимо, и Он у нама, што нам је дао од Духа
свог. И ми видесмо и сведочимо да Отац посла Сина да се спасе свет.
Који призна да је Исус Син Божји, Бог у њему стоји и он у Богу. И ми
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познасмо и веровасмо љубав коју Бог има к нама. Бог је љубав, и који
стоји у љубави, у Богу стоји и Бог у њему стоји.
Читање из Прве Саборне посланице Јованове (Гл.4,20-5,5)
Љубљени, ако ко рече: Ја љубим Бога, а мрзи на брата свог, лажа
је; јер који не љуби брата свог, кога види, како може љубити Бога, кога
не види? И ову заповест имамо од Њега: Који љуби Бога да љуби и
брата свог. Који год верује да Исус јесте Христос, од Бога је рођен; и
који год љуби Оног који је родио, љуби и Оног који је рођен од Њега.
По том знамо да љубимо децу Божију кад Бога љубимо и Његове
заповести држимо. Јер је ово љубав Божија да заповести Његове
држимо; и заповести Његове нису тешке. Јер сваки који је рођен од
Бога побеђује свет; и вера је наша ова победа која победи свет. Ко је
тај који свет побеђује осим оног који верује да Исус јесте Син Божји?
На литији
Стихира храма или празника;
И апостола, глас 1.
Дело Германово
Реке богословља су из твојих часних уста потекле, апостоле, и из
њих се црква Божија напаја, па се клања и православно Тројицу јединосушну прославља. Њу и сада моли Јоване Богослове, да сачува и спасе
душе наше.
Андреја Пира:
Као врт чистоте, и као мирисно миро, опет нам је Јован у овом
празнику заблистао, па му кличемо: ти си на грудима Владике лежао,
и цео свет си речима оросио Јоване апостоле, а Дјеву си као зеницу ока
сачувао, зато нам измоли од Христа велику милост.
Учениче Спаситељев, девствениче и Богослове, теби као девственом је Христос на распећу Дјеву и Богородицу предао, а ти си је као
зеницу ока чувао, зато моли да се спасу душе наше.
Лично си видео неизрециве тајне па си закликтао: превечна Речи,
ти си из почетка у Богу а и сам си Бог! Јоване апостоле, миљениче и
блиски друже Христов, сладости Тројице, непоколебиво утврђење Ефеса
и Патмоса, ти си и наша помоћ, зато моли свеблажени Богослове, да се
избавимо од злих и телесних и духовних непријатеља, сви који са
вером увек твој спомен славимо.
И преподобног Арсенија, стихира глас 5.
Преподобни оче, када си глас Еванђеља Гпсподњег зачуо, свети си
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овај отавио, а богатство и славу си занемарио, па си свима узвикнуо:
љубите Бога и наћићете вечну благодат, и ништа не сматрајте веће од
његове љубави, јер када дође у својој слави, наћићете одмор са свима
светима; зато Христе молитвама Арсенија сачувај и спаси душе наше.
Слава, глас 4.
На вечери Господњој лежао си вољени учениче на грудима
учитеља Христа, и отуда си познао неизрециве тајне, па си загрмео
свима небеским гласом: У почетку беше Реч, и Реч беше у Богу, и Бог
беше Реч. Он је светлост истинита, који просвећује свакога човека који
долази на свет, Христос Бог и Спаситељ душа наших.
И сада, празника.
На стиховње, стихире, глас 4.
Подобан: Званниј свише..
Благословени Син Вишњега, са Оцем истосушни и јединосушни,
као светлост од светлости, неизмењен и лик Родитељеве ипостаси,
надвремено је из њега и нестрадално заблистао, Сведржитељ и
Господар свих векова. Њега си миљениче Христа Бога нашега у свету
проповедао, и тако свет на светлост из таме извео, зато га моли да
спасе и просветли душе наше.
Стих: По свој земљи изиђе глас њихов, и до краја васељене речи
њихове.
Светлост си од Утешитеља примио, и њиме просвећен си богословствовао о Ономе, који је из Оца исходио, а преко Сина се човечанству
јавио. И Божију Реч, равног по слави и сапрестолног и једне суштине
са Оцем беспочетним, ти си миљениче свима проповедао. Зато те у
песмама славимо, као темељ божанске вере, а ти је непоколебиву
сачувај твојим молитвма ка Господу.
Стих: Небеса казују славу Божију, дело руку Његових јавља свод
небески.
Узишао си на висину богословља, и сазнао неизрециве Божије
тајне: о једној суштини Божанства и једној слави и царству и власти,
увек у три Ипостаси раздељеног а суштином нераздељеног и сједињеног, у несливеном божанском јединству. Тако си славио и проповедао
Богослове: Тројицу неразделиву, па је моли да спасе и просветли душе
наше.
Слава, глас 6.
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Дело монаха Јована.
Апостоле Христов, еванђелисте Богослове, био си зналац неизрецивих тајни, и нама си непознате премудрости учења загрмео: да је у
почетку била Реч, и то си вернима објаснио, а јеретичко учење да Реч
није од почетка, то си одбацио. Миљеник си био и вољени друг и као
Исаија гормогласан и као Мојсеј боговидац, зато имаш смелост ка Богу,
па се усрдно моли за душе наше.
И сада, празника.
Тропар, глас 2. (два пута),
Љубљени апостоле Христа Бога, пожури да избавиш оне који су
без оправдања пред Богом, примајући их кад ти прилазе, јер си на
Христове груди пао: Њега моли, Богослове, да наишли облак
безбожништва разагна, и да нам подари мира и велике милости.
И Богородице Дјево.. (једанпут) и благосиљање хлебова по обичају;
и Чтеније.
На јутрењи
На Бог Господ.., тропар празника (једанпут); апостола (једанпут);
Слава, преподобнго, глас 8.
Потоцима суза твојих бесплодну си пустињу обрађивао, и уздасима
из дубине душе, и стоструким трудом си је учинио плодном, и био си
светило целом свету, сијајући чудесима, Арсеније оче наш, моли
Христа Бога, да спасе душе наше.
И сада, празника.
После 1. стихословија, сједален, глас 1.
Подобан: Гроб твој..
Постао си ученик Владара свега, и научио си народе и просветио
цео свет, и упутио их ка богопознању, апостоле, зато тебе као истинитог
проповедника сви славимо, и као богослова, и друга Христовог са
његових груди. (два пута)
Слава и сада, празника.
После 2. стихословија, сједален, глас 5.
Подобан: Собезачалноје Слово..
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Опевајмо песмама светим и похвалним, свечасног Јована, апостола
и ученика Христовог, јер је свима проповедао Божанско Рођење из Оца,
Избавитеља и Цара Христа, и моли се непрестано да наше душе буду
помиловане. (два пута)
Слава и сада, празника.
После Полијелеја
Сједален, глас 8.
Подобан: Премудрости..
Био си свехвални веома омиљен па си лежао на грудима Исуса, и
примио си смелост да га као ученик упиташ: ко је твој издајник
Господе? А он ти је то хлебом показао. Ти си као повереник
неизрецивих тајни, научио све крајеве света о оваплоћењу Речи,
Богослове и апостоле, зато моли Христа Бога, да подари опроштај
сагрешења свима, који са љубављу славе свети спомен твој.
(два пута)
Слава и сада, богородичан:
Опевајмо је као небеске двери и ковчег и свету гору, и као светли
облак и као несагориву купину, као духовни рај, као обнову Еве, као
велику ризницу целога света, јер се у њој извршило спасење света, и
опроштај старих сагрешења. Зато јој кличемо: моли се Сину твоме, да
подари опроштај сагрешења, свима који се побожно клањају најсветијем
Породу твоме.
Степена, 1. Антифон 4. гласа.
Прокимен глас 4: По свој земљи изиђе глас њихов, и до краја
васељене речи њихове. (Пс.18,5)
Стих: Небеса казују славу Божију, дело руку Његових јавља свод
небески. (Пс.18,2)
Све што дише нека хвали Господа.
Еванђеље по Јовану, зачало 67.
После 50. псалма,
Слава: Молитвама апостола..
И сада: Молитвама Богородице..
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Стихира, глас 2.
Богослове и девствениче, учениче вољени Спаситељев, твојим
молитвама спасавај нас од сваке повреде, молимо те, јер смо твоје
стадо.
Канон празника са ирмосем на 4; апостола на 6; и преподобног на 4;
Канон Јована Богослова, глас 8.
Песма 1.
Ирмос: Колесницегонитеља фараоња..
Кочије си фараонове потопио, када си у давнини Мојсејев
жезал чудотворним учинио, и знаком крста си море разделио, а
пешака и бегунца Израиља си спасао, зато је песму Богу певао.
Био си чист и зато вољен од непролазне Светлости; на грудима
његовим си спокојно, смелом душом лежао; из бездана премудрости си
светлост богопознања извукао, Јоване апостоле блажени.
Ти си, вољени од Христа, надприродним богословљем загрмео: „У
почетку беше Реч жива и ипостасна код свога Родитеља, и остао је Бог
неизмењен“.
Богородичан: Под окриље твоје Пречиста притичем, да се склоним од
сваког искушења које ми наилази, зато тебе сада молим: твојим чистим
и светим молитвама, Пречиста, извуци све пале у дубину грехова.
Ини канон преподобног, глас и ирмос тај исти.
Песма 1.
Ирмос: тај исти.
Покорио си се Арсеније светој жељи Господа, и оставио си славу
царскога богатства, као и Мојсеј законодавац, а бежећи од људи постао
си суграђан ангела, и радујеш се заједно са њима.
Бежећи Арсеније од метежа, као од извора грехова, у тиховању си
језика обуздао, а у тиховању си смирену душу сачувао, и постао си Духа
Божанскога најлепши и тихи дом.
Богородичан: Предивно се о теби казивало, са колена на колено, јер
си примила Бога у своје тело, и остала си Пречиста, Богородице,
Маријо, зато те сви славимо, јер си наша заступница пред Богом.
Катавасија: Празника.
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Песма 3.
Ирмос: Утверждеј в начаље..
У почетку си утврдио небеса разумом, а земљу си на водама
основао; на камену заповести твојих Христе утврди и мене, јер
нема светијег од тебе једини Човекољубче.
Од рибара си ловац народа и богослов, Јоване свети постао, и
љубав ка оцу и целом свету си занемарио, јер си светом жудњом за
Владиком и Богом-Речи следовао.
Очишћеним очима душе, ти си о, Јоване угледао неизрециву славу:
од Оца јединородног Бога-Реч и Сина Божијег, кроз којег је све уз
Божанског Духа постало.
Богородичан: Под твоје спасоносно уточиште притичемо, Богородице
Дјево, и твојим молитвама се, Пречиста, од навале демона спасавамо,
и од предстојећих мука се избављамо.
Ини.
Ирмос, тај исти.
У твоме угледању на Христову скромност, оче Арсеније, ти си
славну одећу бедном и лошом заменио, али си се неизрецивом славом
као одећом оденуо.
Против демонских спотицања и гордих духова, ти си Арсеније,
због понизног срца, од Бога помоћ примио, и тако их савладао, и
смирењем си оче победник постао.
Богородичан: Постала си Богородице, узвишенија од херувима и
серафима, јер си само ти, у твоје неокаљано тело, примила
несместивог Бога, зато те, Пречиста, сви верни песмама хвалимо.
Кондак преподобног, глас 3.
Подобан: Дјева днес..
Засијао си из Рима као врлико сунце и ка царскоме граду си
достигао, преблажени, просвећујући га речима и делима својим, сваку
таму безбожности одгонећи. Зато те поштујемо, славо очева, свети
Арсеније.
Икос:
Када си глас Господњи зачуо, све си лепоте овог света напустио и
монах постао; на живот ангела си се светитељу угледао, и тако се сав
у телесног ангела претворио; Христу си пост и сузе приносио, и
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непорочну молитву, и стојање на свеноћним бдењима, зато си храм
Тројице постао, узор монаштва, и учитељ врлина, и свима који те увек
славе усрдни молитвеник, зато те и ми славимо, славо отаца, Арсеније
преподобни.
Затим
Сједален апостола, глас 8.
Подобан: Премудрости..
Лежао си на грудима Премудрости и одатле се правој науци
научио, па си божанским речима загрмео: у почетку беше Реч! Јасно си
и први описао безпочетно рађање и свима си проповедао Бога-Речи
оваплоћење, тако си језиком као мрежом народе уловио, и благодаћу
Духа све карајеве света поучио, и чудесима их просветио, Богослове
апостоле, зато моли Христа Бога, да подари опроштај грехова свима,
који са љубављу славе свети празник твој.
Слава, сједален преподобног, глас и подобан тај исти.
Од животног метежа си утекао, и живот тиховатеља си проводио,
страсти си умртвио, а душу си ка Богу управио, и као огњени стуб си
постао, и светило свима верним који те славе; кишом суза се се
заливао, и као плодно дрво постао, богоносни Арсеније, зато се моли
Христу Богу да подари опроштај грехова свима, који са љубављу славе
празник твој.
И сада, празника.
Песма 4.
Ирмос: Ти моја крјепост Господи, ти моја сила..
Ти си моја помоћ Господе, ти си моја сила, ти си мој Бог, ти
си моја радост; ниси оставио недра Очева а нас убоге си посетио,
зато ти са пророком Авакумом кличем: слава сили твојој
Човекољубче.
Тебе је Господ сином грома назвао, и учинио те је да загрмиш
својом душом, о његовом, од Оца, божанском, недокучивом и
неизрецивом рођењу, зато твој општи спомен, богослове, достојним
песмама славимо.
Ти си се апостоле, врлинама на висину уздигао, ти си видео
јединородног Бога-Реч у телу и блиставом сјају, који у недрима Оца као
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беспочетан седи, и удостојио се да чујеш глас Бога Оца, који је
посведочио Христово синовство.
Богородичан: Ка твоме заступању сада притичем, као непотребни
слуга твој, Свенепорочна, немој да се зато постидим, јер тебе имам као
заступницу код Бога, и бедем неосвојиви; због тебе се надам и на
блаженство вечног спокоја, и на живот обожени, и зато те молим.
Ини.
Ирмос: тај исти.
Ти си Арсеније природу савладао, ти си и страсти покорио владању
душе, и над сном си господарио, зато си на свеноћним бдењима појао:
слава сили твојој Господе.
Ти си оче преподобни жељно Бога тражио, и нашао га, јер си
чистотом сав обожен постао, и са Жељеним си беседио, јер си душом
достигао сједињеном са Вишњим, оче Арсеније.
Богородичан: Ти си безневесна Дјево вернима похвала, ти си и заступница и уточиште хришћана, ти си и бедем и пристаниште, и спасаваш
од невоља све који са вером и љубављу тебе, као Пречисту Богородицу,
познају.
Песма 5.
Ирмос: Вскују мја отринул јеси от лица твојего..
Зашто си ме удаљио од лица твога, Светлости незалазна, и покрила
ме је беднога нечувена тама? Ипак ме обрати и управи путеве
моје ка светлости заповести твојих, молим те.
У тами овог света си заблистао, јер си Пречисту Светлост сагледао,
и са љубављу се са њоме сјединио, и светило побожности постао, а као
плод многогог семена си, Јоване, народе светлошћу богословља обасјао.
Спознавши да је закон Мојсејев као сенка предан, а божанска
благодат Христом Богом нашим, ти си, сине громов и вољени,
богословским језиком о његовом Божанству благовестио.
Богородичан: Ти си ми покровитељка, снага и утврђење, Пречиста, и
бедем неразориви, зато тебе призивам, а ти ме и дању и ноћу сачувај,
од сваке повреде Велијара који насрће, да бих те са вером и љубављу
славио.
Ини.
Ирмос: тај исти.
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Онога који је првозданог Адама на први преступ наговарао, тог си
ти оче побожношћу одбацио, јер си демонске замке прозрео, зато сада
радосно благујеш у непорочном пристаништу, и моли тамо Владику
Христа.
Самога себе си се одрекао, као и свакога прохтева, и на раме си
Арсеније свој крст узео, јер си Христа желео, и на небесима си његов
достојни наследник постао.
Богородичан: Ти имаш материнску смелост код твога Сина, Пречиста,
зато те молимо: не презри добру бригу о нама, јер само тебе ми,
хришћани, приводимо Владики, да се по милости очистимо.
Песма 6.
Ирмос: Бездна грјехов и прегрешениј бурја мја..
Бездан грехова и бура сагрешења ме смућује, и потапа ме у
дубину тешког очајања, али ти ми пружи твоју моћну руку као
Петру, и спаси ме Вођо мој.
Жеравицом божанског огња коју је Исаија видео у пра-слици,
удостојио си се и ти, да пророчки уста очистиш, и постанеш, блажени
Јоване, оваплоћеном Богу-Речи на грудима најближи.
Он који је Син Јединородни, а седи у недрима Очевим, оваплоћен
се показао, Јоване блажени, и теби се као блиском ученику открио, јер
бестелесног Бога нико и никада не може видети.
Богородичан: Просветли моју душу, јер си Сјај Очеве славе родила,
Богородице и Дјево свеопевана, а ми имајући твоју истиниту благодат,
да се од штетних разговора склањамо.
Ини.
Ирмос: тај исти.
Телесне жеље си побожним бестрастијем умртвио, а наслеђе земно
ниси, оче преподобни, желео, јер си оче Арсеније желео да од Христа
примиш вишње небеско наслеђе.
Излазак сунца те је отпуштао од твога свеноћног стајања, а ти си
као духовно сунце био неупоредивог сјаја, јер си ноћи у твоме животу
подвизима својим обасјао Арсеније.
Богородичан: Имаш самилост јер си родитељка Човекољубивога БогаРечи, зато нас спаси од тешких и ужасних искушења, јер смо ми верни,
само тебе Пречиста Владичице, као неодољиво заступање стекли.
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Кондак, глас 2.
Твоју величину девствениче ко може да искаже? Јер нам точиш
чудеса и изливаш исцелења и молиш се за душе наше, као Богослов и
Христов друг.
Икос:
Смело је и недостижно сазнати небеске висине и испитати дубину
мора, а такође немогуће и звезде избројати и песак на обали мора, тако
је тешко изрећи и са колико венаца је Христос Богослова овенчао, јер
га је заволео, и јер је на грудима Христовим лежао, и на тајној вечери
са њиме јео, као Богослов и друг Христов.
Песма 7.
Ирмос: Божија снисхожденија..
Некада се у Вавилону огањ застидео од Божијег силаска, зато
су деца у пећи радосно заиграла, и као у врту су весело певала:
благословен си Боже отаца наших.
Усрдно си се ослободио од земних окова, свеблажени, и као Божији
заступник, постао си богонадахнути весник богословља, и све си научио
да кличу: благословен си Боже отаца наших.
Злато и богатство си, свеблажени, као траву сматрао, а сено је теби
као злато дејством Божијим постало, када си о Створитељу и Господу
богословски проповедао, кличући: благословен си Боже отаца наших.
Духа Светог који од Оца беспочетног исходи, а ти га, са њиме
неразделиви Сине Јединородни Божији шаљеш, апостолима си објавио,
да кличу: благословен си Боже отаца наших.
Богородичан: Постала си храм и палата Христа Цара, и као једини
одар Соломонов, као што Писмо каже, да га шездесет силних окружују,
и са тобом сада Дјево кличу и певају: благословен си Боже отаца наших.
Ини.
Ирмос: тај исти.
Пропаст давнашњих мириса си оче Арсеније спознао, и зато си
смрад трпео, али си заједницом са благодати миромирис Христов
постао, и говорио си: благословен си Боже отаца наших.
У Божији примрак си оче Арсеније телесно ушао, јер си у Христу
и беспочетног Оца и Духа спознао, зато си Тројици у Јединици певао:
благословен си Боже отаца наших.
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Тројичан: У Господа свих православно верујемо, као јединога у
јединоме и јединородноме Сину од Оца, тако исповедамо, и познасмо
јединога твога правога Духа који исходи, исте природе и сапостојећег.
Богородичан: У времену си, Пречиста, Надвременог неискусо-брачно
родила, раније бестелесног Бога-Реч; он је од тебе Дјево тело примио,
зато њему сложно певамо и кличемо: благословен си Боже отаца
наших.
Песма 8.
Ирмос: Седмерицеју пешч халдејскиј мучитељ..
Седам пута је халдејски мучитељ махнито ужарио пећ, против
побожних младића, а они видећи да су јачом силом спасени,
Творцу и Избавитељу појаху: Децо благословите, свештеници му
певајте, а људи га величајте у све векове.
Твој богоугодни, знаменити и преславани спомен, благо-весниче
Исусовог Божанства, замирисао је и обасјао свету цркву, зато радосно
певајмо верни: децо благословите Господа, свештеници певајте му, а
народи га величајте у све векове.
Имајући међу водећима овог Богослова, који је тебе Христе
богословски објавио, и ми те као Бога проповедамо, са Оцем и Духом,
као самовласног, и у песмама певамо: децо благословите Господа,
свештеници певајте му, а народи га величајте у све векове.
Богородичан: Родила си Свенепорочна оваплоћенога Бога-Реч, зато га
умоли да ме избави од огња, јер гле, сав мој живот је гресима
оптерећен, и њима страшнима робујем, али ипак, теби Дјево притичем,
и тебе Богом обрадовану призивам.
Ини.
Ирмос: тај исти.
Палење душегубних прохтева и огањ мучитељни и паклени, ти си
Арсеније изворем побожних суза погасио, зато и нас од обоје избави,
и не престај да молиш Христа за спасење света, јер га у све векове
благосиљамо.
Седам пута по седам си оче преподобни у себи покајање као пећ
вавилонску усијао, и Створитељу и Спаситељу си кликтао: децо
благословите, свештеници певајте му, а народи га величајте у све
векове.
Тројичан: Трисветло Божанство које блиста једним сјајем од једне
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Триипостасне природе, беспочетног Родитеља, исте природе Реч Божију
и сацарственог једносушног Духа, децо благословите, свештеници
певајте му, а народи га величајте у све векове.
Песма 9.
Ирмос: Ужасесја о сем небо..
Зачудило се небо и задивише се сви крајеви земље, када се
Бог јавио људима у телу, и твоје тело је постало шире од небеса;
зато тебе Богородицу и војске ангела и људи величају.
Вољени ученик, као чиста свирала богословља, је под крстом
Владике стајао, и као девственик је примио старање о Дјеви и
Богородици Пречистој, и чувар непорочне Богородице је постао, зато га
сада достојно славимо.
Пречисти Господ је твој непорочни, узорни и часни живот заволео,
јер си као ангел на земљи поживео, зато је тебе, Јоване блажени, за
брата себи узео, јер те је својој Матери и Богородици за сина објавио,
а ми те са њоме сви славимо.
Богородичан: Буди ми, Пречиста, кула спасења, и обеснажи војске
демона, навалу брига и невоља мојих уклони, а насртаје страсти далеко
одагнај, и даруј ми слободу у чистоти, и неисцрпне божанске дарове
ми подари.
Ини.
Ирмос: тај исти.
Мојсеј се зачудио, удостојен видети знак рађања из Дјеве, коју је
огњена купина пра-сликовала, а ти си се сав надахнут са Божанским
Духом сјединио, и огњен си постао, зато те Арсеније достојно славимо.
Теби је заблистао Христос као светлост незалазна, а радост те је
до небеса уздигла, и сталним размишљањем о смрти, принео си усрдно
свој живот неокаљан, зато си достојно примио плодове својих подвига,
оче блажени.
Богородичан: О, Дјево и Мати Божија, постала си виша од природе,
јер си Бога-Реч телесно родила, којега је Отац као благ од свога срца
дао пре свих векова; у њега сада као узвишенијег од свих телесних
верујемо, мада се и у тело оденуо.
Светилен
Подобан: Жени услишите..
Син грома си постао, јер си људима богословље проповедао, да је
у почетку био Бог-Реч, апостоле Јоване; на грудима твога Владике си
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верно лежао, и одатле си реку богословља захватао, и цео свет си њоме
напојио.
Слава, преподобног:
Од наклоности ка светском животу си се као од нечистоте удаљио,
а гладовањем си тело своје увенуо, али си оче преподобни снагу душе
своје обновио, и небеском се славом оче Арсеније обогатио, зато не
престај да се молиш Господу за нас.
И сада, празника.
На хвалитним стихире празника 3 и апостола 3, глас 8.
Подобан: О, преславнаго чудесе..
Блажени и премудри Јоване, по својој великој љубави ка Христу
био си већи од свију, и зато си вољени ученик Свевидећег Бога-Речи,
који ће по правим мерилима судити целом свету; а ти си чистотом и
лепотом девства обасјан, како телом тако и душом, светитељу богоугодни.
Светог Јована песмама духовним сада похвалимо, као цвет девства
и угодно станиште светих врлина, и као свиралу Божије премудрости,
и као храм Духа, и светлоносна уста благодати, и пресветло око цркве,
и као служитеља Христовог.
Легавши на груди Премудрости, ти си воду богословља захватио, и
њоме си цео свет вером Тројичном напојио, Јоване изузетни, а море
неверја си исушио, и постао си као стуб и облак духовни, који нас води
у наслеђе небеско.
Слава, глас 8. самогласно.
Јоване благовесниче, равноангелни девствениче, богослове од Бога
научени, православно си проповедао свету о пречистом Ребру, које је
крв и воду излило, и којим смо вечни живот стекли душама нашим.
И сада, празника.

Велико славословље
после Трисветог, Тропар апостола, Слава: преподобног; И сада:
празника; јектенија, отпуст и 1. час.
На 1. часу тропар празника; Слава: апостола; И сада: богородичан часова; После Трисветог кондак празника и апостола
узимамо наизменично..

80

DAN 8.
На литургији
Блажена празника, песма по реду, и апостола 6. песма;
Прокимен, глас 8: По свој земљи изиђе глас њихов, и до краја
васељене речи њихове. (Пс.18,5)
Стих: Небеса казују славу Божију, дело руку Његових јавља свод
небески. (Пс.18,2)
Апостол: Саборна посланица Јованова, зачало 68.
Алилуја, глас 1: Исповедаће небеса чудеса твоја, Господе. (Пс.88,6)
Стих: Бог је прослављен у савету светих. (Пс.88,8)
Еванђеље по Јовану, зачало 61.
Причастен: По свој земљи изиђе глас њихов, и до краја васељене речи
њихове. (Пс.18,5)
Објашњење о празнику светог и свехвалног апостола и
евангелиста Јована Богослова:
Почиње од суботе 2. седмице по Пасхи и досеже до 7. недеље тј.
Светих отаца.
МР
Треба знати ако се догоди пазник Светог Јована у Недељу
Мироносица или Раслабљеног или Самарјанке или Слепог:
У суботу
на Малој вечерњи
На Господи воззвах.. стихире васкрсне 4; Слава: апостола; И сада:
богородичан. На стиховње стихира васкрсна и апостола стиховња са
Великог Вечерња са тамошњим припевима. Слава: апостола; И
сада: богородичан; Тропар васкрсан; Слава: апостола; И сада:
богородичан, Мала јектенија и отпуст.
На Великој вечерњи
После уобичајене катизме, на Господи воззвах.. стихире васкрсне
гласа, 3 празника 3 и апостола 4; Слава: празника, самогласна из
Пентикостара, И сада: богородичан од првих (догматик). Вход,
прокимен дана и Чтенија апостола 3; На литији стихира храма и
апостола самогласне. Слава: апостола; И сада: празника. На
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стиховње стихира васкрсна и Пасхе; Слава: апостола; И сада:
Пентикостара. На благосиљању хлебова: тропар: Богородице Дјево
(два пута) и апостола (једанпут); Чтенија у Делима апостолским.
ВИДИ
Ако је недеља Мироносица На Бог Господ.. тропар васкрсан: Јегда
снишел јеси к смерти..(једанпут) Благообразниј Јосиф (једанпут)
Слава: апостола; И сада: мироносицама
ВИДИ
Ако је нека друга недеља
Тропар васкрсан (два пута); Слава: апостола; И сада: богородичан
од првих тога гласа. После катизми, сједални васкрсни са њиним
богородичиним; Чтенија у Толковном Еванђељу. Полјелеј и оба
сједална апостола; Слава: сједален после Полијелеја; И сада:
богородичан; Читање апостолово. Степена и прокимен гласа; Све
што дише.. Еванђеље васкрсно; Воскресеније Христово..(три пута) 50.
псалам; Васкрсна стихира;
Канон Пасхе са ирмосем и са њиним богородичинима на 6 и
апостола на 4 и Пентикостара на 4; Певамо овако: на свакој песми
тропар васкрсан један и празника један и Тројичан и богородичан.
Катавасија: Воскресенија ден.. После 3. песме кондак и икос
апостола и његов сједален (два пута); Чтеније апостолово; После
6. песме кондак и икос празника. На 9. песми Чесњејша се не пева.
Светилен Пасхе; Слава: апостола; И сада: празника. На хвалитним: стихире васкрсне 4 и апостола 4 са „славном“ и са његовим
припевима. Слава: празника; И сада: Преблагослвена јеси.. Велико
славословље. После Трисветог тропар васкрсан, јектенија, оглашење, отпуст и уобиочајени излазак у припрату. Слава и сада,
Еванђелска стихира и Час први.
На часовима тропар васкрсан; Слава: апостола; И сада: богородичан часова. После Оче наш.. кондаке наизменично говоримо.
На литургији
Блажена гласа на 4 и Пентикостара песма 3. на 4 и апостола песма
6. на 4; После Входа тропар васкрсан и апостола; Слава: кондак
апостола; И сада: празника. Прокимен, апостол, Алилујам
Еванђеље и причастен најпре дана па апостола.
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ВИДИ
Служба свеог Арсeнија се изоставља и пева се када одреди
настојатељ или еклисиарх;
МР
Ако се овај празник догоди у Среду Преполовљења:
У уторак на Малој вечерњи
Стихире апостола на 4; Слава: апостола; И сада: празника. После
Трисветог тропар апостола; Слава и сада: празника. Мала
јектенија и отпуст.
Ако нема бденија, на повечерју кондак апостола, Слава и сада:
празника.
На великој вечерњи
Пецамо Блажен муж.. 1. антифон. На Господи воззвах.. стихире
празнииа на4; апостола на 4; Слава: апостола; И сада: празника.
Вход, проикимен дана и Чтенија празника па апостола. На литији
стихира храма и самогласне апостола; Слава: апостола; И сада:
празника. На стиховње стихире празника са њиним стиховима.
Слава: апостола; И сада: празника. На благосиљању хлебова:
тропар празника (два пута) и апостола (једанпут). Чтеније апостола
из Апокалипсе.
На јутрењи
На Бог Господ.. тропар празника (два пута) Слава: апостола; И сада:
празника. После катизми сједални празника и Чтенија празника.
Полијелеј и оба сједална апостола; Слава: сједален иза Полијелеја;
И сада: његов богородичан. Чтенија апостолова. Степена 1.
антифон 4. гласа. Прокимен апостола. Све што дише.. Еванђеље
апостола. Воскресеније Христово.. 50.псалам; Стихира апостола.
Канон празника глас 4. са ирмосем на 4 и апстола на 6. и други
канон празника глас 8. на 4; Катавасија ирмос празника глас 8. оба
хора заједно. После 3. песме кондак и икос апостола, сједален
апостола (два пута) Слава и сада: празника; Чтеније апостолово.
После 6. песме кондак и икос празника. На 9. песми Чесњејша се
не пева. Светилен празника; Слава: апостола; И сада: празника.
На хвалитним стихире празника 3 и апостола 3; Слава: апостола,
глас 8. Благовесниче Јоване..; И сада: празника. Велико славословље. После Трисветог тропар апостола; Слава и сада: празника.
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Јектенија, оглашења, отпуст и уобичајени излазак у припрату и
Час први у припрати.
На часовима тропар празника; Слава: апостола; И сада
богородични часова. После Оче наш.. говоримо кондаке наизменце.
На литургији
Блажена празника од канона 4. гласа песма 3. на 4 и апостола
песма 6. на 4; После Входа тропар празника и апостола; Слава:
кондак апостола; И сада: празника. Прокимен, апостол, Алилуја,
Еванђеље и причастен најпре празника а затим апостола.
Служба Арсенија се пева у неки други дан.
МР
Ако се овај празник догоди у Недељу Самарјанке:
Изоставља се служба Преполовљења и узима се служба васкрсна,
Самарјанке и Богослова, као што је раније указано у друге недеље.
МР
Ако се овај празник догоди у Среду пред Вазнесење, у Оданије
Пасхе:
У уторак увече
На Малој вечерњи
Стихире апостола на 4. Слава: апостола; И сада: дана. На
стиховњим стихире апостола са велике вечерње са њиним
припевима. Слава: апостола; И сада: дана. Тропар апостола; Слава
и сада: Всја паче смисла.. Мала јектенија и отпуст.
ВИДИ
Ако нема бденија
На повечерју узимамо кондак апостола; Слава и сада: Пасхе: Ашче
и во гроб..
На Великој вечерњи
После уобичајеног псалма певамо Блажен муж.. 1. антифон. На
Господи воззвах.. стихире о Слепом на 6 и апостола на 4; Слава:
апостола; И сада: дана: Кто возглагољет.. Вход, прокимен дана и
Чтенија апостола. На литији стихира храма и самогласне апостола.
Слава: апостола; И сада: Се исполнисја.. На стиховње стихира
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васкрсна, глас 5. Тебе воплошченнаго.. затим стихире Пасхе са
њиним припевима. Слава: апостола; И сада, Пасхе: Воскресенија
ден.. и Христос воскресе.. (једанпут) На благосиљању хлебова:
тропар апостола (два пута) и Богородице Дјево.. (једанпут) и
Чтенија у Апокалипсу апостола Јована.
ВИДИ
Ако нема бденија
После Сада отпушташ.. и после Трисветог тропар васкрсан гласа;
Слава: апостола; И сада: богородичан и отпуст. Полуноћницу
певамо по обичају. После 1. Трисветог уместо: Се женик грјадет..
говоримо тропар васкрсан: Собезначалноје слово.. Слава и сада:
његов богородичан. После 2. Трисветог, уместо: Помјани Господи..
узимамо кондак Пасхе: Ашче и во гроб.. Затим: Господе помилуј 12
пута, и отпуст. Молитве: Помјани Господи... не говоримо.
На Бог Господ.. тропар васкрсан (два пута) глчас 5. собезначалноје
Слово.. Слава: апостолу; И сада: Всја паче смисла.. После 1.
катизме сједален васкрсан и Чтеније. После 2. катизме сједален о
Слепом и Чтениује. Полијелеј, и сједални апостолаљ по једнапут,.
Чтеније. Степена 1. антифон 4. гласа. Прокимен апостола. Све што
дише.. Еванђеље апостола. Васкрсење Христово.. 50.псалам. Стихира
апостола.
Канон Пасхе без богородичних са ирмосем на 6 и апостола на 4 и
Слепога на 4; У свакој песми певамо тропар Слепога до два пута.
Слава: Тројичан; И сада: богородичан; Катавасија, ирмос:
Спаситељу Богу.. оба хора заједно. Овде се канон Предпразника
изоставља и певамо га у уторак раније. После 3. песме, кондак и
икос апостола. Затим Ипакој Пасхе: Предварившија утро.. Слава:
сједален апостола; И сада: Слепога. Чтенија апостолова. После 6.
песме кондак и икос Пасхе. На 9. песми Чесњејшу не певамо.
Светилен Пасхе. Слава: апостола; И сада: Слепога. На хвалитним
стихире апостола на 4 затим: Да воскреснет Бог.. и стихире Пасхе са
њиним припевима. Слава: апостола; И сада: Пасхе. глас 5.
Воскресенија ден..Христос воскресе.. (једанпут) Велико славословље.
Тропар васкрсан; Слава: апостола; И сада: Всја паче смисла..
Јектенија, оглашење и отпуст и излазак у припрату и Час први
тамо.
На часовима тропар васкрсан Слава: апостола; И сада: богородичан
часова. После Оче наш.. кондак Пасхе и апостола наизменично.
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На литургији
блажена од канона Пасхе, песма 3. на 4 и апостола песма 6. на 4;
После Входа тропар васкрса и апостола. Слава: конак апостола; И
сада: Пасхе. Прокимен и Алилуја Пасхе и апостола. Апостол и
Еванђеље дана па апостола. Причастен: Тјело Христово.. а други:
Во всју земљу изиде..
МР
О овом празнику ако се догоди у Четвртак Вазнесења:
На Малој вечерњи
Стихире празника 3 на 4. Слава: апостола; И сада: празника. На
стиховње стихире апостола са њиним припевима са Велике
вечерње. Слава: апостола; И сада: празника. Тропар апостола;
Слава и сада: празника. Мала јектенија и отпуст.
ВИДИ
Ако нема бденија
На повечерју кондак апостола; Слава и сада: празника.
На великој вечерњи
Певамо Блажен муж.. 1. антихфон. На Господи воззвах.. стихире
празника на 6 и апостола на 4; Слава: апостола; И сада: празника.
Вход, прокимен дана и Чтенија празника и апостола. На литији
стихире празника и апостола; Слава: апостола; И сада: празника.
На стиховње стихире празника са њиним припевима; Слава:
апостола; И сада: празника. На благосиљању хлебова: тропар
празника (два пута) и апостола (једанпут). Чтеније празника.
На Бог Господ.. тропар празника (два пута) Слава: апостола; И сада:
празника. После катизми сједални празника и Чтеније. Полијелеј
и сједален празника и Чтеније празника. Степена 1. антифон 4.
гласа; Прокимен и Еванђеље празника. Васкрсење Христово..
50.псалам. Стихира празника.
Канонпразника глас 5. са ирмосем на 6 и апостола на 4 и други
канон празника на 4. Катавасија: Божестеним покровен.. оба хора
заједно. После 3. песме кондак и икос апостола, и сједален (два
пута). Слава и сада: празника. Чтеније апостола. После 6. песме
кондак и икос празника. На 9. песми Чесњејшу не певамо него
припеве празника а уз тропаре апостола говоримо: Свети апостоле
и еванђелисте Јоване Богослове, моли Бога за нас. Светилен празника.
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Слава: апостола; И сада: празника. На хвалитним стихире на 6 и
то празника 3 и апостола 3; Слава: апостола; И сада: празника.
Велико славословље. После Трисветог тропар апостола; Слава и
сада: празника. Јектенија, оглашење и отпуст. Даје се братији уље
из кандила светога. И уобичајени излазак у припрату и тамо Први
час.
На часовима тропар празника; Слава: апостола; И сада: богородични часова. После Оче наш.. кондаци празника и апостола
наизменично.
На литургији
Изобразитељни и од каниона празника гласа 5. песма 3. на 4; И од
канона апостола песма 6. на 4; Входноје празника. Тропар
празника и апостола. Слава: кондак апостола; И сада: празника.
Прокимен, апостол, Алилуја, Еванђеље и причастен најпре
празника па апостола.
ВИДИ
Служба светог Арсенија се изосавља и пева се када одреди
еклисиарх;
МР
Ако се овај празник догоди у Седму недељу по Пасхи тј. Светих
318 отаца.
Изоставља се служба Вазнесења а пева се васкрсна и Богослова и
Светих Отаца.
У суботу на Малој вечерњи
Стихире васкрсне на 4; Слава: апостола, глас 2. Сина громова.. И
сада: богородичан мале вечерње. На стиховње стихира васкрсна
једна, затим апостола са стиховње Велике вечерње са њиним
припевима. Слава: апостола; И сада: богородичан по гласу. После
Трисветог тропар васкрсан и Отаца. Слава: апостола; И сада:
празника. Мала јектенија и отпуст.
На Великој вечерњи
После уобичајеног псалма и псле катизме, на Господи воззвах..
стихире васкрсне 3, Отаца 4 и апостола 3. Слава: Отаца; И сада:
богородичан од првих (догматик) владајућег гласа. Вход, прокимен
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дана и Чтенија Отаца и апостола. На литији стихира Отаца, глас
3. и апостолове самогласне. Слава: апостола; И сада: празника. На
стиховњим стихире васкрсне; Слава: Отаца; И сада: празника. На
благосиљању хлебова: тропар Богородице Дјево.. (два пута) и
апостола (једном) и Чтеније.
На Бог Господ.. тропар васрксан и Отаца. Слава: апостола; И сада:
богородичан. После катизми сједални васкрсни са њиним
богородичнима. Чтеније из Толковог Еванђеља. Полијелеј и
сједални светога сви и Чтеније апостолово. Степена и прокимен
гласа. Све што дише.. Еванђеље васкрсно. Васкрсење Христово.. 50.
псалам. Стихира васкрсна и остало.
Канон васкрсан са ирмосем на 4, апостола на 4 и Отаца на 6;
Катавасија: Божестеним покровен.. После 3. песме кондак и икос
апостола и сједален Отаца. Слава: апостола; И сада: богородичан.
Чтеније апостолово. После 6. песме кондак и икос Отаца и Пролог.
Светилен васкрсан и Отаца. Слава: апостола; И сада: богородичан.
На хвалитним стихире васкрсне 3, Отаца 2 и апостола са
„славном“ 3; Слава: Отаца; И сада: Преблагословена јеси.. Велико
славословље, тропар васкрсан, јектенија, оглшење, и отпуст. и
уобичајени излазак у припарту. Тамо слава и сада: Еванђелска
стихира.Час први.
На часовима: тропар васкрсан, Слава: Отаца; И сада: богородични
часова. После Оче наш.. кондак васкрсан. На 3. часу тропар
ваксрсан, Слава: апостола. После Оче наш.. кондаке апостола и
Отаца говоримо наизменично.
На литургији
Блажена гласа на 4 Отаца песма 3. на 4 и апостола песма 6. на 4;
После Входа тропар васкрсан, Отаца и апостола, затим кондак
Отаца; Слава: апостола; И сада: празника. Прокимен, апостол,
Алилуја и Еванђеље Отаца па апостола. Причастен: Хвалите
Господа.. Други причастен: Во всју земљу изиде..
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Месец мај 9. дан
Спомен светог пророка Исаије;
Спомен светог мученика Христофора;
Спомен преноса моштију светог Николаја из града Мира у Бари
(служба Николају писана иза ове службе)

На Господи воззвах.., стихире пророку, глас 4.
Подобан: Дал јеси знаменије..
Оваплоћени те је као жаром Божијим очистио, а ти си се у
пророштво уверио, велики и славни Исаијо, и да видиш славу божанску
се удостојио, због многих и богатих својих врлина и чистоте, и одређен
си за проповедника и весника будућих збивања, и Божије спасење да
објавиш народима.
Срце и душу си очистио дични Исаијо, и богоугодна труба Духа си
постао, и његовим надахнућем и дејством се увек оглашавао, јер си
Божијој мудрости научен, преславни, када си Узвишенога на престолу
видео, и тако се богопознању научио.
Једну власт Триипостасног Божанства, трисветом песмом непрестано славе серафими, а ти си блажени то видео и то си научио, јер
си пророчку благодат светитељу стекао, зато твој свети спомен
служимо, и тебе као силнога милитвеника Христу приводимо.
Ине стихире мученика, глас тај исти (4.)
Подобан: Јако добља..
Христофоре преславни, стубе по Христу названи, свети украсе
благодати, ти си силу силника оборио, а мучитеље посрамио, и Христа
си као истинитог Цара и Творца свога проповедао, јер си његовом
божанском силом, са небеса свети венац примио, и славу непролазну.
Просветљен недоступним Божанством и неизрецивом благодаћу и
јаком светлошћу, ти си мрак идолски разорио, а намере безаконих си
сјајно победио, јер када си мучен огњем и ранама, ти си противнога
стрелца на суду оборио, и победоносан и победник постао.
Силе небеских војски се теби диве, а чете мученика се са њима
веселе, и сабори праведника сложно поје, јер си руком Бога Творца
овенчан са висине, зато и ми кличемо: молитвама Христофора спаси
Милосрдни све који његов свети спомен славе.
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Слава и сада, празника
Тропар, глас 2.
Пророка твога Исаије успомену Господе славимо, зато те молимо, спаси
душе наше.
Други тропар мученику, глас 4.
Одећом од крви си се украсио и предстојиш Господу, Цару Сила,
Христофоре свеславни. Отуда са анђелима и мученицима појиш трисветим и страшним умилним појањем: зато твојим молитвама спаси стадо
своје.
На јутрењи
Канон светима: пророку и мученику. Дело Теофаново. Глас 4.
Песма 1.
Ирмос: Воспоју тебје Господи..
Певаћу теби Господе Боже мој, јер си извео народ из египатског ропства, а потопио си кола и силу фараонову.
Просвети ме Господе Боже мој, и научи ме да достојно опевам
твога светог пророка, и похвалим славни и часни празник његов.
Као Богојављена труба огласио се на земљи Исаијо, и на гозбу
црквену позиваш да сви празнују спомен твој.
Страсти телесни си, богоносни, вољи своје душе снажно покорио,
и зато си се видети Сведржитеља уостојио.
Мученику:
Дођите данас сви Христоносни, да спомен богомудрог Христофора,
сведока Истине, побожно опевамо.
Храбро си се, мучениче и страдалчниче, против лажи подвизавао,
и претње мучитеља си помоћу Христовом победио.
Богородичан: Тебе је, Богородице, славни Исаија као жезал предсказао,
и оваплоћење Бога-Речи, као цвет из тебе, Пречиста, најавио.
Песма 3.
Ирмос: Лук силних изнеможе..
Лук насилника је изнемогао а немоћни су се опасали силом, и
зато се утврдило у Господу срце моје.
Сав сјај Духа си славни пророче примио, и неизрециву тајну
промисла Бога-Речи си најавио.
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Узнет си на висину небеску, и светлост праве вере показао, а немоћ
идолске сујете си изобличио.
Исаија пророкује о Владики Христу, као о положеном светом
угаоном Камену у Сиону, који држи сву васељену.
Мученику:
Снабдевен оружијем крста, мучениче Христофоре, ти си ране
издржао, и зато сада код увек Жуђеног радосно благујеш.
Тело ти је Христофоре ранављено и сечено, али се твоја
богољубива душа љубављу хранила, надајући се сладости небескога
царства.
Богородичан: Казивање Исаије се стварно испунило, јер је Дјева
родила оваплоћеног Животодавца и Спаса душа наших.
Сједален, глас 4.
Подобан: Скоро предвари..
Од телесних страсти си предходно душу очистио, и зато си славу
Бога, који је над свима, видео; ти си, пророче даровити, заблистао
светлим зрацима пророштва, јер си рекао да ће се Творац родити у виду
малог Детета, да твојим молитвама спасе нас од пропасти.
Слава, сједален мученика, глас тај исти.
Подобан: Јавилсја јеси днес..
Твој мученички подвиг си завршио, и венац победе си од Бога
примио, славни Христофоре блажени, зато га моли, да избави од
невоља све нас.
И сада, празника.
Песма 4.
Ирмос: Твојего на земљи јављенија..
Пророк је проповедао о твоме доласку Христе Боже, и о твоме
јављању на земљи, и радосно кликташе: слава сили твојој Господе.
На висину врлина си се попео, и са Жељеним си свето говорио, и
радосно певао: слава сили твојој Господе.
Постављен си за пророка благодати, и станиште Божије си постао,
и зато се непролазне славе, као и силе небеске, удостојио.
Испуњен Духа Божанскога, сликовито си прорекао о црквама
народа, као о обнови многих острва, и постао си, славни, зналац
неизрецивих тајни.
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Мученику:
Ти си мучениче, небеско наслеђе примио, јер си се на земљи за
Христа подвизавао, а идолску обману снажног демона си храбро
уклонио.
Теби је мучениче, демон као змија, женско искушење подметнуо,
као некада праоцу Адаму, али је поражен и постиђен, и зато је тебе на
дављење бацио.
Богородичан: Свети Исаија проповеда, да ћемо од пророчице добити
Детенце, рођено без патњи од Богоматере, чије је старешинство је на
рамену његовом.
Песма 5.
Ирмос: Просвештеније твоје Господи..
Просветлење твоје Господе низпошаљи нам, и од магле
сагрешења разреши нас Благи, и твој мир нам подари.
Спознавши на небеској висини скривену тајну Превечног Савета и
његов промисао о нама, ти си богоречити пророче њу благовестио.
Твоја страдања Господе, као непресушни извор нас од страсти
умива, а за то си и дошао Спасе, као што пророк Исаија проповеда.
Побожни Исаија проповеда неупућенима о доласку из Бога Оца,
Бога-Речи и Светога Духа, и као о Тројици у једном Бићу.
Мученику:
Благодаћу просветљен ти си народе уловио, а неверје безбожних
мучитеља си потпуно разорио, јер си на земљи, светитељу, одевен
небеском силом.
Небеско блаженство си хтео више него земно, свети Христофоре,
и зато си поднео патњње мука, али си био крстом укрепљен.
Богородичан: Исаија те је јасно видео Господе, како на рукама
најопеваније своје Матере, као на облаку чистом седиш, и како обараш
египатске идоле.
Песма 6.
Ирмос: Возопи прообразуја погребеније..
Као праослика твога тридневног погреба, тако се пророк Јона
у киту молио, и теби је вапио: Избави ме из пропасти, Исусе Царе
вишњих сила.
Духом озарен Исаија видео је на престолу сјај Тројне славе
Господства, опевану трисветим песмама.
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Ка твојим бојажљивим устима Исаијо, принео је серафим клештима жеравицу, и учинио те пророком Божијим, кроз тајну посвећеним.
Гледајући пророштва у далекој будућности, Исаија се душом радује
са ангелима, и плешући слави Онога који је испунио његова пророштва.
Мученику:
Ниси у крви ни против телесног ратовао храбри, него си вође
демона победио, помогнут невидивом силом Сина Божијег.
Побожно си заволео крајње Жељеног, страдалниче, и зато док си
сечен ниси на патње мислио, него си душу своју ка твоме Владици уздигао.
Богородичан: Сада се радује славни пророк Исаија, гледајући Дјеву
која је у себи зачела и родила оваплоћенога Бога-Реч и Сина Божијега.
Кондак, глас 2.
Подобан: В молитвах..
Примио си дар пророковања, пророкомучениче Исаија Богопроповедниче. Свима си објаснио очовечење Господње, говорећи велегласно
свим крајевима: Њега ће дјева у утробу да прими.
Икос:
Окупимо се верни са свих страна, да достојно опевамо Исаију, међу
пророцима дивнога, јер он је примио испуњење пророштва, и цео свет
је просветлио, јер је свима и свуда тајну Божанског оваплоћења
наговестио, зато са свима и ми певајмо: са нама је невидиви Бог, јер
га је Дјева у себе примила.
Песма 7.
Ирмос: Авраамстији иногда в Вавилоње отроци..
У давнини Аврамови потомци у Вавилону, пламен пећи надвладаше, и у песми овако певаху: благословен си Боже отаца наших.
Видевши долазак нама спасења и избављења, Исаија узвикује:
благословен си Боже отаца наших.
Видевши Исаија како нам долази спаситељно Избављење узвикнуо
је: благословен си Боже отаца наших.
Богоносним твојим језиком утврдио си, богонадахнути пророче,
веру и законе живота, зато кличеш: благословен си Боже отаца наших.
Мученику:
Трпљењем прошавши мученички пут, Христофор у небеским
насељима живи и пева: благословен си Боже отаца наших.
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Пламен идолослужења је Христофор росом вере угасио, у песмама
кличући: благословен си Боже отаца наших.
Богородичан: Видевши из Девствене надприродно рођење и светлост
чистоте, Изасија узвикну: благословен си Боже отаца наших.
Песма 8.
Ирмос: В Вавилоње отроци божественноју..
У Вавилону младићи распаљени божанском ревношћу, претњу
мучитеља и огња храбро су погазили, и бачени посред пламена
који угасише певаху: благословите сва дела господња Господа.
Одевен Жениковим плаштом радости, радује се сада и весели
Исаија славни, и светом храном се наслађује, па кличе са ангелима:
благословите сва дела господња Господа.
Који су се давно Бога одрекли, преварени речима демона, праведно
су бедници наредбом преко пророка удаљени из чисте земље, и не могу
певати: благословите сва дела господња Господа.
Многи народи су се од обмане удаљили, и ка Божијој светлости
притекли; за Христову цркву су верени, као што давно прорече Исаија,
и сада певају песму: благословите сва дела господња Господа.
Мученику:
Због чврстог и одлучног противљења идолослужењу, грубо су
бачени у валове мука, и за Христа су трпели патње, али су кликтали:
благословите сва дела господња Господа.
У царски плашт румен од твоје крви, сада си дивно одевен
нерпобедиви мучениче Христофоре, и са четама ангела радосно преваш
светитељу и кличеш: благословите сва дела господња Господа.
Богородичан: Дјева, Богомати и млада Богоневеста, држи Бого-Дете и
Бога-Реч, који свима даје живот и све ствара, као што је давно прорекао Исаија, радосно кличући: благословите сва дела господња Господа.
Песма 9.
Ирмос: Ева убо недугом преслушанија..
Непослушна Ева је клетву и болест уселила, а ти си Дјево
Богородице, Изданком твога тела целом свету благослов процвала,
зато те сви величамо.
Ти, богоугодни, стојиш пред светлим престолем Владике сила, и
наслађујеш се његове славе, па сабираш плодове твоје побожности, зато
те, свеблажени и славни, сви величамо.
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Дођите сада који желите дарове од светлости пророчке, да усрдно
примите књигу Исаије, богопознањем испуњену, али одлучном вољом
пазимо, да би се божанске светлости испунили.
Светлим Духом обасјан богоносни Исаијо, моли се за све који са
вером славе твој часни и светли спомен, да добију спасење, и да те сви
величамо.
Мученику:
Христофоре славни, ти си светли венац, као победник, примио, и
сацарујеш са Владиком, који те је у мукама крепио, и руку ти
живоносну пружио, да одолиш вођи злобе.
Својом крвљу мучеником си себе свето облио, и тако се обасјао, те
си сада у палату девствених, са Жеником, радосно ушао, зато не престај
да га молиш за мир целог света, мучениче славни.
Богородичан: Духовну жеравицу коју је Исаија видео, носиш на рукама
Пречиста Богомати и Богоневесто, а Он се са нашим ликом сјединио,
и целом свету спасење радо поклања, зато тебе сви величамо.

Овога месеца маја 9. дан
Спомен и преноса моштију светог оца нашег Николаја из Мире
Ликијске у Бари
На вечерњи
Певамо Блажен муж.. 1. антифон.
На Господи воззвах.., стихире празника 3 и светога 5, глас 8.
Подобан: На небо текушче..
Узвисио си се на висину небеских врлина, и постао чудотворац у
граду Мири, светитељу славни, и мада телом почиваш у граду Бари, ти
духом верне посећујеш, и све их од невоља избављаш, зато достојно
славу примаш, и међу светима си прослављен, угодниче Христов
блажени; стога те сада молитвено призивамо и скрушено говоримо:
помоли се свети Николаје, Спасу свих, да умири свет и спасе душе
наше.
На молитвене песме окупљени, прослављачи празника, радосно
похвалимо свети пренос нашег заступника, који све стране обасјава
чудесима, тужнима побожно даје утехе, а повређене избавља; он је
милостињама Богу угодио, и ради тога је стоструку награду примо, зато
му сви кличимо: помоли се свети Николаје Спасу свих, да умири свет
и спасе душе наше.
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До станова ангелских си врлинама доспео, и стојиш пред твојим
Владиком Христом, јер си њему покорно служио; а из раке изливаш
миро вернима, и помажеш им твојим чудесима, и Богу их приводиш
побожно; зато те не из Барија, него из небеског Јерусалима сада
призивамо, где се радосно веселиш са апостолима, пророцима и
светитељима, а ти се помоли богоносни Николаје Спасу свих, да умири
свет и спасе душе наше.
Слава, глас 6.
Окупимо се, о, љубитељи празника, да песмама похвалимо лепоту
архијереја, славу отаца, извор чудеса, и великог заступника вернима, и
опевајмо га речима: радуј се грађана Мира чуваре, и првопрестолниче
часни; радуј се куло непоколебива; радуј се светило пресветло, који све
крајеве света обасјава чудесима; радуј се тужнима света радости, а
повређенима усрдни заступниче; Па и сада, блажени Николаје, не
престај да се молиш Христу Богу за све, који са вером и љубављу славе
радосни и општи твој спомен.
И сада, празника.
Вход; прокимен дана; чтенија;
Читање из Премудрости Соломонових (главе 10. и 8.)
Спомен је праведнога с похвалама, и благослов је Господњи на
глави његовој. Блажен је човек који нађе мудрост, и смртни који дозна
разумност. Боље је њу куповати, него ли ризнице злата и сребра.
Драгоценија је од драгог камења, а све часно није ње достојно. Јер
дужина живљења и године у десници су њеној, а у левици њеној је
богатство и слава. Из уста њених излази правда, а закон и милост на
језику носи. Послушајте, зато, мене, о чеда! јер ћу говорити честитости;
и блажен је човек који путеве моје сачува; јер су исходи моји исходи
живота, и припрема се воља од Господа. Ради тога молим вас, и
предлажем мој глас синовима људским. Ја мудрост, настаних савет,
знање и мисао ја призвах. Мој савет и сигурност, моја је разумност,
моја је снага. Ја оне који ме воле љубим, и који ме траже наћи ће
благодат. Схватите, незлобиви оштроумност, и неваспитани пригните
срце. Послушајте мене, јер ћу рећи честитости, и изнећу из уста
правилности; јер ће истини учити грло моје; мрска су преда мном уста
лажљива. Са правдом су све речи уста мојих, ништа у њима није
искривљено, нити развраћено. Све је јавно пред лицем разборитих, и
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исправно онима који налазе знање. Поучавам вас истини, да буде на
Господа нада ваша, и испунићете се Духа.
Читање из Премудрости Соломонових
(главе 10,31-32 и 11,1-12)
Уста праведнога капљу мудрост, а језик неправеднога пропашће.
Уста људи праведних капљу благодат, а уста безбожних развраћају се.
Мерила лажна мрзост су пред Господом, а мерило праведно пријатно
Му је. Где уђе дрскост, тамо је и бешчашће; уста пак смирених
поучавају се мудрости. Савршење правих људи водиће их, а склизнуће
одрицатеља закона уловиће их. Не користи имање у дан гњева, но
правда ће избавити од смрти. Умирући праведник остави жалост за
собом, а погибељ безбожних бива брзо и с лакоћом примљена. Правда
непорочнога просеца праве путеве, а безбожност упада у неправду.
Правда људи праведних избавиће их, а безсаветношћу заробљују се
безаконици. Када сконча човек праведан не пропада му нада, а похвала
безбожних пропада. Праведни ће избећи уловљење, уместо њега предаје
се безбожник. У устима безбожних је замка грађанима, а осећање
праведних је добар пут свима. У добрима праведних утврдиће се град,
а у погибељи безбожних је весеље; у благослову правих узвисиће се
град, а устима безбожних раскопаће се. Руга се грађанима оскудни
памећу, а муж разборит у проводи живот у спокојству.
Читање из Премудрости Соломонових
(Глава 4,7-15)
Праведник кад достигне да сконча, биће у покоју. Јер старост часна
није у ногим годинама нити се бројем година одмерава. Него је
мудрост седина људима, израст старости је живот непорочан.
Праведник поставши угодан Богу, завољен би, и живеће посред
грешника, пресељен би. Узет би, да злоба не измени памет његову, или
да лаж не обмане душу његову. Јер завист злобе помрачује добра, а
маштање похоте измењује незлобив разум. Скончавши за мало, миспуни
године дуге; јер угодна би Господу душа његова; зато се пожури да
изађе из средине злобне. А народи видеше, и не разумеше, нити
ставише на мисао тако нешто: Да је благодат и милост на изабранима
Његовим и посета Његова у преподобнима Његовим.
На литији
Стихире, глас 2. самогласно.
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Оче Николаје, мада је земља Мира у Ликији заћутала, али је цео
свет тобом просвећен, мирисом твога мира и мноштвом чудеса, и
позива похвалним песмама, да и ми тобом будемо спасени од осуде, па
да певамо са онима у граду Мири и кличемо: моли се за спас душа
наших.
Глас 4.
Оче Николаје, ти си ризница светог мира Пресветог Духа, јер у
граду Мири миришиш светим мирисом; ти си Христовим апостолима
саборац, и по целом свету се рашириле приче о твојим чудесима, јер
се и на далеко као и близу у сну јављаш, и од смрти избављаш, оне
који су неправедним судом на смрт осуђени; ти спасаваш од невоља
многих све који те призивају, зато твојим молитвама сачувај и нас од
наиласка несрећа, јер те увек хвалимо.
Глас 8.
Као плод твоје смелости преподобни оче, ти си просветио срца
верних. Јер ко је чуо о твоме безграничном смирењу, и ко се није
зачудио твоме трпљењу? Јер ти си понизнима смирење а жалоснима
утешење. Све си побожно поучио свети Николаје, и сада си неувелим
венцем овенчан, па се моли за душе наше.
У временом животу си хитао да хвалиш Господа Николаје, а он те
је прославио у правом животу на небесима, зато си стекао смелост код
њега, па га моли да спасе душе наше.
Слава, глас 6.
Добри слуго и верни, делатељу винограда Христовог, ти си дневну
жегу поднео, а теби дани талант си умножио, а онима који су после
дошли ниси позавидео, зато су ти врата небеска отворена, па уђи у
радост Господа твога, и моли се за нас свети Николаје.
И сада, празника.
На стиховње, стихире глас 4.
Подобан: Јако добља..
Прославимо преславног светитеља Николаја, као незалазну звезду
најсветлијег Сунца; Као небо духовно, које јавља спасоносну славу
Божију; Као светог проповедника, и просветитеља народима; Као реку
која излива воду вере, и напаја срца верних.
Стих: Часна је пред Господем смрт, преподобних његових. (Пс.115,6)
По мору је било твоје путовање, из града Мира Ликијског у град
Бари; из гроба је узет ковчег твој, и са истока је пренет на запад, уз
пратњу побожних монаха, који су крај твога кивота тебе прослављали,
по вољи Владике свих, Николаје преславни.
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Стих: Свештеници твоји обући ће се у правду, и преподобни твоји
обрадоваће се. (Пс.131,9)
Твојим путовањем у броду, ти си море блаженим учинио, и у град
Бари си приспео, и тамо си свето миро изливао, и болести неисцеливе
лечио, и тако си постао свима уточиште и заступник и избавитељ, јер
се Цару и Спаситељу свих молиш, светитељу Николаје.
Слава, глас 6.
Божији човече, и верни слуго Господа и послениче, муже жељени,
и сасуде изабрани, куло и тврђаво цркве, царства наследниче, немој
ућутати, него да вапиш Господу за нас.
И сада, празника.
Тропар, глас 4.
Дошао је дан великог славља, град Бари се радује и с њим се сва
васељена весели, песмама и појањем духовним. Данас је светло славље,
пренос часних и многоисцелитељних моштију, светитеља и чудотворца
Николаја, који као сунце које не залази сија својим светлим зракама,
разгони таму искушења и напасти онима који га са вером призивају:
Спаси нас, као заштитник наш, велики Николаје.
Слава и сада, празника.
На јутрењи
На Бог Господ, тропар празника и светога.
После 1. стихословија, сједален празника, два пута.
После 2. стихословија, сједален светитеља, глас 4.
Подобан: Удивисја..
Твојим светитељем, Владико, ти си цео свет задивио, јер си му
благодат чудеса подарио, да разне болести из људи изгони, и сужње да
избавља из окова, и да помаже обесправљенима, зато му молитвено
кличемо: свети Николаје, избави нас од наших противника. (два пута)
Слава и сада, празника, или богородичан:
Ко може избројати мноштво мојих нечистих помисли, и олује мојих
безумних мисли? И ко може испричати о навали и злоби мојих
бестелесних противника? Али твојом молитвом Блага и Најнепорочнија, од њих свих ми подари избављење.
После Полијелеја
Сједален, глас 1.
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Подобан: Гроб твој..
Савршеним животом си себе освештао, и постао светитељ Бога
вишњега, а он ти је помагао, те си уста јеретицима затворио, зато твој
пренос свечано славимо, а Христа Бога величамо.
(два пута)
Слава и сада, празника или богородичан:
Неневесна, Пречиста Богородице Дјево, једина си заступница и
окриље вернима, зато све избављај од невоља, болести и тешких
несрећа, јер си нам ти млада Дјево надање, и твојим светим молитвама,
спаси душе наше.
Степена, 1. антифон 4. гласа.
Прокимен, глас 4.: Часна је пред Господем смрт, преподобних
његових. (Пс.115,6)
Стих: Шта ћу узвратити Господу за све што ми је дао? (Пс.115,3)
Све што дише..
Еванђеље по Јовану, зачало 36.
после 50. псалма
Стихира, глас 6.
Божији наследниче, и Христов сапричасниче, свештени слуго
Господњи, свети Николаје, по имену твоме је и живот твој; ти си
заблистао разумом као седим власима, а светлост лица твога сведочи о
незлобивости твоје душе, и речима су твоје кротке, ћутљиви, а твој
живот је славан и уснуће код светих, зато се моли за душе наше.
Канон празника са ирмосем на 6 и светога на 8.
Канона светога, глас 8.
Песма 1.
Ирмос: Пјесањ возслем људије чудному..
Узнесимо песму народи чудноме Богу нашем, који је осободио
Израиља од робовања, који му је појао и певао: певамо теби
јединоме Владици.
Прими Христе доброчинитељу песму са мојих усана, и умудри мој
језик, а не помињи моје многе грехе, да бих опевао свети живот твога
светитеља, на празник преноса мошију његових.
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Примио си дар чудотворства и венце трпљења, а чином архијереја
си украшен, зато се помоли Богу, оче, да подари опроштај грехова
свима, који славимо твоје преношење.
Ти си оче пастир стада Христовог, али си послат и другим овцама
латинског говора, да све задивиш својим чудесима и да их приведеш
Христу, оче блажени, зато се и за нас моли њему непрестано.
Богородичан: Као незнабожачки народи бесмо далеки, али смо твојим
Породом постали Богу блиски, јер ти си родила Онога који је и мене
обожио, и својом крвљу од старе клетве ослободио.
Ини канон Николају, глас 4.
Песма 1.
Ирмос: Отверзу уста моја..
Отворићу уста моја и испунићу се Духа, и излићу песму
Царици Матери, и светло ћу славити и певати о њеним чудесима.
Молим те Творче светлости: просветли моју душу и срце, и дај ми
Створитељу свега дар, да у песми опевам твога светог угодника, који
цео свет од невоља избавља.
Ти си нашао небеску Премудрост, и као талант си је на добро
употребио, јер си њоме разорио противбожну лаж, и поучио си народ
у науки Божијој.
Богородичан: Превечни је зачет, и Савршени се обнавља и као БогоДете се из младе Дјеве рађа; Њега си проповедао у две природе а у
једној Ипостаси, светитељу богоугодни.
Катавасија: празника.
Песма 3.
Ирмос: Небеснаго круга..
Небескога свода врховни Творче и Господе, и Цркве осниваче,
ти мене утврди у љубави твојој, жељени крају, верних утврђење и
једини Човекољубче.
Незлобиве природе и кротког понашања, ти си водио живот попут
ангела, богоблажени Николаје, зато не престај да се молиш Човекољубивоме за све нас.
Којем ли граду ниси помоћник? Која ли душе не призива твоје
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име? Или које место не походиш духовно? Јер својим чудесима све
задивљујеш, Николаје.
Град Бари је примио твоје тело, али твој дух је увек у вишњем
Јерусалиму, где се радујеш са пророцима и апостолима, а уједно и
јерарсима, молећи за нас јединога Човекољубца.
Богородичан: Измоли ми просветлење, Пречиста Владичице, јер сам
помрачен многим гресима, а ти си родила Светлост целом свету, зато
одагнај далеко маглу мојих страсти, једина Богоблажена.
Ини.
Ирмос: Твоја пјеснословци..
Ти си Богородице живи и обилни извор спасења, и зато хор
твојих певача око себе сакупи, и духовно утврди, у божанској слави
твојој, и венаца славе их удостоји.
Сви тужни су тебе стекли као моћну утеху, а они у тами као
светлост, и од зала и свих невоља избављење, свети оче.
Ти си свети Николаје Божија уста постао, јер си из чељусти опаког
духовног вука народе избавио, и Творцу их привео, дајући исцелење
свима.
Богородичан: Једини Бог-Реч је решио, да се неизрециво роди из тебе
телесно, Богомати Пречиста, а себи је за слугу и учитеља народима
јерарха Николаја изабрао.
Кондак и икос празника
Сједален светитеља, глас 1.
Подобан: Гроб твој..
Пренос твојих светих моштију, установио је нама светли празник,
светитељу Господњи прехвални, зато га побожно славимо, а тебе
Николаје радосно хвалимо, као светлост незалазног Сунца, и као украс
вернима. (два пута)
Слава и сада, празника.
Песма 4.
Ирмос: Всјел јеси на коњи..
Зајахао си на твоје апостоле Господе као на коње и примио си
у твоје руке њине узде, и спасење беше твој долазак за верне који
поје: слава сили твојој Господе.
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Светлошћу са небеске висине си обасјан, светитељу, зато и моје
срце просветли, а таму греха ми одагнај, да радосно славим твоје свето
преношење.
Попео си се на лествицу врлина, блажени Николаје, и постао си
чудотворац по целом свету, зато су из града Миро у Бари примили људи
твоје свете мошти.
Свети свештеници се тобом хвале, Николаје, и хришћански владари
те призивају за помоћника у одбрани, па и ми недостојни призивамо
те, да се за нас молиш Богу.
Богородичан: Војске ангела су зачуђене, Богородице, дубини твоје
тајне, а демоне збуњује твоја икона, којој се ми клањамо и тебе Матер
Бога славимо.
Ини.
Ирмос: Неизледниј Божиј совјет..
Пророк Авакум је предсказао неиспитиву Божију намеру,
оваплоћења тебе вишњег Бога, и овако ускликнуо: слава сили
твојој Господе.
У заједници са Творцем Божије светлости, ти си богоречити оче,
постао си друго светило, јер својим сјајем обасјаваш помрачене, као
љубитељ врлина и изузетно слављен.
Избави твоје стадо од олује греха, и од невоља и валова противних,
и доведи их увек до пристаништа без буре, твојим спасоносним
молитвама.
Богородичан: Небеско Светило неизрецивог Бића, милосрђем богатог,
ти си Пречиста неизрециво родила, а Он је нас осирома-шене, Божијим
даровима обогатио.
Песма 5.
Ирмос: Мрак души мојеја разжени..
Одагнај мрак са моје душе, светлодавче Христе Боже, јер ти си
одагнао таму бездана, и подари ми светлост твојих заповести РечиБожија, да те славим од раног јутра.
У граду Миро си престо имао, а у Бари је твоје тело пренето, али
духом на небу остајеш свети Николаје са апостолима, као њихов
наследник, зато са њима моли за нас, који славимо твоје преношење.
Ти си нада свих хришћана, и велики заступник обес-прављенима,
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лекар болеснима а утеха тужнима, и код Бога заступник људима, зато
измоли и нашем народу мир, и спасавај нас од навале безбожника.
Моју душу оптерећену многим страстима, и усмрћену падањем у
грехе, оживи твојим молитвама, и упути ме на покајање, да са свима
вернима славим твоје преношење.
Богородичан: Од њега се страши безброј ангела, и мноштво серафима,
и сва разумна природа стрепи од њега, а ти га као Детенце храниш,
Дјево, и ми гледајући га у телу на твојим рукама увек му се клањамо.
Ини.
Ирмос: Ужасошасја всјаческаја..
Све је у страху од божанске славе твоје, а ти си
неискусобрачна Дјево, имала у себи над свима Бога, и родила си
надвременог Сина, и свима који ти певају мир си подарила.
Због многих чудиа су твоје стопе свете постале, јер си свима добро
благовестио, и од старог непријатељства си све ослободио божанском
науком, њоме и нас спасавај, свети архијереје.
Божијом вољом си на леђима мора узјахао, и са побожним људима
си велику пучину препловио, и у град Бари си блажени Николаје
приспео.
Богородичан: Ти си Дјево и Мати Божија заштита вернима, и тебе
искрено славимо и ангелски ти кличемо: радуј се благословена и
благодатна, о којој се чују дивне ствари, јер ти си свето одмориште
Владара целог света.
Песма 6.
Ирмос: Јакоже пророка избавил јеси из..
Као што си пророка избавио из највеће дубине, Христе Боже,
тако избави и мене од мојих грехова као Човекољубац и усмери
живот мој, молим те.
У твојој светој цркви, као из чаше, неисцрпно примамо телесно
здравље, а душама очишћење, светитељу Николаје, јер благодаћу
изливаш чудеса, свима који се са вером и без сумње надају утебе.
Од разних искушења и тешких невоља, и од мука које нас сналазе,
и од разник зала, избави оче, нас, слуге твоје, јер си преславни Христов
угодник, да захвално славимо твоје свето преношење.
Патим се у мразу греха, и ветрови живота ме обарају, али гледам
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оче на твоју икону као на друго сунце, да се твојим молитвама огрејем,
служитељу Христов, Николаје.
Богородичан: Земни разум не може схватити тајне небеске, нити
творевина може разумети свога Творца, јер рађање Господа из Дјеве
превазилази разум човеков; али јој се ми са вером молимо, да опроштај
грехова примимо.
Ини.
Ирмос: Божественоје сије..
Ходите побожни да ово божанско и најчасније празновање
Богоматере славимо, па рукама запљескајмо, и из ње рођенога Бога
прославимо
Божије народе си на спасење упутио, учећи их о Јављеноме у телу
из велике доброте, проповедниче Николаје, и учитељу многих народа,
зато и нас спаси твојим поукама.
Имајући море као пут а воду као стазу, умоли Господа да и ми
препловимо безбедно кроз море живота, и да путем воде од наших суза
доспемо у царство небеско.
Богородичан: Ти си двери Цара небеског, ти си Дјево свеопевана храм
славе његове; зато и нама отвори двери милосрђа, и твојим молитвама,
уведи и нас у станиште небеске славе.
Кондак, глас 3.
Подобан: Дјева днес..
Изађоше као звезда од истока до запада, твоје мошти, светитељу
Николаје, море се осветило путоваљем твојим и град Бари је добио
тобом благодат: због нас си се показао, као изабрани, предивни и
милостиви чудотворац.
Икос:
Запевајмо сада свете песме, о пастиру и учитељу грађана у Мири,
да се његовим молитвама просветимо, и Христу принесемо жртву чисту
и непорочну и Богу угодну, јер је као светитељ очишћен и душом и
телом, он је прави бранитељ цркве и њезин заштитник, и велика
ризница Божије благодати.
Песма 7.
Ирмос: На поље Деирје иногда мучитељ..
У давнини је мучитељ поставио пећ на пољу Деиру, да мучи
богоносне, а у њој три младића певаху песме јединоме Богу, и
тројица певаху говорећи: благословен си Боже отаца наших.
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Данас се радују ангели Божији, а јауче мноштво демона, јер си
спасао народ од искушења, а одагнао духове таме, зато си достојно
назван победником, и зато кличемо Господу: благословен си Боже отаца
наших.
Кога год снађе туга и немоћ, и ко год је под теретом болести, са
вером притиче твојим моштима и добија твоју милост, па се хитро
враћа и радосно пева Господу: благословен си Боже отаца наших.
Пред тобом стоје сабори православних народа, и хвале се тобом,
миљениче цркве; тебе славе и владари као свога заступника, а и ми те
молимо, спаси Николаје нас који Господу певамо: благословен си Боже
отаца наших.
Богородичан: О, како да опевам мога Споаситеља, кад њега са страхом
и ангели хвале? Али ти не научи Богомати и твојом добротом упути
Сина на милосрђе, да помилује нас који се у тебе уздамо, јер га ти
молиш, да се ми мука избавимо.
Ини.
Ирмос: Не послужиша твари..
Богомудра деца не послужише твари више него Творцу, па
опасност од огња храбро савладаше, и певаху радујући се:
најопеванији Господе и Боже отаца благословен јеси.
Од сујетних ствари је разум целог света залудео, а ти га исцели
твојим поукама као сољу, и научи нас да певамо Господу: благословен
си најопеванији Господе и Боже отаца наших.
О, како су славна твоја чудеса која си чинио и чиниш! Јер болести
исцељујеш и од невоља избављаш, и свима наређујеш да певају:
благословен си најопеванији Господе и Боже отаца наших.
Богородичан: Ти си заступница и бедем нас унижених, Богородитељко
Пречиста, зато ми твоје слуге увек кличемо Господу: благословен си
најопеванији Господе и Боже отаца наших.
Песма 8.
Ирмос: Ангели и небеса на престоље..
Ангели и небеса непрестано славите Бога који седи на
престолу славе,певајте му и благосиљајте га и величајте у векове.
Небески ангели су те примили као саслужитеља, а пророци и
апостоли те срећу као свога заједничара, и сам те је Господ примио, од
којег ми грешни само милост молимо.
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Теби је Николаје дата од Бога велика власт, јер се теби и море
покорава, и ваздух те слуша, а народи се теби подчињују, гледајући твоја
славна чудеса.
Ти си, Спасе, хришћанском народу, као небеском Израиљу, показао
светог Николаја, као славнијег и од Мојсеја, јер он нас од свих зала
избавља.
Богородичан: Измоли мени Мати Божија очишћење грехова, и пружи
ми Госпођо твоју руку, јер сам потонуо у дубину очајања, па да се са
надом подигнем, и да те величам у све векове.
Ини.
Ирмос: Отроки благочестивија в пешчи..
Побожну децу у пећи, спасао је Рођени од Дјеве, то бејаше тада
праслика, а сада стварност, и сву васељену позива да ти пева:
Господа појте дела и величајте га у све векове.
Ти си, светитељу, мирисни цвет и изданак земље Ликије и града
Миро, и свима доносиш мирис светиње, па и дарове лечења свима који
те хвале и певају: Господу појте дела, и величајте га у све векове.
Ти изливаш сладост Божије благодати, као гора маслинова уље, а
море си имао као пут безбедан благодаћу Господа, зато њему умилно
кличемо: Господу појте дела, и величајте га у све векове.
Богородичан: На чуђење небеских хорова ти рађаш и остајеш увек
девствена, јер си Бога-Реч родила који је Човеком постао, а Божанстом
неизмењен остао; њему сви певамо: Господу појте дела, и величајте га
у све векове.
Песма 9.
Ирмос:Благословен Господ Бог Израиљев..
Благословен је Господ Бог Израиљев, који нам је подигао снагу
спасења, у дому Давида слуге свога, у којем нас је посетио Исток
са висине, и упутио нас на пут мира.
Благословен је Господ Бога наш, који је прославио свога светитеља
и у туђини, јер чудеса шири и међу Латинима и као и у Миру све
исцељује, и наш народ свагда посећује.
Свето си се упокојио, а тело своје си, ради користи народу у град
Бари препустио; ипак си неуснули заступник остао, твојим молитвама
Николаје, свима који те са вером призивамо.
107

MINEJ MAJ
Благословен је Творац неба и земље, Бог Сведржитељ, Отац
беспочетни и свесилни, и Син пре свих векова, који је као Бог-Реч из
недара Очевих дошао, кроз кога је све ради нас постало, и Дух Свети
који исходи; Тројице Света, слава теби.
Богородичан: Не умем да те речима опевам како доликује, нити да те
похвалим, јер си узвишенија и од небеских сила, и часнија од свих
створења; јер ти си Бога и Створитеља телесног родила, зато га моли,
Богородице, да нас помилује у дан суда.
Ини.
Ирмос: Всјак земнородниј..
Свако на земљи рођени нека се радује Духом просвећен, и
нека празнује бестелесних бића свет, славећи свети празник
Богоматере, и нека кличу: радуј се најблаженија Богородице
Пречиста и Увекдјево.
Твој спомен нам доноси данас славље, и чета апостола се радује
са саборем мученика, и душама праведних, а ми верни тебе у песмама
славимо и кличемо: од свих невоља избави нас светитељу Христов.
Заблистао нам је твој славни празник, и светлошћу обасјава верне,
Николаје дивни, Христов светитељу славни, зато те молимо: помени
све нас, и од сваке навале искушења нас изабави твојим молитвама.
Богородичан: Умртви наше телесне страсти и прохтеве, Богородитељко
Пречиста, па утишај буру наших страсти, и умири олују греховних
помисли; укрепи Благословена и Пречиста, срца свих верних, који те
као своју заступницу славе.
Светилен
Подобан: Жени услишите..
Велика су твоја чудеса свети Николаје, јер си се јавио у сну
богомудром Константину, и спасао три војводе, без кривице на смрт
осуђене; тако и нас спаси од нагле и вечне смрти, преосвештени
Николаје, светитељу Господњи. (два пута)
Слава и сада, празника.
На хвалитним, стихире на 4, глас 1. Самогласно.
Гледао си оче неуморно на висину разума, и сагледао непознату
дубину мудрости, па си твојом науком обогатио свет, зато се увек моли
за нас Христу, свети Николаје.
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Човече Божији и његов верни угодниче, и тумачу његових тајни,
човече жељан духовности, и стубе духовни, и иконо са душом, тебе је
црква у Миру добила као чудотворну божанску ризницу, и као молитвника за душе наше.
Глас 2.
Тебе је Николаје као правило вере и узор кротости, поставио твоме
стаду Христос Бог; ти си у граду Мири замирисао, и на све стране
твојим светим поукама заблистао, ти си сирочадима и удовицама
заступник; зато се моли непрестано, да се спасу душе наше.
Оче Николаје, твоје мошти су као ризница светог мира, јер ти си
се цару у сну јавио, и твојим казивањем неправедно оковане и осуђене
од тамнице, окова и смрти ослободио; зато и сада као и онда, и увек
се јављај, и моли се за душе наше.
Слава, глас 5.
Затрубимо трубама песме и заиграјмо због празника, обрадујмо се
и радујмо молитвено славећи богоносног оца; цареви и кнежеви нека
се окупе, јер се овај заспалом цару страшан јавио и цара укорео, да би
три невино држане војводе отпустио; нека пастири и учитељи певају о
добром пастиру, и нека се на овог пастира угледају, а окупљени нека
га похвале; јер он је болеснима лекар, и избавитељ из невоља,
грешнима заступник, а сиромашнима ризница, он је жалоснима утеха,
а сапутник путницима, и на мору и на копну их управља; зато сви
усрдно похитајмо да великог светитеља похвалимо, па овако рецимо:
пресвети Николаје, похитај и избави нас од садашње невоље, и твојим
молитвама спаси стадо твоје.
И сада, празника.
После Трисветог: тропар светога
Дошао је дан великог славља, град Бари се радује и с њим се сва
васељена весели, песмама и појањем духовним. Данас је светло славље,
пренос часних и многоисцелитељних моштију, светитеља и чудотворца
Николаја, који као сунце које не залази сија својим светлим зракама,
разгони таму искушења и напасти онима који га са вером призивају:
Спаси нас, као заштитник наш, велики Николаје.
Слава и сада: празника.
Велико славословље, јектенија и отпуст.
Братија се знаменује уљем из кандила светога. Први час и
коначни отпуст.
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На литургији
Блажена од канона празника, песма по реду, и светога, песма 3. на 4;
Прокимен, глас 7: Похвалиће се преподобни у слави, и обрадоваће се
на постељама својим. (Пс.149,5)
Стих: Певајте Господу песму нову, хвала је његова у цркви преподобних. (Пс.149,1)
Апостол Јеврејима, зачало 335.
Алилуја, глас 2: Свештеници твоји обући ће се у правду, и преподобни
твоји обрадоваће се. (Пс.131,9)
Стих: Ради Давида слуге твога не одврати лица од помазаника твога.
(Пс.131,10)
Еванђеље по Луки, зачало 24.
Причастен: У вечни спомен биће праведник, жалосне се вести неће
бојати. (Пс.111,5-6)
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Месец мај 10. дан
Спомен светог апостола Симона Зилота
На вечерњи
Певамо Блажен муж.., први антифон.
На Господи воззвах.., стихире на 8: празника 3 и апостола 5; Глас 4.
Подобан: Дал јеси знаменије..
Дивни Симон апостолска похвала, као блистави зрак је прошао све
крајеве света, одгонећи таму многобожија, својом спасоносном и
светлом Божијом науком, и све је просветио, да славе Једно Божанство
у Три Ипостаси, неразделиво и несечено. (два пута)
Апостол Симон је кроз свет пролазио, и као точак се окретао, и по
свој земљи је идолослужење палио, а правом вером просвећивао,
вернима је пламен благодати запалио, и све је просветио, да славе
Једно Божанство у Три Ипостаси, неразделиво и несечено. (два пута)
Апостол Симон, светли и дивни, учитељ многих народа, узвишеним
богословљем, као светом мрежом, из дубине пропасти нас је уловио,
као проповедник Истине, и све је ка познању Христа мудро привео, а
своју науку је као духовну храну на трпезу изнео.
Слава, глас 2.
Имењак си са ревношћу дични Симоне, јер си ревновао за Бога
Сведржитеља, а он те је испунио светим чудима, и због своје ревности
тако си и назван, јер си животом својим блажени, такво име заслужио;
а сада се на висини радујеш са небеским војскама, и моли се
боговидче Христу Богу-Речи нашем, да нам подари велику милост.
И сада, празника.
Вход, прокимен дана; Три чтенија
Читање из Прве Саборне посланице Јованове (Гл.3,20-4,6)
Љубљени! Ако нас срце наше не осуђује, слободу имамо пред
Богом; И шта год заиштемо, примићемо од Њега, јер заповести Његове
држимо и чинимо шта је Њему угодно. И ово је заповест Његова да
верујемо у име Сина Његовог Исуса Христа, и да љубимо један другог
као што нам је дао заповест. И који држи заповести Његове у Њему
стоји, и Он у њему. И по том познајемо да стоји у нама, по Духу кога
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нам је дао. Љубљени! Не верујте сваком духу, него кушајте духове јесу
ли од Бога; јер многи лажни пророци изиђоше на свет. По овом
познајте Духа Божијег, и духа лажног; сваки дух који признаје да је
Исус Христос у телу дошао, од Бога је; А сваки дух који не признаје
да је Исус Христос у телу дошао, није од Бога: и овај је антихристов,
за ког чусте да ће доћи, и сад је већ на свету. Ви сте од Бога, дечице,
и надвладасте их, јер је већи који је у вама неголи који је на свету. Они
су од света, зато говоре од света, и свет их слуша. Ми смо од Бога; који
познаје Бога слуша нас, а који није од Бога не слуша нас. По овом
познајемо духа истине и духа преваре.
Читање из Прве Саборне посланице Јованове (Гл.4,11-16)
Љубљени! Кад је овако Бог показао љубав к нама, и ми смо дужни
љубити један другог. Бога нико не виде никад: ако имамо љубав међу
собом, Бог у нама стоји, и љубав је Његова савршена у нама. По том
дознајемо да у Њему стојимо, и Он у нама, што нам је дао од Духа
свог. И ми видесмо и сведочимо да Отац посла Сина да се спасе свет.
Који призна да је Исус Син Божји, Бог у њему стоји и он у Богу. И ми
познасмо и веровасмо љубав коју Бог има к нама. Бог је љубав, и који
стоји у љубави, у Богу стоји и Бог у њему стоји.
Читање из Прве Саборне посланице Јованове (Гл.4,20-5,5)
Љубљени, ако ко рече: Ја љубим Бога, а мрзи на брата свог, лажа
је; јер који не љуби брата свог, кога види, како може љубити Бога, кога
не види? И ову заповест имамо од Њега: Који љуби Бога да љуби и
брата свог. Који год верује да Исус јесте Христос, од Бога је рођен; и
који год љуби Оног који је родио, љуби и Оног који је рођен од Њега.
По том знамо да љубимо децу Божију кад Бога љубимо и Његове
заповести држимо. Јер је ово љубав Божија да заповести Његове
држимо; и заповести Његове нису тешке. Јер сваки који је рођен од
Бога побеђује свет; и вера је наша ова победа која победи свет. Ко је
тај који свет побеђује осим оног који верује да Исус јесте Син Божји?
На стиховње стихире, глас 1.
Подобан: Всехвални мученици..
Симоне увек слављени, ти си се из потока сладости напојио, и
богопознањем се испунио, јер си науку Божију жарко желео, и на
Христа се угледао, зато си сада њему радосно отишао, обожен
пресветлом славом Тројичном, и неизмерним спокојством.
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Стих: По свој земљи изиђе глас њихов, и до краја васељене речи
њихове. (Пс.18,5)
Симоне предивни, ти си лепоту Божију сагледао, и колико је
могуће њу си видео, јер у његовој светој заједници благујеш, и тамо си
обожен, јер си до Јединога жељенога и блаженога достигао радосно,
проповедниче Христов увек слављени, а сада си код ангела настањен.
Стих: Небеса казују славу Божију, дело руку Његових јавља свод
небески. (Пс.18,2)
Симоне свеблажени, код Бога си постао људима верни заступник,
а сада твојим смелим молитвама, учини Христа милостивим према
нама, и не престај да увек молиш Господа, да подари душама нашим
мир и велику милост.
Слава, глас 6.
Преко света си као узвишени орао прелетео, Симоне свети
апостоле и учениче Спасов, и лаж идолску си твојим догматима, као
огњем сву спалио, а народе си из дубине неверја ка богопознању
привео; и сада моли Христа, да буде милостив нама у дан суда.
И сада, празника.
Тропар, глас 3.
Апостоле свети Симоне моли милостивога Бога, да опроштај грехова
дарује душама нашим.
Слава и сада, празника.
На јутрењи
На Бог Господ.. тропар празника (два пута); Слава: апостола; И
сада: празника.
После 1. катизме сједален, глас 2.
Твој славни апостол, Христе Боже, је народе уловио, и све крајеве
света научио: да се клањају Оцу са Духом; тиме је свету цркву утврдио,
а вернима је твој благослов низпослао, једини Милостиви и Човекољубче. (два пута)
Слава и сада, празника.
После 2. катизме сједален, глас 4.
Као зраку те је спустио Христос, Сунце правде, да просветлиш цео
свет, славни апостоле Симоне, а ти својим светим молитвама блисташ,
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и божанском незалазном светлошћу просветљујеш, све који са вером
служе твој свети спомен. (два пута)
Слава и сада, празника.
После Полијелеја
Сједален, глас 8.
Подобан: Премудрости..
Мрежом твоје божанске науке, уловио си рибе разумне, и њих си
као првину Богу нашем принео, а желео си и у ране Хрристове да се
оденеш, зато си налик на њега пострадао; стога те окупљени како
доликује славни апостоле славимо, и на твој општи празник сложно
кличемо: моли Христа Бога, да подари оптроштај грехова свима, који
са љубављу славе свети спомен твој. (два пута)
Слава и сада, празника.
Степена, 1. антифон 4. гласа.
Прокимен, глас 4. По свој земљи изиђе глас њихов, и до краја
васељене речи њихове. (Пс.18,5)
Стих: Небеса казују славу Божију, дело руку Његових јавља свод
небески. (Пс.18,2)
Све што дише нека хвали Господа. (три пута)
Еванђеље по Јовану, зачало 67.
После 50. псалма
Стихира, глас 6.
Ти си благодат Духа Божијег сасвим примио, и у сабор апостола се
Симоне убројао, јер је и тебе некада огњени вихор са небеса, у виду
пламених језика, надахнуо, те си безбожно трње незнабожаца спалио,
зато проповедниче моли Христа Бога, да спасе душе наше.
Канон празника са ирмосем на 6 и апостола на 8. Његов акростих
је: Певам о слави апостола Симона. Глас 8.
Песма 1.
Ирмос: Пјесањ возслем..
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Узнесимо песму народи чудноме Богу нашем, који је осободио
Израиља од робовања, који му је појао и певао: певамо теби
јединоме Владици.
Ти стојиш на небеској висини пред Валдиком, апостоле дивни, а
он те је прославио и својим светлим учеником учинио, зато просвети
моју, душу да могу опевати свети спомен твој.
Свако обиље духовних добара ти је Христос подарио, и учинио те,
Богом послани апостоле, врхом светих дарова, по своме суду
праведном, Једини праведни.
Највећи духовни зрак си примио апостоле, која је сишао на тебе са
небеса, и постао си огњеног духа, зато си спалио сву лаж многобоштва.
Богородичан: Ти си моју смртност и трулежност бесмртном и нетрулежном учинио, када си се у тело Свете и Пречисте Дјеве неискусобрачно уселио, и у моју човечанску природу се уобличио.
Катавасија: празника.
Песма 3.
Ирмос: Нест свјат јако Господ..
Нема светога као што је Господ, и нема праведнога као што
је Бог наш, о њему пева све створено: нема праведнијег од тебе
Господе.
Божанску тајну оваплоћења си заиста спознао, Симоне апостоле
богоугодни, јер си надсветску светлост од самог Спаса примио.
Беспочетни и увек постојећи Бог-Реч, учинио је тебе, дивни
Сиомоне, својим служитељем, и богато те је просветлио блиставим
сјајем божанске благодати.
Богородичан: Тебе је, Богородице, пророк описао као позлаћени
свећник, који носи Христа Бога нашег, као незалазну Светлост, да обасја
цео свет зрацима божанства.
Кондак и икос празника.
Сједален апостола, глас 3.
Подобан: Божественнија вјери..
Сјајем Божанскога Духа ти си таму многобожја разорио, а срца
верних просветлио, певајући о спасоносним наредбама, и укинуо си
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грчке митове, Симоне славни, зато Христа Бога моли, да нам подари
велику милост. (два пута)
Слава и сада, празника.
Песма 4.
Ирмос: Из гори приосењеннија Слове, пророк, јединија..
Божијим промислом је угледао пророк, твоје вољно
оваплоћење Речи Божија, из једине Богородице, као из осењене
горе, и са страхом је прославио силу твоју.
Свеблажени Симоне, сав си постао ризница еванђелских дарова,
препун благодати, и зато светлост и со овоме свету.
Од ствари недоличних си се одвратио, и зато се удостојио дични,
да видиш духовну светлост, и лик Божански, који је примио изглед
Човеков.
Симоне учениче Живота вечног, живоносном силом Животодавца,
умртви грех који живи у нама, јер си примио силу Христову.
Богородичан: По суштини си једнак са Оцем твојим, али по природи
једнак и са људима, јер си од Пречисте Дјеве примио наше тело,
Владико.
Песма 5.
Ирмос: От ношчи невједенија..
Из ноћи незнања просветлио си богопознањем све крајеве
света, зато и мене просветли јутром твога човекољубља Господе.
Седећи боговидче, у јерусалимској горницити, ти си са огњем у
виду језика, примио усрдно и Светога Духа.
Као узвишен, ти живиш у небеским насељима на висини, а нама си
послао узвишену науку.
Богородичан: Првобитни закон је престао Рођеним из тебе, Дјево, а
процвала је благодат и заблистала правда.
Песма 6.
Ирмос: Ризу мње подажд свјетлу..
Ти који се облачиш светлошћу као одећом, подари ми светлу
одећу, многомилостиви Христе Боже наш.
Ти си назван по имену ревности, Симоне дични, јер си ревносно
послужио Господу Богу Сведржитељу.
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Тебе је Спаситељ чудотворцем светих чуда учинио, јер ти је дао
власт и силу, по његовој доброти.
Богородичан: Нека се затворе зинула уста неверних, који не верују у
тебе, Богородице Најнепорочнија, а стидом нека се покрију лица њина.
Кондак, глас 2.
Подобан: Твердија..
Прославимо са хвалом светог Симона, као проповедника, који
премудрости свога учења полаже у душе побожних, и који пред
престолом славе сада предстоји и са бестелесним анђелима се весели,
молећи се непрестано за све нас.
Икос:
Похвалимо сви сада спомен овог апостола, као дан спасења, и
побожно га славимо, он у целом свету као сунце блиста, и својим
зрацима сву маглу разгони, а просветљује све који са љубављу његов
спомен служе, и срдачно га славе; Зато се и ми усрдно окупимо и њему
певајмо, јер он стоји пред Христом, и моли се непрестано за све нас.
Песма 7.
Ирмос: Отроци јеврејстији в пешчи..
Јеврејска су деца храбро савладала пламен у пећи, и у росу га
претворише, и кликтаху: Благословен си Господе Боже у векове.
Чудну ревност си имао Симоне, зато си ревнитељем назван, а по
нарави си стекао и надимак, јер кличеш: благословен си Господе у све
векове.
Радујеш се код Бога-Речи и његов сабеседник си постао, па у
заједници са њиме у царству његовом кличеш: благословен си Господе
Боже у све векове.
Богородичан: У давнини су праоци, изабравши лаж змијину, изагнани,
а ти си их Мати Божија опет призвала, зато је Пречиста благословен
Плод твога тела.
Песма 8.
Ирмос: Мусикијским органом согласајушчим..
Три младића се не повинуше свиркама на музичким
свиралама, ни безбројном народу који се клањаху идолу на Деиру,
него Господу певаху и славословљаху га у све векове.
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Како су дивне твоје стопе, Симоне, и како је мио твој језик, којим
говориш о слави Христовој и поучаваш да му се пева: Господу појте и
величајте га у све векове.
Светлим делима си украшен, и обасјан сјајем чудеса, такав си се
Симоне јавио људима, као еванђелско благословено семе, певајући:
Господу појте и величајте га у све векове.
Богородичан: Не може разум објаснити рођење из тебе, Богородитељко, нити се може то речима описати, јер си Бога зачела и родила
Дјево, којег величамо у све векове.
Песма 9.
Ирмос: Чистују славно почтим људије Богородицу..
Чисту и славну Богородицу прославимо народи, јер је огањ
Божанства примила у тело и није спаљена, зато је у песмама
величајмо.
Јавио си се у све крајеве света у сјају и светлу, јер си огањ Духа
примио, и блистав си постао, зато те величамо.
Сав си се Богу предао, и са њиме се сјединио, зато га сада моли
за нас Богом јављени, за све, који те са вером и љубављу хвалимо.
Богородичан: Показала се као заступница спасења свих људи, и цео
свет је обасјала сјајем свете чистоте, зато је у песмама величамо.
Светилен
Подобан: Духом во свјатилишчи..
Са хођења твојим светим стопама, Симоне апостоле, вратио си се,
и ка небесима си радосно узишао, и пред Тројицу изашао, па у Оцу
видиш и сина, и Духа Божанскога, зато са вером твој свети и свечани
празник славимо. (два пута)
Слава и сада, празника.
На хвалитним, стихире на 4, глас 8.
Подобан: Что ви наречем..
Како да те назовемо апостоле? Као небо? Јер си славу Божију
проповедао. Или као реку? Јер цео свет заливаш светињом. Или као
звезду? Јер обасјаваш цркву. Или као пехар? Јер изливаш свето пиће.
Или као присног друга Христовог? Или као суграђана бестелеснима? А
ти се моли за спасење душа наших. (два пута)
Симоне апостолска похвало, ти си твоје стопе украсио, јер си
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путем проповедања свето ходио, а путеве демонске си затварао,
ширином богопознања Бога-Речи, који се у нашем телу појавио, а тебе
је, блажени, за славног ученика изабрао, зато га моли да се спасу душе
наше.
Симоне богоречити апостоле, тебе је Христос послао као светлу
стрелу, да раниш демоне, а рањеним људима да подариш право
исцелење; зато те како доликује славимо, и твој празник данас свечано
прослављамо, а ти се моли за спасење душа наших.
Слава, глас 2.
Све си земно напустио и за Христом кренуо; надахнућем Духа
Светога си изабран, и послао те је међу изгубљене народе, да обраћаш
људе на светлост богопознања, апостоле Симоне, а када си твој свети
подвиг, страдањем у разним мукама завршио, душу си Христу предао,
зато га моли блажени, да нам подари велику милост.
И сада, празника.
Велико славословље, јектенија и отпуст.
На литургији
Блажена песма празника по реду, и апостола песма 6. на 4
Прокимен, глас 8: По свој земљи изиђе глас њихов, и до краја
васељене речи њихове. (Пс.18,5)
Стих: Небеса казују славу Божију, дело руку Његових јавља свод
небески. (Пс.18,2)
Апостол Коринћанима, зачало 131.
Алилуја, глас 1: Исповедаће небеса чудеса твоја, Господе. (Пс.88,6)
Стих: Бог је прослављен у савету светих. (Пс.88,8)
Еванђеље по Матеју, зачало 56.
Причастен: По свој земљи изиђе глас њихов, и до краја васељене речи
њихове. (Пс.18,5)
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Месец мај 11. дан
Спомен светог свештеномученика Мокија;
Спомен свете браће Кирила и Методија, апостола Словена;
(њихова служба писана иза службе светог Мокија)
Спомен светог оца нашег Никодима, архиепископа српског
(његова служба писана иза службе светих Ћирила и Методија)

На Господи воззвах.., стихире светом Мокију, глас 4.
Подобан: Јако добља..
Као светло сунце си са запада заблистао, и све по сводом
небеским обасјао, муњама свога светог страдања, богомудри и блажени;
ти си украс страдалника и красота јерејима, а у истом низу са светим
ангелима, јер си тврђаву обмане уништио, бого-блажени Мокије.
Запаљен правом вером, а страдањем наоштрен, и храброшћу
помазан Мокије, ти си, славни, био као мач небом искован, јер си
војске демона до краја уништио, зато данас твој светли и блистави
спомен свето славимо, славо мученика и похвало.
На точку си ломљен и у огњу паљен, и пред звери бацан, блажени
оче; прогонством си жалошћен, а мачем посечен, али се ниси Христа
одрекао, нити идолима жртвовао, зато си венце победе примио и са
четама бестелесних се сјединио, и молиш се за цео свет.
Слава и сада, празника.
Тропар, глас 4.
Био си наследник апостолског престола, и по природи заједничар
духом са њима, богонадахнуто дело си вршио и за пример духовно
узрастао. Зато јер си у речи Истине поучавао и због вере си и до крви
пострадао, свештеномучениче Мокије, моли Христа Бога да спасе душе
наше.
Слава и сада, празника.
На јутрењи
Канон, глас 4.
Песма 1.
Ирмос: Отверзу уста..
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Отворићу уста моја и испунићу се Духа, и излићу песму
Царици Матери, и светло ћу славити и певати о њеним чудесима.
Изведи, светитељу блажени, мој узани разум на ширину твојих
похвала, и низпошаљи светлост у срце моје, да опевам твој светли и
славни спомен, мучениче прехвални.
Тебе је црква стекла као звезду веома сјајну, јер ти њен свод
обасјаваш светлошћу твога страдања, Мокије свемудри и блажени,
украсе мученика.
Твојом крвљу ти безбожије уништио, а великим подвизима противниоке
поразио; прогутан у огњу, ти си сву гордост неверника спалио.
Сечивима си мучен и на огњу паћен, али си постао светлији од
злата Мокије, угледањем на Христова страдања, и постао си бранитељ
вере, светитељу богоблажени.
Богородичан: Ти си нам заступница радости, јер си примила пуноћу
Божанства, а остала си свенепорочна, зато теби сви као и ангел сложно
кличемо: Радуј се, богообрадована.
Песма 3.
Ирмос: Не мудростију и силоју..
Не хвалимо се ни мудрошћу ни силом ни богатством, него
тобом као Очевом ипостасном мудрошћу Христе, и нема светог као
што си ти, Човекољубче.
Обнажен, ти си се на подвиг и борбу одлучио, јер си своју немоћ
силом крста крепио, и тако си хвалисаву змију оборио.
Временом смрћу си бесмртно блаженство стекао, а због телесних
патњи си вечну наславу нашао, као што си и желео, мучениче непобедиви.
Из трулежи си Мокије, заиста у нетрулежност прешао, због највеће
љубави, и радосно се у заједници са ангелима нсатанио.
Богородичан: Тебе је Премудрост Божија као најчистије станиште
нашао, и зато се од твога чистог тела оваплотио, а тебе је после свога
рођења нетакнутом показао.
Сједален, глас 4.
Подобан: Вознесијсја..
Изузетни је страдалник међу свима, јер је демона до краја
савладао, када је муке у огњу храбро претрпео, славни Мокије, зато
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нека се похвалама прославља, јер је неиздрживе муке претрпео, а када
му је и глава одсечена, он је овенчан, радосно пред Христа изашао.
Слава и сада, празника.
Песма 4.
Ирмос: Сједјај во славје..
Седећи у слави и на престолу божанства, и облаку лаком, дође
Исус најсветији и непропадиви, да спасе све који му кличу: слава
Христе сили твојој.
Када си по целом телу струган, блажени, ти си стару смртну кожну
одећу свукао, а у одећу непропадања се оденуо, и радосно се налађујеш
дрветом Живота.
Украшен си, славни, разним врлинама, а обасјан си патњама
својевољног страдања, и постао налик ангелима, јер си као бестелесан
ломове и ране претрпео.
У дубину безбожија ниси потонуо, јер те је Створитељ моћном
руком спасао, а бујице мука нису поколебале стуб душе твоје,
светитељу храбри и непоколебиви.
Богородичан: Који је својом вољом и хтењем све саздао, од твога
чистог тела је своје тело створио, и у две природе је као Један из тебе
Мати и Дјево дошао, да би нас својом добротом спасао.
Песма 5.
Ирмос: Ти Господи мој свјет в мир..
Ти си, Господе мој, као светлост у свет дошао, ти си света
Светлости из мрачног незнања обратио све, који ти са вером
певају.
Тебе је Христе, твој мученик, као силу моћну против невидивог
непријатеља стекао, и његову неодрживу силу је уништио.
Твојом крвљу је земља освештана, блажени, а твојим ранама је
изранављена војска демона, светитељу богомудри и дични.
Имајући тебе као светли и драгоцен бисер, твојим рањавањем се
света црква, свеблажени светитељу украсила.
Богородичан: Родила си нам Свенепорочна, у времену, надвремену
Светлост и Очево Блистање, богатог добротом.
Песма 6.
Ирмос: Пожру ти со гласом..
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Црква ти Господе приноси као жртву песме похвале и пева ти,
јер је од демонске крви очишћена, крвљу изливеном из ребара
твојих, по твојој милости.
Први Подвижник га је љубављу, надом и вером наоружао, и као
силни ратник за веру је тврђаву идолске обмане разорио.
Срце си удаљио од телесне љубави, и сагледао си Женика
неизрециве красоте, зато ниси одбио муке светитељу порехвални.
Неоквашено си кроз море мука прошао, и у вишње, небеско
пристаниште си са свим духовним болагом приспео, и венац победе
примио.
Богородичан: Ти си родила Христа као бездан милосрђа, зато и мене
из дубине греха, као једина милостива, избави, и од буре грешних жеља
ме спаси.
Кондак, глас 2.
Подобан: Твердија..
Наоружан штитом вере, ти си свештеномучениче Мокије уништио
војске неверних, а Христос те је овенчао, па се сада са ангелима
радујеш, зато спасавај од невоља све који ти поје, и моли се непрестано
за све нас.
Икос:
Ја имам укаљану душу и тело од небројених саблазни, и тонем у
великој бури, али не смем нити могу прозборити похвале теби, свештеномучениче блажени, али ти ме као извор опери од многих саблазни,
и моли се да ми се отворе уста и подаре речи, јер се за све нас непрестано молиш.
Песма 7.
Ирмос: Спасиј во огњи..
Спасао си у огњу Аврамове младиће, јер твоји беху, а Халдеје
си погубио, и тако их је твоја правда Праведни уловила, зато си
најопеванији Господе, Боже отаца наших и благословен јеси.
У пећ си бачен, али си нашао Бога-Реч, који те је у виду ангела
оросио, као што је и три младића спасао, зато си блажени кликтао:
благословен си најопеванији Господе, Боже отаца наших.
Против мачева, огња, и ужарених судова, храбро си се успротивио
мучениче, јер си силом Божијом укрепљен, и радосно си кликтао:
благословен си најопеванији Господе, Боже отаца наших.
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Потоцима твоје крви си угасио пламен идолске обмане, а трпљењем огња ужареног, спалио си сасушене идоле, певајући: благословен
си најопеванији Господе, Боже отаца наших.
Богородичан: Певамо теби Увекдјево, јер си једина родила Исуса
Христа као Извор бесмтности, који нам извире воду опроштаја, и зато
кличемо: благословен си Боже отаца наших.
Песма 8.
Ирмос: Отроки благочестивија в пешчи..
Побожну децу у пећи, спасао је Рођени од Дјеве, то бејаше тада
праслика, а сада стварност, и сву васељену позива да ти пева:
Господа појте дела и величајте га у све векове.
Царску порфиру си твојом крвљу заруменио, и њоме се оденуо,
носећи уместо скиптра крст, као оружије непобедиво, и сацарујеш
Мокије са Царем свих, кличући: певајте Господу његова дела, и
величајте га у све векове.
Као сунце је данас засијао целом свету спомен твога страдања, и
све обасјао, а мрак демонске злобе је одагнао, славни Мокије; зато
данас и ми радосно певамо и благосиљамо Христа у векове.
Крвљу твога страдања богомудри светитељу, начинио си кочију, и
узнео се у небеса, и стигао до војски духовних сила, и сабора
страдалника, па са њима стојиш пред Тројицом, зато је моли увек за
твоје прослављаче.
Богородичан: Кроз тебе је виђен долазак великог Цара, јер си као
двери небеске, млада Дјево и неискусобрачна; Он је од тебе примио
човекову природу, зато теби Дјево певамо, и величамо те у векове.
Песма 9.
Ирмос: Ева убо недугом..
Непослушна Ева је клетву и болест уселила, а ти си Дјево
Богородице, Изданком твога тела целом свету благослов процвала,
зато те сви величамо.
Постао си блажен и пун просветлења, и страдањем украшен, и тако
си ушао у дворац небески, и радујеш се мудрим дјевама, и гледаш
лепоту незамисливу, чију си светлост раније стекао.
У туђим градовима си страдавао славни, и стигао мучениче до
града Византа; тамо си венац победе примио као страдалник непобедиви, зато штитиш тај град твојим молитвама.
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Као добру награду за твоје страдање, примио си царство непролазно, па стојиш пред Жељеним, блажени светитељу, и пришао си
дрвету Живота, и заједништвом са њиме си обожен, Мокије дични.
Богородичан: Следујући твојим речима, ми те Дјево увек блаженом
зовемо, јер си нам неизрециво родила Бога-Реч, који је пре векова од
Оца заблистао, као што је сам хтео; зато га достојно величамо.
На литургији
Прокимен, глас 7: Обрадоваће се праведник Господу, и уздаће се у
њега. (Пс.63,11)
Стих: Услиши Боже глас мој када ти се молим. (Пс.63,2)
Апостол Тимотеју, зачало 292.
Алилуја, глас 4: Праведник ће као палма процветати, и као кедар на
Либану ће се увећати. (Пс.91,13)
Стих: Засађени у двору Господњем цветају у дворима Бога нашега.
(Пс.91,14)
Еванђеље по Јовану, зачало 51.
Причастен: У вечни спомен биће праведник, жалосне се вести неће
бојати. (Пс.111,5-6)

Овога месеца маја 11. дан
Служба и равноапостолних Кирила и Методија, просветитеља
словенских
На вечерњи
Блажен муж.. 1. антифон
На Господи воззвах.., стихире, глaс 2.
Подобан: Којими похвaлними венци..
Којимо венцима похвале да овенчамо богомудре учитеље
словенских народа? Ти народи су у тами неверја и сенци смрти седели,
а ови су их светлошћу Еванђеља просветили, као проповедници јединосушне Тројице; од њих смо ми као дивље маслине на благородни корен
православља накалемљени, и од Христа Бога примили мир и велику
милост.
Којим похвалним песмама да прославимо богомудре учитеље?
Методија као љубитеља пустиње, јер се у молитвеном тиховању
плодовима Духа обогатио, и Кирила златоречивог, јер је жудњом за
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знањем небеску премудрост стекао, а лудост гордих празноречивих
агарјанских мудраца је посрамио; због ових светих нам је Христос Бог
наш велику милост подарио.
Којим лепим песмама да похвалимо богомудре учитеље? Методија,
јер је све лепоте света из љубави према Христу презрео, и у ангелском
чину је за небеског Цара храбро војевао; и Кирила који је од детињства
премудрост за сажитеља одабрао, и од Бога дани му талант је у славу
Божију удвостручио; од њих смо и ми спознали увекпостојећу Тројицу:
Оца и Сина и Светога Духа, као једнога Бога, и стекли смо код Христа
Бога велику милост.
Којим духовним песмама да величамо вас, преблажени учитељи?
Ви сте се ради спасења словенских народа апостолски подвизавали, и
за њино просвећење светлошћу богопознања сте се много потрудили, јер
су нам те двери биле затворене, али су нам вашим наласком словенских
слова отворене; кроз њих улазимо у тајну познања Христове благовести,
и примисмо од Христа Бога мир и велику милост.
Слaва, глaс 6.
Дођите љубитељи празника, да похвалимо једнаке са апостолима,
и украсе архијерејима, а словенским народима просветитеље и усрдне
заступнике, па им у похвалним песмама овако рецимо: Радуј се Кирило,
позлаћена трубо богословља, јер си тајну Свете Тројице примером
сунца објаснио, и тако си хулна уста агарјанска затворио; Радуј се са
њиме и ти Методије, јер си се са њиме једнодушно подвизавао, а
молитвама и знацима си му помагао; и сада оци свеблажени, не
престајте да молите за нас Христа Бога, јер вас са вером и љубављу
прослављамо.
И сада, богородичан
На стиховње стихире, глас 8.
Вашим светлим животом, равноапостолни учитељи, сте као звезде
на небеском своду цркве заблистали, а својом науком сте, као мрежом,
многе народе за Христа уловили; ви сте у светлост недоступну отишли,
где сада са ангелима живите; зато молитве учините за нас, који ваш
свети спомен у Господу славимо.
Стих: Свештеници твоји обући ће се у правду, и преподобни твоји
обрадоваће се. (Пс.131,9)
Ходите љубитељи празника, да величамо учитеље једнаке са
апостолима и славу Словена, јер су нас од обмане демонске ослобо126
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дили, и светлост благовести Христове смо од њих примили, и превечнога Бога-Реч спознали, који нас од мрака греха избавља.
Стих: Уста праведнога проучаваће мудрост, и језик његов говориће суд.
(Пс.36,30)
Кирило богомудри и Методије богољубиви, ви сте цркве словенске
апостоли и првоучитељи, а вернима заступници, и праве вере
ревнитељи; ви сте умилног гласа свирале Духа Светога; ви имате сада
велику смелост код првопастира Христа, зато га молите за нас, који
ваш свети спомен славимо, да избави из пропасти живот наш, јер је он
многомилостиви Бог.
Слaва, глaс тај исти.
Радујте се двојице светих, јер сте светлошћу богопознања нас
обасјали, Кирило живоносни изворе духовне мудрости, који си
напаћене жеђу словенске народе напојио; и Методије свето станиште
молитве; молите се усрдно Христу, пред којим сада у слави стојите, да
заједно са вама њега величамо и славимо у све векове.
И сада, богородичан.
Тропaр, глaс 4.
Апостолима сте једанки, јер сте учитељи словенских земаља,
богомудри Кирило и Методије, зато Господа свих молите: да учврсти
све Словене у православљу и јединомислију, да мир подари целом
свету, а душама нашим велику милост.
Слaва, и сада, богородичан.
На јутрењи
На Бог Господ.., тропaр светима.
Слaва, и сада, богородичан.
После 1. стихословија, сједален, глас 3.
Ви сада стојите у недоступној светлости пред животодавном
Тројицом, коју неућутним славослове ангелске силе, и коју сте
громогласно проповедали народима, зато је усрдно молите, Кирило и
Методије, да подари опроштај грехова, и избави од вечне осуде све који
са љубављу славе ваш спомен.
Слaва, и сада, богородичан.
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После 2. стихословија, сједален, глас 3.
Нека се данас радују словенски народи, и нека славе светли спомен
богомудрих учитеља, јер од њих почиње на разумном нам језику
божанска словенска литургија, и све црквене службе; од њих смо
примили неисцрпни кладенац воде која тече у вечни живот, од ње
пијући не престајемо величати вас Кирило и Методије, а ви се у слави
светих веселите и молите усрдно за спасење душа наших.
Слaва, и сада, богородичан.
На Полијелеју величаније:
Величамо вас, свети равноапостолни Методије и Кирило, јер сте све
земље словенске својом науком обасјали и ка Христу привели.
После Полијелеја
Сједален, глас 4.
Дођите да наше просветитеље громогласно похвалимо и славимо,
јер су народе словенске, који су гладовали за речима Божијим,
богопознањем као маном небеском нахранили; они су Еванђеље сина
громовог на разуман нама језик превели и принели, и као сунчаним
зрацима нас просветили; од њих смо и ми ту светлост примили, и зато
благодарно кличемо: радујте се Кирило и Методије, увек слављени.
Слaва, и сада, богородичан.
Степепена, 1. антифон, 4. гласа.
Прокимен, глас тај исти: Свештеници твоји обући ће се у правду, и
преподобни твоји обрадоваће се. (Пс.131,9)
Стих: Слушајте ово сви народи, чујте сви који живите по васељени.
(Пс.48,2)
Све што дише нека хвали Господа.
Еванђеље опште светитељима
После 50. псалма
Стихира, глас 6.
Дођите љубитељи празника, да похвалимо једнаке са апостолима,
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и украсе архијерејима, а словенским народима просветитеље и усрдне
заступнике, па им у похвалним песмама овако рецимо: Радуј се Кирило,
позлаћена трубо богословља, јер си тајну Свете Тројице примером
сунца објаснио, и тако си хулна уста агарјанска затворио; Радуј се са
њиме и ти Методије, јер си се са њиме једнодушно подвизавао, а
молитвама и знацима си му помагао; и сада оци свеблажени, не
престајте да молите за нас Христа Бога, јер вас са вером и љубављу
прослављамо.
Канон светима на 6, глас 3.
Песма 1.
Ирмос: Води древље манијем..
Божанском заповешћу је давно воду у једно збориште скупио,
а Изаиљском народу је море разделио; Он је Бог наш најславнији,
њему јединоме појмо, јер се прославио.
У недоумици да пређеш преко воде светкога метежа, ти си
Методије оставио све лепоте овог света, и у ангелском чину си заиста
против невидивих противника војевао, и само си Богу служио радосно
певајући: њему Јединоме певајмо јер се прославио.
Од повоја си постао сасуд Божији изабрани, Кирило блажени, јер
никако ниси хтео дојити се туђим грудима, и противећи се најавио си
тако да твоје срце неће бити преварено туђим учењима, него само у
светлу науке свете православне цркве, као и то да ћеш и сам бити
учитељ и просветитељ многима.
Слaва: Вашом науком као водом орошене су земље Словена све до
данашњег дана, и Владици Христу плодове угодне приносе, зато вас
света црква прославља и кличе: од невоља нас избавите, прослављени
светитељи.
И сада, богородичан: Греси као вода дођоше до моје гуше, Владичице,
и у блату страсти сам се заглибио, али теби притичем Свенепорочна,
да ми утишаш валове нечистих помисли, и подариш ми миран живот.
Песма 3.
Ирмос: Иже от не сушчих всја приведиј..
Сведржитељу Вишњи, ти си све из небића у биће привео, и
Речју саздао и Духом довршио; и мене си у љубави твојој утврдио.
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Ко год хоће замном ићи нека свој крст узме и мени следује, то си
слухом свога срца чуо, преподобни Методије и крст монашког живота
си на своје раме узео, и за Христом следовао; њега моли да и мене
охладелог утврди у љубави својој.
Који је у давнини Јакову у сну виђење лествице до неба показао,
тај је и теби свети Кирло још док си дете био у дивном сну те заручио
за девицу лепшу од свих, по имену Софију, а то беше до Премудрост
која седи до Очевог престола, и који те је у љубави Свевишењег
утврдио.
Слaва: Онај који је из непостојања све привео, и вас је оци дични од
утробе ваше матере себи за изабране сасуде освештао, да пронесете
Име његово пред народе; зато и ми свети спомен ваш служимо, и
молимо вас, Кирило и Методије, наш колебљиви разум утврдите у
исправном исповедању вере.
И сада, богородичан: Ти си целом свету мир подарила, јер си
Господара тишине родила, зато укроти и валове мојих страсти,
Пречиста, и утврди ме на камену бестрастија.
Сједален светима, глас 4.
Упоредио си, богонадахнути Кирило, Тројицу Свету и Јединосушну
са сунцем, јер гледајући лик Свете Тројице, можемо говорити као о
сунцу на небу сазданом: јер лик Бога Оца је попут сунчаног круга, јер
нема ни краја ни почетка; а као што из сунчаног круга излази зрак
светла и све под небом обасјава, тако се од Бога Оца Син рађа, као
Очев сјај, и као топлота која цео свет оживљава; од тога истог круга
заједно са зрацима се разлива лик Духа Светога, који исходи из Оца;
пазећи на твоје дивно учење и ми се једноме Богу у Тројици клањамо,
и ваш спомен, дични оци, прослављамо.
Слaва, и сада, богородичан:
Песма 4.
Ирмос: Положил јеси к нам твердују љубов..
Зато јер имаш према нама снажну љубав Господе, јединороднога Сина твога си за нас на смрт предао, и зато ти благодарно
кличемо: Слава сили твојој Господе.
Поставио си чување заповести као камен угаони, на којем си
саздао дом твоје душе, преподобни Методије, и учинио га стаништем
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Духа Светога; а ја сам станиште греха и теби блажени притичем:
очисти ме росом твојих молитава да благодарно кличем: слава сили
твојој Господе.
„Подари ми да разумем шта је угодно теби Владико“! Тако си вапио
блажени Кирило, када си са младим царем дат на науке; али си заједно
са спољашњим знањем примио са небеске висине и Духа премудрости
и страха Божијег, јер земаљску мудрост ниси сматрао низашта, него си
кликтао: слава сили твојој Господе.
Слaва: Љубав ка твоме Створитељу си ставио као печат на своје срце,
блажени Кирило, зато си земну заручницу и славу светску одбацио, и
као птица из ловачке замке утекао, па у тихо приста-ниште монашко си
доспео, и у ризу радости се оденуо, певајући са Методијем: слава сили
твојој Господе.
И сада, богородичан: Гледајући пред собом само моја безакоња и
неправде, видим да су се више од песка морског умножиле, али теби
Свенепорочна притичем, да исцелиш дубоке ране моје душе, да бих
Рођеноме из тебе благодарно кликтао: слава сили твојој Господе.
Песма 5.
Ирмос: Јако видје Исаија..
Када је видео Исаија у виђењу на престолу узнесенога Бога, од
славних ангела ношенога, «тешко мени јадном» завапио је, «видео
сам оваплоћенога Бога, као светлост незалазну и као владара
света».
Као мирисни крин си преподобни Методије у пустињи процвао, јер
си молитвама и постом душу своју украсио, а на земљи си попут
ангела живео, и сада са ангелима светло гледаш Светост незалазну који
влада целим светом.
Одвели су те ангели славе да се молиш у пустињи, Кирило, али си
био присиљен да се вратиш у Цариград, и да будеш украшен свештеним
чином, да пут спасења људима покажеш, и светлошћу Божије науке
просветиш, да бескрвну жртву за све људе приносиш Светлости
незалазној, који влада светом.
Слaва: Постао си као кладенац неисцрпни, богоносни Кирило, када те
је твој цар послао код Сарацена на препирку, јер су хулили на Пресвету
Тројицу, и не могоше да те потопе у мутним водама кривоверја, јер си
био Светлошћу незалазном са висине обасјан.
И сада, богородичан: Ја сам као неплодно дрво и како да се не
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плашим посечења, јадан ја? Али брзо притеци ка Богоблагодатној душо
моја, јер ако те она не заступа, нећеш никад угледати Светлост незалазну која светом влада.
Песма 6.
Ирмос: Бездна последњаја грјехов обиде мја..
Најдубљи бездан грехова ме је зграбио и дух је у мени
исчезао; али Владико твоју високу мишицу пружи, и као Петра,
тако мене и наставниче спаси.
Бог је наш као морска пучина, недостижан разумом и неизрецив
речима, рекао си седећи премудри Кирило међу Агарјанима; који
покушају ту пучину да препливају у бедним чамцима свога разума, или
ће се потопити у заблудама и јересима, или ће их спопасти недоумица
и валови сумње, јер не знају певати: спаси ме Учитељу као и Петра.
У бездану разума лажног знања заглибљени Агарјани тајно су
отров смртни теби подметнули, али Онај који је рекао „ако шта и
смртно попијете неће вам наудити“, Он те је здравог сачувао, и са
почашћу те у Цариград вратио, а ти си певао: спаси ме Учитељу као и
Петра.
Слaва: Због многих народа који пропадају у бездану незнања Бога,
одвојте ми Варнаву и Савла на дело на које сам их призвао, рекао је
некада Дух Свети ученицима, а и вама је оци преподобни наредио да
будете у словенске земље послани, да народе који седе у тами и сенки
смрти светлошћу ваше науке просветлите, јер су вапили: спаси ме
Учитељу као и Петра.
И сада, богородичан: Доспео сам у најдубљи бездан греха и сав сам
преплашен и очајан, због вечног потопљења, али теби приносим молитву Најнепорочнија: помилуј моју страсну душу и пружи руку твоју јер
си добра, и као Петра спаси ме, ти која си мој Вођа.
Кондaк, глaс 3.
Двојицу свештених просветитеља наших прославимо, који су нам
превођењем божанских књига, као из извора излили богопознање, из
којег све до данас неисцрпно захватамо, зато вас Кирило и Методије
прослављамо, а ви стојите пре престолем Свевишњега, и усрдно се
молите за душе наше.
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Икос:
У Ходите верни да похвалимо богоносне оце, Методија и Кирила,
јер су заблистали врлинама као проповедници правоверја; они су прави
стубови и темељи цркве, трубе светих Христових догмата; они су мрак
неверја од нас одагнали, а кварне јереси су спалили, они су роду
словенском писменост дали, и тако их од дивље маскине на плодну
претворили; светих крштењем су их у веру Христову привели, и сав
свет су мноштвом чуда испунили; зато као овенчани стоје пред Богом
Сведржитељем, а ми им кличимо: оци свети и равноапостолни, молите
Христа, да подари свим словенским племенима чврстину у правој вери
и јединомислије, и да умири свет и спасе душе наше.
Песма 7.
Ирмос: Прeжде образу златому персидскому..
У давнини идолу златноме, персиској светињи, младићи се не
поклонише, него тројица усред пећи певаше: Боже отаца благословен јеси.
Одувек сте један са другим били, а душу твоју си Методије као рај
Богом засађени учинио, затим си на апостолску проповед заједно са
богомудрим Кирилом отишао, и у земљама словенским се трудио, где
сте као и малдићи неспаљени огњем неверја певали: благословен си
Боже отаца наших.
Са Јудејима и Сараценима си се препирао, премудри Кирило, и
земљу Хазарску си светим крштењем просветио, а мноштво заробљених
ослободио; у безводној пустињи си слану воду у питку претворио, а
народ избављени је певао: благословен си Боже отаца наших.
Слaва: Постали сте изабрани сасуди Духа Светог, оци преподобни, и
пронели сте Име Господње кроз незанбожце, па су и друге земље
Словена зажелеле да буду обасјане светлошћу ваше науке, зато сте више
ценили апостолски рад од сладости тиховања, да мноштво народа
Христу приведете и са њима заједно певате: благословен си Боже отаца
наших.
И сада, богородичан: Ја сам Пресвета Богородице Дјево сасуд препун
страсти, а плашим се оне друге смрти и патње у огњу, па ипак ме ти
Пречиста спаси јер пропадам, и опаши снагом душу моју, да покидам
окове грехова, и благодарно запевам: благословена си ти, која си
Избавитеља робова греха родила.
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Песма 8.
Ирмос: Вешчественнаго огња пламен..
Тварни пламен огња, духом угасише боговидци младићи, и
појаху: благословите сва дела господња Господа.
Духовним светлом благодати увек обасјан, ти си Кирило примио и
чин свештенства, а Дух Свети ти је помогао, те си слова словенска
саставио, па читајући богонадухнуте књиге на матерњем језику и
слушајући твоју беседу, изменио си народе те просветљени певају:
благословите сва дела господња Господа.
Најпре сте небеским речима сина громовог загрмели: “У почетку
беше Реч“ и тиме сте основ наше вере поставили, оци свехвални, а
после сте и псалтир милозвучни превели, да њиме света црква весело
кличе: благословите сва дела господња Господа.
Слaва: Духовном ризницима сте нас обогатили, оци дични, јер се од
вас почела Божанска литургија на словенским језицима служити; са
овом благодати смо и ми до данас у заједници, зато вас славимо и
певамо: благословите сва дела господња Господа.
И сада, богородичан: Огањ искушења и напад злих стиже на мене, али
ја теби Богородице Дјево притичем, а ти Пречиста не презри молбе
слуге твога, и од невоља које су ме снашле избави ме, да те
благосиљајући благосиљам, и величам твоје име у све векове.
Песма 9.
Ирмос: Тебе неопалимују купину..
Тебе као несагориву купину и Свету Дјеву, и Матер Светлости
и Богородицу, и као наду свих нас величамо.
Ко може долично похвалити тебе Методије славни? И ко може
Кирило избројати твоје продвиге и дела, која си као апостол ради
спасења залуталих народа поднео? Јер ми смо од вас научили да
славимо вишњег Бога на матерњем јеузику, зато вас једнодушно
величамо.
Када си дело и трку завршио блажени Кирило, беше ти са неба
јављено о твоме крају живота, који си радосно примио и кликтао: Због
оних који ми кажу „хајдемо у дворе Господње радује се мој дух а са
њим и срце“; Зато си желео да се душом у небо узнесеш, где са
небеским силама Тројицу Јеидносушну увек величаш.
Слaва: Примио си архиепископију Моравске цркве, преподобни
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Методије, и многе напоре и подвиге поднео, објављајући свету веру, и
многе си беде и прогнања претрпео, али се сада заједно са светим
Кирилом на небеској висини радујеш, и молите се за нас, да би вас као
своје заступнике и заштитнике увек величали.
И сада, богородичан: Ти си, Пречиста, узвишенија од ангела и
херувима, зато те молимо, да се по молби светих Крила и Методија
смилујеш на нас покајане, и изведеш нас из дубине греха, и избавиш
од вечне осуде, да заједно са њима величамо тебе, Матер Светлости и
Богородицу, и наду свих нас.
Светилен:
Учитељи свети, молимо вас ми који ваш празник светло славимо,
да народе које сте ризницом благовести обогатили, утврдите на камену
исповедања Христа, и сачувате у миру живот наш.
Слaва, и сада, богородичан.
На хвалитним, стихире глас 4.
Подобан: Јако добља..
Кирило и Методије богомудри, ви сте стопама апостола следовали,
у тражењу народа залуталих, и једнодушно сте се подвизавали, а као
орлови узвишени, ви сте земље Словена прелетели, и светлошћу
богопознања их обасјали, и привели их човекољубивом Исусу, и Спасу
душа наших.
Посленици винограда Христовог, и садитељи правоверја, ви сте
богоносни оци, народе словенске као изгубљену драхму са пажњом
потражили и нашли, а њих је у ризницу вечног живота радосно примио
са ангелима човекољубиви Исус, и Спас душа наших.
Бранитељи Свете Тројице, и вође залуталих, ви сте хулу Агарјана
надговорили, а неверје јудејско сте посрамили, цркву сте богоугодним
делом и знојем вашим стекли, зато је хитро сачувајте неповређену од
навале демона, и богоугодном човекољубивом Исусу, и Спасу душа
наших.
Слaва, глaс 8.
Прославимо народе побожно спомен наших просветитеља, и благодарно им кличимо: радујте се светила пресветла, јер сте светлом богопознања земље Словена обасјали; Радујте се добри пастири разумних
оваца, јер сте расејане по врлетима неверја у једно стадо окупили, и
ка Првопастиру Христу их привели; Њега величамо, а вас прослављамо.
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И сада, богородичан.
Велико славословље, тропари, јектенија и отпуст.
На литургији
Блажена од канона светих, песма 3. и 8.
Прокимен, глaс 7. Часна је пред Господем смрт, преподобних његових.
(Пс.116,15)
Стих: Шта ћу узвратити Господу за све што ми је дао? (Пс.116,12)
Апостол, Јеврејима, зачало 318.
Аллилyја, глaс 2. Свештеници твоји обући ће се у правду, и
преподобни твоји обрадоваће се. (Пс.131,9)
Еванђеље по Матеју, зачало 11.
Причaстен: У вечни спомен биће праведник, жалосне се вести неће
бојати. (Пс.111,5-6)

Овога месеца маја 11. дан
Служба и светог Никодима, архиепископа српског, чудотворца
На великој вечерњи
Певамо Блажен муж..
На Господи воззвах.., певамо стихире на 8 и то: празника 3 и
светога 5
Глас 5.
Подобан: Радујсја постников..
Преподобни и свештени оче Никодиме, ти си писаљка испуњена
Духом Утешитељем, и језик који верне обасјава, ти си проповедник
божанских истина, темељ богословља, извор богопознања, немудрима
учитељ, неисцрпна дубина, свирала богоголасна, ти светим песмама
обасјаваш душе наше, зато моли Христа, и њему се помоли, оче
преосвештени, да низпошаље црквама јединомислије, мир и велику
милост.
Преподобни и славни оче Никодиме, ти си као секира која сече
нападе јеретика, и као триоштар мач Духа Утешитеља, као оружије које
сече прељуботворно семе; ти си као огањ који пали суве јереси, и
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постао си оче као лопата правог земљеделца, који и тешка и лака
учења расуђујеш, а правилима Еванђеља све на стазу спасења упућујеш,
зато моли Христа, да подари црквама јединомислије, а душама нашим
мир и велику милост.
Преподобни и блажени свети Никодиме, твоја уста су постала
извор слатких божанских поука, напајана из светих и неисцрпних
ризница, јер ти поуке и молитве свима казујеш; ти си постао правило
које уводи у врлине, ти блисташ обасјан зрацима боговиђења; ти си
Тројицу несаздану проповедао, и њој се молиш непрестано да се спасу
душе наше.
Преподобни и освештани оче Никодиме, много си се подвизавао у
привременом животу богослужењима, постовима и бдењима, а
раздавањем богатства сиромашнима си душегубну страст среброљубља
угасио, јер си небеско, вишње, благо задобити желео, зато си углед
стаду твоме постао, па се сада радујеш са бестелесним силама, и
Христа непрестано славословиш, зато га моли, светитељу, да подари
цркви јединомислије, а душама нашим мир и велику милост.
Преподобни оче Никодиме, заблистао нам је твој празник међу
годишњим празницима, веселећи душе и срца наша; сећамо се твојих за
веру подвига и твојих поука, и славимо у Тројици јединога Христа Бога
нашега, који те је таквим дарима обогатио; а ти њега моли, оче
свештени, да помилује душе наше.
Слава, глас 6.
На висину врлина си се попео, желећи небеско и Божију премудрост; твојим православним поукама си иноплемене јереси далеко од
цркве одагнао, а силу праве вере си на све стране света, а посебно
твојој пастви уздигао, па стојиш пред Христом са духовним
служитељима, зато измоли душама нашим велику и богату милост.
И сада, празника.
Вход, прокимен дана, и три Чтенија светитељима.
Читање из Премудрости Соломонових (главе 10. и 8.)
Спомен је праведнога с похвалама, и благослов је Господњи на
глави његовој. Блажен је човек који нађе мудрост, и смртни који дозна
разумност. Боље је њу куповати, него ли ризнице злата и сребра.
Драгоценија је од драгог камења, а све часно није ње достојно. Јер
дужина живљења и године у десници су њеној, а у левици њеној је
богатство и слава. Из уста њених излази правда, а закон и милост на
језику носи. Послушајте, зато, мене, о чеда! јер ћу говорити честитости;
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и блажен је човек који путеве моје сачува; јер су исходи моји исходи
живота, и припрема се воља од Господа. Ради тога молим вас, и
предлажем мој глас синовима људским. Ја мудрост, настаних савет,
знање и мисао ја призвах. Мој савет и сигурност, моја је разумност,
моја је снага. Ја оне који ме воле љубим, и који ме траже наћи ће
благодат. Схватите, незлобиви оштроумност, и неваспитани пригните
срце. Послушајте мене, јер ћу рећи честитости, и изнећу из уста
правилности; јер ће истини учити грло моје; мрска су преда мном уста
лажљива. Са правдом су све речи уста мојих, ништа у њима није
искривљено, нити развраћено. Све је јавно пред лицем разборитих, и
исправно онима који налазе знање. Поучавам вас истини, да буде на
Господа нада ваша, и испунићете се Духа.
Читање из Премудрости Соломонових (главе 10,31-32 и 11,1-12)
Уста праведнога капљу мудрост, а језик неправеднога пропашће.
Уста људи праведних капљу благодат, а уста безбожних развраћају се.
Мерила лажна мрзост су пред Господом, а мерило праведно пријатно
Му је. Где уђе дрскост, тамо је и бешчашће; уста пак смирених
поучавају се мудрости. Савршење правих људи водиће их, а склизнуће
одрицатеља закона уловиће их. Не користи имање у дан гњева, но
правда ће избавити од смрти. Умирући праведник остави жалост за
собом, а погибељ безбожних бива брзо и с лакоћом примљена. Правда
непорочнога просеца праве путеве, а безбожност упада у неправду.
Правда људи праведних избавиће их, а безсаветношћу заробљују се
безаконици. Када сконча човек праведан не пропада му нада, а похвала
безбожних пропада. Праведни ће избећи уловљење, уместо њега предаје
се безбожник. У устима безбожних је замка грађанима, а осећање
праведних је добар пут свима. У добрима праведних утврдиће се град,
а у погибељи безбожних је весеље; у благослову правих узвисиће се
град, а устима безбожних раскопаће се. Руга се грађанима оскудни
памећу, а муж разборит у проводи живот у спокојству.
Читање из Премудрости Соломонових (Глава 4,7-15)
Праведник кад достигне да сконча, биће у покоју. Јер старост часна
није у ногим годинама нити се бројем година одмерава. Него је
мудрост седина људима, израст старости је живот непорочан. Праведник поставши угодан Богу, завољен би, и живеће посред грешника,
пресељен би. Узет би, да злоба не измени памет његову, или да лаж не
обмане душу његову. Јер завист злобе помрачује добра, а маштање
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похоте измењује незлобив разум. Скончавши за мало, миспуни године
дуге; јер угодна би Господу душа његова; зато се пожури да изађе из
средине злобне. А народи видеше, и не разумеше, нити ставише на
мисао тако нешто: Да је благодат и милост на изабранима Његовим и
посета Његова у преподобнима Његовим.
На литији стихира храма и
Светога, глас 2.
Подобан: Киими похвалами..
Којим похвалама да овенчамо овог светитеља, украшеног врлинама
и душом просветљеног? Он је све жеље своје на небеса управио ка
љубави Божијој, и све времено је за ништавно сматрао, да би Богу
угодио и са њиме се сјединио, зато се моли за душе наше.
Којим благодарним речима да похвалимо наставника архијереја и
Христовог Еванђеља ученика? Он је непоколебив чувар апостолских
предања, тврђава је православља, а своме стаду мудри учитељ, он је
јереси уништио, и моли се за душе наше.
Којим светим песмама да опевамо српског првопастира, светог
Саве по благодати на трону наследника? Он је изузетни учитељ,
царевима о православљу саветник, који их учаше страху Божијем,
војски је бранио неправде, а сирочад и сиротињу је помагао,
милостињу је давао, и моли се Христу за душе наше.
Слава, глас 1.
О твоме животу боготражитеља проповеда кивот твојих моштију,
блажени Никодиме, јер он мириши благодаћу Духа Светога, и свима
који са вером ка њему долазе, све потребно им дарује; Зато се моли
Христов угодниче, за помоћ православним владарима и народима, и да
душе наше стекну мир и велику милост.
И сада, богородичан: Владичице прими..
На стиховњим стихире глас 1.
Подобан: прехвални мученици..
Оче Никодиме, твоја уста су постала река која веру излива, и њоме
усахнула срца напаја, и води на стазу истине све залутале, а светлом
божанским их просветљује; зато се моли Христу Богу, да подари
душама нашим мир и велику милост.
Стих: Уста моја..
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Оче Никодиме, ти ниси дао сна својим очима, нити дремање
својим капцима, докле си душу од страсти ослободио, јер си је
непрестаним сузама омивао; зато се моли Христу Богу, да подари
душама нашим мир и велику милост.
Стих: Уста праведнаго..
Оче Никодиме, због своје вере си удостојен бити вођа архијереја,
као јерарх незлобив и нескверан, јер си се удаљавао од злобника, и сам
си себе као чисту жртву Христу принео; њега моли да подари душама
нашим мир и велику милост.
Слава, глас 6.
Данас је заблистао светли спомен светитеља Христовог, који нам
мририши непрестано, због тога сабрани украсимо главе своје цветовима
врлина, на похвалу светог и доброг пастира, који све који му долазе учи
небеској мудрости, а уклања приземне помисли; Ти си оче блажени,
процвао као палма у дому Господњем засађена, па се моли Господу за
нас, да спасе душе наше.
И сада, празника.
Трисвето.
На благосиљању хлебова
Тропар светога, глас 4.
Као сушта истина, јавио си се стаду твоме, и као правило вере и
образац кростости и учитељ уздржања. Због тога си смирењем
узвишене почасти стекао, а сиромаштвом богатство, оче Никодиме моли
Христа Бога да спасе душе наше. (два пута)
Тропар празника (једанпут) и отпуст.
На јутрењи
На Бог Господ.. тропар празника (два пута) Слава: светога; И сада:
празника
После 1. стихословија сједален, глас 1.
Подобан: Гроб твој Спасе..
Врлинама си оче преосвештени свој живот украсио, и у пустињи си
као бестелесан поживео; бестастијем си оче преподобни заблистао, и
јерарх Богом даровани своме стаду постао, ти си правило манаштва а
слава јерараха, а ми те славимо и величамо. (два пута)
Слава и сада, празника.
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После 2. стихословија сједален, глас 3.
Подобан: Божественнија вјери..
Као тврђаву те је, оче Никодиме, Христос цркви подарио, и за
учитеља православља стаду своме; а ти си га побожно поучио, као вођа
пастира и велики учитељ. (два пута)
Слава и сада, сједален празника.
После Полијелеја
Сједален светога, глас 8.
Подобан: Премудрости слово..
Премудрост и истину си оче пожелео, а привремену и варљиву која
у понор вуче си одбацио; крст Господњи си на раме узео, и за њиме си
усрдно следовао, тако си монаштва сажитељ постао, а украс архијерејима; зато са њима моли Христа Бога, да подари опроштај грехова
свима, који са љубављу славе свети спомен твој.
Слава и сада, празника.
Степена 1. антифон 4. гласа.
Прокимен глас 4. Уста ће моја говорити мудрост, и поука срца мог а
биће разумност. (Пс.48,4)
Стих:Слушајте ово сви народи, чујте сви који живите по васељени.
(Пс.48,2)
Еванђеље по Луки, зачало 24.
После 50. псалма
Стихира глас 5.
Преподобни оче Никодиме, када си глас Еванђеља Господњег зачуо,
хтео си га послушати, и заповести Господње испунити, зато си се у
пустињи настанио, где се чује песма оних који га славе; па се моли
сада за нас, пастиру свештени.
Канон празника на 6 и светог Никодима на 8. Његов акростих је:
Предивног Никодима имењака са победом песмом прослављам. Дело
Марка епископа. Глас 1.
Песма 1.
Ирмос: Твоја побједитељнаја..
Твоја победничка десница Бесмртни, божанским се чудом
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прослави, јер она као свемогућа противнике уништи, а Израиљу
нови пут кроз дубину мора начини.
Сабеспочетни Боже-Речи, пламеном твога Духа загреј моје срце, и
дај ми росу благодати твоје, да опеван твога светитеља, којега си ти
благодаћу и чудесима прославио.
Свевидеће око Божије, видећи пелеменитост и чистоту твоје душе,
тебе је од смутње светске ка светој Гори Атонској далеко упутио, а
одатле те је као пастира своме стаду послао.
Који је по промислу дивнога Павла на проповед изабрао, и тебе је
оче изабрао у својој цркви, да би њу слатким речима проповеди
просветио, светитељу богомудри.
Христос је као сјај недоступни, нашао твоју свету душу очишћену
од блата страсти, и зато се у тебе уселио, и учинио те, оче, светилом
које просвећује све крајеве света.
Богородичан: Купина је на Синају боговидцу Мојсеју твој Пород
Богородице пра-сликовала; њиме су страсти људске и служење идолима
уништени, зато твога Сина православно величамо.
Катавасија празника.
Песма 3.
Ирмос: Једине вједиј..
Ти једини знаш немоћ човечанске природе, а из милости си се
у њу обукао; зато ме опаши силом са висине, да бих ти појао свети
и духовни храме неизрециве славе твоје, Човекољубче.
Целомудријем и правдом и храброшћу духовном си се наоружао, и
као на кочији ношен ти си Никодиме у небеска насеља прешао.
Твоје душевне очи си очистио, и духовне тајне сагледао, и као
достојан Божијих тајни и праведан, ти си светитељу, диван узор
свештенству постао.
Скроз си у дубину богословља заронио, и својом науком си оче
блажени, своје стадо просветио, по путевима истине си их водио, и
тако их научио, и ка љубави Божијој си их узвео.
Уз дела си, оче, и виђења додао, зато ти је Христос и црквену власт
предао, а ти си то као служитељ небески разумео, и твој народ си
водио у царство Божије, блажени оче Никодиме.
Богородичан: Твојој икони се заиста моле Богомати и Владичице и
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моћници народни; Па и цареви плаштом огрнути и круном овенчани, са
својим народом се моле Сину твоме и Богу, а тебе као застпуницу и
молитвеницу прослављају.
Сједален, глас 8.
Подобан: Премудрости слово..
Твоја су уста оче блажени као река премудрости уста, јер нам
изливају воду богословља; ти мрак неверја одгониш, а душе грехом
помрачене просвећујеш, ти светитељу из дубине очајања изводиш, зато
твој празник усрдно славимо, а ти се моли Христу, да подари опроштај
грехова свима, који са љубављу славе спомен твој.
Слава и сада, празника.
Песма 4.
Ирмос: Гору тја благодати..
Ти си као гора Божијом благодаћу осењена, и такву те је видео
Авакум својим прозорљивим очима, и објавио да ће из тебе изићи
Светац Израиљев, за наше спасење и обновљење.
Божанску науку апостола Павла си, светитељу свештени, испунио,
јер си у себи духовне плодове сакупио: љубав, радост, мир, дуготрпљење, благост, веру, кростост, уздржање и смирење, и са њима си
навале демонске победио.
Људске душе пале у море страсти ти си извлачио, и као прави
пастир и јерарх богоугодни, си их ка пристаништу спасења упутио.
Милостињом си био налик своме Владици Христу, јер си сиротињи
своје милосрђе пружао, био си заступник обесправљених, и пале си
подизао, и свима си, оче, спасоносно пристаниште постао.
Твој живот је украшен светим врлинама, зато верне обасјава, а
кивот твојих моштију блиста нам зрацима чудеса, и поучава све који му
са вером долазе и са вером, тебе оче, хвале.
Богородичан: Као доброту Јаковљеву, светитељима славу и хвалу, и
заступницу у искушењима, такву те је, Син твој и Бог наш, народу своме
подарио.
Песма 5.
Ирмос: Просвјетивиј сијанијем...
Доласком твојим Христе и крстом, просветлио си и обасјао све
крајеве света, зато просветли светлом твога богопознања, срца
свих који ти православно поје.
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Као велики Мојсеј, тако си и ти прешао море страсти, на жезал
вере се ослањајући; и као Илија и ти си на кочији четверопрега врлина
сео Никодиме преосвештени.
Петрову ревност и Павлову смелост си, светитељу стекао, и све у
свету си напустио, као сенке си све смутње превазишао, зато ти је
Владика свих, узвишени престо своје цркве подарио.
Као велики Илија и ти си ревност за Бога имао, и гневио се на
непријатеље крста Христовог, и њих си пастиру добри, као грабљиве
вукове, од твога стада одагнао.
Ти си оче изузетни, изобличио си свих јеретика безбожне хуле, а
стадо твоје си научио да Свету Тројицу славослове, као Јединицу, у
једноме Божанству.
Богородичан: Жеравица коју је Исаија видео, из твога крила је дошао,
и грехе света је на себе узео, а ти га моли Владичице, да очисти наше
грехове.
Песма 6.
Ирмос: Обиде нас..
Запали смо у најдубљи бездан, и нема ко да нас избави;
постадосмо као овце за заклање, зато спаси људе твоје Боже наш,
јер си снага немоћнима и усправљање.
Душе гладне вере си нахранио, јер си им Бога-Реч као Хлеб
небески пружио, уједно си их и пшеничним хлебом наситио, блажени,
и као милостиви оцат и сиротињи и богатима био си.
Стекли смо те као другог Јосифа, али ниси у Египту него си своме
стаду, од Бога ти урученом, жито даривао, и Јагње Божије за цео свет
заклано си делио, и њиме храњени и причешћени смо синови Божији
постали.
Вишњу Премудрост си заволео, и њоме се више од меда засладио;
врлинама и милостињама си се као царским плаштом оденуо; цар и
мученик Дечански, круном царства србског украшен, је тебе за учитеља
и оца духовног узео, а ти си га, оче блажени, овенчаног у царство
небеско увео.
Јарам смирења си, светитељу, примио, и у свему се Никодиме као
храбар ратник показао, а нарочито против свих који су хитали да умање
славу Христову.
Богородичан: Твоје тело је, Пречиста Владичице, као руно испуњено
росом, које је Гедеон угледао, јер је оно благодат свима на земљи
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донело, а ти моли Сина свога Богородице, да би росом благодати цео
свет оросио.
Кондак, глас 4.
Подобан: Вознесијсја..
Уздигавши се на висину врлина, њима си се Богу приближио: моли
се за нас, преосвећени, који те са љубављу славимо, као пастира и учитеља.
Икос:
Велики узор врлина си нам постао, светитељу, зато буди милосрдан
нама, који ти од срца приносимо ово мало благодарење; као наш
чедољубиви отац услиши нас немоћне који те молимо, јер имаш велику
смелост код Господа; зато и ми твоја чеда славимо твој спомен као
правог пастира и учитеља.
Песма 7.
Ирмос: Тебе мисленно..
Ти си Богородице вернима налик оној вавилонској пећи, где је
Најузвишенији три младића спасао, јер је цео свет у телу твоме
обновио, хваљени Бог отаца и најславнији.
Гле свуда се заиста говори о твоме усрђу ка Богу и топлој вери
твојој, јер си свети храм у славу животворне Тројице саздао, и њеном
угоднику и победнику мученику Димитрију; са њиме си наследник
славе Христове, Никодиме блажени, постао.
Пастирским жезлом си светитељу напасао од Бога ти поверено
стадо, и њих си на живоносне пашњаке водио, и од духовних вукова си
их сачувао.
Све своје жеље си Божијој вољи покорио, и био си свима све, само
да би цркву Христову сачувао, и сам си свима за углед постао.
Духом покретан твој богонадахнути језик, је твоју саборну цркву и
стадо твоје просветио Божијом науком, зато и ми кличемо: Боже,
благословен си!
Богородичан: Три девствена младића су, Пречиста Дјево, били у огњу
седам пута ужареном, и тако су пра-слика Рођеног из тебе, зато те,
Владичице, молимо: угаси пламен страсти срдаца наших.
Песма 8.
Ирмос: В пешчи дјети..
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У пећи младићи Израиљеви као на огњишту, добротом и
побожношћу блистаху се више од злата и говораху: благословите
сва дела господња Господа, и величајте га у све векове.
Као палма си процветао цветом врлина, и као крин си замирисао
оче наша лица; узор твојих врлина си нам дао да се њима сладимо, а
душе просветљујемо.
Сви који спомен твога одласка Богу чинимо, ми твоја чеда тебе
оче ка Богу приводимо, као усрдног молитвеника, јер ти чисто Свету
Тројицу гледаш, па је моли за нас непрестано.
Као достојан свештеник и вођа и украс архијерејима, ти пролазиш
кроз небеска насеља, а своме стаду си мир и благослов подарио.
Уселио си се, оче, у духовну Светлост, који је тебе као светило
неугасиво стаду твоме и целом свету поставио, јер певаш о једној
светлости Трисунчаног Божанства, које и ми у све векове величамо.
Богородичан: Данило те је, Пречиста, видео као гору велику, од које
је Божија Реч као камен одсечен, али не рукама; он је сво идолослужење укинуо, зато те молимо: не заборави ни нас Владичице.
Песма 9.
Ирмос: Образ чистаго..
Она купина несагорива, показала нам је праслику чистога
рођења од тебе Богородице; и сада те молимо да угасиш свирепу
претњу пећи, да бисмо те непрестано величали.
Са весељем војске ангела доносе твоју душу у земљу вечно живих,
и у земљу кротких, а тело твоје освештано је Владика свих и Сведржитељ миомирисом обогатио.
Кивот твојих моштију, блажени, сабори верник окружују, и гледају,
од Бога, теби дану благодат, зато Свету Тројицу славимо, јер од
душевних и телесних болести исцелења добијамо.
Тебе као овенчаног моливеника код Бога имамо, јер си се на
земљи веома подвизавао, а пошто имаш смелост моли Бога непрестано,
за све који са вером и љубављу славе и певају твој свети спомен, да
се избавимо од искушења и невоља, и вечне осуде.
Служитељу и небески јерарше, свети Никодиме, ти сада стојиш
пред Тројицом са четама ангела, апостола, пророка, мученика,
праведника и патријараха, зато помени нас који певамо на твој свети
празник.
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Богородичан: По твоме пророчанству, Богомати Пречиста, Син твој и
Бог наш учинио је на теби узвишена дела, јер те је девственом и после
порода учинио, и постави те за нашу заступницу, зато те сва поколења
величамо.
Светилен
Подобан: Свјетоносно јако..
Као светлоносна зора, заблистао нам је спомен дивног светитеља
Никодима, па душе побожних весели, зато опевајмо Христа Бога нашег,
јер је извео светлост из таме, њему се клањамо са Оцем и Духом
Светим. (два пута)
Слава и сада, празника.
На хвалитним, стихире на 4; глас 1.
Подобан: Небесних чинов..
На живот бестелесних си се угледао, и налик на њих си оче
Никодиме постао, зато божанске лепоте раја душом гледаш, јер си све
што у понор вуче избегавао, и са Богом си се блажени оче сјединио.
Крст Господа свога си на раме узео, и на живот ангела се угледао,
и попут твога Владике си странац био, а његове заповести си чувао, као
прави и свештени архијереј, Никодиме блажени.
Дођите сви богољубиви у православље одевени, да чистим срцем и
светлом душом славимо спомен премудрог светитеља Никодима
блаженог, јер се увек моли за нас Господу.
Прославимо са љубављу сабори православних, Никодима, цркве
србске првојерарха и целог света светило и чудотворца, пастира и
прогонитеља јереси и молитвеника за стадо своје, учитеља мислостиње, који се моли Христу за душе наше.
Слава, глас 5.
Данас нам је заблистао, годишњи спомен светитеља Христовог,
Никодима прехвалног, старешине архијерејима, који цветовима победе
мириши лица верних; зато се певајући молимо једном Богу у Тројици,
да подари душама нашим велику и богату милост.
И сада, празника.
Велико славословље; после Трисветог, тропар светога и празника.
Приликом помазања уљем певамо стихире, глас 5.
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Дођите све верне слуге Триипостасног Божанства, да достојним
песмама похвалимо дивног светитеља, јер је као сунце са истока
заблистао из земљиних недара, и цркву и паству весели мирисом и
чудесима; он је прави чувар апостолских предања, он је уста јеретичка
затварао и све поучавао да славослове Тројицу у Јединици; њој се свети
Никодиме помоли, да цркви и стаду твоме сачува мир и да спасе душе
наше.
Стих: Часна је пред Господем смрт, преподобних његових.
Дођите верни да усрдно опевамо гласну трубу Истине, јер је сред
цркве загрмео, и пут покајања нам показао, као светитељ се из кивота
објавио јер је мирис излио; он стоји пред престолем Творца свих и
Владике, и са смелошћу се моли за душе наше.
Слава, глас 8.
Похвалимо верни свештеног Никодима, као истинитог ученика
благодати и оваплоћења Речи Божије, са апостолима једнаког,
проповедника србског, доброга архипастира; зато му кличимо: о, света
и свештена главо, ти нас заступаш пред Светом Тројицом, јер стојиш
пред њом, па је моли смело за душе наше.
И сада, богородичан:
Ја Пресвета Дјево Богородице, притичем ка твоме покрову, и знам
да ћу код тебе наћи спасење, јер ти Чиста можеш помоћи и мени.
На литургији
Блажена песма 3. и 6.
Прокимен празника
и Светом Никодиму, глас 1. Уста ће моја говорити мудрост, и поука
срца мога биће разумност. (Пс.48,4)
Стих: Уста праведнога проучаваће мудрост, и језик његов говориће суд.
(Пс.36,30)
Апостол Јеврејима, зачало 318.
Алилуја празника
и Светом Никодиму, глас 2. Свештеници твоји обући ће се у правду,
и преподобни твоји обрадоваће се. (Пс.131,9)
Еванђеље по Јовану, зачало 36.
Причастен: У вечни спомен биће праведник, жалосне се вести неће
бојати. (Пс.111,5-6)
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Месец мај 12. дан
Спомен међу светима оца нашег Епифанија, епископа Кипра;
Спомен оца наше Германа, патријарха Цариграда

Стихире Епифанија,
На Господи воззвах.., стихире Епифанија, глас 5.
Подобан: Радујсја..
Радуј се Епифаније, јер си испоснике палицом твојих премудрих
поука као јагањце напасао, на испаши чистог православља, и на трави
уздржања, као кротко јагње Првопастира Христа, и сада си се уселио у
тор небеског живота, где ликујеш са светима и мученицима, зато моли
Бога за све нас који са љубављу славимо спомен твој, да нам подари
мир и велику милост.
Радуј се Епифаније, светлио праве вере, јер си зрацима твојих
огњених поука просветлио цео свет, а огњем си спалио увела учења
противника; ти све који су у бури неверја призиваш у мирно
пристаниште богопознања; ти си и труба која оглашава дисање Светога
Духа, ти изливаш пучину и цвеће чудеса, и од смрти избављаш, зато
моли Христа, да подари душама нашим велику милост.
Радуј се Епифаније, духовна реко пуна воде духовности, украсе
цркве и архијерејима павило, стубе монаштва и темељу православља,
стројитељу и моћна куло цркве, противниче неверја, трубо богогласна,
на далеко славни, небески разуме и будна уста, који благодаћу
Христовом све поучаваш закону Божијем, зато га моли, да подари мир
душама нашим и велику милост.
Ине стихире светог Германа, глас 1.
Подобан: Всехвални мученици..
Заблуду Леонтијеву си Германе одлучно оборио, јер је био пун
неверја, и одрицао се бедник поштовања светих Христових икона, и
свих светитеља, али твојом науком си га, богоречити, као безумног
изобличио и у заблуди је остао.
Безбожни Лав је као звер Бога мрзео, и претеча Антихристов постао,
јер је поштовање Христових икона одбацио, и из наслеђа верних је
избачен, зато те молимо да као и онда, тако твојим молитвама одагнај
и садашње смутње.
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Што си желео то си и примио, јер ти је жељено из давнина најављено,
јер си, блажени Германе, сада код Владике твога са смелошћу и свето
ушао, па стојиш пред њиме и обожен благујеш, зато измоли мир целом
свету.
Слава и сада, празника
Тропар, глас 4.
Боже отаца наших, чини увек са нама по твојој кротости, не напуштај
нас твојом милошћу, него њиним молитвама у миру уреди живот наш.
Слава и сада, празника.
На јутрењи
Канон светог Епифанија. Дело Јована Монаха. Глас 1.
Песма 1.
Ирмос: Твоја побједитељнаја десница..
Твоја победничка десница Бесмртни, божанским се чудом
прослави, јер она као свемогућа противнике уништи, а Израиљу
нови пут кроз дубину мора начини.
Поживео си у правој вери по закону Писма, и понео си јарам
Владике, и постао си као запаљена светиљка која је обасјала све
крајеве света.
Жудњом за Божијим законом обузет, о неправедном закону си
праведно просудио, оче Епифаније, и примио си спасоносну веру
Тројичну, по Божијем примислу.
Лекар тела и душа послао је теби побожног човека, који је убио
твоје побеснело магаре, а душу твоју исцелио од неверја.
Богородичан: Онај који је најпре Божији лик имао, цео мој лик је
примио, и целог га је обновио, када се, Пречиста, божански у твоје
тело уселио, зато тебе Богородице са вером славимо.
Ини канон светог Германа. Дело Теофаново. Глас 1.
Песма 1.
Ирмос: тај исти.
Украшен одеждом свештеника ти си блажени поживео, а речима
благодати, си оче богонадахнути, саборе верних бого-познањем
просветио.
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Постао си кочија врлина на којој си сео и ка Богу се вазнео, јер
си лепоте овог света оставио и славу трулежну, а својом премудрошћу
си небески служитељ постао.
По промислу си унапред препознан као богоречити свештеник, оче,
а избегао си мрско и нечисто убиство, преподобни, јер те је Бог
свемогућом десницом сачувао.
Богородичан: Коју достојну песму да ти ми немоћни принесемо? Само
ону радосну коју нас је Гаврило научио: Радуј се Богородице Дјево,
Мати неневесна.
Песма 3.
Ирмос: Једине вједиј..
Ти једини знаш немоћ човечанске природе, а из милости си се
у њу обукао; зато ме опаши силом са висине, да бих ти појао свети
и духовни храме неизрециве славе твоје, Човекољубче.
Телеснимн очима си видео како је монах поклонио просјаку црну
одећу, а духовним очима си видео монаха одевеног у светлу одећу, и тако
си божанском благодаћу просветљен за непорочну веру.
Чувши побожне поуке, ти си презрео светски живот и зажелео
живот духовни, као и твоја сестра и сродница, која је веру прихватила,
и постали сте пар блажених душа.
Смртне жеља си одбацио блажени Епифаније, а желео си да
служиш живоме Богу, зато си похитао у храм Божији и крштењем си
примио светли лик, а одрекао се смртности.
Богородичан: Христа, светијег од светих, ти си свето родила, и постала
си свето станиште светиње, Онога који у светима обитава; а ми њему
кличемо: света црква је пуна твоје пречисте духовне славе Човекољубче.
Ини.
Ирмос: тај исти.
Господ који по своме божанству унапред зна, предвидео је твоју
смелост слободу и племенитост твоје душе, светитељу, и зато је
забранио рукама безаконика да те убију, него те је у звању девственом
премудро као скопца сачувао.
Желећи, блажени, да видиш духовну светлост и свето обожење,
твоје свештенослужење си украсио целомудреним животом, а мудрим
поукама си православним путем стадо водио.
На велики трон си узнет, оче, и поукама у песмама си веома
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просветио пуноћу цркве, Германе прехвални, светитељу препо-добни и
пречасни, и светило васељене.
Богородичан: Из тебе, Пречиста, је процветао цвет неувели, и
замирисао цело човечанство божанским мирисом своје природе; он је
са Оцем беспочетан, а из тебе је постао у времену, Дјево свенепорочна.
Сједален, глас 8.
Подобан: Премудрости..
Обућу са твојих ногу си као Мојсеј на светом месту изуо, и светим
тајнама се духовно научио; подвигом уздржања си своје тело умртвио,
и тако се дивним чудесима испунио; ти си и несхватљиво у богонадахнутом Писму свима објаснио, богоносни оче наш свети Епифаније,
зато моли Христа Бога, да подари опроштај грехова свима, који са
љубављу славе свети спомен твој.
Слава, ини сједален. Глас тај исти.
У свештену одећу си одевен, и постао Христов помагач, и ниси се,
оче, уплашио од безаконог цара, нити си врат приклонио безбожној
наредби, зато си шамаре и претње трпео, а када се лажљивац бесом
запалио, у тамницу те је затворио, све до краја живота, оче блажени;
због тога ти кличемо: моли Христа Бога, да подари опроштај грехова
свима нама, који са љубављу твој свети спомен
И сада, празника.
Песма 4.
Ирмос: Гору тја благодатију..
Ти си као гора Божијом благодаћу осењена, и такву те је видео
Авакум својим прозорљивим очима, и објавио да ће из тебе изићи
Светац Израиљев, за наше спасење и обновљење.
Као молитвени слуга пришао си крштењу, и усиновљен си и постао
истински наследник Божији, и Христов санаследник, јер си пред њиме
побожно поживео.
Пастир је видео твоје светло лице, и неизрецивом славом и светим
венцем твоју свету главу неадприродно овенчану, као твога чистог срца
огледало.
Постао си станиште Божије благодати, оче преподобни, и ради
Христа си мудро разделио богатство времено, и тако се небеским
имањем обогатио, и као разумни трговац си Епифаније то неукрадиво
благо сакрио.
У младости си се од младалачких дела одрекао, а снажио се
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старачком мудрошћу и страхом Божијим, и учењем духовних поука,
постао си љубитељ небеске Премудрости.
Богородичан: Очекивани од народа, Светији од светих и Спаситељ
верних, из тебе је Богородице свеопевана заблистао као Животодавац и
Господ; њега моли да се спасу слуге твоје.
Ини.
Ирмос: тај исти.
Умртвио си телесне прохтеве, Германе свештенослужитељу и оче
премудри, јер си свој разум обасјао духовним бого-познањем и украсио
га светим поукама, кличући Христу: слава сили твојој Господе.
Зли и неверни противник те је наговарао да се одрекнеш светих
Христових икона, јер је пао у безумље, али је твојим проповедањем,
славни оче, изобличен, но ипак је неизлечив и недоказан остао.
Видећи звероименити Лав, изобличење твојом беседом, светитељу,
зверским разумом је тебе, свештени, са престола збацио, али место
тога, ти си се небеским свештенослужењем обогатио.
Богородичан: Теби је архистратиг дивну радост са небеса донео,
Пречиста, и благоветио ти и рекао: Бог ће у телу доћи из тебе Дјево
Пречиста, за спасење свима који ти са љубављу певају.
Песма 5.
Ирмос: Просвјетивиј сијанијем пришествија..
Доласком твојим Христе и крстом, просветлио си и обасјао све
крајеве света, зато просветли светлом твога богопознања, срца
свих који ти православно поје.
Подвижнички си своје тело хлебом и водом обуздао, и уз вариво
само соли, да би се од страсти телесних уздржао, и тако се мада у телу,
живота бестелесних удостојио.
Смиловао си се на народ напаћен жегом, и жегу си прекинуо
побожним знамењем и чудом, као изузетни слуга Божији, и по угледу
на твога Владику, ти си, блажени, вино у воду претворио.
Да би избегао празну људску славу, ти си се као и твој Господ у
пустињу склонио, и искушаван си као и твој Владика светитељу, али у
борби са невидивим, он је твоју немоћ укрепио.
Богородичан: На твоју реч, Богородице, се Божанска Реч у твоје тело
неизрециво уселио; зато га моли, да од несмислених дела и смртоносних уживања ослободи слуге твоје.
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Ини.
Ирмос: тај исти.
Ти си до краја Христа волео, јер је и он тебе, богоугодни, достојно
заволео, зато си море дарова примио, а твојим поукама, светитељу, си
цркву просветио.
Богонадахнутим песмама си Германе саборе верних обасјао, и
побожношћу их испунио, а срцем утврђеним у православљу си их, оче,
просветио.
Радују се страдали мученици, јер си њине победе складним
похвалама и речима описао, а уз то их, славни, одмах бојама приказао,
и тако им хвалу кроз песме и иконе сјединио.
Богородичан: Веселе се силе небеске гледајући тебе, а са њима се
радују и сабори људи, јер су Рођеним из тебе, Дјево Богородице,
сједињени, а и ми њега достојно славимо.
Песма 6.
Ирмос: Обиде нас последњаја..
Запали смо у најдубљи бездан, и нема ко да нас избави;
постадосмо као овце за заклање, зато спаси људе твоје Боже наш,
јер си снага немоћнима и усправљање.
Обесни разбојници и потомци Агарини су те ухватили, али ти си попут
твога Владике, твоме душману добро учинио, и једно слепо његово око
си, оче, отворио.
Створитељ твој је у теби обитавао, и учинио те је оруђем Бога и
Духа Светог, и као Мојсеја пред фараоном, таквог те је у арапском
станишту показао, и такав си стварно на њега личио.
Изагнани нечисти дух стигао је до цара асирског, али је постао, оче,
весник твоје врлине и божанске благодати, јер Бог зна прославити оне
који њега славе.
Богородичан: Због тебе се радују Дјево Пречиста праоци нашег рода,
јер су тобом поново добили Едем, којег су давно изгубили због
преступа, а ти си пречиста таква и пре и после прода.
Ини.
Ирмос: тај исти.
Царско свештенство се напојило твојим поукама и речима, оче
мудри, као и народ Христов вољени и богозвани, јер су твојим поукама
ка Богу упућени.
Ти, оче преподобни, сада стојиш пред Богом, и зато помињи твоје
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прослављаче, јер си пун божанске лепоте и непролазне красоте и зато
нас води ка оном животу твојим молитвама.
Усходним животом си ходио мудри светитељу, из славе и силе, ка
небеској слави и сили, оче славни, напредујући у уздржању, да би
жељеним Христом радосно беседио.
Богородичан: Сада Пречиста избави слугу твога од сваке невоље, олује
и буре страсти, и упути у твоје пристаниште, јер ти си моја водиља и
заступница.
Кондак, глас 4.
Подобан: Вознесијсја..
Похвалимо верни по дугу двојицу величанствених првосвештеника,
светог Германа и Божанског Епифанија: они су попалили безбожничке
злоречивости, изложивши премудре догмате свима који свагда православно поју велику тајну побожности.
Икос:
Као лепоту свештенства и славу православних, ову свету двојицу
достојно прославимо, јер они су нам постали свагдашњи стубови и
тврђава, против видивих и невидивих противника; Они су непоколебиви
стубови вере, и дивни украси цркве, ко њих има право расуђује и из
душе кличе: заиста се обрадовао дух мој, јер сам примио рајску одежду,
коју су јеретици покидали, јер не певају о великој тајни побожности.
Песма 7.
Ирмос: Тебе умнују Богородице пешч..
Ти си Богородице вернима налик оној вавилонској пећи, где је
Најузвишенији три младића спасао, јер је цео свет у телу твоме
обновио, хваљени Бог отаца и најславнији.
Из Божије деснице си дар чудеса примио, а свима који су од тебе
тражили, оче, на дар си им исцелења раздавао, као што ти је Господ и
Бог заповедио, којег оци хвале и величају.
Пред твоје ноге је пао ничице и цар персијски, постиђен као
противник због твоје врлине, јер га је покарао Једини Бог који у
светима почива, којег оци хвале и величају.
Речи замукну пред твојим поукама и мноштвом чудеса, јер никако
не могу да их опишу, оче блажени, јер је више него песка дарова које
си од Христа Бога примио, којег хвале оци и величају.
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Тројичан: Трисветла Јединице, и неисцрпни и безмерни бездане
светлости, погледај на твоје певаче, величани и беспочетни Оче, и Сине
сабеспочетни, и Душе сапостојећи, Боже од отаца хваљени и величани.
Богородичан: Ти си родила извор Живота, зато мене тешко усмрћеног
од напада демона оживи твојим молитвама, Пречиста и Сенепорочна,
јер певам твоме Сину: хваљен си и величан Боже отаца наших.
Ини.
Ирмос: тај исти.
У тебе се излио цео извор Духа Светога, па из тебе извиру као река
спасоносне заповести и побожне поуке, дични оче, величајући прехвалног Бога у све векове.
Певајући побожно, ти си обасјао Владикине празнике, а опевајући
њих и сам си обожен постао; твојом музиком и песмом све хришћане
помазујеш врлинама, и са вером певају, светитељу: хваљен си и
прослављен Боже отаца наших.
Тројичан: Богословним језиком певајући, свима си проповедао једино
Владајућег у јединству несеченом, али у три ипостаси: беспочетног
Родитеља, јединородног и са беспочетног Сина и сапостојећег Божанског Духа, Бога јединосушног.
Богородичан: На тебе сам Пречиста Богородице сву своју наду
положио, и ка теби увек притичем, а ти ме спаси Најнепорочнија и
избави ме твојим молитвама, јер ме спопаде метеж, и збуњен сам од
мојих ужасних страсти и падова.
Песма 8.
Ирмос: В пешчи отроци Израиљеви..
У давнини ужарена вавилонска пећ, беше пра-слика надприродног чуда, и као што огањ није спалио младу децу, тако беше и
божанско бесемено рођење Христа од Дјеве; зато певајући кличимо: нека благослови сва твар Господа, и велича га у све векове.
Ти си светитељу својом науком изобличио јереси, и сјајем побожности
си их одагнао, кличући Епифаније: благословите сва дела господња
Господа, и величајте га у све векове.
На узвишени трон си подигнут, јер си над страстима загосподарио,
и своје тело си уздржавао, а стадо Христово си напасао, кличући:
благословите сва дела господња Господа, и величајте га у све векове.
Нека се радује свако духовно и разумно биће, због празника
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светитеља и угодника Христовог, и нека са вером кличе: благословите
сва дела господња Господа, и величајте га у све векове.
Богоугодно си проповедао и као темељ науке Божије си своје
богословље своје оставио, због којег оче и ми кличемо: благословите
сва дела господња Господа, и величајте га у све векове.
Богородичан: Радуј се славни Божији престоле, радуј се бедеме
верних, којом Христос као светлост свима у тами заблиста, зато те
славимо и кличемо: сва дела Божија благословите Дјеву и славословите
пречисто Рођеног из ње.
Ини.
Ирмос: тај исти.
Сјајем и блистањем Триснучане Светлости, се, свето прослављени
оче, наслађујеш, и сада радосно кличеш: благословите сва дела
господња Господа и величајте га у ве векове.
Удостојен си велике светлости и сјаја, оче, у насељима и
становима небеским, зато помени и нас који кличемо: благословите сва
дела господња Господа и величајте га у ве векове.
Зато јер си сачувао боголикост и Божије подобије, и иконе свете
уздигао, знајући да част и слава прелази на приказаног, ти прехвални
кличеш: певајте Господу и величајте га у све векове.
Богородичан: Новосазданог мимо природе си Дјево зачела Сина и Реч,
исте природе са Оцем, али си и девствена остала, зато теби певају сва
створења, па и ми ти радосно кличемо, и величамо те Пречиста у све
векове.
Песма 9.
Ирмос: Образ чистаго рождества твојего..
Она купина несагорива, показала нам је праслику чистога
рођења од тебе Богородице; и сада те молимо да угасиш свирепу
претњу пећи, да бисмо те непрестано величали.
Твоје речи, и дела твога живота и твоје боговиђење, су заиста као
оквир богомудрим људима постављене, Епифаније блажени и славни,
зато те достојно хвалимо и величамо.
Буди уз цркву као Христову невесту, славни Епифаније, и твојим
молитвама одбрани је од напада и сурових бура, јер ти имаш смелост
код Владике Човекољубца.
Тројичан: Царе царева, Света и јединоначална Тројице, која над свима
владаш, ради молитава Епифанија подари твојим певачима опроштај
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грехова, и неодузиви мир у животу.
Богородичан: О, колико су надразумна твоја чудеса! Јер је Реч Божија
телесан постао, а ти си га мимо природе за нас родила, Мати и Дјево.
Он све својом божанском вољом држи, зато га моли за све нас.
Ини.
Ирмос: тај исти.
Власт везивати и дрешити грехе си са небеса примио по закону као
свештеник, оче блажени, зато твојим молитвама, подари опроштај и
твојим певачима, да те сви прослављамо.
Стекао си награду за твоје патње, прослављени и блажени Германе,
и блажен си крај живота имао, а живот вечни си примио, и сада се
виђењем Божаства непрестано наслађујеш.
Целог себе си предао Свевидећем Богу-Речи, и постао си Сведржитељев служитељ освештани и жртва угодна, а као бого-угодни принос,
дао си Господу опеване твоје подвиге.
Богородичан: Заустави моје телесне прохтеве и утишај моје узбуркане
страсти, јер притичем Дјево и Богородитељко твоме окриљу, јер ти си
темељ мога надања, и богата светом заштитом и заступањем
Светилен
Подобан: Жени услишите..
Ходите верни, да песмама и певањем прославимо божанску и
свештену заједницу јерараха: светог Епифанија и Германа, јер су
сумрак јереси разорили, а зрацима праве вере сву твар просветили.
Слава и сада, празника.
На литургији
Прокимен, глас 1: Уста ће моја говорити мудрост, и поука срца мога
биће разумност. (Пс.48,4)
Стих: Слушајте ово сви народи, чујте сви који живите по васељени.
(Пс.48,2)
Апостол Јеврејима, зачало 318.
Алилуја, глас 2: Уста праведнога проучаваће мудрост, и језик његов
говориће суд. (Пс.36,30)
Стих: Закон Бога његовог је у срцу његовом и неће се спотаћи кораци
његови. (Пс.36,31)
Еванђеље по Матеју, зачало 11.
Причастен: У вечни спомен биће праведник, жалосне се вести неће
бојати. (Пс.111,5-6)
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Месец мај 13. дан
Спомен свете мученице Гликерије
На Господи воззвах.., стихире глас 8.
Подобан: Мученици твоји Господи..
Слушајући, богоблажена, слатке речи Духа Божанскога, сваку
телесну горчину страсти си оставила, и кроз смрт си у бесмртну славу
Гликеријо прешла, молећи Христа, да свима подари велику милост.
Твојом слатком жудњом је, Владико, коснута Гликерија, и зато је
горку патњу многих рана претрпела, Речи Божија, али је ка сладости
где нема без патње прешла, као неокаљана и нескверна; њеним
молитвама подари свима Речи Божија велику милост.
Храбро си име Христа, твога Женика, пред безаконим противницима исповедала, и за веру његову си светитељко пострадала, на
комаде си сурово сечена, а звери си храбро победила, па се сада молиш
да сви добију велику милост.
Слава и сада, дана.
Тропар, глас 4.
Као јагње твоје Исусе Гликерија зове силним гласом: „тебе Жениче мој
волим и тражећи тебе страдам, и распињем се и сахрањујем у твоме
крштењу, и страдам ради тебе, да бих царствовала са тобом, и умирем
за тебе да бих са тобом живела, прими ме као чисту жртву са љубављу
жртвовану за тебе“. Њеним молитвама као Милостив спаси душе наше.
На јутрењи
Канон глас 8.
Песма 1.
Ирмос: Воду прошед јако сушу..
Када је Израиљ воду као копно прешао, и од египатскога зла
избегао, тада је закликтао: Избавитељу и Богу нашем певајмо.
Од горчине страсти избави ме Гликеријо твојим молитвама ка Богу,
да бих твој спомен опевао, и твоје храбре подвиге прославио.
Коснута Хриством љубављу, ти си оружијем крста победила
противника, и примила венац победе. О, Гликеријо, девојко прехвална.
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Они који су се камењу клањали, тебе су камењем тукли, јер си
душом гледала ка живоме камену и Владици; а он ти је подарио
победу, света девојко.
Богородичан: Заиста ћеш родити по природи Бога, и уистину ћеш
слушати име „Богородица“, и са правом си тако названа од свакога, јер
си Божанскога носила и родила, Пречиста.
Песма 3.
Ирмос: Небеснаго круга..
Небескога свода врховни Творче и Господе, и Цркве осниваче,
ти мене утврди у љубави твојој, жељени крају, верних утврђење и
једини Човекољубче.
Ни штитом, ни копљем, него си крстом и вером без сумње победу
задобила, и одлучно си изашла на храбру битку и подвиг, против
господара поднебесја.
Тебе небески Жениче желим и зато се смрти не бојим, јер ћу се
твоје небеске лепоте нагледати, зато горчине мука и ужасне патње
радосно занемарујем; тако је заиста Гликерија страдајући кликтала.
За косу је обешена, и жељезним сечивима стругана и телесне патње
трпела, али се ова светитељка чисте душе надала блаженству без патњи
и лепоти небеског Женика.
Богородичан: Мене у давнини усмрћеног си опет у живот превела
једина Пречиста, јер си Ипостасни Живот родила, а када се смрт
противничка са њиме сјединила, одмах се и распала.
Кондак, глас 3.
Подобан: Дјева днес..
Љубећи Дјеву Богородицу Марију, сачувала си твоје дјевство и
усрдно љубећи Господа, пострадала си мужевно до смрти: због тога те
је двоструким венцем увеншао Христос Бог.
Сједален, глас 4.
Подобан: Вознесијсја..
Одевена си, девојко, светлом одећом светих и дивних твојих
подвига, као невеста Христова, и у његов небески дворац си уведена,
па се дивиш тамошњим лепотама, зато се моли да се спасемо од
невоља сви, који ти са љубављу појимо.
Слава и сада, празника.
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Песма 4.
Ирмос: Услишах Господи..
Чуо сам Господе тајну твога промисла, схватио сам дела твоја,
и прославио твоје Божанство.
На твоје свето страдање, Свесилни, се и мученица богомудра
угледала, јер је вешање претрпела и патње од рана.
Капима твоје крви је огањ горди угашен, и потопљени су потоци
многобожија, светитељко блажена.
Шамарањем твога лица мученице, су лица демона шамара-на, а
кршењем твога лица је обмана идолска у прах претворена.
Мучитељи који су твоје тело рањавали, су по заповести бестелесних заморени попадали, јер си се ти угледала на живот бестелесних.
Богородичан: Смутње мојих страсти и буру мојих греха, утишај
Богоневесто, јер си родила Господа, као нашег кормилара.
Песма 5.
Ирмос: Вскују мја отринул јеси..
Зашто си ме удаљио од лица твога, Светлости незалазна, и
покрила ме је беднога нечувена тама? Ипак ме обрати и управи
путеве моје ка светлости заповести твојих, молим те.
Благујеш у лепоти Исуса као добротвора, јер си у мирис његов
ушла страдајући, паљена жељом, и загрејана његовом небеском
љубављу Гликеријо.
Из Извора спасења и непролазног живота захватала си исцелења,
јер си горела жеђу за мукама, и похитала си и пила из тог Извора, и
доспела девојко у покој крајње љубави, који си желела.
Небеском храном су те, мученице, у тамници су хранили ангтели,
а ти си желела храну света и живота вечно живих, и до ње си заиста
достигла у одори украшеној ранама твога страдања.
Богородичан: Материнску смелост имаш код твога Сина, Пречиста, зато
не презри бригу за нас твоје сроднике, јер ми хришћани само тебе
приводимо Владики за милостиво очишћење.
Песма 6.
Ирмос: Очисти мја Спасе..
Очисти ме Спасе од многога безакоња мога, и из дубине зала
избави ме молим те, јер ка теби вапијем: услиши ме Боже
спасења мога.
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Као сунце са запада је ова мученица заблистала, и благодаћу срца
верних просветлила, а војске демона је спалила у зрацима својих
страдања.
Зрацима крста освештана, ти си из таме неверја утекла, а све који
ти са вером кличу си, Гликеријо страдалнице, просветила.
Кожу ти је сурови мучитељ скинуо као трулежну одећу, мученице
славна, и копљем те је тукао по лицу и глави, али је теби Христос
снагу давао, јер си му благодарно певала.
Богородичан: Као малог си носила Бого-Дете али и надвременог Бога,
из тебе Свенепорочна оваплоћенога, зато не престај да га молиш, да
спасе твоје прослављаче.
Кондак и икос празника.
Песма 7.
Ирмос: От Јудеје дошедше..
У давнини из Јудеје дођоше младићи у Вавилон и вером у Тројицу пламен пећи победише, певајући: Боже отаца благословен јеси.
Без повреде си препловила пучину страдања, и валове патњи си
непотопљена прошла, и приспела си у тихо пристаниште Божије
свежине певајући: благословен си Боже отаца наших.
Попут гоњеног Павла, и ти си богомудра, по наредби мучитеља од
града до града мученички вођена, противећи се господару таме, и
стигла си до небеског града певајући: благословен си Боже отаца
наших.
У пећ си преславна мученице бачена, али ниси спаљена, јер је огањ
у росу претворио Онај, који је и три младића у Вавилону спасао.
Богородичан: Као духовни ковчег, ти си, Богомати, у себе беспочетнога
Бога-Реч примила, и као свети храм ти си Створитеља сместила, и као
огњени престо носиш Господара целог света.
Песма 8.
Ирмос: Седмерицеју пешч халдејскиј мучитељ..
Седам пута је халдејски мучитељ махнито ужарио пећ, против
побожних младића, а они видећи да су јачом силом спасени,
Творцу и Избавитељу појаху: Децо благословите, свештеници му
певајте, а људи га величајте у све векове.
Ти си Гликеријо стварно постала као родан виноград Садитеља
творевине, јер си принела грожђе свога страдања, процеђена кроз муке,
мученице, излила си свето вино, свима који са вером певају Христу:
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децо благословите га, свештеници му певајте, а народи га величајте у
све векове.
Положена на оштро камење, отрпела си то одлучно, светитељко, и
тако си уловила чувара, свезавши га оковима вере, а одрешила га окова
идолске лажи, и као мученика си га привела поуком да са вером пева:
децо благословите Бога, свештеници певајте му, а народи га величајте
у све векове.
Као што је Данило затворио уста зверова светим песмама, и ти си
светитељко угасила огањ твојим молитвама, а безаконике си изобличила; смртним телом си бесмртност задобила, и налик ангелима, јер
певаш са њима: децо благословите Господа, свештеници певајте му, а
народи га величајте у све векове.
Богородичан: Следујући твојим речима, славимо те Пречиста као
блажену, јер си заиста родила телом Блаженога, који живи у светлости
незалазној, Творца светлости, Животодавца и Господа, њега деца
благосиљају, свештеници му певају а народи га величају у све векове.
Песма 9.
Ирмос: Устрашисја всјак слух..
Свако ко је чуо уплашио се од неизрецивог Божијег снисхођења, јер се Вишњи својевољно унизио чак до тела, из девичанског тела постаде Човек, зато тебе пречисту Богородицу верни
величамо.
За време страдања твоја душа се сладила гледањем Бога, и тако си
девојко себе без патње сачувала, а твојим много намученим телом, када
си на суду пред мучитељем ранављена, и храбро пострадала, ти си
својим телом бестелесне противнике победила.
Заручена си чиста девојко Женику рођеном из младе Дјеве и
Божије слушкиње, и њему на дар си принела твоје страдање, и
неправедну смрт кроз разно мучење. Зато те је Он праведно удостојио
небескога дворца.
Имајући као златна крила блистави сјај Духа, ти си мученицо
узлетела, украшена цветовима и божанском светлошћу, и тако си сред
Божијих небеских станова починула, благујући обожена.
Сада се радујеш весело са ангелима пред лицем твога Створитеља,
украшена зрацима који одатле увек извиру, али помињи и нас, који са
вером служимо твој славни спомен, Гликеријо, страдалнице прехвална.
Богородичан: Постала си станиште Божије, јер си несместивог у тело
своје примила, раније Бестелеснога; чудно си га оваплотила и родила,
зато га моли Пречиста, да подари опроштај сагрешења свима, који те
увек са вером величамо.
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Месец мај 14. дан
Спомен светог мученика Исидора на острву Хиосу
На Господи воззвах.., стихире празника 3 и мученика 3;
Глас 4.
Подобан: Дал јеси знаменије..
Када су те ранавили, кожу кидали, стругали и мучили, као да си
само одећу свукао, а у нетрулежну одећу се оденуо, и као царским
плаштом одевен, убрзо си до дрвета живота стигао; живот непролазни
и бесконачни си светитељу славни примио, којим се сада насићујеш,
зато сачувај све који ти певају.
Загрејан ревношћу за праву веру Исидоре, ти си отишао на суђење
и усрдно пострадао; венац победе си мучениче примио, јер си био
украшен покорношћу Богу, а противан лажним учењима; крстом
наоружан као најмоћнијим оружијем, ти си злога мучитеља оборио, и
тако се ованчао.
Својим мученичким страдањима, су стварно превазишли речи и
помисли сваке похвале, ови тврди и славни стубови вере, у телима
смртним и страдалним, и у свему као ми, на огањ су се осмелили, ране
су издржали, и као да су у туђим телима пострадали.
Слава и сада, празника.
Тропар, глас 4.
Мученик твој Господе Исидор, кроз страдање примио је непропадив
венац од тебе Бога нашега, имајући силу твоју мучитеље је надвладао
а демонима немоћну дрскост поломио. Ради молитава мученика спаси
душе наше.
Слава и сада, празника.
На јутрењи
Канон, глас 8.
Песма 1.
Ирмос: Воду прошед јако сушу..
Када је Израиљ воду као копно прешао, и од египатскога зла
избегао, тада је закликтао: Избавитељу и Богу нашем певајмо.
Твојим молитвама, мучениче Христов, Исидоре блажени, пошаљи
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ми са небеса просветлење и благодат, да похвалим твој свети празник.
Своје срце и душу си потпуно уз Бога, Исидоре мучениче, држао,
и непорочан живот си водио, а са мученицима си се храбро подвизавао.
По закону вере си свој живот саздао, Исидоре мучениче, а као
неукрадиву ризницу си држао утврђену веру у спасење, светитељу
блажени.
Богородичан: Заиста ћеш родити по природи Бога, и уистину ћеш
слушати име „Богородица“, и са правом си тако названа од свакога, јер
си Божанскога носила и родила, Пречиста.
Песма 3.
Ирмос: Ти јеси утвержденије..
Ти си тврђава свима који ти притичу Господе, ти си нам светло
у тами, и теби пева душа моја.
Поучен Писмом, ти си славни мучениче и страдалниче Христов,
врлинама испосничким, страсне жеље увенуо.
Држећи своју душу у чистоти, славни, ти си Христово исповедање
вере неповређено сачувао.
Твојим молитвама, страдалниче, учини Судију свих милостивим,
јер побожно хвалимо твој празник.
Богородичан: Умртви прохтеве нашег тела, Владичице, а оживи наше
душе Дјево, свима, који ти са вером певамо.
Кондак, глас 4.
Подобан: Јавилсја јеси..
Као велики уредитељвасељене ти си се показао, свети, твојим ка
Богу молитвама: Зато те данас славимоу песмама, мучениче Богомудри,
Исидоре преславни.
Затим
Сједален, глас 3.
Подобан: Красотје девства..
Кренувши против змије, ти си мучениче Исидоре победу однео, и
као светило из Египта све си под сунцем обасјао; увек си ишао за
Оним који је из Дјеве Божије слушкиње заблистао; ради њега си
жртвован, страдалниче, и мирисна си жртва постао.
Слава и сада, празника.
Песма 4.
Ирмос: Ти моја крјепост Господи, ти моја и сила..
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Ти си моја помоћ Господе, ти си моја сила, ти си мој Бог, ти
си моја радост; ниси оставио недра Очева а нас убоге си посетио,
зато ти са пророком Авакумом кличем: слава сили твојој Човекољубче.
Бог-Реч се у тебе потпуно уселио, и тако си као, војник
непобедиви, гордог мучитеља посрамио, зато си, блажени, победник
постао, и венац неувели си од Бога примио, славни мучениче Исидоре.
Јуначки си Исидоре твоје противнике прогнао, и све их скршио;
оклопљен јаким оружијем крста, и препасан силом његовом, ти си
непријатеља уништио, и кликтао си: слава сили твојој Човекољубче.
Угледајући се на смрт твога Владике, и ти си његова страдања
претрпео, зато те је, мучениче, Господ славе непролазног живота
удостојио, а ти си, блажени Исидоре, њему у руке своју душу предао.
Богородичан: Оваплотио се Пречиста, да обнови човека, и са човеком
се сјединио, али недра Очева није напустио; одлучио је и у твоје тело
се уселио, и по своме богатом милосрђу се својевољно унизио, да би
цео свет обожењем обогатио.
Песма 5.
Ирмос: Вскују мја отринул јеси..
Зашто си ме удаљио од лица твога, Светлости незалазна, и
покрила ме је беднога нечувена тама? Ипак ме обрати и управи
путеве моје ка светлости заповести твојих, молим те.
Себе си као непорочну и савршену жртву твоме Господу Христу
принео, и заклан си, и усрдно си своју крв Исидоре излио, и тако се
са Христовим страдањем сјединио; зато си достојан наследник царства
његовог постао.
Укрепљен Спаситељу твојом свесилном десницом, победни
мученик Исидор је маглу обмане разагнао, а када му је глава одсечена,
теби своме Животодавцу је своју душу захвално предао, Владико.
Црква Христова је украшена твојом светом крву, мучениче блажени,
и окићена је твојим страдањем и противљењем греху, што си чак до
смрти одржао, Исидоре.
Богородичан: Првим преступом укаљана човекова природа и дубоко
пропала, смртна је постала, али је обновљена, јер си ти, Најнепорочнија Владичице Богородице, Извор бесмртности надразумно родила.
Песма 6.
Ирмос: Молитву пролију ко Господу..
Излићу молитву моју пред Господем, и њему ћу рећи све туге
166

DAN 14.
моје, јер ми се душа испунила зала, а мој живот се аду приближио,
па се молим као Јона: изведи ме из пропасти Боже мој.
Савршену љубав си ка Богу стекао, страдалниче блажени, и ради
блага непролазних, ти си заиста сваку земну љубав оставио, и похитао
си кличући: уз тебе сам и следујем те Владико.
Као побожан женик Исидоре, лепотом мученичког подвига си
украшен, и такав си у небеса радосно узишао, па стојиш пред сјајем
Доброчинитеља, и молиш га увек, за све који твој спомен славе.
Претрпео си страдалниче посечење, очекујући вечно блаженство, и
праву храну вечног живота, то си и примио са мученицима као
непобедиви мученик, и заслужени венац, Исидоре блажени.
Богородичан: Маријо, станиште Владике, ти блисташ светлим зрацима
девства као бели крин у сред трновитог света, зато молим тебе, Блага:
подари ми опроштај сагрешења.
Кондак и икос празника.
Песма 7.
Ирмос: Отроци јеврејстији..
Јеврејска су деца храбро савладала пламен у пећи, и у росу га
претворише, и кликтаху: Благословен си Господе Боже у векове.
Сада си, трипут блажени, обасјан духовним зрацима, зато са собом
просветли и све који ти певају, и кличу: благословен си Господе Боже
у векове. (два пута)
О, колико су узвишени твоји подвизи! Њима си разорио идолску
обману, а сурове мучитеље посрамио, и кликтао си: благословен си
Господе Боже у векове.
Богородичан: Пресвета Владичице и Дјево, ране мојих грехова исцели
уљем милосрђа твога, јер кличем: благословен је Пречиста, Плод твога
тела.
Песма 8.
Ирмос: Семдемерицеју пешч халдејскиј мучитељ..
Седам пута је халдејски мучитељ махнито ужарио пећ, против
побожних младића, а они видећи да су јачом силом спасени,
Творцу и Избавитељу појаху: Децо благословите, свештеници му
певајте, а људи га величајте у све векове.
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По својој злоби је мучитељ покушао ласкањем да украде снагу и
силу твога трпљења, Исидоре блажени, али ти си се, богомудри, Христа
бојао, и њему служећи кликтао: децо благословите, свештеници
опевајте, а народи величајте Христа у све векове.
Као пресветло сунце, твоје мирно лице се обрадовало мукама, и
као јагње безазлено си посечен и принео себе Богу; Њему си као
Створитељу у песмама кликтао: децо благословите, свештеници опевајте, а народи величајте Христа у све векове.
Твоје тело се, Исидоре, показало светлеће твојим љубитељима,
ношено ангелским чиновима, и како благодатно блиста светлим и
разним чудесима, јер обилно дајеш исцелења свима који кличу: децо
благословите, свештеници опевајте, а народи величајте Христа у све
векове.
Богородичан: Уста песника не могу да те достојно похвале, о
Богородитељко, Маријо Богоневето! Јер ти си млада Дјево и Пречиста
из твога девственог и неискусобрачног тела родила Бога који је над
свима; њега деца благосиљају, свештеници му певају а народи га
величају у све векове.
Песма 9.
Ирмос: Ужасесја о сем небо..
Зачудило се небо и задивише се сви крајеви земље, када се
Бог јавио људима у телу, и твоје тело је постало шире од небеса;
зато тебе Богородицу и војске ангела и људи величају.
По богатом милосрђу си Христе са небеса сишао, крст и смрт си
ради нас као благ претрпео, зато се Исидор у тебе надао и кликтао: са
тобом умирем да са тобом живим, и са тобом се распињем да са тобом
и царујем.
За веру си потоке твоје крви на земљу Исидоре пролио, а на небу
ти је плашт царски изаткан благодаћу, сада блажени, њиме одевен
стојиш пред Христом у двору небеском, носећи венац, мучениче славни.
Ти имаш смелост код Христа, зато не престај да га молиш, да
избави од буре искушења, очајања и страсти, све који достојно славе
твој свети спомен, и моли за спасење њиних душа, и удостоји их твоје
пажње.
Богородичан: Ти си родила Спаса и Избавитеља, зато и мене удостоји,
Пречиста млада Дјево, да добијем спасење, и твојим молитвама
ослободи ме окова мојих греха, јер ти што хоћеш то и чиниш, јер си по
својој неупоредивој доброти носила у недрима Цара свих.
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Месец мај 15. дан
Спомен преподобног оца нашег Пахомија Великог

Стихире празника 3 и преподобног 3
На Господи воззвах.., стихире преподобног. Глас 6.
Подобан: Всју отложивше..
Све су твоје жеље биле уз Бога, зато си светитељу лепоте света,
као пролазне напустио, и целог себе си Христу предао, али си себе на
сваки начин очистио, притив пламена страсти си и чврстину и борбе
имао, и мучење савести си, богомудри поднео, али си као победник
неувеле венце примио.
После деланог виђења си своје тело, као груби покривач,
занемарио, и сваки телесни прохтев одбацио, а са Богом се сјединио;
зрацима си његове благодати обасјан; због својих побожних дела си
вољом Божијом обожен, и тако си духовно узлазио ка бољем, а сада си
богоносни оче у блаженству, зато моли Христа са смелошћу за душе
наше.
Све недуховно си превазишао, и са Владиком си отворено говорио,
јер си ван свога тела био, оче свечасни, и жељом за бољим си страсти
уздржавао; навале демона си разорио и победио, па сада живиш у
насељима небеским, зато помињи све који славе твој спомен, и моли
Христа са смелошћу за душе наше.
Слава, глас 6.
Божији лик си у себи неповређен сачувао, жудњом за Владиком,
подвигом испосника си се против погубних страсти борио, и колико је
могуће си угледањем на њега узлазио; одлучно си своју нарав покорио,
и старао се да лоше покориш бољем, и тело да послужи души; зато си
врх монаштва постао, и житељ пустиње, а свима који се подвизавају
учитељ, и познато правило врлина; стога сада оче наш Пахомије, на
небесима изравно и без огледала, и чисто гледаш Свету Тројицу, зато
је моли за све који те са вером и љубављу славе.
И сада, празника.
На стиховње празника.
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Слава, глас 6.
Преподобни оче, по свој земљи се пронело твоје учење, па си зато
на небесима стекао плату за твоје напоре. Војске демона си разорио и
до ангелских чинова си достигао, јер си њином животу непорочно
следио. Ти имаш смелост пред Христом Богом, зато измоли мир
душама нашим
И сада, празника.
Тропар, глас 8.
Потоцима суза твојих бесплодну си пустињу обрађивао, и уздасима
из дубине душе, и стоструким трудом си је учинио плодном, и био си
светило целом свету, сијајући чудесима, Пахомије оче наш, моли
Христа Бога, да спасе душе наше.
На јутрењи
Канон празника са ирмосем на 6 и светог на 6. Његов акростих је:
Са љубављу плетем похвалу Пахомију. Глас 2.
Песма 1.
Ирмос: Во глубиње постла..
Као што је у давнини сву, веома наоружану фараонову војну
силу, послао у дубину, тако је оваплоћени Бог-Реч истребио зло
греха целог света, најславнији Господ се славно прославио.
Надајући се на твоју доброту, усрдно ти као слуга приносим песму
и кличем: богоречити оче, твојим молитвама просветли мој разум
блиставим сјајем, изузетни оче Пахомије.
Држан усрдном жељом за бестрастијем, ти си оче Пахомије
сасушио недуховне валове страсти, и достигао си у узвишену Божију
љубав, и у његове реке сјаја, оче блажени.
Радошћу си испунио светитељу војске небеске, када си спознао си
Творца целог света, и поучаван из ризница његове неизрециве силе,
стекао си богоносни оче богопознање.
Богородичан: Узвишенија си Увекдјево Пречиста, од целог видивог и
невидивог света, јер си Створитеља родила, који је одлучио да се у
твоме телу оваплоти, зато га са смелошћу моли, да спасе душе наше.
Песма 3.
Ирмос: Процвела јест пустиња..
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Доласком твојим Господе, незнабожачка и неплодна црква,
процвала је као крин у пустињи, и у њој се утврдило срце моје.
Попут јелена притекао си на воду, оче преподобни, и окропљен си
светим крштењем, и примио си га као росу која је засладила твоје срце.
Војске демона нису могле поднети да гледају чврстину твога уздржања,
преподобни и богоносни оче, зато су те нападали разним искушењима.
Ти си стекао свети живот, и тако постао законодавац испосницима,
и као први њихов вођа си их Христу привео, оче славни, јер се у њему
утврдило твоје срце.
Богородичан: Војске ангела се, Пречиста зачудише, а срца људи се
задивише због Рођеног из тебе, зато тебе Богородице са вером славимо.
Кондак и икос празника.
Затим
Сједален, глас 8.
Подобан: Премудрости..
Кишом твојих суза си, оче свети, твоју душу обилно натопио, и
многоструки клас твојих врлина си пожњео, пастир оваца преподобних
си постао, и на испаши уздржања си их одгајио, зато одлазећи из овог
живота са славом, ти си се Пахомије у сабор отаца убројао, због тога
ти кличемо: моли Христа Бога, да подари опроштај грехова свима, који
са љубављу славе свети спомен твој. (два пута)
Слава и сада, празника или богородичан
Ти си као облак разумнога сунца, и божанске светлости светило
позлаћено, ти си неоскверњена и несаблажњива, свенепорочна
Владичице, ти моју душу помрачену од слепила страсти, просветли
зрацима безстрашћа, молим те, и укаљано моје срце уми потоцима суза
покајања, па ме очисти од блата мојих недела, да бих те са љубављу
призиво Богородице Увекдјево: моли Христа Бога да ми подари
опроштај сагрешења, јер си ти надање мени слузи твоме.
Крстобогородичан:
Када је као јагње угледала на крсту Јагњета, Пастира и Избавитеља,
плакала је, јаукала, горко јецала и нарицала: свет се радује јер због
тебе добија избављење, а срце моје гори када гледам твоје распеће које
трпиш због милости и милосрђа дуготрпељиви Господе, бездане милости и изворе непресушни; зато се смилуј и подари опроштај сагрешења свима који са вером поје о твојим божанским страдањима.
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Песма 4.
Ирмос: Пришел јеси от Дјеви..
Дошао си из Дјеве, ни као посредник ни као ангел, него си се
лично оваплотио Господе, и спасао си потпуно мене човека; зато ти
кличем: Слава сили твојој Господе.
Постао си Пахомије изузетни вођа сабора монаштва, што ти је
увиђењу речено, и да водиш бригу о њиним врлинском животу.
Примио си зрак Духа Светога, и постао си свима као звезда
пресветла која благодаћу блиста, твојим поукама си све упутио у
пристаниште спасења.
Твој живот, оче богоносни и преблажени Пахомије, постао је прави
узор монаштву, по њему они и сада живе, следујући оче твојим светим
поукама.
Коснут љубављу твога Владике, ти си, оче Пахомије, уздржањем
погасио свако телесно хтење, и цео свој живот си освештао као
мирисну жртву.
Богородичан: Тебе смо, Владичице Богородице, сви верни спознали
као пристаниште спасења и бедем непомични, јер твојим молитвама
избављаш од невоља душе наше.
Песма 5.
Ирмос: Ходатај Богу и человјеком..
Божији заступник био си људима Христе Боже, и ти нас
Владико приводиш Оцу твоме, као извору светлости, и тобом се
избављамо из мрака незнања.
По љубави Божијој, ти си беседио поучен Духом, који те је просветио и у живот врлински упутио, и твоју душу је од страсти одвратио.
Твога молитвеника и испосника ти приводимо, Владико, да се ради
његових молитава благодатним просвећењем просветимо, и да се
крстом, твојим најјачим оружијем, увек сачувамо.
Чувањем заповести си Пахомије своју душу укрепио, а прохтеве
телесне си твојим уздржањем сасушио, и пастир богољубивог сабора си
постао.
Богородичан: Дјево Пречиста, моли твога Сина и Господа, да се ми
заробљени, избавимо од притивникових искушења, и нека подари смирење нама, који се у тебе надамо.
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Песма 6.
Ирмос: В бездње грјеховњеј ваљајасја..
У бездану греха ваљајући се, ја призивам неиспитиви бездан
твоје милости: изведи ме Боже из пропасти.
Одевен у силу твога Владике, и ограђен часним крстом, ти си оче
уништио погубне насртаје демона.
Разумно си проценио вечно изнад временог, и зато си оче
преподобни, патње и уздржање претрпео, и тако си градитељ светих
душа постао.
Својевољно си оче душом понизан био, и зато си на небесима
бесмртно, и непролазно блаженство примио, и неизрециво богатство.
Богородичан: Неискусомужно си Дјево родила, и заувек си девствена,
а објавила си истинито Божанство Сина и Бога твога.
Кондак, глас 2.
Подобан: Вишњих ишчја..
Као светли свећњак показао си се свим крајевима, у пустињи си
створио велики монашки град. Сам себе разапевши, Крст твој на раме
си узео и уздржањем си тело изнурио: моли се непрестано за све нас,
свети Пахомије.
Икос:
Пресветли спомен овог блаженога, постао нам је као нови дан
спасења, јер светлошћу уздржања одгони дубоку ноћ страсти, и светло
блиста врлинским делима; јавио нам се као јасна и светла звезда, зато
са вером и радосно принесимо песме светом Пахомију, јер нас са
небеске висине обасјава, и дарује неодузив мир, и моли се непрестано
за све нас.
Песма 7.
Ирмос: Богопротивноје вељеније..
По богохулној заповести безаконога мучитеља, подигнут је
високи пламен, али Христос простре на побожне младиће росу
духовну; зато је Он благословен и највише прослављен.
Одевен у силу Владике, ти си сладости животне као прах уништио,
али си савладан љубављу ка непролазном животу, у којем си сада
настањен оче, у заједници са четама ангела.
Стекао си срце чисто, и зато си удостојен да видиш Оног којег
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нико није видео, стога си добар слуга оче постао, певајући најславнијем
Доброчинитељу.
Православну веру си стекао, и јединосушну Јединицу у Тројици и
Тројицу у Јединици си блажени оче проповедао, и чудно оваплоћење
Бога-Речи, и поучавао си певати најславнијем Доброчинитељу у векове.
Богородичан: Верујемо у тебе као светију од свих светих, јер си само
ти родила неизмењеног Бога, Дјево неокаљана и Мати неневесна; а
божански Рођеним из тебе, си свима вернима непропадање излила.
Песма 8.
Ирмос: Пешч иногда огњенаја в Вавилоње дејства..
У давнини је пећ вавилонска пламен разделила и Божијом
наредбом Халдејце спалила, а верне у њојзи је оросила јер су
појали: благословите сва дела господња Господа.
Правило испосничко си научио од ангела, светитељу, по Божијем
наређењу; ал се њиме и сада се хранимо, ученици побожности, и
песмама кличемо: благословите сва дела господња Господа.
Великим сјајем свога живота си као муња заблистао, и све нас
обасјао, зато твоме Учитељу уздржања побожно кличемо: благословите
сва дела господња Господа.
Тебе Христе, пре свих векова и надразумно рођеног из Оца
неорођеног, славио је славни Пахоиомије и проповедао, као и Духа
Светога, јер је спознао Тројичну природу и Божанство.
Богородичан: Тебе славимо Дјево и Богомати, и називамо те дверима,
јер си родила, Пречиста, Очев Сјај, који се надприродно сјединио са
грубошћу нашег тела; њему певају сва дела господња као Господу.
Песма 9.
Ирмос: Безначална Родитеља Син Бог и Господ..
Беспочетног Родитеља Син, Бог и Господ, од Дјеве се оваплотио а нама јавио, да просветли помрачене и сакупи раздвојене,
зато тебе, најопеванију Богородицу величамо.
Зрацима благодати си обасјан оче Пахомије, и као верни слуга
стојиш пред Богом, јер си удостојен блаженства и славе неразориве,
зато твој свети празник величамо.
Као победнику ти је Пахомије исплетен венац, Десницом живоносном и сверджитељном, зато удостоји оне који сада певају у твој славни
спомен, да приме опроштај грехова, увек слављени и блажени оче.
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Сада си примио у наручје плодове твојих патњи Пахомије, јер се
надразумном радошћу наслађујеш, али заступај избављење твојих ученика, и умоли Христа за све, који сада тебе хвале и славе, дични оче.
Богородичан: Као на руно си примила у себе небеску кишу,
Најнепорочнија, и родила си нам Онога који храну даје, зато њему
побожно певамо, а тебе Свеопевана Богородице исповедамо.
Светилен
Подобан: Небо звездами..
Желећи живот ангелски, ти си се у пустињу удаљио, и страсти
телесне си покорио, и равноангелан си, богоносни оче Пахомије,
постао. (два пута)
Слава и сада, празника
На стиховње
Слава, глас 8.
Мноштво монаха те поштује као свога
Пахомије, јер смо заиста научили да твојом
Блажен си јер си Христу служио, и демонску си
сабеседник ангела и заједничар преподобних и
њима моли Господу да помилује душе наше.

наставника, оче наш
стазом право идемо.
силу разоткрио. Ти си
праведних, зато се са

И сада, празника.
На литургији
Блажена празника, песма по реду, и светога песма 3.
Прокимен, глас 7. Часна је пред Господем смрт, преподобних његових.
(Пс.115,6)
Стих: Шта ћу узвратити Господу за све што ми је дао? (Пс.115,3)
Апостол Коринћанима, зачало 176.
Алилуја, глас 6: Блажен је човек који се боји Господа, и до његових
заповести држи веома. (Пс.111,1)
Стих: Моћно ће бити на земљи семе његово. (Пс.111,2)
Еванђеље по Луки, зачало 77.
Причастен: У вечни спомен биће праведник, жалосне се вести неће
бојати. (Пс.111,5-6)
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Месец мај 16. дан
Спомен преподобног оца нашег Теодора Освештаног,
ученика Пахомија Великог

На Господи воззвах.., стихире глас 6.
Подобан: Всју отложивше..
Као Господ си раније поставио облак ради изласка, а сада си на
лаком облаку сишао у Египат, да обасјаш изабране као што си
предсказао, да их уздигнеш до облака као богомудре, а са њима и оца
нашег Теодора освештаног, стуб непоколебиви а у врлинама истрајног,
јер блиста твојим пресветлим сјајем Христе, и смело се моли за душе
наше.
Египат је раније патио од демонског безумља идолских жртава и
страсти, а сада је украшен делима испосника, духовним лепотама, и
окићен светим врлинама; у њему је заблистао имењак са Божијим
даром, преподобни Теодор, побожан и богоугодан, који је великим
смирењем био налик Христу, и смело се моли за душе наше.
Од младости је свети Теодор држао пост, уздржање, смирење,
трпљење, уздржање од злобе, и постао је велики и богомудри
подвижник и станиште врлина, усрдно је жудео за божанском љубављу,
и зато је све видиво радосно напустио; због узвишеног живота, овај
дивни светитељ је беседио са Богом и смело се моли за душе наше.
Слава и сада, празника.
Тропар глас 1.
Као житељ пустиње и у телу ангел и чудотворац, показао си се
богоносни оче наш Теодоре. Постом, бдењем и молитвама небеске си
дарове примио, да исцељујеш болести свих који ти са вером долазе.
Слава Ономе који ти је дао снагу, слава Њему који те је овенчао, слава
Њему који кроз тебе дарује свима исцелења.
На јутрењи
Канон. Његов акростих је: Певам Богу због тебе, даре освештани.
Глас 2.
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Песма 1.
Ирмос: Во глубиње постла иногда..
Као што је у давнини сву, веома наоружану фараонову војну
силу, послао у дубину, тако је оваплоћени Бог-Реч истребио зло
греха целог света, најславнији Господ се славно прославио.
Хтео бих сада да опевам твој празник, јер си са Божијим даром
имењак, зато ми подари, из ризнице непотрошне, светлу благодат
Божију, увек и свуда слављени оче. (два пута)
Усрдно си изучавао чисти Закон Божији, и сав си чист и пречист
постао, тако си се са Најчистијом Божијом-Речи сјединио, и постао
светли и освештан сасуд чистоте, блажени оче.
Богородичан: За овај свети си био као мртав, јер си оче живот
равноангелни на земљи побожно проводио; Заблисталом из крила
девствених си следовао, и свој крст си на раме узео, богомудри и
блажени оче.
Песма 3.
Ирмос: Процвјела јест пустиња..
Доласком твојим Господе, незнабожачка и неплодна црква,
процвала је као крин у пустињи, и у њој се утврдило срце моје.
Као вољени дар Владици, принео си, оче преподобни, твоју спасену
душу и освештану уздржањем од страсти, Теодоре. (два пута)
Богу посвећен, ти си се, светитељу мудри, уздигао изнад свега
створеног, и чистим разумом си оче блажени, говорио са највишим
Разумом.
Богородичан: Бежећи оче славни, ти си се у пустињу удаљио, и примио
си Бога-Реч који је из Дјеве заблистао, а он те је, оче дични, спасао.
Кондак, глас 2.
Подобан: Вишних ишчја..
У дому Божијем си процветао као финик, плодове врлина си
принео Господу изврсним постом, оче свети: зато си и прослављен,као
анђелима подобан.
Сједален, глас 3.
Подобан: Божественнија вјери..
Одевен у божанску силу, ти си оче богоносни, војске противних
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духова обнажио, и засјао си светлошћу врлина, и зрацима исцелења си
оче преподобни заблистао, зато моли Христа Бога, да нам подари
велику милост.
Слава и сада, празника или богородичан:
Ти си била као божанска скинија Бога-Речи, једина Пречиста Мати
и Дјево, а чистотом си и ангеле превазишла, зато мене који сам више
од свих прашина и оскверњен трелесним гресима, очисти божанским
водама твојих молитава, и подари ми Чиста велику милост.
Крстобогородичан:
Нескверна као јагње и непроменива Дјева и Мати Бога-Речи
гледајући на крсту разапетога, из ње без патњи изниклога, као Мајка је
плакала и нарицала: јао мени Чедо моје, зашто страдаш својевољно, а
хтео си да избавиш од страдања човека?!
Песма 4.
Ирмос: Пришел јеси от Дјеви, не ходатај..
Дошао си из Дјеве, ни као посредник ни као ангел, него си се
лично оваплотио Господе, и спасао си потпуно мене човека; зато ти
кличем: Слава сили твојој Господе.
Био си сажитељ светог Пахомија, и животом се на њега угледао,
богомудри оче Теодоре, и на његово уздржање, и његову православну
веру.
Опевано царство и божански сјај си достојно примио, јер си
постао оче искусан чистотом, и подобан за сједињење са неизрецивом
лепотом.
Насеља неверних и сабори демона страшили су се оче од твога
трпљења и смирења, и непрестаних стојања на бдењима, дични оче.
Богородичан: У страху од Рођенога из тебе, Свенепорочна Богородитељко, главе духовних насилника су посечене, а сабор праведника
се достојно диви божанској благодати.
Песма 5.
Ирмос: Ходатај Богу и человјеком бил јеси..
Божији заступник био си људима Христе Боже, и ти нас
Владико приводиш Оцу твоме, као извору светлости, и тобом се
избављамо из мрака незнања.
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Света учења си усрдно држао, а разорио си све постојеће јереси
варљиве, богомудри оче, и Тројичном вером си оградио стадо твоје.
(два пута)
Заиста си постао Теодоре као светило на земљи, јер си без порока
поживео, увек и свуда слављени оче; Ти си украс испосника а монаштва
похвала.
Богородичан: Изливањем испосничких суза, ти си своје срце напојио,
и плодним га пред Владиком Христом учинио, који је из Пресвете
Дјеве заблистао, Теороде блажени.
Песма 6.
Ирмос: В бездње грјеховњеј..
У бездану греха ваљајући се, ја призивам неиспитиви бездан
твоје милости: изведи ме Боже из пропасти.
Због твога светлог и богоугодног живота, теби се оче Теодоре
небеска светлост светих показала, у насељима небеским.
Победник си над духовима злобе, богоугодни Теодоре постао, јер си
им одолео, а за си помоћника Духа Утешитеља имао.
Богородичан: Ти си Пречиста као лаки облак на којем седећи је дошао
Сведржитељ и Господ из Египта, и своје преподобне је светилима
учинио.
Кондак и икос празника.
Песма 7.
Ирмос: Богопоротивноје вељеније..
По богохулној заповести безаконога мучитеља, подигнут је
високи пламен, али Христос простре на побожне младиће росу
духовну; зато је Он благословен и највише прослављен.
Као богозналац од срца си хтео да сагледаш божанску светлост,
зато си све видиво оставио, и у сенку зашао, и да видиш Недостижнога
се удостојио. (два пута)
Отрова душегубне змије, преблажени Теодоре, никако ниси примао,
него си његове замисли уништио, јер си у срцу своме, оче блажени,
само на Бога милсио.
Богородичан: Светијег од свих светих, и који у светињи обитава, ти си
Свенепорочна Дјево свето родила, а он је, по великом милосрђу, из тебе
оваплоћени Човек постао, мада је предходно бестелесан био.
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Песма 8.
Ирмос: Пешч иногда огњеннаја в Вавилоње..
У давнини је пећ вавилонска пламен разделила и Божијом
наредбом Халдејце спалила, а верне у њојзи је оросила јер су
појали: благословите сва дела господња Господа.
Ти си блажени Теодоре, као просветљен са Светлошћу најсветлијом
говорио, и у јединству са бољим, постао си мимо природе обожен, зато
сада кличеш: благословите сва дела господња Господа. (два пута)
Чврст против греха, ти си се, богомудри Теодоре, као мученик чак
до крви греху противио, и венцем страдања си своју главу украсио, зато
сада кличеш: благословите сва дела господња Господа.
Богородичан: Из тебе нам је Богородитељко дошло светло Сунце
правде, и све обасјао зрацима божанства, јер се Вишњи оваплотио, и
зато му сада кличемо: благословите сва дела господња Господа.
Песма 9.
Ирмос: Безначална Родитеља Син, Бог и Господ..
Беспочетног Родитеља Син, Бог и Господ, од Дјеве се оваплотио а нама јавио, да просветли помрачене и сакупи раздвојене,
зато тебе, најопеванију Богородицу величамо.
Сада је за тебе Христос видив, али не у загонетки, јер га
истинитим јављањем гледаш лицем ка лицу, и тако си разрешен сенке
и огледала, имењаче са даром Бога и Спаса нашега.
(два пута)
Твоја се света жеља испунила, Теодоре, јер си стигао на циљ који
си кроз подвиг из даљине са смиреношћу гледао; сада си то стекао а
жеље испунио, испосничка похвало и монаштва лепото.
Богородичан: Први Адам је због непослушности пропао и зато се
напатио, али се тобом Богомати обновио, јер си оваплоћенога Бога-Реч
неизрециво и без измене родила, којим је пропаст искорењена, јер си
нам непропадање процвала.
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Месец мај 17. дан
Спомен светог апостола Андроника и Јуније,
просветитеља Паноније
На Господи воззвах.., стихире светима глас 8.
Подобан: О, преславнаго чудесе..
Као послушник Бога-Речи и његов славни служитељ проповедањем
си зауставио неразумну пропаст безбожија, и постао си пресветло
светило целог света, апостоле блажени, зато тебе побожним песмама
славимо, и твој свети спомен радосно празнујемо, а хвалу Сведржитељу
приносимо.
Апостол Божији Павле, вас је светим похвалама славно прославио,
и као верне и ревнитеље вас објавио, јер сте, рече, као његови
сродници пре њега постали ученици Бога-Речи, свемудри, Јунијо славна
и Андрониче блажени, заиста сте Божији угодници.
Светим пороповедањем сте сву земљу просветили, а маглу неверја
сте одагнали, и ка светлости богопознања сте упутили, све од давнина
у тами безбожја, Божији апостоли и вође спасења, и молитвеници
свима нама који вас са вером увек славимо.
Слава и сада, празника.
Тропар, глас 3.
Апостоли свети молите милостивога Бога, да опроштај грехова дарује
душама нашим.
На јутрењи
Канон, чији је акростих: Приносим похвалу мудром Андронику. Дело
Јосифово. Глас 8.
Песма 1.
Ирмос: Појим Господеви проведшему..
Певајмо Господу који је свој народ провео кроз Море Црвено,
јер се само он славно прославио.
Света црква хвалу Богу приноси, на дан твога светог спомена,
апостоле блажени, и са вером твоје подвиге прославља.
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Сву снагу своје душе си радосно управио апостоле Андрониче, на
испуњење воље Божије.
Примио си, богомудри Андрониче, божанску благодат, да лечиш
болести и да зле духове одгониш.
Богородичан: Дај ми Дјево, твојим заступањем и благодаћу, кишу која
ослобађа нечистоте греха, а живот исправља.
Песма 3.
Ирмос: Њест свјат јако Господ..
Нема светога као што је Господ, и нема праведнога као што је
Бог наш, о њему пева све створено: нема праведнијег од тебе
Господе.
Апостоле Андрониче, ти си подвигом своје тело умртвио, и
удостојио се да видиш Животодавца свих живих: Христа Бога нашега,
који је на земљи тело понео.
Огњеног духа си био, јер си топлину Божанског Духа у своме
чистом срцу носио, тиме си трње идолске обмане спалио, Андрониче
свехвални.
Твоја проповед и сила твојих чудеса, прочуше се учениче Господњи,
на све стране света, јер си верне научио благодаћу Духа Божанскога.
Богородичан: Нема чистије од тебе Владичице, и нема непорочне као
што си ти Свенепорочна, јер си само ти пространо станиште Бога свих
постала.
Кондак, галс 2.
Подобан: Вишњих ишчја..
Похвалимо као пресветлу звезду, Христовог апостола Андроника,
који је светлошћу Богопознања просветио народе, и Јунију премудру,
која је заједно са њим проповедала Еванђеље, кличући им: молите
Христа Бога непрестано за све нас.
Сједален, глас 4.
Подобан: Скоро предвари..
Свети Андроник сав обасјан, просветљује срца светлошћу богопознања, и приводи их ка Господу, зато и после уснућа излива исцелења
свима, који са вером долазе његовом светом храму, и свима вернима
излива велику милост.
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Слава и сада, празника или богородичан:
Светим рођењем из тебе Пречиста, обновила си пропалу у
страстима природу земнородних и обамрлу, и подигла си их из смрти
ка животу непролазном, зато те како доликује сви Дјево најславнија
славимо, као што си и прорекла.
Крстобогородичан:
Када те је Божја Речи угледала на крсту разапетог твоја Мати
Пречиста, матерински је зајецала и говорила: Какво је ово ново и
ужасно чудо, Сине мој? Како ти који си Живот свима да смрт искусиш,
а хтео си умртвљене да оживиш, јер си Милосрдан.
Песма 4.
Ирмос: Из гори приосењеннија слове..
Божијим промислом је угледао пророк, твоје вољно оваплоћење Речи Божија, из једине Богородице, као из осењене горе, и са
страхом је прославио силу твоју.
Тебе као сродника поздравља Павле, и пред вернима проповеда о
теби и побожно те похваљује, Андрониче богоречити, светли вођо
свима који те хвале.
Постао си дом Пресвете Тројице, јер си храмове и идолишта хулна
разорио, а зидао си свете цркве, за спасење душа наших.
Моћан си постао јер ти је Бог помагао, зато си народе узео за
сасуде Бога силнога, и учинио их стаништем Духа Светога, светитељу
блажени Андрониче.
Богородичан: Теби увек Дјево Богородице, сви верни сложно певамо,
као вечној бранитељки и заступници спасења душа наших.
Песма 5.
Ирмос: От ношчи невједенија..
Из ноћи незнања просветлио си богопознањем све крајеве
света, зато и мене просветли јутром твога човекољубља Господе.
Тебе као Павловог сродника, који си и пре њега ученик постао,
заједно са њиме славимо, са вером окупљени Андрониче.
Прославимо ове свете апостоле као блиставе звезде: побожну
Јунију и богоносног Андроника.
Посебни сте међу апостолима, јер вас је и свети Павле објавио у
цркви, светитељи блажени.
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Богородичан: Тебе је, Пресвета млада Дјево, сабор пророка предсказао
свештеним знацима, да ћеш бити Родитељка Господа.
Песма 6.
Ирмос: Ризу мње подажд свјетлу..
Ти који се облачиш светлошћу као одећом, подари ми светлу
одећу, многомилостиви Христе Боже наш.
Твој дом је апостоле као извор, јер излива исцелења свима који му
са љубављу долазе, и спира слабости душевне.
Твојим новим учењем, ти си обновио мноштво народа пропало у
безбожије, јер си искрени друг Исуса непропадивог.
Као сунце си прошао сву земљу, премудри Андрониче, и вернима
си објавио Трисунчану и несаздану светлост Божанства.
Богородичан: Божанска посета Владике се на теби пројавила, јер се
телесно унизио, али је верне обогатио, Дјево неискусобрачна.
Кондак и икос празника.
Песма 7.
Ирмос: В начаље земљу основавиј..
У почетку си земаљу основао и небеса Речју утврдио, благословени у векове Господе, Боже отаца наших.
Тешке патње и сваку болест и са душе и од тела одгониш, свима
који притичу твоме дому, мудри учениче Христов.
Навале демона одгониш, а тешке страсти од људи чистиш, јер си
као и Христос пострадао, и лично си га видео, зато тебе са вером
славимо.
Замке филозофа си, мудри апостоле, јасном науком оборио, јер си
Бога телом виђеног проповедао, који је по својој доброти са земнима
поживео.
Богородичан: У тело Дјеве си се уселио, и у њој си Адама обновио,
благословени Господе Боже отаца наших.
Песма 8.
Ирмос: На горје свјатјеј прослављшасја..
На гори светој Господ се прославио, и у огњеној купини тајну
Увекдјеве Мојсеју јавио, зато Господа појте и величајте га у све
векове.
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Срца људи су постала безумна од нечистоте и зала, али ти си их
сољу богопознања поправио, и твојом науком и изливеним поукама их
у спасење привео, Андрониче трипут блажени.
И свештеник који жртвује, и жртва си постао за Онога који се из
милосрђа жртвовао, и ка њему си Андрониче отишао, и венац
непропадиви си од њега примио.
Постао си свети проповедник, апостол и боговидац и разоритељ
идола погубних, и дариоц сиротиње апостоле славни, и Сиона небеског
знаменити житељ, Андрониче богомудри.
Богородичан: Као у клештима носиш на рукама Жеравицу, а Он је
Дјево и божанску росу излио, а пламен страсти и обмане је спалио,
свима који певају о царству његовом.
Песма 9.
Ирмос: Пројављеноје на горје законоположнику во огњи..
Најављено на гори законодавцу у огњу и купини, рођење од
Увекдјеве, за нас верних спасење, то неућутним песмама величамо.
Да би небеског живота наследник постао, ти си раније усмрћене
нападима демона оживео, твојом живоносном поуком, дични Андрониче.
Постао си, блажени, родна лоза винограда Истине, јер си вино
бесмртности изливао, и срца многих народа тиме развеселио, Андрониче прехвални.
Ти си као муња спалио творевну многобожја, и свима у тами
живота си јасно објавио светлост богопознања, зато те сви Андрониче
славимо.
Твој свети спомен се данас прочуо на све стране, и срца свих
обасјава, који те сада побожно хвале, дични Андрониче.
Богородичан: Измоли нам просветлење, јер си Светлост родила, и дај
нам опроштај грехова и душама спасење, јер те познасмо као истинску
Богородицу, Пречиста Дјево, Свенепорочна.
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Месец мај 18. дан
Спомен светог мученика Теодота из Анкире;
Спомен светих мученика Петра, Дионисија и других и седам
светих девојака.
На Господи воззвах.., стихире глас 1.
Подобан: Небесних чинов..
Светом вољом украшен да служиш свима Теодоте блажени, ти си
свето одабран и просветио се венцем страдања, и са сапострадалима се
радујеш на небесима; са њима се моли за наше спасење.
Предао си себе Господу као сасуд освештан, и повиновао се
његовим речима, стетитељу блажени, и раздао си мудри мученче свима
сиромашним богатство неукрадиво, а као свето и узвишено богатство си
себи муке своје сачувао.
Ево реке спаења, ево извора живота, такав је постао ковчег светих
девојака, зато дођите усрдно и захватимо сада болеснима исцелење а
радост тужнима, молитвама ових светих Христових невеста.
Ине стихире, глас 4.
Подобан: Дал јеси знаменије..
Обасјани зрацима Трисунчаног Божанства, превазишли сте таму
својих мука, и постали сте светле звезде, а цркви божанско утврђење,
увек светлом обасјани свети мученици; зато славимо ваш блистави
празник, и клањамо се вашим моштима и праху телесном.
Петра и Дионисија, Павла и Андреја и Венедима, и са њима
Христину, Ираклија и Павлина, као тврде дијаманте сви сада радосно
прославимо, јер су за Тројицу храбро пострадали, и све замке змијине
поломили, а благодаћу су таму идолску одагнали.
Крвљу сте искупили Божије непролазно царство, светитељи
блажени, и до тихог пристаништа сте достигли, сваку олују мука сте
храбром вољом поднели, богоблажени, зато сте хваљени и од свију
прослављени, а ви се увек молите, да нађемо милост у дан судни.
Слава и сада, празника.
На јутрењи
Канон мученицима и светим женама. Глас 4.
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Песма 1.
Ирмос: Појим Господеви..
Певајмо Господу песму победну, јер је преславно потопио
фараона у мору, јер се прославио.
Певајмо Господу који поможе човековој немоћи против невидивог
противника и победом их овенчава.
Од Бога дану победу си стекао Теодоте, славни страдалниче, јер те
противник није савладао, него си ти њега победио.
Светом лепотом чистоте украшене, девојке су на судилиште као
као пред женика изашле, певајући Христу Женику своме.
Богородичан: Рођеним из тебе смо, Богородице, сви постали
заједничари божанске славе, зато тебе са љубављу славимо, као Матер
Бога свих.
Ини канон светим мученицима, глас тај исти.
Песма 1.
Ирмос: Воспоју тебје Господи Боже мој..
Певаћу теби Господе Боже мој, јер си извео народ из
египатског ропства, а потопио си кола и силу фараонову.
Као бранитељи вере, ви оне који са вером увек славе ваш свети
спомен, избавите од страсти и сваке невоље.
Славно сте, богоносни светитељи, јарболом крста вођени, и тако
сте неоквашено пучину мука препловили, а противника сте потопили.
Убројани сте светитељи, међу војске небеске, јер сте у телу ране
претрпели, зато данас ваш свети спомен славимо.
Вером Закона Божијег утврђени, ви сте светитељи намере безаконика уништили, и за веру сте пострадали, и славу Божију сте примили.
Богородичан: Дјево ти си као престо Царев, на којем је он седео, а
вернима је престоле на небесима припремио, зато те хвалимо и са
љубављу славимо.
Песма 3.
Ирмос: В Господје Бозје мојем сердце..
Нека се утврди срце моје у Господу Богу моме, јер он немоћне
у силу опасује.
187

MINEJ MAJ
Тебе је мучениче Теодоте Господ Бог укрепио, и тако си истином,
своје противнике понизио.
Телесност своју сте уздржањем одбацило, и ка висини страдања сте
се мученици упутили.
Ласкаве понуде противникове нисте послушали, него сте слушали
закон свете вере, и за њу сте пострадали.
Богородичан: Утврђени на камену надања у тебе Дјево, никако нас
неће олуја искушења поколебати.
Ини.
Ирмос: Лук силних изнеможе..
Лук насилника је изнемогао а немоћни су се опасали силом, и
зато се утврдило у Господу срце моје.
Стопе твоје душе си поставио Петре на камену вере, и зато те
свеблажени, у борби безбожници нису победили.
Као блиставу звезду тебе Петре град твој целом свету нуди, јер
одгониш ноћ неверја, божанском благодаћу.
Надањем на Бога стекао си снагу Петре, мада си окован и на точку
мука ломљен и непрестано тучен, али си зато постао овенчан.
Богу сте песме приносили, страдалници, за време ваших мука, али
сте све претрпели и зато се венаца славе удостојили.
Богородичан: Једина си која си родила и девствена остала, једина си
стварно постала служитељка велике тајне, јер си Бога родила, Богородице, Мати и Дјево.
Сједален, глас 4.
Подобан: Скоро предвари..
Светим Духом помазан, постао си свима служитељ, светитељу
славни, и мада си сурово пострадао, али си се и веома прославио, зато
окупљени тебе Теодоте хвалимо, и са вером твој спомен славимо, због
којег да се твојим молитвама сви спасемо.
Слава, глас 1.
Подобан: тај исти.
Украшени мученичком крвљу својом, стојите пред Господем и
Царем свију, победоносни мученици, зато са весељем ваш свети спомен
данас служимо, и опроштај грехова преко вас примамо и велику
милост.
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И сада, празника или богородичан:
Свенепорочна Дјево, ти си надсуштаственог Бога родила, па га са
бестелеснима моли непрестано, да нам пре краја нашега живота подари
покајање, јер ти са вером певамо како доликује, једина Свеопевана.
Крстобогородичан:
Када те је Божја Речи угледала на крсту разапетог твоја Мати
Пречиста, матерински је зајецала и говорила: Какво је ово ново и
ужасно чудо, Сине мој? Како ти који си Живот свима да смрт искусиш,
а хтео си умртвљене да оживиш, јер си Милосрдан.
Песма 4.
Ирмос: Услишах слух твојего смотренија..
Чуо сам глас о твоме промислу, када си рођен од Дјеве, а
Родитељку ниси запалио, зато прославих Спасе, твоје снисхођење.
Ти си мучениче у крви свога страдања потопио свога гонитеља, и
у непролазном блаженству се радујеш певајући Христу венцедавцу.
Заблистала је чета хваљених страдалница, седам храбрих девојака,
јер су у Христовом божанском дворцу, веома сјајна светила запалиле.
Богородичан: Као венац духовни тебе су, девојке и страдалнице имале,
и тобом се Дјево хвале, певајући Сину и Богу твоме, као своме Женику
и Владики.
Ини.
Ирмос: Љубве ради шчедре твојего образа..
На крсту си био Милосрдни из љубави према сазданоме по
твоме лику, и растурише се безбожници, а ти си Човекољубче моја
сила и похвала.
Сан сте са очију душе одагнали, и место лењости сте свету будност
имали, и њоме сте све зле намере безбожника успавали.
Као драго и свето камење Бога-Речи, убијени сте камењем, Андреје,
Павле и Дионисије, и тако се непролазног живота удостојисте.
Као красне цветове вере, уистину божанског Христовог мириса,
тако са вером похвалимо данас ове мученике.
Све земно сте презрели жудњом за Божанским, и зато сте телесне
патње храбро и радосно претрпели, али сте у живот без патњи прешли.
Богородичан: Спаси Дјево Богородитељко од невоље, болести и туге,
све који трпе, а теби певају и у тебе се надају.
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Песма 5.
Ирмос: Возсијавиј свјет и просвјетивиј..
Ти си нам јутро грануо, и светлом нас обасјао, и дан нам
показао, зато слава теби, слава теби, Исусе Сине Божији.
Из твоје душе као из чаше, излило се вино Божије науке, и
развеселило срца побожна, славни Теодоте.
Напојивши се росом уздржања, ви сте девојке као цветови духовне
чистоте израстиле, и Христов миомирис сте постале.
Телесне патње су девојке као сладост сматрале, ради љубави
Господње, због тога су храбро пострадале.
Богородичан: Рођеним из тебе смо избављени од демонске обмане
идолске, зато певамо теби Пречиста, као узрочници и заступници
добара.
Ини.
Ирмос: Просвештеније твоје Господи низпосли нам..
Просветлење твоје Господе низпошаљи нам, и од магле
сагрешења разреши нас Благи, и твој мир нам подари.
Знаменовани мученици светлошћу Духа, ви сте таму мука и злу ноћ
многобожија, уз помоћ силе Божије, неспотакнути прошли.
Блистајући Христоно лепотом девојачком, и својим ранама као
зрацима обасјана, ти си се у духовни дворац Христов радосно уселила.
Неки који су безумно за твојим телом мученице Христино жудели,
твојим слатким поукама су жудњом за Богом везани, и силно су
пострадали.
Богородичан: Невесто Божија неневесна, тобом смо се од старог дуга
ослободили, и по благодати смо синови Оца небеског постали, зато нас
који ти певамо сачувај.
Песма 6.
Ирмос: Јакоже пророка Јону от кита..
Као што си пророка Јону избавио из кита, Христе Боже, тако
и мене избави из дубине греха, и спаси ме једини Човекољубче.
Тебе су Теодоте верни стекли као божанско пристаниште, да се
склоне од олује неверничке, и зато певају Христу као кормилару.
Љубављу ка Творцу, су страдалнице сложно укрепиле своју немоћ,
за надприродне подвиге, и због тога су храбро све поднеле.
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Као на седмоструком свећњаку, истог броја сте и ви као светиљке
запаљене, и као да одлазите у дворац, тако сте пошли на подвиг
страдања.
Богородичан: Рођеним из тебе Дјево, земља је избављена од старе
клетве, заједно са свима живима на њој, зато тебе као узрочницу
благослова увек славимо.
Ини.
Ирмос: Возопи прообразуја погребеније..
Као праослика твога тридневног погреба, тако се пророк Јона
у киту молио, и теби је вапио: Избави ме из пропасти, Исусе Царе
вишњих сила.
Храбри и славни Ираклије, велику је славу примио, јер је грађанин
раја постао, и са саборима светих страдалника се сјединио, и сада се
радује.
Опевајмо са Павлином светог Венедима и Андреја, Ираклија и
Дионисија, Петра и Павла и Христину, као мученике за Господа.
Ви сте славни мученици кидани и камењем неправедно убијани, и
у огњу скончали, али сте се живота у цркви првенаца удостојили.
Ономе који је прославио славне страдалнике те сијају као звезде
на своду цркве, њему побожно певајмо: Сину Божијем се клањамо.
Богородичан: Као родна њива изникла си клас Живота Богородице,
који за живот храни верне, а глас обмане са земље стварно уклања.
Кондак, глас 2.
Подобан: Вишњих ишчја..
Добар подвиг у страдању си постигао, са страдалницима твојим
Теодоте, и венце почасти сте примили са славним дјевама мученицама.
Зато молите Христа Бога за све нас.
Песма 7.
Ирмос: Глаголавиј на горје с Мојсејем..
Говорио си на гори са Мојсејем, и праслику Дјеве јавио си у
купини, благословени Боже отаца наших.
Намере противника си страдалниче духовном храброшћу изобличио,
и од њихове обмане, си пострадале са тобом мученике спасао.
Жудњом за вечним, благом девојке су дале крила душама, и тако
су на подвиг изашле, певајући Христу.
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Лажима творца злобе, ви страдалнице, се никако нисте приклониле, него сте целовиту заповест Створитељеву сачувале.
Богородичан: Да видимо славу Рођенога из тебе, и да се њоме насладимо са мученицима, моли га увек за све, који ти певају, Пречиста.
Ини.
Ирмос: Аврамстији иногда в Вавилоње отроци..
У давнини Аврамови потомци у Вавилону, пламен пећи
надвладаше, и у песми овако певаху: благословен си Боже отаца
наших.
Угледајући се вером на младиће у Вавилону, ви сте у огањ усрдно
пошли, кличући, мученици блажени: благословен си Боже отаца наших.
Нисте се поклонили идолима, славни страдалници, и за смрт нисте
марили, него сте све претрпели, али сте зато бесмртно блаженство
примили.
Храбром душом и крепким срцем, ви сте мученици намере
безаконика оборили, и верно сте кликтали: благословен си Боже отаца
наших.
Поукама светих мученика ти си крепљен Павлине, и решио да
умреш, мучениче славни, кличући Створитељу свега: благословен си
Боже отаца наших.
Богородичан: Прославимо сви верни у песмама Богородицу као ковчег
Божији и сасуд божанске мане, као свећник позлаћени, и трпезу и гору
свету.
Песма 8.
Ирмос: Царја Христа јегоже исповједаша..
Заробљени младићи су у пећи узвишеним гласом певали
Христу Цару: сва дела појте Господу.
Твој доброчинитељ Христос Теодоте, стално ти је у патњама
помагао а у страдању те од свега сачувао, и тако си надприродно патње
поднео, певајући самоме Цару и Богу.
Вољом Христовом сте храбре девојке душе своје засладиле, јер сте за
њим следовале, и јуначки пострадале, али сте радосно кликтале: тебе
величамо Христе у векове.
Створитељу свега, и Речи Божија, ти си као Бог помогао немоћну
женску природу у њином страдању, зато су свете девојке храбро
страдале, али су теби Богу и Цару певале.
192

DAN 18.
Богородичан: Обновитељ човекове природе, Пречиста, из тебе је понео
оно човечанско, и као човекољубиви Бог и Творац, је нашу природу
обновио, зато те као истинску Богородицу исповедамо.
Ини.
Ирмос: Избавитељу вјсех всесилне..
Свесилни Избавитељу свију, по сред пламена си деци сишао и
тамо их оросио, и овако их певати научио: сва дела благословите
и појте Господа.
Скидањем блатног тела, страдалници су се оденули у ризу изаткану
од небеске светлости, и са љубављу су кликтали: сва дела благосиљајте
и опевајте Господа.
Очишћени сте потоцима ваше свете крви, мученици, јер сте крв
своју за Христа излили, и ви сте непрестано певали: сва дела
благосиљајте и опевајте Господа.
Постали сте дивни гроздови духовнога винограда, светитељи
блажени, и нама изливате вино побожности, зато са љубављу кличемо:
сва дела благосиљајте и опевајте Господа.
Богородичан: Постала си духовно очишћење и примаш молитве свих, и
Сину твоме их Пречиста узносиш, за избављење свих који певају: сва
дела благосиљајте и опевајте Господа.
Песма 9.
Ирмос: Безсеменноје рождество твоје..
Христа Бога нашега, као твој бесемени Пород, Пречиста Богородице, неућутним песмама величамо.
Ти си славни Теодоте силом Духа победио војске лажљиваца, и
примио венац победе.
Као масти мирисне су твоја чудеса, и њима миришиш Теодоте
свима који те са вером и љубављу славе.
Блистајући зрацима чистоте, ви сте дивне постале, и у храбром
страдању, честите девојке.
Ви сте, светитељке, молитвом седмоструко светлом заблистале,
зато и нас ка незалазном Светлу Христа Бога поведите.
Богородичан: Више од сваке љубави ме жеља за тобом Богомајко вуче,
и позива ме да ти непрестано кличем: радуј се Владичице.
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Ини.
Ирмос: Ева убо недугом..
Непослушна Ева је клетву и болест уселила, а ти си Дјево
Богородице, Изданком твога тела целом свету благослов процвала,
зато те сви величамо.
Жељно се храбри мученици и радосно сами себе жртвовали, и крв
своју сте усрдно излили, али сте и богатство неодузиво примили, и сада
сте у саборе мученика убројани, светитељи свехвални.
Постали сте страдалници као духовни цветови, миришући правом
вером, и сада сте грађани града Божијег, где је пристаниште спасења
свима у бурама; ви сте светила и бранитељи истине, зато вас достојно
и славимо.
Прославимо са Петром и Павлом мудрога Ираклија и Павлина, и
Венедима, заједно и Андреја и Христину, а славимо и Дионисија, јер
су силно за Христа пострадали, али су и лаж идолску уништили.
Земља је вашу крв примила, јер сте је пролили знаменити са нашег
Доброчинитеља, зато сте у стаништима душа праведних, и са њима се
радујете, али помињите и све, који вас молитвено помињу.
Богородичан: Ми верни ти приносимо, Богоневесто, радосну песму
ангела: радуј се помоћнице људима, утврђење мученика и апостола, и
јављање свих пророка, Богородитељко свенепорочна.
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Месец мај 19. дан
Спомен светог свештеномученика Патрикија епископа у Пруси и
његове дружине

Алилуја
На Господи воззвах.., стихире мученицима, глас 6.
Подобан: Всју отложивше..
Од Бога-Речи вођени, олују страдања су безбедно препловили,
свештеномученици блажени, и топлим водама лече страсти људима на
уверење; њине мошти су свечано погребене, али богато изливају
исцелења болеснима, зато их како доликује славимо верни, јер се са
смелошћу моле за душе наше.
Одевени у плашт црвен од своје мученичке крви, а као скиптар
држећи у рукама крст часни, радосно царују са Христом, јер су за њега
хтели и постадати, ови свети мученици, свештени Полиен, Акакије и
Менандар са Патрикијем богомудрим, зато сада радосно стоје пред
престолем Христовим, и смело се моле за душе наше.
Желећи ови блажени мученици царство Христово, времену смрт су
као јело сматрали; храбро и одважно глад и патње од рана претрпели,
али су постали заступници свима вернима, и безгранично враћају
здравље душама и телима, зато их сада, како доликује и радосно,
опевајмо верни, јер они моле Господа за душе наше.
Ако је пост и пева се Алилуја, тада предходе ове стихире
Богородици:
Радуј се испуњење Старог Завета; Радуј се храме Свете Тројице и
невесто нетакнута; Радуј се божанска носиљко Цара свих; Радуј се огње
духовни, јер као клешта носиш Божански жар на рукама; Ти си као рај
и виноград затворени, као божанска и пресветла трпеза, и као голубица
неокаљана и престо Вишњега, као духовни одар Божији; Радуј се јер је
тебе млада Дјево Дух Свети осенио.
Мене су раниле разбојничке навале демона, и лежим сасвим
немоћан крај пута пролазног живота, и молим за милост; А ти ме
Најнепорочнија убрзо посети, и зали ми вином и уљем неисцеливе ране
и здравог ме подигни, да те славим, и да ти са љубављу и како
доликује певам, о твојој величини, Пречиста Мати Увекдјево.
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Због злога обичаја пропадох и робујем лажима Злога, али притичем
бедник ка твоме узвишеном милосрђу и топлом заступању, Богоневесто
и Пресвета млада Дјево; избави ме од окова искушења и жалости, и
спаси ме Најнепорочнија од напада демона, да те славим, и са љубављу
ти певам, и клањам се и величам те, Владичице увек блажена.
Слава и сада, богородичан:
Из утробе злога греха као из утробе китове, избави ме Владичице,
јер си у себе сместила Несместивога, и избави ме валова страшне буре
искушења и која падам млада Дјево, па исуши море мојих безакоња, и
заустави навалу демона, твојим светим старањем, да те непрестано
славим, Увекблажена.
Крстобогородичан:
Када је давно као јагње непорочна Владичица, угледала свога
Јагањца на дрвету крста, као Мајка је јаукнула и запрепашћена је
нарицала: Чедо слатко какав је ово нов и преславни призор? Како је
тебе Живота свију предао неблагодатни народ суду Пилатовом и на
смрт осудио? Ипак појим о твоме неизрецивом снисхођењу Речи
Божија.
На јутрењи
Канон, дело Теофаново. Глас 8.
Песма 1.
Ирмос: Колесницегонитеља фараоња погрузи..
Кочије си фараонове потопио, када си у давнини Мојсејев
жезал чудотворним учинио, и знаком крста си море разделио, а
пешака и бегунца Израиља си спасао, зато је песму Богу певао.
Окићени сте сваком благодати и одеждом свештеника, али руменом
од своје крви мученичке; украшени сте, славни, и храброшћу, и постали
чврсти бранитељи вере.
Христос као први подвижник, седи са десне стране Оца, а свима
страдалницима је отворио поприште подвига, и сабрао је и убројао у
своје, малу чету четворице мученика, који њега величају песмама.
Патрикије ти си вођа цркве, и као добри пастир си за њу,
светитељу, своју душу положио, са Акакијем, Менандрем и побожним
Полиеном, и постадосте нам силни заступници, јер заувек песме Богу
узносите.
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Богородичан: Следујући речима Божијих пророка, богоречити мученици исповедише Божију Реч, да је тело примио, од Пречисте Дјеве,
зато њу као Богородицу хвале, и заувек је песмама славе.
Песма 3.
Ирмос: Утверждеј в начаље небеса..
У почетку си утврдио небеса разумом, а земљу си на водама
основао; на камену заповести твојих Христе утврди и мене, јер
нема светијег од тебе једини Човекољубче.
Храбро су ходили стазом мученика, и трку добро завршили, зато и
прославимо верни ове мученике као победоносне, и као божански
овенчане и светитеље богомудре.
За Божију проповед загрејани ревносном вером, угасили су пламен
идолске обмане, а опевали су храбро Богом речене наредбе, упућујући
заиста све људе ка богопознању.
Патрикије је видео злога кнеза умртвљеног пијанством неверја, и
похитао је да кличе речи богопознања, и тако је свима посејао
божанске речи вере.
Богородичан: Ти си Богородице неискусобрачно родила Реч Божију,
који се из тебе оваплотио; њега су ови мученици као Бога храбро
исповедили, и као његови војници су зато овенчани.
Сједален, глас 8.
Подобан: Премудрости..
Похвалимо песмама са Менандрем храброг Акакија, и са вером
похвалимо свештеног Полиена и великог Патрикија; они су свештеници
Бога сведржитеља, и вером су њему угодили, али су на крају живота
светог мучеништва удостојени, и међу ангеле убројани; зато њима са
љубављу певајмо: молите Христа Бога, да подари опроштај грехова
свима, који са љубављу славе спомен ваш.
Слава и сада, празника или богородичан:
Опевајмо њу као небеске двери и кивот, као пресвету гору, као
светли облак, као неосагориву купину, као духовни рај, Еве позивање,
и целог света ризницу, јер се у њој извршило спасење света, и опроштај
старих сагрешења, зато јој певајмо: моли се Сину твоме, да дарује
опроштај сагрешења свима, који се побожно клањају твоме пресветом
Породу.
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Крстобогородичан:
Када је као јагње угледала на крсту Јагњета, Пастира и Избавитеља,
плакала је, јаукала, горко јецала и нарицала: свет се радује јер због
тебе добија избављење, а срце моје гори када гледам твоје распеће које
трпиш због милости и милосрђа дуготрпељиви Господе, бездане
милости и изворе непресушни; зато се смилуј и подари опроштај
сагрешења свима који са вером поје о твојим божанским страдањима.
Песма 4.
Ирмос: Ти моја крјепост Господи..
Ти си моја помоћ Господе, ти си моја сила, ти си мој Бог, ти
си моја радост; ниси оставио недра Очева а нас убоге си посетио,
зато ти са пророком Авакумом кличем: слава сили твојој Човекољубче.
Одевен Патрикије у силу Христову, постао си његов свештеник, и
његовим стопама си следовао, а своје муке си њему, јединоме Доброчинитељу принео, побожно кличући: слава сили твојој Човекољубче.
Божији свештенослужитељ си постао Акакије, и божанског сјаја се
наситио, јер си прави мученик за Христа постао, и јер си идолски лаж
презрео, зато са радосним срцем кличеш: слава сили твојој
Човекољубче.
Са саборем твојих мученика, Христе, радосно кличе и мученик
Менандер, јер је сада зрацима твојим обасјан, и тим сјајем дивно
украшен, па тамо радосно теби, своме Владици, пева: слава сили твојој
Човекољубче.
Богородичан: Стекавши као оружије твоју Свенепорочну Родитељку
Христе, ови храбри мученици су замке демонске лажи победили, а
мучитељеве ласкаве понуде одбацили, па сада овенчани певају: слава
сили твојој Човекољубче.
Песма 5.
Ирмос: Вскују мја отринул јеси..
Зашто си ме удаљио од лица твога, Светлости незалазна, и
покрила ме је беднога нечувена тама? Ипак ме обрати и управи
путеве моје ка светлости заповести твојих, молим те.
Ви сте мученици храбри, унапред за овај свет умрли, кроз патње
уздржања, а себе сте Христу усрдно принели као савршену жртву, и
закални сте као јагањци, и тако испунили прописане наредбе Владике
пастирима.
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За веру сте пострадали, и зато сте овенчани, мученици свехвални,
претрпели сте горке патње и ране од безаконика, али на небесима се
наслађујете, удостојени непролазног живота.
Душом сада живиш са ангелима, Патрикије блажени, зато помињи
све који служе твој свети спомен, и својим молитвама моли усрдно
Владику, да се избавимо од невоља, мучениче свехвални.
Богородичан: Као истиниту Богородицу су те сви славни мученици
спознали, а спознали су и проповедали из тебе рођенога Бога-Реч, и
зато су се јуначки против греха, до смрти, противили, Дјево млада и
свеопевана.
Песма 6.
Ирмос: Бездна грјехов..
Бездан грехова и бура сагрешења ме смућује, и потапа ме у
дубину тешког очајања, али ти ми пружи твоју моћну руку као
Петру, и спаси ме Вођо мој.
Малу чету страдалника од четворо мученика и светитеља
састављену, достојно и побожно прославимо, зато сада народе побожни
саставимо хор, и радосно их похвалимо.
Ви страдалници ослобађате од патњи телесних болести, јер из
ваших гробова извире топла вода, и вашом светим молитвама лече се
душевне патње свих, који вам са вером долазе.
Ја у тами греха лежим и у нечистоти живот проводим, а ти ми
заблистај као духовна зора, твојим молитвама блажени, и подигни ме
отуда, молећи Патрикије Христа Избавитеља.
Богородичан: Обасјај моју душу, јер си родила Сјај Очеве славе, Дјево,
Богородице Свеопевана, а и страдалници имају твоју благодат, јер су
мучитељеве лудости одбацили.

Кондак, глас 4.
Подобан: Јавилсја јеси..
Као осветљен добротом свештенства и мученичком крвљу украшен, са
онима који су пострадали са тобом, свештеномучениче Патрикије, пред
Христом нас заступнички помињи, као славни страдалац.
Песма 7.
Ирмос: Божија снизхожденија огањ..
Некада се у Вавилону огањ застидео од Божијег силаска, зато
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су деца у пећи радосно заиграла, и као у врту су весело певала:
благословен си Боже отаца наших.
Мученици славни, одеждом свештенства украшени, својој крвљу су
њу освештанм учинили, и сада у боговиђењу ликују и певају: благословен си Боже отаца наших.
Философску злобу ти си, блажени, изобличио, јер си светлошћу
божанском обасјан, па као у пећи, тако и у врућој води ниси повређен,
него си кликтао: благословен си Боже отаца наших.
Горди владар није твоје речи поднео, којима си најогавније и лажно
зване богове изобличио; њих си славни презрео, а радосно певао:
благословен си Боже отаца наших.
Богородичан: Ево се сада испунило светог Давида пророштво, јер се
твоме лицу, Пречиста, са љубављу моле четворица мученика, а
Оваплоћеноме из тебе кличу: благословен си Боже отаца наших.
Песма 8.
Ирмос: Седмерицеју пешч халдејскиј..
Седам пута је халдејски мучитељ махнито ужарио пећ, против
побожних младића, а они видећи да су јачом силом спасени,
Творцу и Избавитељу појаху: Децо благословите, свештеници му
певајте, а људи га величајте у све векове.
Дођите верни да радосно прославимо овенчане мученике, и
светитеље богомудре, који Христа величају, јер им је снагу подарио, и
зато се нису препали мука од неверника, него су певали: децо благосиљајте, свештеници певајте, а народи величајте Христа у све векове.
Помазани духом за свештенике, и крвљу мученичком су се
четворица победоносних украсили, па разним чудесима блистају јаче од
сунца, певајући Творцу и Избавитељу: децо благосиљајте, свештеници
певајте, а народи величајте Христа у све векове.
Славни мученици су војске демона победили, а претњи мучитељевих се нису поплашили, зато су венце хвале од Христа примили,
и певају као победоносни страдалници: децо благо-сиљајте, свештеници
певајте, а народи величајте Христа у све векове.
Богородичан: Нека се радује Менандер, нека се весели Акакије, а са
Полиеном и светли Патрикије, као једна чета, јер су постали свештеници оваплоћене Речи Очеве из неискусобрачних и девствених крила,
и нека му непрестано певају, и нека га величају у све векове.
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Песма 9.
Ирмос: Ужасесја о сме небо и земљи..
Зачудило се небо и задивише се сви крајеви земље, када се
Бог јавио људима у телу, и твоје тело је постало шире од небеса;
зато тебе Богородицу и војске ангела и људи величају.
Зачудише се мучитељи гледајући страдалнике док им секу главе,
како душе са љубављу и трпљењем предају, а њих је Христос примио,
и код себе упокојио, те као пехар изливају непрестано исцелења, свима
који им притичу.
Светитељи и мученици се трудише да виде жељени Извор на
небесима, и зато су сваку славу на змељи оставили, и вазнели се на
висину узвишеног царства Божијег, удостојени тамо хране и
надразумног блаженства.
Прођосте кроз воду искушења, и минусте кроз огањ мучења, па
сада блистате, страдалници, у вечном покоју, у небеским скинијама; у
њима овенчани се непрестано радујете, зато и нас из невоља избавите.
Богородичан: Као сунце обасјава чудесима верне, спомен твојих
страдалника, и светитељи су побожно проповедали из тебе рођеног
Бога, Пречиста Дјево, а он их је пресветло обасјао као што је обећао,
јер су са вером прославили његов долазак.
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Месец мај 20. дан
Спомен светог мученика Талалеја:
Спомен преподобног оца нашег Стефана Пиперског
(његова служба иза службе мученика)

На Господи воззвах.., стихире мученику, глас 4.
Подобан: Јако добља..
Противник све у поднебесју држи узбуркано, и душу захвата буром,
али ти си, свеславни, био вођен вишњим позивом и управљан, и тако
си мада много напаћен, пучину мука неповређен прешао, и у вишње
пристаниште достигао, и испунио се вечним миром, мучениче Талалеје.
Угледао си се на страдање Господара света, јер си и ти на дрво
вешан и у ребра рањаван, од сурових мучитеља, али си њихову ништавну намеру изобличио, а идолску лаж си укорео, и праву веру си
силно објавио, великомучениче Талалеје.
Наредбом мучитеља си бачен у морску дубину, али си, светитељу,
Божијом благодаћу неудављен остао, него си пото-цима твоје крви
духовног фараона и његову војску потопио, и у коначну пропаст их
послао, јер ти је Христос много помагао.
Стихире Богородици, глас и подобан тај исти.
Избави Пресвета Богоневесто, од осуде и великих грехова моју
смирену душу, и твојим молитвама је од смрти избави, па учини да
добијем правдање у дан суђења, као што су добили и сабори светих, и
учини да се кајањем и проливањем суза, очистим пре краја.
Пресветим Духом као кишом, ороси Пречиста моју душу, јер си
родила Христа као реку, која милосрђем умива небројена многа
безакоња људима, и осуши извор мојих страсти, и твојим молитвам
удостоји ме потока и хране вечног живота.
Покајање је изузетан и спасоносни лек, зато ти која си родила Бога
и Спаса мога, даруј ми потоке суза и помисао на ужасни и страшни
час неумитног суда, и даруј ми твојим молитвама Дјево, да избегнем
мучење од којег стрепим, и да примим Божију благодат.
Слава и сада, богородичан
Много пута обећах да се кајем за моје грехе, али не остављам своје
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слатољубиве навике, зато теби вапијем Пречиста, и клањам се и молим
те: ти ме Владичице избави од ове муке, и упути ме на добро, и у
близину оних који су спасени.
Крстобогородичан:
Када је твоја Родитељка као јагње видела тебе као Јагњета и Пастира
на дрвету крста, јецала је и матерински нарицала: Сине мој вољени,
зашто си на дрвету крста разапет, Дуготрпељиви? Зашто су ти Речи
Божија руке и ноге приковали безаконици и зашто си твоју крв излио
Владико?
На јутрењи
Канон, глас 8.
Песма 1.
Ирмос: Воду прошед..
Када је Израиљ воду као копно прешао, и од египатскога зла
избегао, тада је закликтао: Избавитељу и Богу нашем певајмо.
Плаштом уквашеним страдалником крвљу, окићена је и одевена
црква Христова, зато се хвали страдалницима, и њима се украшава.
Непобедиву силу си од Бога примио страдалниче, и тако си сам
војевао против безброј противника, кроз подвиг и страдање Талалеје.
Свога тела си се Талалеје одрекао, и животом духовних бића си на
земљи поживео, зато си се у хорове ангела убројао.
Богородичан: Рођеним из тебе смо се, заиста, сви на земљи од земље
у небеску висину уздигли, Пречиста Богородице, и у хорове ангела се
убројали.
Песам 3.
Ирмос: Ти јеси утвержденије притекајушчих..
Ти си тврђава свима који ти притичу Господе, ти си нам светло
у тами, и теби пева душа моја.
Уљем је твоју главу, светитељу славни, Христос помазао, јер ти
ниси уље идолима приносио, него си крв своју излио свима људима на
исцелење, и њоме си Талалеје крв идолску са земље опрао.
Своје тело си покорио Ономе који је ради тебе крст примио,
мучениче Христов, и непролазног живота си се, светитељу блажени,
удостојио.
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Мучитељ је пао пред твоје ноге, оборен твојом истрајношћу и
трпљењем, светитељу славни Талалеје.
Богородичан: Рођени из тебе Дјево, је дугове наших сагрешења
разрешио, и за правду је све верне привезао.
Сједален, глас 4.
Подобан: Вознесијсја..
Постао си обасјан, страдалниче, јер си таму безбожничку одбацио,
и на суђење и смрт се одлучио, и тако си твоје велике подвиге завршио,
али си и велико наслеђе примио: славу која не пролази, Талалеје, страдалниче храбри и славни.
Слава и сада, богородичан:
Притичем Богородице под твој од Бога смирени и божански
покров, и клањам се и молим: помилуј ме Пречиста, јер ми пређоше
преко главе греси моји, и бојим се Владичице мука и стрепим, а ти
упути молитву своју Пречиста Сину твоме, да ме од греха избави.
Крстобогородичан:
Када је видела тебе из беспочетнога Оца рођенога, која те је на
послетку телом родила, на крсту разапетог Христе, овако је нарицала:
Јао мени најдражи Исусе! Зашто си ти од ангела прослављени Бог
пристао, да од безаконих људи будеш сада разапет? Опевам те
Дуготрпељиви Сине.
Песма 4.
Ирмос: Услишах Господи..
Чуо сам Господе тајну твога промисла, схватио сам дела твоја,
и прославио твоје Божанство.
Тебе славни, просветљеног зрацима врлина, примио је Христос у
свој дворац за време твога суђења и страдања, и прославио те је,
мучениче Талалеје.
Тебе је Талалеје дао Владика свима вернима за исцелење, јер ти
својим светим молитвама исцељујеш болести и тела и душа.
Потоци твоје крви Талалеје, изливају као миро свима исцелења, и
одгоне смрад грехова, болести и невоље.
Богородичан: Као неисцрпну ризницу дарова, Владичице, тебе имамо,
и непрекидно дарове чудеса од тебе сви примамо.
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Песам 5.
Ирмос: Просвјети нас повељенији твојими..
Просвети нас твојим заповестима Господе, и твојом узвишеном
мишицом даруј нам твој мир Човекољубче.
Облак патњи и мука није закрилио светлост твога трпљења, јер си
заблистао, страдалниче, јаче од сунца.
Духовно си узрастао на Либану вере, и миомирисом својих мука си
замирисао свима, преславни Талалеје.
Наоружан оружијем страдања, ти си усхођењем по ваздуху узишао
до висине божанске благодати, светитељу Талалеје.
Богородичан: Твојим молитвама очисти од нечистоте страсних жеља
моју душу, Богоневесто, и чистог ме изведи пред Бога.
Песма 6.
Ирмос: Очисти мја Спасе, многа бо..
Очисти ме Спасе од многога безакоња мога, и из дубине зала
избави ме молим те, јер ка теби вапијем: услиши ме Боже спасења мога.
Служећи живоме Богу и Творцу свега, одбацио си сваку мирску
службу, Талалеје, зато те је прославио Први подвижник кроз страдање
и чудесима.
Раширо си изданке као родна маслина, а трпљењем си се уздигао
на духовну висину, зато си излио вернима уље чудеса, мучениче
Талалеје.
Светлост душе, украшену уљем врлина си, славни мучениче
Талалеје, духовним огњем страдања запалио, зато си у дворац божански
ушао.
Богородичан: Ми смртни смо обесмрћени божанском благодаћу
Рођеног из тебе, и од првобитне пропасти се избависмо, Пречиста
Богородице, и одећом нетрулења се украсисмо.
Кондак, глас 3.
Подобан: Дјева днес..
Показао си се као састрадалник мученика и борац, изврсни војник
Цара Славе си био, искушењима и мучењима гордост идолослужења си
уништио: зато појимо твоју славну успомену, мудри Талалеје.
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Икос:
Опевајмо сада песмама и похвалама храброг служитеља Христове
истине, и као снажног страдалца и проповедника вере, који је замку
вражију оборио, и сво душегубно идолопоклонство изобличио; зато га
побожно прославимо, јер је као јагње међу најгоре безаконе вукове
изашао, и Закон Господњи је побожно проповедао, зато свети спомен
премудрог Талалеја сложно опевајмо и прославимо.
Песма 7.
Ирмос: От Јудеје дошедше отроци..
У давнини из Јудеје дођоше младићи у Вавилон и вером у
Тројицу пламен пећи победише, певајући: Боже отаца благословен
јеси.
Подигао си се на висину вере Христове, мучениче Талалеје, а
гнушао се лажи идолске која у понор вуче, и непрестано кличеш:
благословен си Боже отаца наших.
Олује мучења те нису могле поколебати, јер си, мучениче Талалеје,
утемељен на камену Творца љубави, зато певаш о његовој божанској
вери, и благодариш му као Доброчинитељу.
Захваташ Талалеје воде чудеса из неисцрпне духовне благодати, и
њу раздајеш неоскудно свима који ишту, и кличеш: благословен си
Боже отаца наших.
Диван си Човекољубче који постојиш у свима светима, зато украси
Милосрдни тојом богатом милошћу све који певају твоме домостроју, а
ради молитава твога Талалеја.
Богородичан: Да би све привукао ка небеској слави, Творац свега је
решио да се роди из тебе, Богородице, и међу нас се као Човекољубац
и Доброчинитељ, Бог телесно помешао.
Песма 8.
Ирмос: Седмерицеју пешч халдејскиј..
Седам пута је халдејски мучитељ махнито ужарио пећ, против
побожних младића, а они видећи да су јачом силом спасени,
Творцу и Избавитељу појаху: Децо благословите, свештеници му
певајте, а људи га величајте у све векове.
Одбацио си пролазну мудрост и философију хвалисавих Јелина,
мучениче славни, али си све привукао мудрости која не пропада и
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науки непоколебивој Владике свих и Бога, кличући му непрестано:
свештеници певајте му, а народи га величајте у све векове.
Узнео си се душом од свега земног да Творца и Избавитеља видиш
чистим срцем; зато си и патње претрпео страдајући храбром вољом, и
увек кличући: свештеници певајте му, а народи га величајте у све
векове.
Мученичком крвљу си натопио одећу, Талалеје, и њоме си одевен
духовно као царским украсем, и са свима страдалницима и мученицима, међу небеским житељима се радујеш и непрестано Богу кличеш:
децо благословте га, свештеници певајте му, а народи га величајте у све
векове.
Богородичан: Који је из небића све у биће речју својом привео, тело
човеково је из тебе Пречиста, као једини бесмртни, и по своме
милосрђу примио, да би као доброчинитељ и Бог обновио, све који му
кличу: децо благословте га, свештеници певајте му, а народи га
величајте у све векове.
Песма 9.
Ирмос: Устрашисја всјак слух неизреченна Божија..
Свако ко је чуо уплашио се од неизрецивог Божијег
снисхођења, јер се Вишњи својевољно унизио чак до тела, из
девичанског тела постаде Човек, зато тебе пречисту Богородицу
верни величамо.
Сада су исплетени цветови, страдалниче, за духовни венац
страдања, и као камењем драгим украсио си га и улепшао својим
светим ранама, и њиме овенчан ушао си Талалеје у небески стан.
Злобни противник рањавајући твоје тело, рањен је духовном
стрелом твога трпљења, и од изнемоглости је на земљу пао, а ти си
Талалеје крепком душом узнет на висину небеску, певајући Господу
који ти је помогао.
Капи твоје крви Талалеје, постале су као лек вернима, јер бришу
болести и изливају чудесна исцелења, а гасе пламен свима који огњем
горе, и благодаћу венцедавца Христа, орошавају све који тебе Талалеје
песмама славе.
Познана су Талалеје свима на земљи уздарја за твоја страдања, јер
много више од надања дарове изливаш, нама који побожно и са вером
славимо твоје подвиге, и посети нас који те од срца призивамо.
Богородичан: Узвиси Пречиста Владичице, жеље моје душе које ме у
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понор вуку, ка пресветлој и божанској жељи за твојим Сином и Богом,
јер љубављу ка њему увек горим и њоме сам поробљен, да бих му се
приближио својим врлинама.

Овог месеца маја 20. дан
Служба и преподобном оцу нашем Стефану Пиперском

На великој вечерниж
Блажен муж.. 1. антифон
На Господи воззвах.. стихире на 6, глас 4.
Када си божествени глас Еванђеља Христовог,чуо, свет си оставио
и крст на раме узео, и за Христом следовао, тесни пут испосника си
радосно прешао, и у заједници сабора ангела се нашао, богомудри
Стефане; са њима се моли за све који твој спомен славе. (два пута)
Настанио си се у самоћи, вођен Христом преблагим, преподобни
оче Стефане, и тамо се дан и ноћ учио Закону Господњем, зато си
духовним плодовима уродио Христу Богу; њега моли за све који са
вером притичемо кивоту твојих моштију, да нам подари благодат
исцелења, и просвети душе наше. (два пута)
Када је благодат Духа Светога твоје срце обасјала, тада си
прекрасно станиште животворне Тројице постао; њоме поучен блажени
Стефани, ти си храм сазидао храм; по небеској стази си ходио
уздржањем, постом и молитвом; тиме и сада чувај све који твој спомен
славе. (два пута)
Слава, глас 6.
Ревнитељу за православље, наставниче чистоте и вере, путовођо
свима који траже спасење, блажени оче Стефане, ти си погубне страсти
постом обуздао, и јуначки си над природом својом господарио, похитао
си да лоше покориш бољем, и да телом послужиш души, зато си постао
боготражитељима учитељ, и правило врлина; а сада на небесима
гледаш Свету Тројицу, зато је моли за све, који са вером и љубављу
прослављају тебе.
И сада, празника, или догматик: Кто тебе не ублажит..
Ко да те не слави Пресвета Дјево? Ко да не пева о пречистоме
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твоме породу? Јер Надвремени од Оца заблистали Син јединородни, он
исти је из тебе Чисте дошао, неизрециво оваплоћен, по природи Бог и
по природи је човек постао ради нас, не у два лица раздељен него у
две природе несливен се појавио. Њега моли Чиста најблаженија, да се
смилује на душе наше.
Вход; прокимен; три чтенија
1. Читање из Премудрости Соломонових (Глава 3, 1-9)
Праведних су душе у руци Господњој, и неће их се дотаћи мука.
Сматрани бише у очима безумних да су умрли, и сматраше се се за
злобу излазак нјихов, и одлазак од нас сакрушење, а они су у миру. Јер
пред лице људским ако и муке добију, нада је њихова испуњена
бесмртношћу. И будући мало кажњени, великим ће добрима бити
награђени. Јер их Бог опроба, и нађе их достојнима Себе. Као злато у
пећи испроба их, и као жртву свепалницу прими их. и у време посете
њиихове засијаће, и као искре из стабла потећи ће. судиће незнабожним
народима, и овладаће људима, и зацариће се Господ у њима до века.
који се надају на Њега разумеће истину, и верни у љубави остаће Њему.
Јер је благодат и милост на преподобнима Његовим, и посета Његова
у изабранима Његовим.
2. Читање из Премудрости Соломонови (Глава 5,15–2 и 6,1 –3)
Праведни ће до века живети, и у Господа је плата њихова, и
старање њихово у Вишњега. Тога ради добиће царство благољепија, и
венац лепоте из руке Господње; јер ће их десницом покрити, и
мишицом Својом заштитити их. Узеће за свеоружије ревност Своју, и
наоружаће твар за освету непријатељима. обући ће се у оклоп правде,
и ставиће као шлем – суд нелицемеран. Узеће за штит непобедиви
светост; пооштриће гњев изненадни за мач. Бориће се заједно са њиме
свет на безумнике: полетеће праволучне стреле муњевите, и као из
благокруглог лука, из облака, полетеће на циљ полетеће, од каменометног гњева, тешки ће падати град. Узнегодоваће на њих вода
морска, реке ће их потопити нагло. стаће им насупрот ветар силан, и
као вихор развејаће их; и опустошиће сву земљу безакоње, и злодејство
ће преврнути престоле моћних. Слушајте, зато, цареви, и разумите;
научите се, судије крајева земље; почујте који владате мноштвом, и који
се гордите због маса незнабожних народа. Јер вам је дата Господа власт,
и моћ од Вишњега.
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3. Читање из Премудрости Соломонових (глава 4,7 – 15)
Праведник кад достигне да сконча, биће у покоју. Јер старост часна
није у многолетности, нити се бројем година одмерава. Него је мудрост
седина људима, и узраст старости је живот непорочан. Праведник
благоугодан поставши Богу, завољен би; и живећи посред грешника,
пресељен би. Узет би, да злоба не измени памет његову, или да лажне
обмане душу његову. Јер завист злобе помрачује добра, а маштање
похоте измењује ум незлобив. скончавши за мало, испуни године дуге;
јер угодна би Господу душа његова; зато се пожури да изађе из средине
злобне. А народи видеше, и не разумеше, нити ставише на мисао тако
нешто: да је благодат и милост на изабранима Његовим, и посета
Његова у преподобнима Његовим.
На литији
Стихире глас 4.
Прославимо Стефана, на земљи ангела, а на небу човека, украс
целог света, узор врлина и похвалу испосника, јер је засађен у дому
Господњем и процвао као кедар, и у усамљеној пећини Пиперској
блиста подвигом и правдом.
Који разум и језик човеков може исказати или похвалити твој
живот? Јер и ангели се чуде твоме животу на земљи у телу, и величају
Христа, који ти је, оче преподобни, победу над страстима подарио; а ти
га моли да се и ми спасемо.
Благословена је обитељ која има свете мошти твоје, јер из њих се
вернима изливају исцелења, а ми благодарно прослављамо Христа, који
нам је подарио таквог оца, Стефане дични, молитвениче за душе наше.
Дошао је твој светли празник, Стефане богомудри, и позива верни
народ ка цркви, где почивају твоје нетрулежне мошти; а на дан твога
уснућа ми молимо од Христа, да твојим богоугодним заступањем
добијемо велику милост.
Слава, глас 2.
Некада неплодна пустиња се сада испунила мноштвом народа, који
окружује кивот преподобног Стефана, и духовно се радују и кличу:
Радуј се оче, јер ти чудесима обасјаваш душе својих верних чеда; Радуј
се, јер си умножио своја чеда духовна; Радуј се подвижниче непосустали; Зато те молимо Стефане свети, да избавиш од демонских
напада све нас, који славимо спомен твој, и да у вери живот завршимо,
и да будемо ослобођени у дан суда.
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И сада, празника или богородичан:
Све моје надање полажем на тебе Мати Божија, а и ме сачувај под
твојим окриљем.
На стиховње стихире, глас 1.
Преподобни Стефане, ти си душевне страсти из корена почупао, и
телесне жеље души покорио, и зато се од Христа Бога благодатним
чудесима испунио; њега моли да подари душама нашим велику милост.
Стих: Часна је пред Господем смрт, преподобних његових.
Уздржањем и молитвом, оче Стефане, војске демона си поразио, а
ангеле развеселио, и са њима се моли Христу, да подари душама нашим
мир и велику милост.
Стих: Блажен је човек који се боји Господа, и до његових заповести
држи веома.
Удаљио си се из света, преподобни Стефане, и славу времену си
избегавао, а са славом небеском се сјединио; саговорниче ангела, ти са
њима стојиш пред царем Христом, зато га моли да подари душама
нашим мир и велику милост.
Слава, глас 8.
Тебе оче Стефане славимо као наставника свога побожног народа,
јер смо тобом ходити правим путем научили, блажен си јер си Христу
служио, а демонску силу си изобличио, сабеседниче ангела, у заједници са преподобнима и праведницима, са њима се моли Господу, да
помилује душе наше.
И сада, празника или богородичан: Безневестнаја Дјево…
Безневесна Дјево која си Бога телом неизрециво зачела, Мати Бога
вишњега, прими свенепорочна молитве слуга твојих и подари свима
очишћење сагрешења, прими сада наше молитве и моли да се сви
спасемо.
Тропар, глас 4.
Као подражатељ древних Светих Отаца, заволео си испоснички
живот, постом, молитвама и сузама заливан, себе си оградио. Зато и по
престављењу твоме, тело твоје је објављено цело и мирисно,које са
љубављу целивамо, стефане оче наш: моли Христа Бога да се спасу
душе наше. (два пута)
И Богородице Дјево (једанпут)
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На јутрењи
На Бог Господ, ако је Педесетница: тропар празника (два пута)
Слава: преподобног Стефана; И сада: празника.
Ако је пост: тропар преподобног (два пута); Слава и сада:
богородичан.
После 1. стихословија, сједален, глас 1.
Из све душе си Христа заволео, а он ти је помагао, те си молитвом
невидиве противнике оборио; зато те је Христос свима Бог, својом
руком венцем овенчао, зато и ми твој спомен славимо, оче наш,
Стефане.
Слава и сада, празника или богородичан:
Рођеним из тебе си обновила пропалу природу нас земних, и
подигла је из смртности у живот непропадиви, зато тебе како доликује
сви славимо, Дјево Најславнија, као што си сама и прорекла.
После 2. стихословија, сједален, глас 5.
Славимо тебе као подвижника, оче Стефане, јер си умртвио навале
страсти, уздржањем и трпљењем си посрамио гордог противника, па
сада стојиш пре Господем, зато га моли да помилује душе наше.
Слава и сада, празника или богородичан:
Пресвета Дјево, надање хришћана, са небеским силама непрестано
моли Оног кога си надразумно родила, да подари опроштај грехова
свима нама, и поправак живота, јер те са вером и љубављу увек
славимо.
После Полијелеја
Сједален, глас 3.
Следујући преподобни Стефане стопама Владике Христа, заволео
си смирење и сиромаштво, зато си блажени живот добио; стога данас
Христова црква празнује твој спомен, јер си украс свима преподобнима.
Слава и сада, празника или богородичан:
Неискусобрачна и блаословена Маријо, поведи нас путем покајања,
јер се стално скрећемо на зло, и преблагог Бога гневимо, а ти си
уточиште људима и Божије станиште.
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Степена 1. антифон 4. гласа
Прокимен, глас 4.: Часна је пред Господем смрт, преподобних његових.
(Пс.115,6)
Стих: Шта ћу узвратити Господу за све што ми је дао? (Пс.115,3)
Затим:
Све што дише..
Еванђеље по Матеју, зачало 43.
После 50. псалма
Стихира, глас 6.
Окупљени данас на овај свети празник, прославимо Стефана оца
нашега, и ка светом кивоту његовом са вером притецимо, и смирено се
његовим моштима поклонимо, и овако се помолимо: исцели разне
болести, свима нама који сада служимо твој свети празник, и сачувај
од сваке навале противника, и моли се Господу да свима подари велику
милост.
Канон, глас 4.
Песма 1.
Ирмос: Морја чермнују пучину..
Крсним знаком Мојсејевим рукама, прешао је у давнини
Израиљ пучину Црвеног Мора, пешке и неовлажених ногу, и
Амаликову силу је на исти начин у пустињи победио.
Подари ми Речи Божија речистост, и отвори моја недостојна уста,
а срце моје очисти, да бих могао достојно опевати твога преподобног
угодника.
Ти си Христе прославио твога Стефана, зато даруј и мени знање да
прославим како доликује, његов свети и часни празник.
Божанском светлошћу си просветлио своје срце, оче преподобни, и
зато си се од младости удаљио од светских жеља, и тако небеско
блаженство стекао.
Богородичан: Без семена си вољом Бога Оца од Духа зачела Сина, и
родила га као Бого-Човека ради нашег спасења.
Песма 3.
Ирмос: Веселитсја о тебје церков..
Због тебе се Христе црква твоја радује и кличе: ти си моја
снага Господе, и уточиште и поуздање.
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Животни метеж си избагао, и потраћио тихо пристаниште, али га
у обитељи Морачкој због злих Агарјана ниси нашео, него си се уселио
у пећину у Терману.
Уздржањем си тело своје обуздао, а ноћним бдењима си душу своју
узвисио, и тако си Стефане блажени, навале злих страсти победио.
Оставио си своју пећину, јер ни у њој ниси мира имао, али си
нашао код града Спужа мирније место звано Зборна Главица, и тамо си
се оче Стефане настанио.
Богородичан: Спознасмо те и проповедамо те као истиниту Божију
Матер, Најнепорочнија, јер нам се кроз тебе Створитељ приближио.
Сједален, глас 8.
Своје отечество си оставио, и као други Аврам си досељеник
постао; свој крст си узео, и за Христом следовао, тело своје си
уздржањем и подвигом умртвио, а по смрти си од Бога болагодат
примио, да исцељујеш болести, свима који са вером долазе твојим
моштима, преподобни Стефане; зато моли Христа Бога, да подари
опроштај грехова свима, који са љубављу славе спомен твој.
Слава и сада, празника или богородичан:
Ти си непобедиви бедем нама хришћанима, Богородице Дјево, ка
теби притичемо и без икакве повреде остајемо, и мада грешимо, тебе
као молитвеницу имамо, зато ти благодарно кличемо: радуј се благодатна Господ је са тобом.
Песма 4.
Ирмос: Вознесена тја видјевши..
Када те је видела црква на крсту подигнутог, и да сунце стаде
у току своме, тада ти је достојно кликтала: слава сили твојој Господе.
На пучини мора страсти и у сред буре, ка теби благи Исусе
притичемо и вапијемо: избави нас од пропасти страсти, да у смирењу
душе похвалну песму принесем твоме угоднику, којег си ти прославио.
Преподобни Стефане, ти си гостопримство стекао, а љубав ка Богу
и ближњима си у своје срце настанио.
Са небеске висине блисташ благодатним чудесима, Стефане оче
наш, зато те молим: просветли моје срце светлошћу твојих молитава,
јер је сво потамнело у гресима, да бих и ја благодарно славио спомен
твој.
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Богородичан: Као роса на руно, тако је Господ сишао у твоје тело, баш
како је давно, Свенепорочна, пророк предсказао; а ми зато кличемо:
слава сили твојој Господе.
Песма 5.
Ирмос: Ти Господи мој свјет в мир..
Ти си, Господе мој, као светлост у свет дошао, ти си света
Светлости из мрачног незнања обратио све, који ти са вером
певају.
Од младости си се старао да у светињи сачуваш живот твој, зато
Пресвети Дух видећи то, преподобни оче, у тебе се уселио.
Заповести Господње си чувао у срцу свом, и проповедник Еванђеља
си своме народу постао, узводећи их ка небесима, зато који те слушаху,
са тобом оче Стефане молитвено призивају пресвето Име Христово.
Место на којем су положене твоје свете мошти је освештанио,
преподобни оче, јер су после седам година из гроба извађене и
чудесима прослављене, а затим положене у храму Рођења Пресвете
Богородице званом Пиперска Ћелија.
Богородичан: Господарице целог света, Богородице и Дјево Маријо, ти
си неизрециво родила Бога-Реч, Пречиста, зато га моли да нас избави
од безумних страсти, да мирним срцем и устима опевамо његово Име
пресвето.
Песма 6.
Ирмос: Пожру ти со гласом..
Црква ти Господе приноси као жртву песме похвале и пева ти,
јер је од демонске крви очишћена, крвљу изливеном из ребара
твојих, по твојој милости.
Тражећи мирно пристаниште, преподобни оче Стефане, прешао си
из обитељи Светога Луке у Морачку обитељ, где си примио пострижење, а уз то и рукоположење, али немајући спокоја од Агарјана,
прешао си у пећину Терманску у племену Ровачком.
Уселивши се у Ровцима, ти си посећивао сва несеља благочестивог
народа код Пипера, учећи их све вери и побожности.
Заволевши овај народ и место, казао си оче духовној деци своју
усрдну жељу: да код њих имаш келију, а народ цркву, што ти је народ
са љубављу испунио.
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Богородичан: Дај ми твоју помоћ, и избави ме из невоља и патњи, и
мојих грехова, јер си родила Избваитеља свима.
Коднак, глас 7.
Ходите сви изданци Православља, који живите у Скендерији, да
због свеетог Стефана, који се у ова последња времена као свећњак вере
показао, похвалимо Христа Бога нашега, и ка Њему завапимо:Избави
нас од непријатеља наше вере, да у миру запевамо: Алилуја.
Икос:
Од побожних родитеља, као добар род си постао, оче Стефане, јер
си заповести Христове од младости заволео; од сладости светских си се
удаљавао, постом, и бдењем, а молитвама неућутним си славословља
Пресветој Тројици узносио за свој многострадални народ; зато и ми
величајући Пресвету Тројицу, Бога нашег, кличемо ти: Радуј се земни
ангеле и небески човече, јер си чистим животом ангеле задивио, а људе
научио да угађају Богу; Радуј се светило пуно божанске благодати који
блисташ чудесима и снагом обасјаваш душе људима; Радуј се стални
молитвениче за душе наше и код Господа заступниче, јер се непрестано
молиш за све нас, твоје ближње.
Песма 7.
Ирмос: Јуноши три в Вавилоње..
Три младића у Вавилону наредбу мучитељеву извргнуше
подсмеху и сред пламена кликтаху: благословен си Господе, Боже
отаца наших.
Лот је давно побегао из Содома, а ти си преподобни оставио своје
родно место, тражећи мирно пристаниште, увек кличући: благословен
си Господе Боже отаца наших.
Силом Христовом наоружан, оче преподобни, постао си страшан
демонима и противницима наше вере, јер си свој крст узео и за
Христом следовао кличући неућутно: благословен си Господе Боже
отаца наших.
Чувајући истиниту веру после пораза косовског, храбри народ
србски и Црне Горе, обрадовао се када је дошао међу Пипере, овај отац
преподобни, њему подигоше келију и храм где заједно величаху Бога,
кличући: благословен си Господе Боже отаца наших.
Богородичан: Заиста је благословен плод твога тела пречистог, и њега
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славослове силе небеске, а хвале га сабори преподобних, јер нас је
избавио од старе клетве, благословена Богомати.
Песма 8.
Ирмос: Всја дјела Божија и всја твар благословите Господа..
Сва дела Божија и сва творевина благосиљајте Господа,
преподобни и смирени срцем певајте Њему, и увеличајте га у све
векове.
Од детињства си преподобни Стефане хитао да научиш од својих
родитеља да чистом савешћу, срцем и душом служиш Господу, зато те
је Христос чудесима прославио, а ти кличеш: Господу појте његова дела
и величајте га у све векове.
Обиљем благодати твојих поука као кишом, ти си своје ближње и
народ напојио, и тако си богомудри оче, велики плод Владици Христу
одгајио.
Сматрамо те као ангела, јер попут ангела си на земљи поживео, и
чисту душу и тело сачувао, а сада си се, оче Стефане, душом тамо
настанио, где не улази ништа нечисто, на земљи је твоје тело сачувано,
а ти са верним твојим народом певаш неућутну песму Богу, најопеванијем и величаном у све векове.
Богородичан: Анђеоски поздрав приносимо ти са љубављу, пречиста
Богородице, радуј се благодатна, Господ је са тобом: ти нас удостоји
радости, а ми грешни прослављајући тебе, и рођеног од тебе Господа
певајући и величајући у све векове.
Песма 9.
Ирмос: Камен нерукосјечниј от несјекомија..
Као угаони камен несечен руком, тако се Христос од тебе
Дјево, као од несечене горе одсекао, да сједини раздвојене природе,
зато се веселимо и тебе Богородице величамо.
Туђ си постао гордости празној, јер си у дубоком смирењу живот
свој проводио, и свима око себе си узор смирења и трпљења постао, и
научио си све да беже од гордости душегубне, и да величају Христа
животодавца, богоизабрани Стефане.
Твојим молитвама подари Стефане преподобни роду нашем победу
над противницима, а у цркви јединомислије сачувај, да би цео верни
народ спасење стекао.
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Из мојих уста приносим ти мало али усрдну похвалу, а ти је прими,
богоизабаани оче Стефане, и учини да се избавим вечнога огња, молим
те, да бих твој свети спомен певао увек, и у све векове.
Богородичан: Бесемено си родила телом Ипостасну Реч беспочетнога
Оца, зато га моли Богородице свеопеана, да спасе душе твојих
прослављача.
Светилен
У посту си свој живот завршио, и постао си врлинама украс и слава
цркви твојој, а радост свога Богу верног народа, који је стекао тебе као
свога молитвеника, зато преподобни оче, помињи све који славе твој
свети спомен.
Слава и сада, празника или богородичан:
Ти си заступница нама грешнима, Пресвета Дјево, и зато те
молимо: не заборави твоје слуге у својим материнским моли-твама, код
Сина твога и Бога нашега: да нам свима подари велику милост.
На хвалитним стихире на 4, глас 5.
Данас је заблистао спомен твога празника, преподобни Стефане, и
блиста светлошћу твојих врлина, па обасјава верне спасоносним
чудима, зато тебе славимо, и животворну Тројицу величамо, која нам је
дала из нашег рода таквог свога угодника.
Постао си благородна лоза винограда Христовога, оче Стефане, и
чувар чистоте, којом си стекао смелост да видиш Бога, и зато си целом
своме верном народу утеха, и веселиш их својом добротом; због тога
имајући те као свога молитвеника, молимо те: моли Христа Бога да
спасе душе наше.
Усрдним молитвама и држањем монашког правила, а такође и
својим уздржањем и твојим сузама, ти си оче преподобни лажљиву
змију умртвио, а Богу си угодио; зато те је украсио небеским даровима
човекољубиви Господ, и Спас душа наших.
Радуј се Стефане узоре инока, и лепото преподобних, ти си
делатељ светих чудеса, којима обасјаваш твоју земну Отаџбину, и нас
утврђујеш у снази вере православне, зато твој свети спомен славимо, а
ти подај дарове исцелења свакоме по потреби његовој, и моли Христа
Бога да нам подари велику милост.
Слава, глас 6.
У целој Црној Гори, по селима и градовима и околним земљама,
прочула су се твоја чудеса, преподобни оче Стефане, и кроз тебе је
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народ сазнао, за цркву на Зборној Главици и Пиперску Ћелију; зато и
ми окупљени око кивота са твојим моштима, са љубављу служимо
спомен твој и усрдно ти говоримо: моли Господа да спасе све нас, и
подари целом твоме народу победе над противницима, а душама нашим
велику милост.
И сада, празника или богородичан:
Ми верни те блаженом називамо Богородице Дјево, и славимо те
како доликује, граде непоколебиви, бедеме необориви, чврста заступнице и уточиште душа наших.
Велико славословље, јектенија и отпуст.
На литургији
Блажена празника песма по реду и преподобног песма 6. на 4;
Прокимен глас 7. Часна је пред Господем смрт, преподобних његових.
(Пс.116,15)
Стих: Шта ћу узвратити Господу за све што ми је дао? (Пс.116,12)
Апостол Галатима, зачало 213.
Алилуја, глас 6: Блажен је човек који се боји Господа, и до његових
заповести држи веома. (Пс.111,1)
Стих: Моћно ће бити на земљи семе његово. (Пс.111,2)
Еванђеље по Луки, зачало 24.
Причастен: У вечни спомен биће праведник, жалосне се вести неће
бојати. (Пс.111,5-6)
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Месец мај 21. дан
Спомен светих великих и равноапостолних царева Константина
и Јелене

На Господи воззвах.., стихире празника и светих 5
Глас 4.
Подобан: Дал јеси знаменије..
По твоме милосрђу дао си најјаче оружије своме цару: крст твој
часни, којим је на земљи праведно царевао, и вером заблистао, попут
царства небеског; са њиме славимо твој човекољубиви промисао, Исусе
свесилни, Спаситељу душа наших.
Као Цар царева и Владар свих владара и Господ, дао си
Човекољубче твоме побожном угоднику мудрост Соломонову, кротост
Давидову и апостолску веру православну, зато твој човековљубиви
промисао славимо, Исусе свесилни, Спаситељу душа наших.
Први си Христу драговољно царски плашт покорио, увек слављени
царе, јер си га као Бога, и Цара свих и добротвора спознао, као
помоћника праведним владарима и вишега од сваке власти, зато је,
христољубиви царе, твоје царство утврдио, човекољубиви Исус и
Спаситељ душа наших.
Слава, глас 2.
Дело Византијево.
Боље и од најбогатијих дарова, примио си као самодржац од Бога,
превелики царе Константине, и више си од свих успео. Озарен си био
зрацима Пресветога Духа, када си од јерарха Силвестра крштење
примио; међу царевима си постао непобеђен, а целу васељену и
побожни царски град си као дар Створитељу твоме принео; зато те
молимо: не престани да се молиш Христу Богу, да подари свима који
творе спомен твој, опроштај грехова и велику милост, јер ти имаш код
Бога велику смелост.
И сада, празника.
Вход, прокимен дана и чтенија.
1. Читање из Треће Књиге о Царевима (Глава 8,22-23, 27-30)
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Стаде Соломон пред лицем жртвеника Господњег, пред свом
црквом (= сабрањем) Израиљевом, и подиже руке своје ка небу, и рече:
Господе Боже Израиљев, нема Бога као што си Ти на небу горе и на
земљи доле. Јер ако небо и небо над небесима нису Теби довољни,
како ће Дом (=Храм) овај, кога саздах Имену Твоме? Ипак ћеш
погледати на молитву моју,Господе Боже Израиљев, да чујеш
благодарење којим Ти се слуга Твој моли пред тобом данас. Да буду очи
Твоје отворене на дом овај дању и ноћу, на место за које си рекао: Биће
Име моје тамо. Да услишиш молитву којом се моли слуга Твој на месту
овом дању и ноћу. И да услишиш мољење слуге Твога, и народа Твога
Израиља, за оно што се моле (Теби) на месту овом, и Ти ћеш услишити
на месту обиталишта Твога на небу, и учинићеш, и милостив ћеш (им)
бити.
2.Читање из Пророштва Исајиних (Гл. 61,10-11 и 62,1-5)
Нека се обрадује душа моја Господу, јер ме обуче у хаљину спасења,
и одеждом весеља одену ме, као женику стави ми венац, и као невесту
украси ме лепотом, и као земља која израста цвет свој, и као врт што
семена свога произниче, тако ће произрасти Господ [Господ] правду, и
весеље пред свима народима. Сиона ради нећу заћутати, и Јерусалима
ради нећу одступити, док не изиђе као светлост правда моја, и спасење
моје као светиљка распали се. И видеће народи правду Твоју, и сви
цареви славу Твоју; и назову те именом твојим новим којим ће га
Господ именовати. И бићеш венац лепоте у руци Господњој, и круна
царства у руци Бога твога. И нећеш се више назвати Остављен, и земља
твоја неће се више назвати пуста; јер ћеш се ти назвати Воља моја, и
земља твоја Насељена (=Васељена); јер благоволе Господу у теби, и
земља ће се твоја заједно населити. И као што младић живи са
девојком, тао ће поживети синови твоји са тобом; и биће као што се
радује жених невести, тако ће се обрадовати Господ теби.
3.Читање из Пророштва Исајиних (Гл. 60,1-16)
Светли се, светли се Јерусалиме, јер дође светлост твоја, и слава
Господња на теби засија. Гле, тама ће покрити земљу, и мрак на народе,
а на теби ће се јавити Господ, и слава ће се Његова на теби видети. И
поћи ће цареви светлом твојим, и народи светлошћу твојом. Подигни
унаоколо очи твоје, и види сабрану децу твоју; ево дођоше сви синови
твоји издалека, и кћери твоје узеће се на рамена. Тада ћеш видети и
обрадоваћеш се, и убојаћеш се, и ужаснути срцем, јер ће се приложити
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теби богатство морско, и народа и племена. И доћи ће теби стада
камила, и покриће те камиле мадијамске и гефарске; сви ће од Саве
доћи носећи злато, и тамјан ће донети, и драги камен, и спасење
Господње благовестиће. И све овце кидарске сабраће се теби, и овнови
невеотски доћи ће теби, и узнеће се пријатне (жртве) на жртвеник твој,
и дом молитвемоје прославиће се. Који су (то), који као облаци лете,
и као голубови са птићима к мени? Мене острва очекиваше, и лађе
тарсиске међу првима, да доведу децу твоју издалека, и сребро и злато
њихово са нама, ради Имена Господњег Светога, и да буде свети
Израиљев славан. И сазидаће синови инородни зидове твоје, и цареви
њихови предстојаће теби; јер за гњев мој пазих те, и за милост моју
заволех те. Отвориће се врата твоја, Јеусалиме, заувек, дању и ноћу неће
се затворити, да уведе у тебе војска незнабожних народа, и цареви
њихови довођени. Јер народи и цареви, који ти не буду служили,
пропашће, и народи ће пустошју запустети. И слава Ливанова теби ће
доћи, са кипарисом и бором и кедром заједно, да прославе место свето
моје,[и место ногу мојих прославићу]. И поћи ће к теби бојећи се
синови оних који су те понизили и раздражили те, и поклониће се
стопама ногу твојих сви који су те раздражили; и назваћеш се Град
Господњи, Сион Светога Израиљева. Зато што си био остављен и
омрзнут, и (што) не беше помагача теби, поставићу те уа радост вечну,
весеље нараштајима нараштаја. И сисаћеш млеко незнабожних народа
и богаство царева јешћеш, упознаћеш да сам Ја Господ, Који те
спасавам, и Који те избављам, Бог Израиљев.
На литији, стихира храма и
Стихира светима, глас 1.
Твој спомен прослављамо како доликује, равноапостолни Константине, јер си у врху царева и похвала; ти си просветљен зрацима Духа,
обасјао целу цркву Христову, јер си саборе верних у светлом граду
Никеји окупио; тамо се метеж кривоверних угасио, а језици јеретика су
као безумни изнемогли; венац славе јављене вере православне је
уздигнут; зато су те као православног прославили, и свима царевима
царевима си као отац постао, јер си први по Богу царски плашт
примио, зато те молимо, сви који са вером твој спомен славимо,
измоли очишћење грехова са душа наших.
Глас 2.
Дело Византијево.
Ниси позван од људи, него си као свети Павле, добио позив од
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Христа Бога са висине, царе Константине, јер си знак крста на небу
видео, и њиме си добар улов уловио, са њиме си и непоражени
победник видивих и невидивих противника постао, зато те као усрдног
молитвеника молимо, сви земни који достојно твој празник славимо,
да нам смело измолиш очишћење и просветлење, и велику милост.
Празник побожног Константина као миро се данас излива и
блиста, јер је за Христом жудео а идоле је презрео; храм је на земљи
подигао нас ради Разапетоме, а на небесима је примио венац којем се
надао.
Глас 3.
У младости си као свети Павле растао, али си са висине божански
дар примио; на опасног противника си заратио и наоружан крстом као
најјачим оружијем си га победио, Константине апостоле, похвало
царевима, моли се за нас Господу да спасе душе наше.
Глас 4.
Од земних уста певамо похвалу Богу, на дан твога светог спомена,
Константине свехвални, јер ти си постао изузетан војник разумне вере,
а исмејао си вајане идоле, и сада си у заједници светлости Тројичне,
зато твојим молитвама обасјај и наше душе.
Слава, глас 5.
Данас је, царе, црква украшена снагом твојом и светом радости, па
достојно слави, хвали и прославља твој свети спомен и кличе: Радуј се,
јер си се на Павла угледао, и крст Христов понео, а замке богопротивника си поломио; Радуј се изузетни међу царевима и исте славе са
апостолима; Радуј се вернима утврђње, и силна помоћи царевима,
Константине блажени, а ти пошто имаш смелост, не посустани са
молитвама ка Господу, јер јер си украс царева.
И сада, празника или богородичан.
На стиховње, стихире глас 2.
Подобан: Јегда от древа..
Први си од хришћанских царева, Константине, скиптар од Бога
примио, јер се теби на земљи као скривени спасоносни знак јавио,
њиме си све народе под ноге Римљана покорио, јер си имао
животворни крст као оружије непобедиво; њиме си и ти пришао Христу
Богу нашем, светитељу блажени.
Стих: Узвисих изабранога свога из народа, нађох Давида слугу слугу
свога. (Пс. 89, 19-20)
Заиста је блажено тело и освештана утроба која те је носила,
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жељени царе целог света, радости хришћана, Константине од Бога
крунисани, славо Римљана, богатство и заштито сирочади и удовица,
покровитељу унижених, и потпоро колебаних у искушењима, и прави
избавитељу заробљенима.
Стих: Због тога ради помаза те, Боже, Бог твој уљем радости.
Жудњом ка Христу и љубављу коснута мати дивног изданка, са
бригом је дошла у свети Сион, на свето место на којем је својевољно
разапет Спаситељ наш, да би нас спасао, тамо је крст пронашла и
радосно је кликтала: слава моме Дароватељу, јер ми је дао оно чему
сам се надала.
Слава, глас 8.
Ти си превелика светлост, и царска звезда незалазна, јер си из
неверја у веру Божију прешао, и дошао да освешташ град и народ, знак
крста си на небу видео, и отуда си и глас зачуо: „овим побеђуј
противнике твоје“, њиме је добио и душевно расуђивање, као цар и
изузетни светитељ, уљем Духа си цркву Божију утврдио; оче православних царева, гроб твој исцелења излива, Константине равноапостолни, моли се за душе наше.
И сада, празника.
Тропар, глас 8.
Видевши знак Крста Твога на небу, и као Павле, примивши позив
не од људи, међу царевима апостол Твој, Господе, царствени град положи у руке Твоје: чувај га увек у миру, молитвама Пресвете Богородице,
једини Човекољупче.

На јутрењи
На Бог Господ.., тропар празника (два пута); Слава: светима; И
сада: празника.
После 1. катизме, сједален, глас 3.
Подобан: Божественнија вјери..
Постао си попут новог Давида, јер си снагу цара на главу своју са
небеса примио, уљем Духа те је, светитељу, помазао надсуштаствени
Бог-Реч и Господ, од њега си и скиптар царски примио, зато богомудри
моли за нас велику милост. (два пута)
Слава и сада, празника или богородичан:
Једина Пречиста Мати и Дјево, ти си божанска скинија Бога-Речи
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постала, јер си чистотом и ангеле превазишла, а мене који сам мимо
свих више од праха, очисти светом водом твојих молитава, и подари ми
Пречиста велику милост.
После 2. катизме, сједален, глас 6.
Подобан: Ангелскија сили..
На крсту рањени Творац сунца и свега, тебе је као пресветлу звезду
звездама са неба привео, теби је првоме моћ царску уручио, зато те,
Константине царе побожни хвалимо, са Јеленом твојом богомудром
матером. (два пута)
Слава и сада, празника или богородичан:
Гедеон је унапред описао зачеће и Давид говори о твоме Породу
Богородице, јер је Бог-Реч сишао као роса на руно у твоју утробу и
изникла си Благодатна безсемено као земља света, спасење свету:
Христа Бога нашега.
После Полијелеја
Сједален, глас 4.
Подобан: Скоро предвари..
Богом прослављени спомен твој приспео нам је, и обасјава
светлошћу богопознања све крајеве света, Константине Богом
надахнути, а ти си се међу царевима показао као побожан, јер си
законе цара небеског сачувао, зато твојим молитвама избави нас од
искушења. (два пута)
Слава и сада, богородичан:
Светим рођењем из тебе Пречиста, обновила си пропалу у
страстима природу земнородних и обамрлу, и подигла си их из смрти
ка животу непролазном, зато те како доликује сви Дјево најславнија
славимо, као што си и прорекла.
Степена, 1. антифон 4. гласа.
Прокимен, глас 4. Узвисих изабранога свога из народа, нађох Давида
слугу слугу свога. (Пс. 89, 19-20)
Стих: Због тога ради помаза те, Боже, Бог твој уљем радости
Све што дише..
Еванђеље по Јовану, зачало 36.
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После 50. псалма
Слава: Молитвама Богом овенчаних царева Милостиви..
И сада: Молитвама Богородице Милостиви..
Затим: Помилуј ме Боже..
Стихира:
Празник побожног Константина као миро се данас излива и блиста, јер
је за Христом жудео а идоле је презрео; храм је на земљи подигао нас
ради Разапетоме, а на небесима је примио венац којем се надао.
Канони: празника на 6 и светих на 8. Глас 8.
Песма 1.
Ирмос: Воду прошед..
Када је Израиљ воду као копно прешао, и од египатскога зла
избегао, тада је закликтао: Избавитељу и Богу нашем певајмо.
Једини небески Царе, ради молитава твојих угодника, ослободи
сада моју душу од греха који у мени царује.
Ти си блажени Константине за горњим царством жудео, и зато си
Цару свих и Владики чистим срцем са вером послужио.
Обасјана светлошћу Божијом, ти си заиста таму неверја оставила,
богомудра Јелено, и искрено си служила Цару свих векова.
Богородичан: Ти си двери божанског Истока, зато ми отвори двери
покајања, и твојим заступањем Владичице, избави ме од двери
смртоносног греха.
Катавасија: празника.
Песма 3.
Ирмос: Небеснаго круга..
Небескога свода врховни Творче и Господе, и Цркве осниваче,
ти мене утврди у љубави твојој, жељени крају, верних утврђење и
једини Човекољубче.
Похитао си да примиш небеску награду, зато си богомудри следовао
Ономе који те је позвао, и од оца наслеђену таму лажи си напустио, и
зато си светило Духа Божијег постао.
Христу си пришла, свечасна, и на њега си сву наду положила; у
његова света места си дошла, у којима је Оваплоћени и Преблаги
претрпео света страдања.
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Крст часни као спасоносно и неразориво оружије, коме се одолети
не може, и наду хришћана, а завишћу сакривено, ти си нашла, и јер си
била загрејана побожном жељом, богоблажена.
Богородичан: Отпао сам, Пречиста, од небеских грађана, и помешао се
међу звери, и сав сам за осуду, али ти си Судију родила, зато ме избави
и спаси од сваке осуде.
Кондак и икос празника
Затим
Сједален, глас 8.
Подобан: Премудрости..
Цело срце си пружио небесима, и упознао си звездану лепоту, и
отуда си спознао светињу Господара света, и крсно оружије које је
заблистало сред неба, пишући да са њиме победник и самодржац
постанеш, зато су очи твоје душе отворене и прочитао си написано, а
знак си упамтио, свети Константине, па моли Христа Бога, да подари
опроштај грехова, свима који са љубављу славе спомен твој. (два пута)
Слава и сада, празника или богородичан:
Премудрост и Бога-Реч, си су себи зачела а ниси изгорела, Мати
Божија, и на свет си родила Сведржитеља целог света; у наручју си
носила Носиоца свега, и хранитеља свих и Творца свега створенога;
зато милим тебе Пресвета Дјево, и са вером те славим, да се избавим
од грехова, а у дан суда, када изађем пред лице Створитеља мога,
Владичице и Дјево Пречиста, пружи ми тада твоју помоћ, јер све
можеш што хоћеш, свеопевана Дјево.
Песма 4.
Ирмос: Услишах Господи смотренија..
Чуо сам Господе тајну твога промисла, схватио сам дела твоја,
и прославио твоје Божанство.
Као у давнини Павла, и тебе је са небеса уловио Христос Господ,
и научио те Константине, да њега славиш као јединога Цара.
Пресветлим и звезданим знаком теби, Христос те је као сунце
обасјао, а тебе је, блажени, светилом за помрачене учинио.
Богољубивим срцем и побожним делима, ти си, дична Јелено,
блажена постала, и зато те са вером славимо.
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Пронашла си, Јелено, од многих година сакривени божански и
победоносни крст којим смо спасени, и од демонске обмане избављени.
Богородичан: Обасјај Увекдјево моју душу помрачену гресима, јер ти
си Сунце правде родила.
Песма 5.
Ирмос: Утрењујушче вопијем ти Господи спаси ни..
Од ране зоре поранивши кличемо теби Господе „спаси нас“ јер
си ти Бог наш, и осим тебе за другог не знамо.
Поранио си богомудри царе јутром ка незалазном Сунцу и
Владици, јер си његовим светлом испуњен.
Као у порфиру, била си Јелено, одевена у савршену љубав и
милосрђе, и зато си сада настањена у вишњем царству.
Убројана си, Јелено, међу бестелесне хорове, јер си твојим
врлинама и делима Богу угодила.
Богородичан: Очисти Дјево моју душу, јер је наговором змије укаљана
телесним прохтевима.
Песма 6.
Ирмос: Молитву пролију ко Господу..
Излићу молитву моју пред Господем, и њему ћу рећи све туге
моје, јер ми се душа испунила зала, а мој живот се аду приближио,
па се молим као Јона: изведи ме из пропасти Боже мој.
Окупио си светитељу свечано, сабор богоносних отаца, а они су
Константине, утврдили срца захваћена буром, да једнако славе и
поштују са Родитељем сапрестолног Бога-Реч.
Верујући у Господа, који свима живот даје, ти си Јелено одбацила
мрске и сујетне идоле и смртоносно служење њима, а царство небеско
си радосно примила.
Твојом руком Речи Божија као кормилом, тобом зацарени су дубоку
таму неверја и страшну буру безбожја одбацили, и радосно су у тихо
пристаниште вере приведени.
Богородичан: Исцели неизлечиво и напаћено срце моје, млада Дјево,
и твога исцелења ме удостоји, и спаси ме, јер се у тебе и твоје молитве
надам, Пречиста.
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Кондак, глас 3.
Подобан: Дјева днес..
Константин данас са матером Јеленом показује Крст, свеславно
дрво, истинско посрамљење свих Јевреја, оружје против противника
верних царева: нас ради се јавило ово велико знамење и штити нас од
навале зла.
Икос:
Прославимо верни Константина и његову мајку, јер су Давида и
његове речи послушали, па су тросложни крст од кедра, певка и
чемпреса пронашли; спасоносна страдања на њему су следовали и
целој Јудеји објавили, а народ поучили о великом оправдању, јер из
зависти и мржње сакривен беше, али су га ови свети нашли и показали,
и зато су над свима пободоносни постали, јер су ксрт као непобедиво
оружије носили, као знак узвишени и силно у борбама.
Песма 7.
Ирмос: Отроци јеврејстији в пешчи..
Јеврејска су деца храбро савладала пламен у пећи, и у росу га
претворише, и кликтаху: Благословен си Господе Боже у векове.
Константин је твоје наредбе чувао, и твоме закону се покоравао,
зато је војске безаконих поразио, кличући увек теби Господе: Боже,
благословен си.
Дрво које је све из понора пропасти избавило, а које је из зависти
закопано било, ти си га дични царе открио, а њиме су демони
свепогубни заувек покопани.
Светим делима си, Јелено, у своме срцу цркву Богу саздала, и свете
храмове си њему подигла, тамо где је он са пречистим телом, нас ради,
страдања поднео.
Богородичан: Својевољно грешим и поробиле су ме грешне навике,
али твоме сталном милосрђу притичем, а ти ме спаси беднога,
Пресвета Богородице.
Песма 8.
Ирмос: Седмерицеју пешч халдејскиј мучитељ..
Седам пута је халдејски мучитељ махнито ужарио пећ, против
побожних младића, а они видећи да су јачом силом спасени,
Творцу и Избавитељу појаху: Децо благословите, свештеници му
певајте, а људи га величајте у све векове.
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Милосрђем си, славни, одевен као царским плаштом, а кротошћу
окићен као профиром, и верним срцем си венцем врлина украшен, и
прешао си од земље у небеско царство, па кличеш: јереји благословите,
а народи величајте Христа у векове.
Гледајући тебе Јалено радосну са богомудрим сином у царству
Божијем, ми вас величамо, а ваш свети празник прослављамо, јер нам
се показао светлији од сунчаних зрака, и обасјава све нас који са вером
певамо: народи величајте Христа у векове.
Задивљујућа је твоја жудња и света воља, славна Јелено, и зато си
похвала женама, јер си дошла у места где је Владика свих поднео света
страдања, и тамо си их храмовима дивним украсила, кличући: народи
величајте Христа у векове.
Богородичан: Очи моје душе су заслепљене многим гресима, а ти их
просветли Богородице, молим те, и умири душу и срце колебане
многим прохтевима, и спаси ме јер кличем: народи величајте Пречисту
у векове.
Песма 9.
Ирмос: Ужасесја о сем небо и земљи..
Зачудило се небо и задивише се сви крајеви земље, када се
Бог јавио људима у телу, и твоје тело је постало шире од небеса;
зато тебе Богородицу и војске ангела и људи величају.
Гроб где лежи твоје свето и часно тело Константине, излива увек
светлост светих исцелења, свима који му долазе, а таму разних страсти
одгони светлошћу незалазном, свима који те хвале.
Свој си живот свето завршила, и сада се међу свете уселила,
испуњена просветлењем и обожењем, и зато увек изливаш реке
исцелења, и спаљујеш страсти, Јелено блажена, а вером напајаш душе
наше.
Беспочетни и бесмртни Царе, царства небеског си удостојио оне
које си давно на земљи оправдао: свету Јелену и Константина великог,
да са тобом царују Господе, јер те чисто љубе, а по њиним молитвама
смилуј се на све.
Богородичан: Зачела си и родила Дјево Цара свих и Творца, и гле сада
као Пречиста царица стојиш са десне стране њега, зато те молимо:
избави нас леве стране у часу суда, него да се у десне овце убројимо.
Светилен
Подобан: Жени услишите..
Богом овенчани Константине и славна Јелено, ви сте заиста
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постали светила, јер сте цео свет обасјали правом вером, а ми песмама
славословимо Христа, као дивнога у светима, јер је и он вас узвисио.
Слава, други светилен
Подобан: Учеником..
Константин велики са мајком, није од људи царску власт примио,
него од Божије благодати, јер је са небеса обасјан, и видео крста свету
победу; њиме је противнике поразио, а идолску лаж разорио, и цео
свдет у вери православној утврдио.
И сада, празника.
На хвалитним, стихире празника 3 и светих 3, глас 8.
Подобан: О, преславнаго чудесе..
Радуј се премудри Константине, као изворе православља, јер заувек
све под сунцем слатком водом напајаш; Радуј се корену из којег је
рођен плод, који храни цркву Христову; Радуј се преславна похвало
целог света, и највиши од хришћанских царева; Радуј се радости
вернима.
Који царује свим створеним, добро је прозрео твоје срце, премудри,
и вером те је уловио, док си неразумљу робовао, а твоју душу је
обасјао, и целом свету те, преславни, сјајног показао, као сунце које
зрачи светим делима.
Као изабрана ораница, ти си науку Господњу примила, врлинама је
обрадила и добар плод уродила, којим храниш душе свих, који се на
тебе угледају, зато данас радосно славимо твој спомен, премудра Јелено.
Уљем радости си, Христе, Константина и Јелену за своје заједничаре
свето помазао, јер су идолску обману презрели, а твоју лепоту
пожелели, и твога царства небеског си их као Бог-Реч удостојио, да
први на земљи хришћански царују, по вољи твојој.
Слава, глас 8.
Дело патријарха Методија.
Цар царева и Бог, који богатим даровима достојне украшава, лично је
тебе, Константине, са небеса као славног Павла знаком крста уловио,
да њиме побеђујеш твоје противнике; њега си потражио са богомудром
матером, и нашао га као што си желео; њиме си силно противнике у
бекство обратио, па са матером моли јадинога Човекољубца, за
православне владаре, и војску хришћанску, и за све који са вером ваш
спомен служе, да се од сваког гнева избаве.
И сада, празника.
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Велико славословље, јектенија и отпуст.
На литургији
Блажена празника, песма по реду и светих, песма 6. на 4
Прокимен, глас 8. По свој земљи изиђе глас њихов, и до краја
васељене речи њихове. (Пс.18,5)
Стих: Небеса казују славу Божију, дело руку Његових јавља свод
небески. (Пс.18,2)
Апостол, Галатима, зачало 200.
Ако се догоди унутар Педесетнице, чита се
Дела апостолска, зачало 49.
Алилуја, глас 1 Узвисих изабранога свога из народа.
Стих: Господе твојом силом се развеселио цар.
Еванђеље по Јовану, зачало 35. од половине
Причастен: По свој земљи изиђе глас њихов, и до краја васељене речи
њихове. (Пс.18,5)
ВИДИ
Нека се зна, ако се догоди празник светог цара Константина у
четвртак Вазнесења,
Његова служе пева као и Јована Богослова, по тим Марковим
главама.
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Месец мај 22. дан
Спомен светог мученика Василиска;
Спомен светог кнеза српског Јована Владимира
(његова служба иза службе светог Василиска)

На Господи воззвах.., стихире глас 4.
Подобан: Јако добља..
Царство непролазно за царевање си примио, славни Василиске, и
стојиш пред Царем сила, и радујеш се са свима војскама ангела; са
њима певаш, блажени светитељу, непрестано божанску песму, у
заједници Божијој светло обасјан.
Када си путем вођен, твоје ноге су оковане у гвоздене окове, али
ти си мучениче славни радосно ходио, јер си њима на главе демона
газио и коначно их уништио, ходећи смело путем у небо, и тако си
победник твога Владике постао.
По твојој моливи је сасушено дрво поново озеленело, и појавио се
извор воде живе; а потоком твоје крви земља је освештана, као и ваздух
твојим узношењем, светитељу, зато са вером славимо Василиске твој
свети и свуда слављени празник, када си за веру подвиг завршио.
Ако је пост, потражи стихире Богородици овога месеца у 20. дан.
На јутрењи
Канон, чији је акростих: Похвалићу превеликог Василиска. Дело
Јосифово. Глас 8.
Песма 1.
Ирмос: Пјесањ возслем људије..
Узнесимо песму народи чудноме Богу нашем, који је осободио
Израиља од робовања, који му је појао и певао: певамо теби
јединоме Владици.
Твој светли празник, мучениче многострадални, побожно прослављамо, а ти моли Христа Цара, да и у небеском царству будемо
заједно.
Љубављу Христовом си, светитељу снагу добио, зато си тело своје
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занемарио, као пропадиво, и муке си претрпео, али си јуначки идолску
обману изобличио.
Ноћ неверја си Василиске прошао, просветљен сјајем Духа
Пресветог, и у страдању си као сунце заблистао, и цео свет си обасјао.
Богородичан: Као руно које је у давнини Гедеон орошено видео, тако
је Дјево твоје пречисто тело Росу небеску примило; Он је млада Дјево,
море безбожја осушио, а жедне душе је напојио.
Песма 3.
Ирмос: Ти јеси утвержденије..
Ти си тврђава свима који ти притичу Господе, ти си нам светло
у тами, и теби пева душа моја.
Крвљу свог страдања си идолске ватре погасио, зато сада из потока
вечне хране наслађујеш, мучениче.
Од тројице одабраних мученика, двојица су страдалника остали, а
ти си Василиске ка Христу отишао.
Храбрио си страдалнике са тобом, да се одрекну тела, исповедајући
Христа Господа као Цара свих, Василиске многострадални.
Богородичан: Хтео бих да стекнем тебе, Пречиста, да ме стално водиш
ка врлинама, и да ме поведеш путем покајања.

Сједален, глас 1.
Подобан: Гроб твој..
Сада радосно стојиш пред јединим Царем, украшен дијамантском
круном, и свето одевен одеждом царском, руменом од твоје крви, и
обожен заједништвом са Богом, зато данас твој свети спомен служимо
и теби певамо.
Слава и сада, празника или богородичан:
Надање си хришћана Пресвета Дјево, јер си Бога надразумно и
неизрециво родила, зато се непрестано моли за све који ти певају, да
примимо опроштај свих наших грехова, и исправан живот, јер те са
вером и љубављу увек славимо.
Крстобогородичан:
Неоскверњена као јагње, гледала је Јагњета и Пастира на дрвету
крста разапетог и мртвог и кроз плач је говорила и као Мати нарицала:
Како ћу поднети твоје неизрециво смирење Сине мој и својевољно
страдање, Боже предобри?
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Песма 4.
ирмос: Услишах Господи смторенија..
Чуо сам Господе тајну твога промисла, схватио сам дела твоја,
и прославио твоје Божанство.
Земљу си обрадио ралом твоје душе, и стоструки клас си принео
страдањем, зато си сада чуван у Божијој житници.
Свети глас си зачуо са небеске висине, који ти је најавио крај
живота и страдање, и у сабор мученика убројење.
Истрајно си показао, славни мучениче, противљење, и претрпео си
окивање у ланце, али си ослободио од свих окова идолске обмане.
Сатану си удавио, као омчом, твојим светим страдањем, мучениче,
зато си украшен венцем победе, страдални Василиске.
Богородичан: Јединосушни са Оцем се јавио налик целом човечанству
као што и хтеде, од твога чистог тела Свенепорочна, оваплоћен.
Песма 5.
Ирмос: Утрењујушче вопијем ти Господи..
Од ране зоре поранивши кличемо теби Господе „спаси нас“ јер
си ти Бог наш, и осим тебе за другог не знамо.
Када си за веру вођен на страдање, силом Духа си, мучениче
храбри, посрамио безаконе судије.
Смело си ишао путем мучења, али си поломио жаоке противника.
Када су ти, светитељу, ноге гвожђем пробадали, тада си главу
демонског противника коначно уништио.
Богородичан: У телесном подобију си родила, Богородице, недокучивог
и недостижног Бога.
Песма 6.
Ирмос: Молитву пролију..
Излићу молитву моју пред Господем, и њему ћу рећи све туге
моје, јер ми се душа испунила зала, а мој живот се аду приближио,
па се молим као Јона: изведи ме из пропасти Боже мој.
Због проповеди о подигнутом на дрво и Разапетом, и ти си за суво
дрво свезан био, али си га твојим молитвама као кишом сировим
учинио, и лишћем потпуно украшеним, за утврђење верних, Василиске,
и на славу твога страдања.
Тебе разрешеног од телесних жеља, безаконици су неправедно
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свезали, и у жељезне окове те оковали, и дугим путем водили, тако да
си сву земљу освештао крвљу својом, мучениче многострадални.
Стојећи везаних руку, ти си очи свога срца на Бога управио, и
умолио га да потече извор воде живе, у твој славни спомен, и за
исцелење душама, мучениче.
Богородичан: Исцели ломове моје бедне душе, и времене страсти, јер
си Лекара душа и тела неизрециво родила, и спаси ме, јер у тебе
полажем сву наду, Дјево Свенепорочна.
Кондак, глас 8.
Подобан: Возбранној..
Показао си се у страдањима снажан и храбар, и у чудесима
предиван, јављено Христово име храбро носивши, мучитеља си
посрамио. Зато те поштујемо, свети Василиске, и увек зовемо,
свеславни: радуј се, светла доброто мученика!
Песма 7.
Ирмос: Отроци Јеврејстији в пешчи..
Јеврејска су деца храбро савладала пламен у пећи, и у росу га
претворише, и кликтаху: Благословен си Господе Боже у векове.
Постао си украс мученика, и сада живиш блажени у прекрасним
становима, зато твојим молитвама, одагнај од нас, који те са љубављу
славимо, буру овог света.
Постао си дом Тројице, јер си, светитељу, идоле и храмове идолске
рушио, и певао си Владици: благословен си Господе Боже у векове.
Теби је Владика славу подарио, јер си силно пострадао и вражију
науку оборио, певајући са светима: благословен си Господе Боже у
векове.
Кроз твоја страдања постао си сунце новог неба, а твоја чуда као
звезде блистају целом свету у све у векове, Василиске.
Богородичан: Ово је она коју је Духом Божијим прорекао као Дјеву,
велики Исаија, и да ће у телу своме зачети и родити Бога; зато певамо:
Благословен си Боже Господе.
Песма 8.
Ирмос: Побједитељи мучитеља и пламене..
Твојом благодати младићи постадоше победиоци мучитеља и
пламена и марећи веома за заповести твоје кликтаху: Благословите сва дела господња Господа.
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Победник мучитеља и злих духова, постао си славни Василиске,
певајући непрестано Богу који ти је помогао: благословите сва дела
Господа и величајте га у векове.
Умро си за овај свет, али си за Владиком који мртвима живот
удахњује неклонуло следовао славни мучениче Василиске, и певаш:
благословите сва дела Господа и величајте га у векове.
Телесне си муке чврстом вољом претрпео, зато са светим
бестелесним ангелима ликујеш, богомудри, и хвалу Богу приносиш и
кличеш: благословите сва дела Господа и величајте га у векове.
Богородичан: Постала си шира од небеса, јер си Бога у тело примила,
који нас притешњене од Злога избавио, да сви Пресвета млада Дјево
певамо: благословите сва дела Господа и величајте га у векове.
Песма 9.
Ирмос: Устрашисја всјак слух..
Свако ко је чуо уплашио се од неизрецивог Божијег
снисхођења, јер се Вишњи својевољно унизио чак до тела, из
девичанског тела постаде Човек, зато тебе пречисту Богородицу
верни величамо.
Крстом као једром си препловио пучину мука, блажени, и доспео
у тихо пристаниште царства небеског, и као добар трговац спасао си
товар праве вере, у Христа, свих Цара и Бога нашега.
Као што је у давнини Тезвићанин Илија спустио огањ са небеса,
тако си и ти блажени светитељу својом молитвом пламен спустио,
којим је спаљен храм идолски, а демонски жртвеници сагорели, и зато
се велича Творац и Бог.
Од тела си одрешен светитељу посечењем мачем, а духовне силе су
примиле твоју свету душу; ти си благодаћу победио зле духове, па сада
Василиске живиш на висини небеској, овенчан у царству Христовом.
Твојим погребом је земља освештана, а небо твојом душом,
светитељу богонадахнути, и одевен светлошћу као плаштом од крви
твоје сашивеним, царујеш заувек са Христом Богом нашим, зато
помињи увек нас, који тебе славимо.
Богородичан: По природи си Бог, али си претрпео да се оденеш у
Човека; у тело Непорочне си се својевољно уселио, Човекољубче, зато
верујемо у тебе као двоструког природом и вољом, и таквог те и
величамо, а Матер твоју верно прослављамо.
237

MINEJ MAJ
Овог месеца маја 22. дан
Служба и светом кнезу српском Јовану Владимиру
На малој вечерњи
Стихире, глас 1.
Подобан: Всехвални мученици..
Данас нам је заблистао Богом обасјани празник, дивног међу
мућченицима и храброг страдалника, знаменитог кнеза Јована; опевајмо
његова чудеса, и из његовог кивота захватимо здравље, и од сваке патње
и невоље избављење. (два пута)
Постао си као пресветла звезда која увек сија, и као предивни
чудотворац си свима заблистао; ти пуноћу светих и побожних обасјаваш
и чуваш Владимире, својим молитвама, светитељу блажени; зато те
славимо, а твоје свете подвиге хвалимо.
Као ангел у телу си постао, уздржан и честитог живота, и
Крститељев имењак; удостојен си и да видиш у лику орла Божијег
ангела, а он је теби, имењаче са благодати, крст показао; због крста си
и пострадао, јер су ти безаконици главу одсекли, због твоје ревности за
веру православну.
Слава, глас 5.
Дођи народе да са љубављу пођемо у свети храм знаменитог кнеза,
и великомученика храброг Владимира; јер у светом кивоту као миро
тело његово почива и радује све на овај празник; зато му похвалним
песмама певајмо: радуј се свих кнежева славо, а мученика лепото,
Словенима похвало, Илирима и Мизије заступање, чуваре Албаније,
заступниче и чудотворче Јоване свеславни; због Христа ти је глава
одсечена од твојих блиских, али си њу чудом у рукама својим принео
Цару векова као жртву непорочну, и као плод освештани, и дар
драгоцени; зато свеблажени, мироточиви и надасве чудни, пошто имаш
смелост, моли за нас све који са љубављу служимо твој свети празник,
и твој свуда слављени спомен.
И сада, празника.
На стиховње стихире, глас 2.
Подобан: Доме Еуфратов..
Носећи Владимире у својим рукама, своју главу одсечену од
безаконика, ти си примио венац мученика.
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Стих: Праведник ће као палма процветати, и као кедар на Либану ће
се увећати. (Пс.91,13)
Оружијем крста си војске злобних храбро разгонио, и победник
постао, мада си и пострадао, светитељу увекслављени.
Стих: Обрадоваће се праведник Господу, и уздаће се у њега. (Пс.63,11)
Кивот овог светога и мироточивога, из давнине мириши и даје
благодат сваке године, свима који му долазе.
Слава, глас и подобан, тај исти.
Похвалимо сви православно Свету Тројицу: Оца и Сина и Духа
Пресветог, као Бога Свемогућега.
И сада:
На висини сабори ангела певају, Богородице Дјево, са нама на
земљи и са страдалницима, о Рођеноме из тебе, Пречиста.
Тропар, глас 4.
Крст свети који ти се јавио са небеса, свима си проповедао,
просветивши светло народе, Владимире славни, украсивши се, обливен
крвљу твојом, удостојио си се почасти Небеских, предстојећи Светој
Тројици: зато је са слободом моли да нас спасе.
Слава и сада: празника
На великој вечерњи
На Господи воззвах.., стихире на 6, глас 4.
Подобан: Јако добља..
Као плодна воћка, духовно си одгајен у винограду страдања,
светитељу, и доносио си као свете плодове изворе исцелења, јер из
твога светог кивота сви захватамо здравље својим телима, Јоване,
украсе страдалника, зато тебе славимо као молитвеника за душе наше.
Тебе је Господ заволео, јер си и ти њега изнад свега волео; ти си
телесне прохтеве омрзнуо, а за Христом следовао, и крст си мучениче
радосно на раме узео, и у сурову смрт си пошао, зато блажени, хвалимо
у псалмима и песмама твоје свето страдање.
Као добар војник си војевао за Цара небеских сила, и сам си
својевољно Владимире приклонио свој врат под мач, али си сједињен
са саборем мученика, блажени, и удостојио се да примиш венце победе,
зато се сада моли са њима за нас, чудотворче.
Од Словена си потекао, Јоване блажени, као ружа мирисна, и
мирисом си Богу угодио, постом, молитвама и стајањем на бдењима;
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молитве си узносио од чистог срца Господу, зато хвалимо твоја
јунаштва.
Штитом вере те је Господ заштитио, и моћним те је Јоване славни
учинио; војевао си против злобних противника, и мачем твога трпљења
си њине замке уништио, и венцем победе се знаменити чудотворче
овенчао.
Своју владарску одежду си, светитељу, заиста својом мученичком
крвљу украсио, и њоме обасјан си маглу јереси разагнао, а народ свој
си просветио, и благодаћу Божије догмате објаснио, да православно
верују у Тројицу, Једно Биће али у Три Лица неразделно постојеће.
Слава, глас тај исти (4.)
Заблистао си славни као звезда јутарња на земљи западној, јер си
свето и праведно Јоване блажени владао; крст Господа твога си на раме
узео и као његов друг искрени си за Христом следовао; зато те
светитељу молимо, да се молиш за душе наше.
И сада, богородичан (догматик):
О теби је Богородице богоотац и пророк Давид у песми предсказао
и о узвишености твога Створитеља је рекао: «стаде царица десно од
тебе», и тебе је као Матер и заступницу Живота објавио, јер Бог је
хтео да без оца из тебе као човек постане, да опет обнови онога по
лику његовом, пропалог стастима и да нађе овцу забуделу и у гори
залуталу, да је узме на раме и Оцу принесе и по својој вољи састави
са небеским силама и да спасе свет, Христос који има велику и богату
милост.
Вход, прокимен дана и паримеји
1.Читање из пророштва Исаијиних (Глава 43, 9-12)
Тако говори Господ: Сви народи сабраше се заједно и сабраће се
кнезови њихови. Ко ће јевити ово међу њима? Или оно што је од
почетка, ко ће вам учинити да чујете? Нека доведу сведоке своје, и нека
се оправдају, и да чују, и нека кажу истину. Бићете ми сведоци, и Ја сам
сведок, говори Господ Бог, и Слугу којег изабрах, да познате и
поверујете ми, и разумете, да Ја јесам. Пре Мене не беше другог бога,
и после Мене неће бити. Ја сам Бог, и нема другог осим Мене,
спасавајућег. Ја објавих и спасох, понизих, и не беће међу вама туђега
бога. Ви сте ми сведоци, и Ја сам Господ Бог. Од почетка Ја јесам, и
нема ко ће се из руке моје избавити. Учинићу, и ко ће то отклонити?
Тако говори Господ Бог, Који вас избавља, Свети израиљев.
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2. Читање из Премудрости Соломонових (Гл. 3,1-9)
Праведних су душе у руци Господњој, и неће их се дотаћи мука.
Сматрани бише у очима безумних да су умрли, и сматраше се се за
злобу излазак нјихов, и одлазак од нас сакрушење, а они су у миру. Јер
пред лице људским ако и муке добију, нада је њихова испуњена
бесмртношћу. И будући мало кажњени, великим ће добрима бити
награђени. Јер их Бог опроба, и нађе их достојнима Себе. Као злато у
пећи испроба их, и као жртву свепалницу прими их. и у време посете
њиихове засијаће, и као искре из стабла потећи ће. судиће незнабожним
народима, и овладаће људима, и зацариће се Господ у њима до века.
који се надају на Њега разумеће истину, и верни у љубави остаће Њему.
Јер је благодат и милост на преподобнима Његовим, и посета Његова
у изабранима Његовим.
3. Читање из Премудрости Соломонових (Гл.5,1-2 и 6,1-3)
Праведни ће до века живети, и у Господа је плата њихова, и
старање њихово у Вишњега. Тога ради добиће царство благољепија, и
венац лепоте из руке Господње; јер ће их десницом покрити, и
мишицом Својом заштитити их. Узеће за свеоружије ревност Своју, и
наоружаће твар за освету непријатељима. обући ће се у оклоп правде,
и ставиће као шлем – суд нелицемеран. Узеће за штит непобедиви –
светост; пооштриће гњев изненадни за мач. Бориће се заједно са њиме
свет на безумнике: полетеће праволучне стреле муњевите, и као из
благокруглог лука, из облака, полетеће на циљ полетеће, од каменометног гњева, тешки ће падати град. Узнегодоваће на њих вода морска,
реке ће их потопити нагло. стаће им насупрот ветар силан, и као вихор
развејаће их; и опустошиће сву земљу безакоње, и злодејство ће
преврнути престоле моћних. Слушајте зато, цареви и разумите; научите
се, судије крајева земље; почујте који владате мноштвом, и који се
гордите због маса незнабожних народа. Јер вам је дата Господа власт,
и моћ од Вишњега.
На литији
Стихире глас 4.
Постао си ученик, следбеник, проповедник и исповедник јединосушне Тројице, и због те вере си прогоњен; и смрт од мача си Јоване
блажени претрпео, али си јеретичке хуле победио, и венцем мученика
се украсио, од Христа Бога, зато имаш смелост да га молиш, да се
избаве из невоља сви, који славе спомен твој.
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Глас 2.
Дођите верни да прославимо страдалника Христовог: Јована
славнога, као доброг војника, који се храбро за праву веру подвизавао;
царевима и мучитељима је силу поразио, и зато има смелост код Бога,
да га непрестано моли за спасење душа наших.
По своме називу си имењак са благодати, што си и делима
потврдио; имао си девствену чистоту, зато те је Христос усвојио
благовољењем Оца и садејством Духа Светога; кроз муке и патње си
светлије од сунчаних зрака заблистао, зато си као чиста и непорочна
жртва на небеску трпезу себе принео; са девственима и мученицима се
радујеш у све векове, па са њима моли Јоване свехвални Христа, да нам
подари мир и велику милост.
Слава, глас 6.
Дођите сви верни данас да похвалимо чуднога Јована, јер је он
земно царство оставио, и све овдашње је као ништвано сматрао, а
оружијем крста се опремио, и за Христом следовао, и вечно царство
небеско је достојно примио, као верни слуга Бога Сведржитеља; зато те
светитељу молимо: похитај и избави нас од сваке невоље и опасности,
и будућег страшнога суда, твојим молитвама ка Господу.
И сада, богородичан или празника.
На стиховње стихире, глас 6.
Подобан: Все отложше..
Народ се дивио гледајући превелико чудо: како ти мртав уседе
славни Владимире на мазгу носећи у рукама твоју свету одсечену главу,
коју си донео у храм Господњи молитвено, а твоју душу си предао,
блажени, Цару свих; он је њу примио и са саборем ангела сјединио, и
са свима светима, да благујеш у Светлости вечно незалазној,
Трисунчаног светла.
Стих: Праведник ће као палма процветати, и као кедар на Либану ће
се увећати. (Пс.91,13)
Постао си као друго сунце међу кнежевима, кнеже и страдалниче
Владимире, на своду божанске вере, јер дајеш светлост благодатну
свима који усрдно притичу под твоје окриље; Тебе је Господ прославио
чудесима и за живота и по смрти, и учинио те исцелитељем, јер сваког
ко призива име твоје чујеш га, и твојим светим молитвама дарујеш
сваком шта ко иште.
242

DAN 22.
Стих: Обрадоваће се праведник Господу, и уздаће се у њега. (Пс.63,11)
Дођите народе да се поклонимо у дому Господњем, где је
положено свето тело овог блаженог, и са запаљеним свећама у песмама
га замолимо: светитељу похитај, и све у невољама заступај, и утишај
буру и валове несрећа, да твој свети кивот прославимо, о, Јоване
блажени, молитвениче за душе наше.
Слава, глас 6.
Страдалниче непобедиве душе, побожни кнеже, славо Словена и
целог Илирика, украсе Мизије, и штите и одбрано Албаније, твојим
чудесима укроћујеш навале свирепих неверника; Ако нас ти не би
штитио, ко би поред толике њине свирепости опстао, које због наших
греха подносимо? Зато као усрдни заступник похитај твојим молитвама,
блажени Јоване, и избави нас од садашње невоље, јер ти имаш смелост
код Христа Бога, који те је прославио.
И сада, празника.
Тропар, глас 4.
Крст свети који ти се јавио са небеса, свима си проповедао,
просветивши светло народе, Владимире славни, украсивши се, обливен
крвљу твојом, удостојио си се почасти Небеских, предстојећи Светој
Тројици: зато је са слободом моли да нас спасе.
На јутрењи
После 1. стихословија сједален, глас 1.
Подобан: Гроб твој спасе..
Од рода србског си поникао, дивни, и постао чисти сасуд Духа
Светога; похвало мученика, светитељу овенчани, измоли од твога
Владике, да просвети душе свих који ти певају, Јоване блажени.
Слава, то исто
И сада, празника
После 2. стихословија сједален, глас 8.
Подобан: Премудрости слово..
Крст Господа твога си свето заволео, зато те је венцем мученика
украсио, владару увек слављени, угодниче Цара небеског, код њега си
смелост стекао, зато моли Христа Бога непрестано, Јоване свечасни, да
подари опроштај грехова, свима који са љубављу славе твој празник.
243

MINEJ MAJ
Слава, то исто.
И сада, богородичан.
После Полијелеја
Сједален, глас 8.
Подобан, тај исти.
Све си земно оставио, јер си царство небеско заволео, и за
Христом си следовао, заједничаре са мученицима, ти си страсти
телесене умртвио, и крст на своје раме узео, страдалниче блажени;
Силом крста и благодаћу, исцељујеш болести неизлечиве; зато моли
Христа Бога свечасни Јоване, да подари опроштај грехова, свима који
са љубављу славе спомен твој.
Слава, то исто
И сада, богородичан: Благодарственоје ти пјеније..
Прокимен, глас 4. Праведник ће као палма процветати, и као кедар на
Либану ће се увећати. (Пс.91,13)
Стих: Засађени у двору Господњем цветају у дворима Бога нашега.
(Пс.91,14)
Еванђеље по Луки, зачало 63.
После Еванђеља
Стихира, глас 2.
Блажени Јоване, славо мученика, и похвало царевима, на Крститеља си се угледао, славни светитељу, јер су сродници твоје супруге из
зависти теби главу посекли, и њу си у своје руке узео и отишао, а као
ризницу си небеско царство нашао; зато сада моли Господа за све који
те са љубављу славе.
Канон празника, или канон Богородице, глас 8. Многими содержим..
(на крају Часослова)
Затим канона светог Владимира. Његов акростих је: Певам о
праведном владару Владимиру. Глас 4.
Песма 1.
Ирмос: Морја чермнују пучину..
Крсним знаком Мојсејевим рукама, прешао је у давнини
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Израиљ пучину Црвеног Мора, пешке и неовлажених ногу, и
Амаликову силу је на исти начин у пустињи победио.
Прославимо окупљени данас у песмама Јована, светог страдалника,
јер је чисто Христу послужио, као његов искрени друг.
Све твоје врлине је Бог прозрео, па и оне које си тајно чинио,
богомудри страдалниче, и зато те је у сабор праведника уврстио,
славни светитељу.
Палате земне си се одрекао, и рану мученичку си свети Владимире
претрпео, зато те слуге твоје хвалимо као изузетног.
Богородичан: Молитве и молења ти сада приносимо: подари нам са
висине добра твоје милости, јер те као слуге твоје умољавамо, Мати
богоблажена.
Други канон, глас 6.
Песма 1.
Ирмос: Јако по суху пјешешествовав..
Као по сувом пешачио је Израиљ по бездану босоног, и видео
свога прогонитеља фараона како се утапа, зато је победничку
песму Богу певао и кликтао.
Ко може испричати дарове чудеса, која је Христос теби подарио,
страдалниче Христов, славни Јоване? Зато блисташ као светило,
мучениче дични.
Сва твоја нада и жеља је била у Богу, светитељу блажени, зато за
времено и трулежно ниси марио, и зато си венац из руке Господа
примио.
Сада је у небеске станове твоју душу, храбри страдалниче, Христос
примио, и у небеску је ризницу положио, да тамо боравиш вечно.
Богородичан: Пресвета Божија Невесто, необориви бедеме хришћана,
све који ти сложно певају, увек избављај од свих зала и великих
грехова, Богородитељко Пречиста.
Катавасија: по Уставу.
Песма 3.
Ирмос: Веселитсја о тебје..
Због тебе се Христе црква твоја радује и кличе: ти си моја
снага Господе, и уточиште и поуздање.
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Све који са вером ка твоме храму хитају, исцељујеш од болести и
невоља, и сваке патње, светитељу мудри.
Праведно и побожно си владао на земљи, пун божанске светлости,
у којој сада заувек радосно благујеш.
Сажитељ си светима на небу, зато моли Христа, да нам подари
опроштај грехова и избављење од искушења.
Богородичан: Видећи народ богате дарове твојих чудеса, Мати Божија
и Богоневесто, зато те сви прослављају.
Ини.
Ирмос: Њест свјат јакоже ти Господи..
Нема светог као што си ти Господе Боже мој, подигни снагу
твојих верних Благи, и утврди нас на камену вере у тебе.
На непомичном камену Христових заповести утврђен си био, и
никада поколебан душом, зато си убројан у сабор мученика, дични
светитељу.
Само си жудњу за Христом у срцу своме носио, када си из места
у место гоњен био, и тако си страдални Јоване, храбро све претрпео, и
зато се прославио.
Сада веселиш верне у граду Драчу, где лежи твоје свето тело,
блажени, и тамо свима исцељује болести.
Богородичан: Ти си као мост, Пречиста Богородице Дјево, јер водиш
верне ка стази небеској, а они Пречиста, увек хвале твој Пород.
Сједален, глас 1.
Подобан: Гроб твој..
Заблистао нам је спомен овог праведника, и као сунце на земљи
шири зраке на све стране, па све православне позива да му скрушено
кличу: о, краљу и славо владара, тебе са вером прослав-љамо. (два пута)
Слава и сада, богородичан:
Творца свих и Сина твога и Створитеља, ти си Нај-непорочнија и
Пречиста Светим Духом у телу своме зачела, и неизмењена га родила;
зато њега славимо, а тебе хвалимо, јер си палата Цара славе и целом
свету уточиште.
Песма 4.
Ирмос: Вознесена тја видје..
Када те је видела црква на крсту подигнутог, и да сунце стаде
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у току своме, тада ти је достојно кликтала: слава сили твојој
Господе.
Све у теби је светитељу блажени, Бог унаред прозрео, и када си се
у тајни њему молио, Јоване богомудри, зато те је Христос као човекољубив прославио, и са свима светима те убројао.
Сада тебе славимо богомудри и славни Јоване, јер си Христу послужио, а сроднике, власт и славу времену си, мучениче, као ништавно
сматрао.
Песмама сви сложно тебе хвалимо, јер си у пристаниште небеско
доспео, благодаћу крста као пуним једрима, мучениче са радости
имењаче.
Богородичан: Пречиста Мати, Дјево Богородитељко, тебе сви нараштаји људи хвалимо, јер се тобом спасосмо, и тебе молимо: избави нас
од невоља, твојим молитвама.
Ини.
Ирмос: Христос моја сила..
Христос је моја сила Бог и Господ, тако света Црква побожно пева
и кличе, јасно учећи и Господа празнујући.
Сада твој свети кивот у којем лежи твоје свето тело, блажени,
мириши угодно, и излива исцелења свима који те славе.
Твој храм си утврдио славни страдалниче, у којем сада твој свети
кивот излива исцелења, Јоване прослављени.
Богородичан: Процвала си Најнепорочнија Творца свих, као Животодавца, који својом руком држи цео свет, и мудрошћу и разумом је
небеса утврдио.
Песма 5.
Ирмос: Ти Господи мој свјет в мир..
Ти си, Господе мој, као светлост у свет дошао, ти си света
Светлости из мрачног незнања обратио све, који ти са вером
певају.
Богомудри Јоване свеблажени, теби је Христос подарио победу и
силу са висине, против твојих противника.
О блажени светитељу, једнаки са страдалницима, и славо праведника, ти си заступник непобедиви нама који те хвалимо.
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Видели су верни дарове чудеса твојих, Владимире свети, да се из
твога светог кивота изливају исцелења.
Богородичан: О, Владичице и Богомати Пречиста, погледај сада на нас
недостојне, који ти са вером и љубављу певамо.
Ини.
Ирмос: Божијим свјетом твојим блаже..
Твојом божанском светлошћу обасјај нам душе Благи, јер те од
јутра са љубављу молимо, да те познамо Речи Божија као
истинитог Бога, који нас из мрака греховног призива.
Обузет светом жељом, за вечне награде, ти си муке претрпео, и из
места у место си прогањан, и у посту и бдењима се подвизавао.
Сила Божија ти је помогла, па си све навале демонске сматрао
ништавне, у срцу своме блажени Јоване.
Крст Христов си у своје руке узео, и тако се у божанска насеља
узнео.
Свима који славе твој свети и часни спомен страдалниче, помажи
увек, и избави их од душегубних греха, и ка Богу их приведи твојим
заступањем.
Богородичан: За нас грешне који те призивамо, блага Господарице
целог света, моли Сина твога и Бога, да нас избави од невоља и
тешкоћа.
Песма 6.
Ирмос: Пожру ти со гласом..
Црква ти Господе приноси као жртву песме похвале и пева ти,
јер је од демонске крви очишћена, крвљу изливеном из ребара
твојих, по твојој милости.
Са висине ти је Христос венац подарио, о, Јоване блажени, због
твојих молитвених бдења, која си благодатни, у тајни пред Богом
чинио.
Теби је Јоване богомудри, Бог свију победу подарио, зато и ми
захватамо исцелења од твојих светих моштију.
Палату времену си напустио, светитељу славни, и греха тамошњег
и беседе женске, јер ти је због жудње за крстом глава посечена.
Богородичан: Једина си на реч Бога-Реч родила, који од сваког безумља
људе избавља, и чини их заједничарима свога горњег царства.
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Ини.
Ирмос: Житејскоје море..
Гледајући море живота узбуркано буром искушења, тихом
пристаништу твоме притекох Многомилостиви и вапијем ти:
избави из пропасти живот мој.
Твој душман је хитао да те мачем лиши царства земаљског, али те
је у небески царски плашт оденуо.
Непобедив си остао паљен искушењима демонским, јер си примио
росу од Духа и постао целом свету извор чудеса, светитељу славни.
Када си на страдање, светитељу славни, пошао, у рукама си радосно
крст држао и овако узвикнуо: ти ми буди заштита и помоћ.
Богородичан: Једино си ти родила Творца свега, зато га моли за цео
свет, и оне који са љубављу славе Рођеног из тебе.
Кондак, глас 8.
Подобан: Возбранној војеводје..
Као непроцењива ризница и извор који људима недуге лечи и нама
се подаде тело твоје свештено, које болестима разним даје исцељење
и благодат Божанску онима који му прилазе, да ти кличу: радуј се,
кнеже Владимире!
Икос:
Са висине небеске ти је власт владарска подарена, дивни Јоване, а
ти си попут бестелесних по Илирику веру проповедао, и све си
просветио, зато ти са љубављу овако кличемо: Радуј се славо верних
кнежева, радуј се украсе страдалника; Радуј се јер си замке вражије
раскинуо, радуј се јер си догмате вере Христове утврдио; Радуј се
узвишни међу побожним кнежевима, радуј се дубино смирења над
небескима; Радуј се јер си стекао ревност Претече, радуј се јер у
твојим рукама држиш поверени народ; Радуј се звездо која све крајеве
света обасјава, радуј се изворе Божијег праштања; Радуј се јер си
обману угасио, радуј се јер си веру утврдио, радуј се кнеже Владимире.
Песма 7.
Ирмос: В пешчи отроци..
У пећи персијској Аврамова деца, побожном љубављу више
него ли пламеном запаљени беху, и овако кликтаху: нека си
благословен у храму славе твоје Господе.
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Сада те је Христос у небеско царство уселио, јер си му блажени,
побожно послужио и верно кликтао: благословен си Боже отаца наших.
Завладао си целом земљом Илирском, и владајући у њој ти си
кликтао: благословен си Боже отаца наших.
Са небеске висине те је Владимире Господ прославио, а ми са
љубављу твој спомен славимо и са тобом кличемо: благосло-вен си
Боже отаца наших.
Богородичан: Певамо о теби Владичице, јер си у наручју носила
Творца свега, зато си благословена међу женама, Најнепорочнија
Увекдјево.
Ини.
Ирмос: Росодатељнују пешч..
Росоносном је учинио ангел пећ преподобним дечацима, а
Халдејце је спалила наредба Божија, и нагнала мучитеља да поји:
Благословен си Боже отаца наших.
Постао си Албанији звезда увек светла, јер тамо лежи твоје свето
тело, и чини предивна чудеса, светитељу блажени, на просветлење свих
који те побожно славе.
Сва је земља просветљена твојим страдањем, светитељу блажени,
и блиста од благодати из ње, свима који ти сложно кличу и Христу
певају: благословен је Бог отаца наших.
Испуњени радошћу и весељем, твој свети и празнични спомен
Владимире служимо, а Христу кличемо: благословен је Бог отаца
наших.
Богородичан: Господа којега си родила Дјево Пречиста, моли да
избави сав род човеков од клетве, најнепорочнија Владичице.
Песма 8.
Ирмос: Руцје распростер Даниил..
Данило је руке своје раширио, и у јами чељусти лавова
затворио, силу огња је угасио, а врлином се опасао, и са побожном
и умилном децом певао: благословите сва дела господња Господа.
За Христовим крстом си жудео, славни, и зато си примио благодат
да исцељујеш све, који ти са искреном вером притичу и кличу: појте
Господу сва његова дела.
Бог је спознао сва твоја дела, и зато ти је сада подарио узвишена
чудеса, а ми њему певамо: појте Господу сва његова дела.
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Твој спомен богомудри светитељу, сви верни у песмама славимо, и
о твоме светом уснућу певамо, а Рођеноме из Дјеве кличемо: појте
Господу сва његова дела.
Не презри нас који тебе, богомудри, хвалимо, и твоме храму
притичемо, него нас научи да певамо: појте Господу сва његова дела и
величајте га у све векове.
Богородичан: Невесто неневесна, Господарице Пречиста, мати без
човека, тебе славословимо, Пресвета, и кличемо: појте Господу сва
његова дела.
Ини.
Ирмос: Из пламене росу источил јеси..
Из пламена си преподобнима росу излио, и жртву праведнога си
водом запалио, и све чиниш Христе само ако хоћеш, зато те
величамо у све векове.
Сада се празнично радује град Драча, јер је стекао тебе као
заступника и избавитеља, мучениче, а ти си као ново сунце заблистао,
и све који ти певају обасјао.
Много напаћени од неиздрживих зала, народ твој верни те прославља, јер га твојим молитвама ка Богу увек избављаш, зато пева
Христу у векове.
Избави од сваке невоље слуге твоје, Христов мучениче, који славе
твој спомен, и са вером хвале Христа у све векове.
Богородичан: О, Пресвета Дјево Богородице, тебе сви славимо као
родитељку Творца свих, да би се избавили од искушења и невоља.
Песма 9.
Ирмос: Камен нерукосјечниј..
Као угаони камен несечен руком, тако се Христос од тебе
Дјево, као од несечене горе одсекао, да сједини раздвојене природе,
зато се веселимо и тебе Богородице величамо.
Прими блажени молитве од свих који ти са љубављу поје, и подари
твоју доброту слугама твојим.
Јоване побожни владаре, измоли од Христа Бога, нама који ти са
вером притичемо, опроштај грехова.
Владика свих је теби дао победу са небеске висине, свети страдалниче, а ти не престај да се молиш за нас.
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Као други цар Константин, видео си крст Господњи, светитељу
блажени, и њиме вођен дошао си на место, где сада који притичу
примају исцелења.
За веру си пострадао из љубави према Цару свих, и заблистао си у
свету зрацима исцелења, а таму обмане си одагнао, украшен православљем.
Богородичан: Избави нас Богородитељко од навале невоља, и учини
нас достојнима небеског блаженства, јер те величамо.
Ини.
Ирмос: Бога человјеком не возможно..
Људима је немогуће Бога видети, јер на њега несму ни
ангелски чинови гледати, а тобом се Свечиста јавио људима Реч
оваплоћена, њега величамо а тебе блаженом зовемо.
Као добро пристаниште те је стекао град Драча, Јоване блажени,
и сада те Богу приводи као заступника који се за њега моли, и за све
нас.
Земља је примила твоју крв страдалниче као некада Авељеву, и
вапије: убицама дајте одмазду.
Твој сродник је побеснео, и главу твоју свету је преваром посекао,
а ти си њу примио и похитао на место упокојења; а он се распао као
лажљиви Јуда.
Богородичан: Твој Син је Дјево мудро човека створио, а када је човек
пропао, кроз тебе га је Свеопевана обновио, и божанском светлости је
све испунио, да тебе Богородице увек славимо.
Светилен
Подобан: Жени услишите..
Христос те је прославио чудесима, као свога слугу Јоване
Владимире, зато га моли да подари опроштај грехова, свима који
песмом славе твој свети спомен.
Богородичан:
Најчистија Маријо, златна кадионицо, станиште несместивог
Божанства, у којем је Отац решио да се Син усели, и Дух Свети те је
Служитељко осенио, и као Богородицу показао.
На хвалитним, стихире глас 8.
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Подобан: О, преславнаго..
Дођите сви и окупите се, у светом храму трипут блаженог Јована,
и прославимо Господа, који је њему подарио благодат, да излива дарове
исцелења; о, блажени, сада међу ангелима, моли Христа Бога, да спасе
душе наше.
Јоване мучениче славни, ти си усрдно крст Христов на рамена
узео, и својим трпљењем си за њиме похитао, и њиме си, светитељу,
потоке страсти исушио, а тело своје си на жртву предао, зато ти је
глава овенчана, кнеже много даровити.
Страдањем си се на страдања Христова угледао, и од њега си,
Владимире страдалниче, силу чудеса примио, и спасаваш све који ти
притичу, од невоља и искушења; и пред њиме стојиш са смелошћу у
слави бесконачној.
Мачем ти је глава посечена, и из овог живота си у живот вечни
прешао, и из смрти у бесмртност, из трулежи у нетрулежност, јер ниси
природну смрт очекивао, него си својевољно умрети изволео. О, колики
је твој подвиг мучениче славни, којима си се радосно у сабор
страдалника убројао.
Слава, глас 3.
Овај свет и живот времени си оставио, јер си за часним крстом
жудео, као крилати орао си се у горње царство уздигао, Јоване
свехвални, зато и ми дарове до твојих моштију примамо, јер се миром
који изливаш дивни страдалниче Христов помазује-мо, и од болести се
лечимо, а ти се на небесима радујеш са ангелима, зато нам измоли од
Христа Бога опроштај грехова и велику милост.
И сада, празника или богородичан:
Владичице и заступнице свих који те моле, тобом се храбримо и тобом
се хвалимо и у тебе је сво наше уздање, а ти моли Рођенога из тебе,
за непотребне слуге твоје.
Велико славословље и отпуст.
На литургији
Блажена оба канона
Прокимен, глас 4. Обрадоваће се праведник Господу, и уздаће се у
њега. (Пс.63,11)
Стих: Праведник ће као палма процветати, и као кедар на Либану ће
се увећати. (Пс.91,13)
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Апостол: Дела апостолска, зачало 24.
Алилуја, глас 4. Часна је пред Господем смрт, преподобних његових.
(Пс.115,6)
Стих: Шта ћу узвратити Господу за све што ми је дао? (Пс.115,3)
Еванђеље по Јовану, зачало 52.
Причастен: У вечни спомен биће праведник, жалосне се вести неће
бојати. (Пс.111,5-6)
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Месец мај 23. дан
Спомен преподобног оца нашег и исповедника Михаила,
епископа у Синаду
На Господи воззвах.., стихире преподобном Михаилу, глас 8.
Подобан: О, преславнаго чудесе..
Оче Михаило, богонадахнути изворе добара, крајње жеље су ти
испуњене, јер истинско блаженство које старно свако биће жели
видети, ти си блажени тога удостојен. О, дивне ли твоје лепоте славни!
Јер сада радосно стојиш пред Христом, као светитељ светли.
Оче Михаило, богоугодни, у одежду свештеника си одевен и тако
похитао на мученичко суђење; Христу си приведен и двоструким
венцем светитељу украшен, па гледаш свете небеске чинове; О,
неизрециве ли твоје радости премудри! Заиста си удостојен си јединства
са Христом, оче богоблажени.
Оче Михаило богомудри, огањ твојих искушења је орошен са
висине, и Богом угашен, а ти си прошао неповређен; ти си блажени
свештеномучениче, радосно и светло убројан међу старе јерархе. О,
неизрецивог ли твога и светлог стана! У њега је сада тебе Христос
уселио, као часног јерарха.
Стихире Богородици; глас и подобан тај исти.
Радуј се душама просветлење, грешнима опроштење, а немарних
исправљање; Радуј се утехо и радости, и помоћнице тужнима; Радуј се
блага, немоћних душа исцелење; Радуј се наша помиритељко са Богом
и затупнице, јер ти си Пречиста светија и од свих серафима.
Тело је од твоје крви примио превечни Бог, и тебе је Пречиста
учинио људима заступницом, зато избављај слуге твоје од сваке беде и
невоље, и замки злога противника, а удостоји заједнице са изабранима,
све који ти се клањају и славе те.
Спаси ме Владичице Пречиста, јер си неизрециво родила Спаса и
Христа, тебе смо једину стекли заступницу и необориви бедем, и
покровитељку и радовање, а ти си мојој души божанско утешење, зато
ме избави од неуспаваног црва и огња вечнога, Мати Христа Бога.
Слава и сада, празника или богородичан:
Спаси ме од невоља, и избави од душегубних стрела, против мене
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невидивог противника, да те величам радосном песмом Пречиста, и
славим море твога човекољубља, и буди ми моћно и непобедиво
оружије против њега, Мати Христа Бога.
Крстобогородичан:
Гледајући тебе на крст прикованога Исусе и како си својевољно
страдање примио, Дјева и Мати твоја Владико нарицаше: јао мени
Чедо слатко, како неправедно трпиш ране, лекару који си немоћ
човечанства исцелио и милосрђем твојим све од пропасти избавио?
На јутрењи
Канон, глас 2.
Песма 1.
Ирмос: Во глубиње постла иногда..
Као што је у давнини сву, веома наоружану фараонову војну
силу, послао у дубину, тако је оваплоћени Бог-Реч истребио зло
греха целог света, најславнији Господ се славно прославио.
Заблистао си оче светлошћу неизрецивог уздржања, и постао си
јерарх Божији, дивни Мухаило, примио си царско свештенство, и
напасао си блажени цркву Христову.
Певајући светим устима, ти си блажени Михаило, свима православну и богојављену науку објавио, а хуле јеретичке си изобличио, и
бранитељ праве вере си постао.
Постао си блажени оче сасуд божанских дарова, и свима вернима
си откривено предао, Михаило свехвални, јер си богоугодан живот
стекао, и правдом се као одеждом оденуо.
Свето поштовање светих икона Христа и Божије Матере си,
Михаило преосвештени, сачувао, а хулна безумља јеретика си оборио,
и речима и својим страдањем их победио.
Богородичан: Из твога тела Пречиста и Пресвета, заблистало нам је
Сунце, и сјајем божанских дела нас обасјало, и одагнао је сваку мрачну
демонску смутњу, најславнији Господ, јер се славно прославио.
Песма 3.
Ирмос: На камени мја вјери утвердив..
Утврдио си ме на камену вере, и охрабрио си моја уста да
говоре против мојих непријатеља, и развеселио си мој дух да пева:
нема светог као што си ти Боже наш, и нема никог праведнијег
од тебе.
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Пролазним си стицао, богоречити оче, што је непролазно и остаје
у векове, разликова си то у животу кличући: нема светог као Бог наш,
ни праведнијег од тебе Господе.
У твоја уста се излила божанска благодат, и отворивши уста твоја
примио си дарове Премудриости, па си кликтао: нема светог као Бог
наш, ни праведнијег од тебе Господе.
Уздржањем си своје страсти покорио, и просветлио разум твој
боговиђењима, и постао си делатан кличући: нема светог као Бог наш,
ни праведнијег од тебе Господе.
Богородичан: Опевајмо побожно Марију Пречисту Богородицу, као
заступницу спасења, и кличимо: нема непорочне као што си ти,
Свенепорочна, и нема чистије од тебе Владичице.
Сједален, глас 1.
Подобан: Гроб твој спасе..
Освештао си себе својим савршеним животом, и постао свештеника
Бога вишњега, од њега укрепљен си свуда јеретичка уста затварао, која
су против иконе Христа зинула, али си зато оче прогнан живот окончао.
Слава и сада празника или Богородичан:
Безневесна и чиста Богородице Дјево, само си ти заступница и
покровитељка вернима, зато млада Дјево избави од невоља, туге и
неприлика, све који имају наду у тебе и спаси душе наше божанским
молитвама твојим.
Крстобогородичан:
Гледајући тебе Христе свенепорочна Мати мртвога на крсту
распетога, јаукаше: Сине мој сабеспочетни Оцу и Духу, какав ли је ово
твој неизрециви домострој, којим си спасао дело твојим пречистих
руку, Милосрдни?
Песма 4.
Ирмос: Пришел јеси от Дјеви не ходатај..
Дошао си из Дјеве, ни као посредник ни као ангел, него си се
лично оваплотио Господе, и спасао си потпуно мене човека; зато ти
кличем: Слава сили твојој Господе.
Желећи венце славе, угађања телу си напустио, изузетни свештенослужитељу, и сав твој живот си као мирисну жртву Богу принео.
Неки су хроми постали, јер су са праве стазе скренули и јаму
257

MINEJ MAJ
јереси упали, па су тако постали од Бога отуђени, а ти си њих
изобличио, а Христову икону си, блажени оче, поштовао.
За своја страдања си примио богату награду, Михаило свечасни, јер
се сада са небеским силама веселиш, и радује се са ангелима, оче
дични.
Твој језик је постао писаљка Духа Светог, Михаило преславни, јер
си поучен промислом Сведржитеља, да опишеш оваплоћење Бога-Речи,
оче свехвални.
Блистао си свештеном и светом одеждом твога чина, а исповедањем праве вере се украсио, и тако си, оче свечасни, за углед и
ангелима и људима постао.
Богородичан: Управи живот мој Богородице, на божанске заповести
оваплоћенога из тебе Бога-Речи, и упути ме ка светлости, Дјево и Мати
Маријо, Богневесто.
Песма 5.
Ирмос: Просвешченије во тмје лежашчих..
Ти си светлост свима који у тами бораве, ти си Христе Спасе
мој, спасење очајнима, ка теби се од раног јутра обраћам као Цару
свега света: просветли ме сјајем твојим, јер за другога бога сем за
тебе не знам.
Из младости си светојављени себе Богу-Речи предао, и света жртва
за њега постао, украшен делима и виђењима, ти си плод премудрости
себи сабрао, и богоугодан пастир, Михаило, постао.
Реч Божија се у тебе богато уселила, богомудри, па си излио реке
науке, којима се напајамо и радујемо, оче блажени, а тебе имамо као
заступника, зато учини милостивим Христа према нама.
Онај Који је божанском силом све украсио, и тебе је, богојављени,
тајном свештенства као миром помазао, твоју светост предзнајући, и
постао си Божији свештеник, оче премудри.
Богородичан: Једнак са нама је у свему постао, Онај Који се у тебе
Богомати уселио, а превечно је из Оца заблистао, и родио се из тебе
Свенепорочна, уједно и Човек и свесилни Бог.
Песма 6.
Ирмос: В бездње грјеховњеј ваљајасја..
У бездану греха ваљајући се, ја призивам неиспитиви бездан
твоје милости: изведи ме Боже из пропасти.
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У одежду спасења одевен и божанског весеља, оче прехвални,
достојно си примио венац исповедника од Бога.
Претрпео си, светитељу, горчину заточења, али си и доспео на
бескрајну ширину раја, и радујеш се, оче блажени, са мученицима.
Као ученик Христа Бога, на његова страдања си се угледао, и беде си
храбро поднео за његову цркву, оче богонадахнути.
Богородичан: Духом су научени сви пророци о неизрециво Рођеном из
тебе Пречиста, и то су духовно описали и свима прорекли у будућности.
Кондак, глас 8.
Ирмос: Јако начатки..
Као свеславни архијереј и страдалац због побожности, претње
демонске се ниси бојао, јеретичко богоборство си победио, слободним
гласом си велегласно клицао: поклањам се Икони Христовој и
Пречисте Његове Матере! Због тога те славимо, свети Михаиле.
Песма 7.
Ирмос: Богопротивноје вељеније безаконујушчаго..
По богохулној заповести безаконога мучитеља, подигнут је
високи пламен, али Христос простре на побожне младиће росу
духовну; зато је Он благословен и највише прослављен.
Звероименити није могао издржати божанску беседу твога језика,
свештени Михаило, него је тебе на далеко заточење осудио, али је
посрамљен, када је твоју одлучност, свети проповедниче, видео.
Христов свештени православни сабор је управљан твојом науком,
оче премудри, и тако си свештенослужитељу Михаило постао свирала
у коју је Дух свирао, кличући и величајући Сведржитеља.
Изобличио си, мудри оче, злобом нахрањеног Манента хулно
неверје, а о пречистој икони Христовој, Богоматере и светих, си јасно
проповедао, Михаило преподобни.
Богородипчан: Постала си красан сасуд оваплоћења Речи Божије, Дјево
Свенепорочна, јер из тебе је, по великом милосрђу, примио мене целог
човека, зато је благословен и најславнији.
Песма 8.
Ирмос: В пешч огњенују ко отроком јеврејским..
Бог је у пећ огњену јеврејским младићима сишао, и пламен у
росу претворио, зато му појте сва дела као Господу, и величајте га
у све векове.
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Стојећи на суђењу, богопроповедниче Михаило, ниси се уплашио
претњи безаконика, него си смелим гласом кликтао: прослављам свете
иконе Христа Спаса и свих светитеља.
Одлучно, храбро и смело ухватио си се мудри оче у коштац са
богопротивнима, и постао си победник и на делу и у речима, јављајући
како је богоугодно славити свете иконе Христа Спаса и свих светитеља.
Зано си да на првообраз прелази част дата икони, оче светојављени, и следујући богонадахнутим писмима, учио си да се слави икона
Христова и свих светих.
Богородичан: Реку исцелења нама вернима непрестано изливаш,
Пречиста, из ње изобилно захватамо благодат, и певамо пречисто
Рођеном из тебе, и величамо га у све векове.
Песма 9.
Ирмос: Безначална Родитеља Син Бог и Господ..
Беспочетног Родитеља Син, Бог и Господ, од Дјеве се
оваплотио а нама јавио, да просветли помрачене и сакупи
раздвојене, зато тебе, најопеванију Богородицу величамо.
Блисташ сада неизмерно просветљен, светитељу, јер стојиш пред
великим Светлом, и удостојен си да примиш жељени крај, којем си
трчао и хитао, побожним животом, блажени оче.
Удостојен си да видиш надразумну Светлост, коју ти се оче још на
земљи јавила, зато Христа моли и заступај да се избаве ученици твоји,
који те сада хвале и славе, дични оче.
Уз помоћ Божије благодати, и сјајем твоје мудрости, ти си погасио
намере богоборних, и јер си благодаћу озарен као из извора који си
имао у себи, Михаило дивни, Христов порповедниче свештени.
Богородичан: Као на руну, росу Небеску си у твоје тело примила,
Најнепорочнија, и родила Онога који нам бесмртност дарује; а ми њему
побожно певамо, а о теби, најопеванија Богородице, проповедамо.
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Месец мај 24. дан
Спомен преподобног оца нашег Симеона, са Дивне Горе

На Господи воззвах.., стихире Симеону на 6, глас 8.
Подобан: О, преславнаго чудесе..
Риђењем у врлинама, и виђењима и делима, душом си постао као
стуб, Симеоне благодатни, јер си телесне жеље победио, и у живоносно
умртвљеност си се преподобни оденуо, и постао светило увек светлеће,
које обасјава благодаћу све крајеве света.
Мада још у телу и прахом земним одевен, жудњом за Богом си
постао суграђан ангела, јер си од земних отишао, и на високом стубу
си се оче ка небесима уздизао, и уз Бога си увек био, и духовним
узрастањем блистао.
Тело си уздржањем ослабио, и узносећи се душом ти си се Богу
приближио, и постао Симеоне станиште Духа Светога, и његовом
силом си удостојен да чиниш надприродна чудеса, зато твоја дела
превазилазе и разум и схватања.
Слава, глас 6.
Дични оче, постао си добар изданак пустиње, и нама заступник, у
њој си стекао жељу за небеском висином, и благодати исцелења се
удостојио, из неукрадивих ризница Духа Светога, зато те је Христос
двоструко обогатио, и чудотворцем чудеса учинио, а ти га Симеоне
преподобни, моли за спасење душа наших.
И сада, богородичан или крстобогородичан:
Подобан: Тридневен..
Гледајући свенепорочна Богородице, како на дрвету крста разапет виси
Живот наш, матерински си зајецала и нарицала: Сине мој и Боже мој,
спаси све који ти са љубављу поје.
На стиховње дана
Слава, глас 2. самогласно.
Дело Германово
На високу гору, по изгледу дивну, узишао си, и у свету скинију као
у незалазно место си ушао, делима чудесним, а виђењима си духовни
узлазак показао, и живот твој си обасјао, оковима жељезним украшен
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као златним гривнама; Бога си видео и он је тебе видео, и један са
другим сте говорили, зато га моли свети Симеоне за душе наше.
И сада, богородичан или крстобогородичан
Подобан: Јегда от древа..
Као жар који је унапред видео славни Исаија, оваплотио се из
неискусомужне Матере, и изникао је вољом Родитеља, а родио се да се
својевољно жртвује, као Јагње непорочно да узме грехе целог света,
зато је и Дјева као јагње њега на крсту гледала, тугом каооружијем
рањена.
Тропар, глас 1.
Као житељ пустиње и у телу ангел и чудотворац, показао си се
богоносни оче наш Симеоне. Постом, бдењем и молитвама небеске си
дарове примио, да исцељујеш болести свих који ти са вером долазе.
Слава Ономе који ти је дао снагу, слава Њему који те је овенчао, слава
Њему који кроз тебе дарује свима исцелења.
На јутрењи
Канон преподобног, на 6. Његов акростих је: Дивни Симеоне
певам о твојој благодати. Глас 8.
Песма 1.
Ирмос: Колесницегонитеља фараоња погрузи..
Кочије си фараонове потопио, када си у давнини Мојсејев
жезал чудотворним учинио, и знаком крста си море разделио, а
пешака и бегунца Израиља си спасао, зато је песму Богу певао.
Заиста је твој спомен узрок богословља, оче Симеоне чудотворче,
и блиста нам свима окупљенима, да чистим срцем опевамо твоју величину и твој живот дични оче.
Од гласа и виђења Крститеља, благовештено је твојој часној
матери, и она те је као мирисно и свето станиште Триипостасног
Божанства, оче свеблажени, зачела и родила.
Да ћеш оче, мимо природе постати станиште правде и Божијих
дарова, то је још од твојих повоја предвидео велики Претеча, зато ти
је наредио да одбијаш леву дојку матере, и да увек на десној страни
будеш.
Од почетка си имао чист живот, оче блажени, а од бање препорода
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си добио и духовне дарове, тако се још из младости лепота твоје свете
душе показала светлија од сунца.
Богородичан: Дивно се говори о теби из поколења у поколење, јер си
Бога-Реч у своје тело примила, и остала си чиста, Богородице Маријо,
зато те сви славимо, као нашу заступницу пред Богом.
Песма 3.
Ирмос: Небеснаго круга..
Небескога свода врховни Творче и Господе, и Цркве осниваче,
ти мене утврди у љубави твојој, жељени крају, верних утврђење и
једини Човекољубче.
Од младости си израстао у изузетног подвижника, јер си усрдно
жудео за божанском лепотом, зато те је од рођења прозрео Владика и
посветио те Симеоне оче преславни.
Од младости си стекао мудрост, чудотворче и преподобни оче, и
узрастао си правом вером, и удостојен си лично видети Духа
недостижног, небеским силама окруженог.
Осећања душе си просветио, оче преподобни, страшним виђењима,
дивну душу духовних добара си стекао, а онима који су другачије
мислили, ти си Симеоне живот без саблазни показао.
Право пред тебе је дошао послани ангел, и ангелски ти живот
завештао, и поздравио те је радосно, а ти си се оче дотакао стопа
весника.
Богородичан: У Дјеву си се телесно уселио Господе, и јавио се
људима, како и требаше да те виде, а њу си учинио истинском
Богородицом, и вернима помоћницом, једини Човекољубче.
Сједален, глас 8.
Подобан: Премудрости..
Још пре зачећа си посвећен оче, и дарован си родитељки као
прекрасни плод, јер си требао да постанеш сасуд Духа Божијег; У
његовој сили си узрастао и ранио мноштво злих духова жезлом вере, а
када си са славом отишао, постао си вернима стуб непоколебиви, и
светило пресветло, Симеоне дични, зато моли Христа Бога, да подари
опроштај грехова, свима који са љубављу славе спомен твој. (два пута)
Слава и сада, празника или богородичан:
Упао сам у искушења замршена од видивих и невидивих против263
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ника, и снашла ме је бура безброј мојих грехова, али ка теби као мојем
топлом заступању и заклону и пристаништу доброте притичем
Пречиста, а ти моли усрдно безсемено Оваплоћенога из тебе за све
слуге твоје, који непрестано о теби поје, Богородице Пречиста, и моли
га увек да подари опроштај сагрешења свима, који се са вером клањају
Породу твоме.
Крстобогородичан:
Упао сам у искушења замршена од видивих и невидивих
противника, и снашла ме је бура безброј мојих грехова, али ка теби као
мојем топлом заступању и заклону и пристаништу доброте притичем
Пречиста, а ти моли усрдно безсемено Оваплоћенога из тебе за све
слуге твоје, који непрестано о теби поје, Богородице Пречиста, и моли
га увек да подари опроштај сагрешења свима, који се са вером клањају
Породу твоме.
Песма 4.
Ирмос: Ти моја крјепост Господи..
Т и си моја помоћ Господе, ти си моја сила, ти си мој Бог, ти си
моја радост; ниси оставио недра Очева а нас убоге си посетио, зато
ти са пророком Авакумом кличем: слава сили твојој Човекољубче.
Да си у свету остао неби оче, никако мира имао, али је тебе водила
сила Духа Божијег, и живео си у непроходним пустошима, и без страха
си пролазио међу зверима, и још као дете си прихватио тлесне подвиге.
Као што јелен скаче по горама, тако си и ти оче тражио Божије изворе,
и нашао си их оче Симеоне, и твоју богољубиву душу наситио; отуда
насићен, ти изливаш богословље, увек гледајући лице Христово.
Видео си самог себе очима душе, у белини као на кочији
преподобни оче, уздигнутог, и вођен си као дете стубом светлости, до
светог игумана Јована, који је стајао на стубу још пре твога узлажења
ка њему.
Благодаћу теби даној, вођен си, славни, из силе у свету силу, док
си ишао ка колиби богомудрог Јована, и са њиме у љубави и подвигу,
прошао си борбе духовне и постао као ангел.
Богородичан: Ти си неневесна вернима похвала, ти си заступница и
уточиште хришћана, и бедем и пристаниште њихово, јер ти приносиш
њине молбе Сину твоме, Свенепорочна, и спасаваш од невоља све, који
у тебе са љубављу верују, и као Богородицу те славе.
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Песма 5.
Ирмос: Вскују мја отринул јеси..
Зашто си ме удаљио од лица твога, Светлости незалазна, и
покрила ме је беднога нечувена тама? Ипак ме обрати и управи
путеве моје ка светлости заповести твојих, молим те.
Још као детету пуном побожности и лепоте оче, Господ ти је
дошао, док си на твоме стубу стајао, и славом трпљења те је обасјао,
и као што си га молио, показао ти је како је разапет био.
Твој живот је заблистао зрацима откривења, и њима си био као
светим миром испуњен, и тако си демонске противничке војске
сасекао, страдални Христов угодниче.
Светим виђењима си постао узвишен, свеблажени, због чистоте
срца, а срце ти је било као извор живоносне мудрости, које излива
реке Божије науке, и душе болесних просветљује.
Богородичан: Ти имаш материнску смелост код Сина твога, Пречиста,
зато не презри сродни промисао за нас, молимо те, јер само тебе ми
хришћани приводимо Владици, као милостиво очишћење.
Песма 6.
Ирмос: Молитву пролију ко Господу..
Излићу молитву моју пред Господем, и њему ћу рећи све туге
моје, јер ми се душа испунила зала, а мој живот се аду приближио,
па се молим као Јона: изведи ме из пропасти Боже мој.
Врлинама си био велики попут Мојсеја, дивни оче, и вођен светом
жељом си на високи стуб узишао, и тако узнет Духом си силу Просветитеља примио, и као и Мојсеј се прославио.
Испразнио је демон тоболац својих душегубних стрела против тебе,
махнито те гађајући, али твоју душу није поколебао, јер си на Христовом непомичном камену себе добро утврдио.
Због великог труда и доброг уздржања, дивни оче, теби се јавио
Владика Христос, и жезал силе ти је уручио, и наредио ти да њиме
исцељујеш болести напаћенима.
Богородичан: Маријо, станиште Владике, ти блисташ светлим зрацима
девства, као крин посред трновитог смећа; тебе Благу молим: подари
ми опроштај грехова.
Кондак, глас 2.
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Подобан: Вишњих ишчја..
Желећи небеско земно си оставио и као небо високо стуб си
направио: због тога си заблистао зрацима чудеса, свети Симеоне, и
Господу Христу, Богу свих, непрестано се молиш за све нас.
Икос:
Светли спомен блаженог Симеона, постао нам је као нови дан
спасења, јер је заблистао у дубокој ноћи страсти светлом испосништва,
и нарочитим делима просветљује њу као светла звезда, зато сви верни
у весељу принесимо песму Симеону као светилу, јер нас гледа са
висине и обасјава, и даје неизрециви мир, и непрестано моли Христа
Бога за све нас.
Песма 7.
Ирмос: Халдејскија пешчи всепагубнују силу..
Створитељ је у виду ангела сишао, и распаљену силу пећи
халдејске угасио, младићи су кликтали: благословен си и хваљен,
Боже отаца наших.
Ти си, богоносни, од младости светске жеље варљиве, и падање у
празну славу избегавао, јер си живот у тиховању заволео, и из душе
непрестано кликтао: благословен је Бог отаца наших.
У виду крста си руке раширио, и молитву чинио, славећи Христа
са ангелима, јер си га, богоносни оче, очима видео, а он ти је наредио
да узиђеш на Дивну Гору.
Небеским путем ишао си оче ка стубу, и на њега узишао, али си се
предходно наредбама Владике покорио, и стигавши на ту гору, Дивном
си је својим чудима учинио и тако је и назвао.
Високи врх као рај небески, засађен сваким мирисним цвећем си
нашао, и тамо се уселио, и ту си станиште од Бога одређено начинио.
Богородичан: Ви који ходате у светлости Господа, дођите да опевамо
Божији град Цара над царевима: Марију Пречисту, истиниту Богородицу, јер је она уздање душа наших.
Песма 8.
Ирмос: Седмерицеју пешч халдејскиј..
Седам пута је халдејски мучитељ махнито ужарио пећ, против
побожних младића, а они видећи да су јачом силом спасени,
Творцу и Избавитељу појаху: Децо благословите, свештеници му
певајте, а људи га величајте у све векове.
266

DAN 24.
Божанским силама твоје душе, сјединио си се са Трисветлим
сјајем, и од тога научен о Једном Божанству, ти си му пред твојим
стубом саздао свети и трипут благословени храм, и поучавао си да се
у њему слави Тројица у све векове.
Дејство свесилног Духа Светога се божански у тебе уселило,
богоречити, и зато је подигло да ти се са свих страна стичу паћени од
злих духова, а ти си их лечио твојом палмовом палицом, и поучио их
да певају Створитељу у све векове.
Младалачке жеље тела си покорио оче постом и молитвом Духу, а
палење тела си угасио и уништио, јер се ниси као човек хранио, него
си само храњен небеском храном, зато Узрочнику тога певаш у векове.
Сабор светих ученика је теби, оче чудни, уручио Христос Господ,
а ти си их са љубављу примио и науком обасјао, и на живот у уздржању
их упутио; зато сада са њима почиваш у царству Цара свих, славословећи га у све векове.
Богородичан: Моли Сина твога и Господа, за нас који ти искрено и
чисто кличемо, и тебе Пречисту Богоматер исповедамо, да добијемо
опроштај грехова и спасење, сви који са вером певамо: децо
благосиљајте, свештеници певајте му, а народи величајте Христа у све
векове.
Песма 9.
Ирмос: Устрашисја всјак слух..
Свако ко је чуо уплашио се од неизрецивог Божијег
снисхођења, јер се Вишњи својевољно унизио чак до тела, из
девичанског тела постаде Човек, зато тебе пречисту Богородицу
верни величамо.
На Христа који је са мало хлеба мноштво народа наситио, и ти си
се Симеоне трипут блажени угледао, јер твојим молитвама и благословом си празне житнице напунио, и од глади стадо твоје избавио.
Речи и молбе твоје часне и преподобне матере Марте, која те је
молила блажени оче, ниси одбацио, него си њено тражење испунио и
Христа умолио, и тако си град од Божијег гнева избавио.
Сазнавши Симеоне за крај свога живота и подвига, и разрешење од
тела, и неизрециво обожење на небесима, ти си оче блажени, одавде
узлетео радосном душом, гледајући Божији Триипостасни сјај.
Све који се ка теби молитвено упутише из овог много метежног
живота у твоје пристаниште, твојом вољом, оче Симеоне и по твојој
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бриги, ослободи од свакога демона и страсти, а све који твој спомен
празнују, сачувај у светости.
Богородичан: Спаси ме Мати Божија, јер си родила Христа Спаситеља
мога, Бога и Човека, у две природе али не и ипостаси, јединородног од
Оца, а из тебе Првенца целе твари, зато тебе сви увек величамо.
Светилен
Подобан: Свјете неизмјениј..
Из пустиње си заблистао и сав свет просветио, зато се мноштво
монашко радује твоме празнику, Симеоне богоносни! А ти не престај
да се молиш за цео свет.
На стиховње, дана.
Слава, глас 6.
Преподобни оче Симеоне, по свој земљи се пронело твоје учење,
па си зато на небесима стекао плату за твоје напоре. Војске демона си
разорио, и до ангелских чинова си достигао, јер си њином животу
непорочно следовао. Ти имаш смелост пред Христом Богом, зато
измоли мир душама нашим.
Крстобогородичан:
Стојећи давно са девственим учеником, пред дрветом крста у време
распећа, Дјева је плакала и нарицала: тешко мени Христе! Зашто
страдаш а свима дајеш нестрадање?
На литургији
Блажена празника и светога, песма 3.
Прокимен, глас 7: Обрадоваће се праведник Господу, и уздаће се у
њега. (Пс.63,11)
Стих: Услиши Боже глас мој када ти се молим. (Пс.63,2)
Апостол Колошанима, зачало 258.
Алилуја, глас 6: Блажен је човек који се боји Господа, и до његових
заповести држи веома. (Пс.111,1)
Стих: Моћно ће бити на земљи семе његово. (Пс.111,2)
Еванђеље по Матеју, зачало 43.
Причастен: У вечни спомен биће праведник, жалосне се вести неће
бојати. (Пс.111,5-6)
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Месец мај 25. дан
Спомен трећег обретења главе светог и славног Пророка и
Претече Јована Крститеља

На вечерњи
Певамо Блажен муж..
На Господи воззвах.., стихире празника 3 и претечи 5
Ако је пост: стихире на 6.
Глас 8.
Подобан: О, преславнаго чудесе..
Блажени Јоване Претечо, јаче од зрака сунчаних заблистала је и
засјала из земље твоја глава, и верне обасјала; јер њу имајући као свету
ризницу, богату благодат захватамо, а душе и тела и помисли освештавамо, и тебе свечано славимо.
Неисцрпну благодат је излила твоја света глава, блажени Претечо,
свештенику побожном, јер му је и незнајући откривена, а он похита са
вером и благодаћу, да објави њено налажење, и да то прослави са
побожним народом и царем, и да веру православну усрдно утврде.
Прослављамо треће јављање твоје свете главе, коју је Тројица
овенчала, јер беше посечена, славни, због ревности свете, а обретењу
њеном се радују и војске ангела, и сабор мученика, и Божијих апостола,
и сви пророци; а са њима и нас увек помињи, Претечо Господњи.
Слава, глас 6.
Твоја Богом чувана глава Претечо, нам је као ризница Божијих
дарова, која је из недара земље заблистала; њу ми верно примамо и
њој се клањамо, јер се од тебе, Крститељу Христов обогаћујемо,
предивним чудима, и опроштајем грехова.
И сада, празника
Ако је пост: И сада, богородичан од првих (догматик)
Ко да те не слави Пресвета Дјево? Ко да не пева о пречистоме твоме
породу? Јер Надвремени од Оца заблистали Син јединородни, он исти
је из тебе Чисте дошао, неизрециво оваплоћен, по природи Бог и по
природи је човек постао ради нас, не у два лица раздељен него у две
природе несливен се појавио. Њега моли Чиста најблаженија, да се
смилује на душе наше.
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Вход; прокимен дана; три Чтенија
Читање из књиге Пророчанства Исаије
(гл.40,1-3, 9; гл.41,18; гл.45,8; гл.48,20-21; и гл.54,1)
Тако говори Господ: тешите, тешите, народ мој, говори Господ.
Свештеници, говорите у срце Јерусалиму, умолите га, јер се умножи
понижење његово; јер се разреши грех његов, јер прими из руке
Господње двострука сагрешења своја. Глас је вапијућег у пустињи:
припремите пут Господњи, правим начините стазе Богу нашем. На гору
високу узиђи, благовести Сиону, извештавај снагом глас свој, благовести
Јерусалиму: узнесите се, небојте се. Ја сам Господ Бог, ја ћу услишити
убоге Израиљеве, и нећу их оставити. Него ћу отворити са горе реке, и
усред поља изворе; учинићу пустињу лугом, и ожеднелу земљу у изворе
воде. Нека се узвесели небо с висине и облаци нека капљу правду. Нека
засија земља, и нека израсте милост, и правда да засија заједно. Глас
весеља објавите, и нека буде чувено; објавите све до краја земље,
говорите, да је избавио Господ слугу свога Јакова; И ако ожедне у
пустињи, источиће им воду из камена. Узвесели се неплодна која не
рађаш, кликни и повичи ти која немаш порођајних мука, јер су многа
деца нероткиње, већма од оне која има мужа, говори Господ.
Читање из књиге Пророчанства Малахије
(гл. 3,1-3, 5, 7, 12, 17, 18, и гл.4,4-6)
Овако говори Господ: Ево, ја ћу послати анђела својега, пред лицем
твојим који ће приправити пут преда мном, и изненада ће доћи у храм
свој Господ, којега ви тражите, и анђео завета, којега ви желите, ево
доћи ће, вели Господ над војскама. Али ко ће поднијети дан доласка
његова? И ко ће се одржати кад се покаже? Јер је он као огањ у
топионици и као сапун бељара. И сјешће као онај који лије и чисти
сребро и злато, очистиће га. И доћи ћу к вама на суд, и бићу брз свједок
против врачара и против прељубочинаца, и против онијех који се куну
криво и против онијех који закидају најам најамнику, и удовици и
сирочету и дошљаку криво чине и не боје се мене, вели Господ над
војскама. Јер ја Господ не мијењам се; Али ви, синови Јаковљеви, од
времена отаца својих отступисте од уредаба мојих и не држасте их.
Вратите се к мени, и ја ћу се вратити к вама, вели Господ над војскама.
И зваће вас блаженим сви незнабожни народи. Тада ћете се обратити
и видјећете разлику између праведника и безбожника, између онога
који служи Богу и онога који му не служи. Памтите закон Мојсија
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слуге мојега, којему заповједих на Хориву за свега Израиља уредбе и
законе. Ево, ја ћу вам послати Илију пророка прије него дође велики и
страшни дан Господњи; И он ће обратити срце отаца к синовима, и
срце синова к оцима њиховијем, да не дођем и затрем земљу. Говори
Господ сведржитељ, Свети Бог Израиљев.
Читање из књиге Премудрости Соломонове
(гл.4,7, 16-19; и гл.5,1-7)
Праведник ако и сконча, биће у покоју. Праведник умирући осудиће
неправеднике живеће. Јер ће видети кончину праведника, и неће
разумети, шта су одлучили о њему; јер поврже Господ безбожнике
безгласне ничице, и поколебаће их и из основе, и до последњега ће
опустети и биће у муци, и спомен ће њихов пропасти. Јер ће доћи у
схватање својих сагрешења уплашени, и изобличиће их наспрам
безакоња њихових. Тада ће стати са смелошћу ногом праведник, пред
лицем увредитеља његових, и који поричу трудове његове. Видећи пак
њега смутиће се страхом многим, и забезекнуће се преславном спасењу
његовом. Јер ће рећи у себи кајући се и у тескоби духа уздахнуће, и
рећи ће: овај беше кога смо ми безумници некада имали за подсмех и
за причу изругивања. Живот његов сматрасмо за лудост, и кончину
његову за бесчасну. Како се уброја у синове Божије, и међу светима је
његов удео? Дакле, заблудесмо са пута истине, и светлост правде
незаблиста нам, и сунце нам не засија. Испунисмо се безаконих путева,
и погибељи, и хођасмо стазама непроходним, а пут Господњи неразумесмо.
На стиховње стихире, глас 1.
Подобан: Небесних чинов..
Дођите да свети празник свечано прославимо, јер је ово светило
Светилника, ово је глас Бога-Речи, и друг Женика, јер се Крститељ
Господњи јавио као велико светло Истине, и своју нам је главу показао.
Стих: Тамо ћу учинити да узрасте снага Давиду, и припремићу
светилник мојем Помазанику. (пс.131,17)
Јован је као проповедник чистоте, блудно и безаконо дело Иродово
и безакоње изобличио, али је зато Претечи глава посечена, но овога
дана је чудом благодати Божије вернима откривена.
Стих: Сети се Господе Давида и све кротости његове. (пс.131,1)
Као извор Божије благодати, тако је из недара земље чудом нађена
глава Претече, као ризница дарова, а ми је као од Бога јављену
прихватимо, и радосно је, љубитељи празника, похвалимо.
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Слава, глас 2.
По Божијем промислу, Биће неизрециво је свету раку твоје главе
јасно прозрело; она је из ризнице земље као из крила матере данас
заблистала, Јоване свехвални, и замирисала свима под сунцем и свет
освештала изливањем мира, а духовно проповеда пут покајања, и моли
Спаситеља свих за душе наше.
И сада, дана или богородичан
Тропар, глас 4.
Као божанско благо сакривено у земљи, Христос нам откри твоју
главу, Пророче и Претечо. Сви који смо се сабрали да прославимо
проналазак твоје свете главе, песмама дивним Спаситељу певамо, Који
нас спасава од пропасти твојим молитвама.
Слава и сада: Јеже от вјека утајеноје.. или празника.
На јутрењи
На Бог Господ.. ако је Педесетница, тропар празника (два пута)
Слава: Претечи; И сада: празника
Ако није празник, онда Претечи (два пута)
Слава и сада: богородичан.
После 1. стихословија сједален, глас 4.
Подобан: Скори предвари..
Из земље је заблистала нетрулежна Претечева глава, и излива зраке
исцелења вернима; На висини окупља мноштво ангела, а доле народ
призива, да једногласно узнесемо славу Христу Богу. (два пута)
Слава и сада, празника
Ако је пост:
Слава и сада, богородичан, подобан:
Дјевео Свенепорочна, ти си надсуштаственог Бога родила, њега са
Претечом непрестано моли, да нам опроштај грехова и исправак
живота пре краја подари, и свима који са вером и љубављу певају теби
како доликује, једина Свеопевана.
После 2. стихословија сједален, глас 4.
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Подобан: Вознесијсја..
Твоја света глава се чудно појавила као злато из руде, из
недоступних земљиних недара, и срца верних је богопознањем
обогатила, па и сада стално кличе „Покајте се“! Њој се Претечо
клањамо, а Христа са вером и громогласно славимо. (два пута)
Слава и сада, празника, или богородичан
На престолу херувимском седи и у недрима Очевим се налази, и као на
престолу светом седи Владичице у недрима твојим, уистину оваплоћени
Бог. Зацарио се над свим народима, и ми сада њему јасно појимо, а ти
га умоли да спасе слуге твоје.
После полијелеја сједален глас 4 подобан: Јавилсја јеси
Ирод је Претечо учинио безакоње, када је бедник твоју главу мачем
посекао, а ми верни је са љубављу целивамо.
Слава, глас 8.
Подобан: Повељеноје..
Глава Крститеља је била као бисер у влажној земљи сакривена и
као свећа сјајна од Бога запаљена, па цео свет својим чудима обасјава,
јер је Претеча као јутро заблистао пре Сунца, и из незалазног светла
нам се јавља кличући: Ево Божијег Јагњета.
И сада, богородичан:
Ти си неизмењеног Бога родила, а моје срце се нападима варалице
и од лењости и грехова стално мења, зато га утврди Блага твојим материнским молитвама, да те и ја благодарно прослављам, Богородитељко
Маријо: помилуј стадо твоје, које си стекла Свенепорочна.
Степена, 1. антифон 4. гласа.
Прокимен глас 4. Тамо ћу учинити да узрасте снага Давиду, и
припремићу светилник мојем Помазанику. (пс.131,17)
Стих: Сети се Господе Давида и све кротости његове. (пс.131,1)
Све што дише..
Еванђеље по Луки, зачало 31.
После 50. псалма
Стихира глас 6.
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Часна глава Крститеља Христовог, која је и са тањира незакониту
нечистоту Иродову изобличила, и свима вернима покајање проповедала,
из скривнице земне нам се појавила, зато са вером њој притичемо и са
страхом је целивамо, и са срдачном љубављу јој се клањамо, јер ради
ње разрешење од грехова добијамо, а потребити све што им треба и
велику милост.
Канони
Ако је Педесетница, канон празника са ирмосем на 6;
Ако је пост, канона Богородици са ирмосем на 6 и Претечи на 8;
Глас 8.
Песма 1.
Ирмос: Колесницегинитеља фараоња..
Кочије си фараонове потопио, када си у давнини Мојсејев
жезал чудотворним учинио, и знаком крста си море разделио, а
пешака и бегунца Израиља си спасао, зато је песму Богу певао.
Постао си глас Бога-Речи, а моје безгласије си разрешио као у
давнини оцу твоме, да радосним гласом похвалим садашње обретење
твоје главе, блажени Претечо, и небески човече.
Црква је положила руку на главу Претечи, јер је од те свете главе
спознала јављање Тројице; ово се она трећи пут појавила, и саборе
православних блиставо обасјала.
Ниси могао, Претечо Господњи, да на дуго време будеш сакривен, него
си се опет данас јавио, али не у ћупу него у сребрном кивоту и на
светом месту положен, тако си се свештенику јавио.
Сада је Цариград примио свети дар, којег је био лишен: главу твоју
Претечо; Њеном доласку се радује и достојно те прославља.
Богородичан: Изникао си из неплодног тела, да проповеђу спремиш
пут Творцу, свехвални Претечо; Он је из Дјеве Пресвете неизрециво
заблистао, тако је спознасмо као Богородицу, и зато је сва поколења
славимо.
Катавасија: празника; Ако је пост: Отверзу уста моја..
Песма 3.
Ирмос: Небеснаго круга верхотворче..
Небескога свода врховни Творче и Господе, и Цркве осниваче,
ти мене утврди у љубави твојој, жељени крају, верних утврђење и
једини Човекољубче.
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Због блудног плеса је твоја света глава скверној жени предана и у
њеним рукама ношена, а сада је целомудрено на рукама свештеника
свечано у свету цркву донета.
Побожно те је сусрео сабор верних са царем и свештенством, славни
Претечо, и сви певају радосно, и хитају ти са љубављу, освештани
твојим доласком.
Из незалазне светлости је, као светло сунце, твоја света глава
заблистала, и све на свету је божанском светлошћу просветила, Пророче
Христов и Претечо.
Богородичан: Из неплодних крила си светло заблистао Крститељу, као
звезда Сунца славе, предходећи Заблисталом из девственог облака, који
је одагнао ноћ многобожија.
Кондак и икос празника; Затим
Сједален, глас 4.
Подобан: Вознесијсја..
Чудно је извађена твоја света глава из земљиних недара, као злато
из руде, и обогатила је Крститељу Христов све који долазе на њено
обретење, зато песмама величају Спаситеља и Творца, који нам је због
тебе подарио велику милост.
Слава и сада, празника или богородичан:
Ја сам грехољубив, али молим тебе Пречиста, јер си безгрешнога Бога
родила, који узима грехе целог света, да се смилује мојој много грешној
души, и очисти мноштво греха мојих, јер си ти очишћење покајаних
грешника и спасење и заступница верника.
Ако је пост, само сједален и то два пута; Слава и сада: богородичан.
Песма 4.
Ирмос: Услишах Господи..
Чуо сам Господе тајну твога промисла, схватио сам дела твоја,
и прославио твоје Божанство.
Као већи од свих пророка, удостојио си се видети Прореченога; ти
си пред њим ишао у сили Илије, блажени Претечо.
Твоју преславну главу, која излива миро исцелења, већ си трипут
јавио, и смрадне страсти одагнао.
Није се у ћупу, као раније јавила, него је у сребрном кивоту
погребена твоја глава, и на светом месту, дични Крститељу.
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Окупљени захватајмо сви непотрошива исцелења, која нам долазе
из свете главе Претече Христовог као из извора.
Богородичан: Смири ме и спаси, јер сам гордо живео, а ти си родила
Онога који је уздигао смирену човекову природу, Пречиста Богоневесто.
Песма 5.
Ирмос: Вскују мја отринул јеси..
Зашто си ме удаљио од лица твога, Светлости незалазна, и
покрила ме је беднога нечувена тама? Ипак ме обрати и управи
путеве моје ка светлости заповести твојих, молим те.
Постао си свети заступник и Старог и Новог Завета, зато светим
заступањем обнови нашу пропалу природу, свима који славе обновљење
и ново јављање твоје главе, блажени Претечо.
Из Комана је твоја глава донета у Цариград, као исцелења благодат,
а ти Претечо позиваш данас грађане на њезин дочек, и мноштво верних
окупљаш, и просветлењем духовним их испуња-ваш.
Цар се радује твоје главе доласку, више него ли царскоме плашту,
а јерарх Божији, Претечо, имењак са богоносцем Игњатијем, у рукама
њу држи и благосиља верне за савршенство.
Богородичан: Родила си Владику и зато постала узвишенија од
небеских сила, а природу нас земних си, млада и свенепорочна Дјево
обожила, зато тебе Дјево као истинску Богородицу и душом и устима
верни славимо.
Песма 6.
Ирмос: Очисти мја Спасе многа бо..
Очисти ме Спасе од многога безакоња мога, и из дубине зала
избави ме молим те, јер ка теби вапијем: услиши ме Боже
спасења мога.
Истинито је из земље заблистала, Христе, глава твога Крститеља,
и лаж је одагнала, а ледену зиму јереси је разорила, и цео свет је
просветила.
Захватите просветлење, благодат и милост Божију, и своје главе у
душе освештајте, додиром главе Претече благодати, који је у води
Јордана додирнуо Божанску главу.
Моли се Претечо, да наш народ покори под ноге главе противника,
јер са љубављу твоју свету главу поштујемо, а ти си Ирода изобличио.
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Богородичан: Блажени Претечо, ти си свима у аду Светлост
проповедао, која долази из тела Девственог, а одевен у тело Човека, на
доброчинство људима.
Кондак, глас 6.
Подобан: Јеже о нас..
Као објављенисветлосни и Божански стуб у свету, и свећњак
сунчани, Претечо, твоју светлу и Божанску главу си показао свим
крајевима. Она освећује све који јој се са вером поклањају и кличу:
Христов премудри Крститељу, спаси све нас!
Икос:
Из земље, као рајски извор, глава богољубивог Претече излива
реке благодати, и даје воду чудеса свима којима треба, зато приђимо сви
и захватимо усрдно из овог светог потока исцелења, јер нам напаја
душе непрекидним даровима, а потапа телесне болести, и сваку патњу
на време уклања; њу са љубављу опевајмо и са вером јој се поклонимо,
часно је целивајмо, и песмама као венцима је овенчајмо, али предходно
нечистоту своје душе очистимо, и светим врлинама је украсимо, па
одлучно запевајмо: премудри Крститељу Христов избави све нас.
Песма 7.
Ирмос: От Јудеје дошедше отроци..
У давнини из Јудеје дођоше младићи у Вавилон и вером у
Тројицу пламен пећи победише, певајући: Боже отаца благословен
јеси.
Ти си Претечо постао песветли свећник Сунца славе, и одагнао си
таму лажи, и просветљујеш све који са вером кличу: Боже отаца наших,
благословен си.
Овај молитвени празник света црква, Претечо, свечано слави, и
главу твоју прославља, и кличе усрдно: Боже отаца наших, благословен
си.
Још у матери својој си узигравањем чудесан долазак Бога-Речи
најавио, као и обретење твоје главе, Пророче, устима истине,
свештеном пастиру који те је усрдно тражио.
Богородичан: Девство и рађање се мимо природе и речи у теби
Богородице стекло, јер си Бога оваплоћеног неизрециво родила, а ми
њему певамо: Боже отаца наших, благословен си.
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Песма 8.
Ирмос: Седмерицеју пешч халдејскиј..
Седам пута је халдејски мучитељ махнито ужарио пећ, против
побожних младића, а они видећи да су јачом силом спасени,
Творцу и Избавитељу појаху: Децо благословите, свештеници му
певајте, а људи га величајте у све векове.
Крститељ и Претеча, као земни ангел, укорава јавно безакоње, он
је први угледао Јављање Тројице, а сада јавља трећи пут своју главу,
свима који са љубављу певају: свештеници благословите, а народи
величајте Христа у векове.
Тебе је прехвални, усрдно сусрео кротки цар, заједно са христољубивим народом и провопастирима, и пружа руке ка теби и на своје
груди те привија, и са весељем се радује и кличе благодарно:
свештеници благословите, а народи величајте Христа у векове.
Јаче од злата је заблистала Претечо твоја глава, у сребрном суду
сачувана, као драгоцено благо, и тако је Цариграду предана, који се
њеним светим даровима обогаћује и усрдно кличе: свештеници
благословите, а народи величајте Христа у векове.
Богородичан: Док је ношен у утроби Који све носи, ти си му се
прехвални и блажени Јоване радосно поклонио, сакривен у телу
неплодном; њега си рођеног из Пресвете Дјеве као Јагњета Божијег
проповедао, и побожно кликтао: народе величај га у све векове.
Песма 9.
Ирмос: Устрашисја всјак слух неизреченна..
Свако ко је чуо уплашио се од неизрецивог Божијег снисхођења, јер се Вишњи својевољно унизио чак до тела, из девичанског тела постаде Човек, зато тебе пречисту Богородицу верни
величамо.
Од неплодне добар плод, и највећи рођени од жене, војник Христа
Цара, велики Претеча, проповадао је Јагње које узима грехе целог
света, зато Јована похвалимо светим песмама.
Богато си чашу напунио, и узвишеном проповеди позиваш цркву
Христову, на обретења своје главе Претечо: дођите напојте се дивног
пића, које сам вам припремио, и величајте Онога који је себе за живот
света предао.
Цар ангелског имена је тебе, ангеле Божији, у своје царство
радосно примио, уз првопастира доброга и побожнога, и чином и
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благодаћу је украсио богоносног и богомудрога свештеника, који је
твоју главу обрео.
Заблистао си светим сјајем, уласком твоје главе, светитељу, и
обасјао си срца верних, који ти зато кличу: светило незалазног Сунца,
свети Претечо, избави нас и цео град и народ, од магле страсти.
Богородичан: Када будеш седео да судиш моја дела, сачувај ме Спасе,
као што си после рађања сачувао нетакнуту и твоју Родитељку, и
презри моја безакоња и грехе, јер си само ти безгрешан и милостив Бог
и Човекољубив.
Светилен
Подобан: Посјетил ни..
Није могла земља дуго крити твоју главу, као ни глас вапијећег у
пустињи, јер ти си њено обретење на чудан начин објавио, Претечо
Јоване, зато те славимо.
Слава
Подобан: Со ученики..
При обретењу твоје свете главе, Претечо, христољубиви цар се
веома обрадовао, као за своје царско достојанство, и као награду са
неба и укрепљење за победе, зато и нас твојим молитвама чувај и
закриљуј, прехвални Крститељу Јоване, јер те свечано славимо и са
љубављу хвалимо.
И сада, празника или богородичан:
На хвалитним, стихире на 4, глас 5.
Подобан: Радујсја..
Радуј се света главо и светлоносна, од ангела слављена, мада си
мачем посечена, ти си оштро нечистоту и стид изобличила и посекла,
изворе чудеса који верне напаја, ти си Спасов спасоносни долазак
предсказала, и силазак Духа и останак на Христу угледала, ти си старе
и нове благодати заступница, зато умоли Христа, да подари душама
нашим велику милост.
У давнини, у глиненом у суду сакривена глава Претече се појавила,
и из недара земље је предана, па је реке чудеса излила, та је у водама
Јордана омила главу Онога, који свод небески водом покрива, и као
кишу даје људима свето опроштење; зато је прославимо као стварно
преславну, и њено обретење радосно празнујмо, а Христа молимо, да
подари душама нашим велику милост.
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Глава која је Јагње Божије проповедала, у телу јављенога, и свима
пут спасења, кроз покајање и Божије заповести, показала, она је раније
Иродово безакоње изобличила, и зато је од тела посечена, и на дуго
време скривање трпела, али нам је као светлост сунчана заблистала,
кличући: покајте се и ка Христу приђите са душом скрушеном, јер он
даје целом свету велику милост.
Слава, глас 6.
Свету главу твога Крститеља, Господе, из земље данас појављену,
са похвалним песмама и вером примамо, и на молитву је, Човекољубче,
ми твоје грешне слуге приносимо, и још те молимо: да ради ње
примимо од тебе у дан суда очишћење и велику милост.
И сада, празника или богородичан.
Велико славословље. После Трисветог: тропар Претечи, Слава и
сада: празника или богородичан: Јеже от вјека.. Јектенија и отпуст.
На литургији
Блажена од канона Претечи песма 3. и 6.
Прокимен, глас 7: Обрадоваће се праведник Господу, и уздаће се у
њега. (Пс.63,11)
Стих: Услиши Боже глас мој када ти се молим. (Пс.63,2)
Апостол Коринћанима, зачало 176.
Алилуја, глас 5. Светлост заблиста праведнику, и правима срцем
весеље. (пс.96,11)
Стих: Истина из земље заблиста, и правда са небеса приниче4.
(пс.84,12)
Еванђеље по Матеју, зачало 40.
Причастен: У вечни спомен биће праведник, жалосне се вести неће
бојати. (Пс.111,5-6)
ПАЗИ
Ако се догоди обретење главе Јована Претече у недељу 7. по
Пасхи, тј. светих отаца:
Изоставља се служба празника Вазнесења и пева се служба
васкрсна и Претечи и светих Отаца.
У суботу на Малој вечерњи певамо као што је речено у МР
Богослова; На Великој вечерњи катизма по обичају; На Господи
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воззвах.., стихире васкрсне 3 Претечи 3 и светих Отаца 4: Слава:
Отаца; И сада: богородичан васкрсни (догматик), владајућег гласа.
После входа Чтенија Отаца и Претечи. На литији стихира храма и
Претечи са хвалитних. слава: Отаца; И сада: богородичан. На
стиховњим васкрсне. Слава: Отаца; И сада: богородичан. На
благосиљању хлебова: тропар Богородице Дјево.. (два пута) и Отаца
(једанпут), и Чтенија у Делима апостолским. На јутрењи на Бог
Господ.. тропар васкрсан и Отаца; Слава: Претечи; И сада:
богородичан. После катизми сједални васкрсни и Чтенија из
Толковног Еванђеља. Затим Полијелеј и сједални Претечи, оба по
једанпут без богородичиних. Слава: сједален са Полијелеја; И сада:
богородичан; Чтеније Претечи. Остало певамо на јутрењи и
часовима и Литургији као што је речено у МР код Богослова.
ПАЗИ
Треба знати: Ако се догоди празник Обретења у суботу
Педесетнице или у недељу Педесетнице, премештамо Обретење и
певамо службу у четвртак 7. седмице.
ПАЗИ
Ако се догоди Обретење у Понедељак Педесетнице:
Премештамо и певамо на јутрењи у Уторак Педесетнице са
службом празника заједно.
МР
Ако се догоди Обретење главе Претече у Петак 7. седмице по
Пасхи, па до оданија Вазнесења Христовог или у суботу пред
недељу Свих Светих, па до оданија Педесетнице:
Певамо службу његову у суботу заједно са оданијем празника. У
петак увече певамо Блажен муж.. 1. антифон. На Господи воззвах..,
стихире празника на 6 и Претече на 4. Слава: Претече; И сада:
празника. Вход, прокимен дана и Чтенија Претече. На литији
стихире празникаи Претече са стиховњње; Слава: Претече; И сада:
празника. На стиховњим стихире празн8кка са њиним припевима.
слава: Претечи; И сада: празника. После Трисветог тропар
Претече; Слава и сада: празника, и отпуст.
На јутрењи на Бог Господ.., тропар празника (два пута) Слава:
Претечи; И сада: празника. После катизми сједални и четнија
празника. Полијелеј и сједални Претече, сви. Слава: сједален
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после Полијелеја Претечи; И сада: празника. Чтенија Претечи.
Степена 1. антифин 4. гласа. Прокимен и Еванђеље Претечи.
Псалам 50. и стихира Претечи. Канон празника са ирмосем на 6 и
Претечи на 4 и други празника на 4. Катавасија: празника. После
3. песме кондак и икос Претечи и сједален Претечи (два пута)
Слава и сада: празника. Чтенија Претечи. После 6. песме кондак
и икос празника. На 9. песми Чесњејшу.. не певамо; светилен
празника, Слава: Претечи; И садеа: празника. На хвалитним
стихире празника 3 и Претечи 3; Слава: Претечи; И сада:
празника. Велико славословље. После Трисветог тропар Претечи;
Слава и сада: празника; јектенија и отпуст. Час 1. На часовима
тропар празника; Слава: Претечи; И сада: богородичан часова.
После Оче наш.. кондаке наизменично празника и Претечи. На
Литургији блажена празника песма 9. на 4 и Претечи песма 3. на
4; После входа тропар празника и Претечи; Слава: кондак Претечи;
И сада: празника. Прокимен, Алилуја, и причастен прво празника
затим Претечи. Апостол и Еванђеље дана и Претечи.
МР
О празнику Обретења треба пазити и следеће:
ако се догоди Обретењње главе Претече у Недељу Свих Светих,
премештамо и певамо његову службу у петак. Ако се догоди
спомен било којег великог светог којем се служи по Уставу
бденије
Певамо службу великог светог у ову недељу Свих Светих, као
Јовану Богослову у 7. Недељу по Пасхи, са Светим Оцима заједно.
такође се и овде пева.
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Месец мај 26. дан
Спомен светог апостола Карпа, једног од седамдесет
На Господи воззвах.. стихире апостолу глас 1.
Подобан: Всехвалнии..
Богоугодим сјајем ти си своју душу обожио, и просветио се
апостоле, па на проповед Христа си у свет изашао; народе си учио да
га славе као Човекољубивог, а сада га моли, да подари душама нашим
мир и велику милост.
Постао си као звезда пресветла, божанскога сјаја, и све крајеве
света си, блажени, заувек богопознањем просветлио, и благодаћу
одгониш мрак патње свакоме, зато сада моли Господа, да подари мир
душама нашим и велику милост.
Савршену бескрвну Жртву си служио, и за њега се мучениче
жртвовао, и принео се на духовну трпезу, као жртва мирисна, апостоле
Карпе блажени, зато сада моли Господа, да нам подари мир и велику
милост.
Слава и сада, празника или богородичан:
Свеопевана Владичице, надање верних и утврђење, уточиште и помоћи,
тебе молимо: од сваке невоље сачувај слуге твоје који се са вером
клањају Рођеноме из тебе. Њега моли да подари душама нашим мир и
велику милост.
Крстобогородичан:
Када је свенепорочна Владичица као јагње, видела на крсту свога
Јагњета без сјаја и без лепоте, плакала је и нарицала: Тешко мени, где
зађе доброта твоја? Где је твоја красота? Где благодат која блиста са
лица твога Сине мој најдражи?
Тропар, глас 3.
Апостоле свети Карпе моли милостивога Бога, да опроштај грехова
дарује душама нашим.
На јутрењи
Канон, чији је акростих: Са светом љубављу похвалићу славног
Карпа. Дело Јосифа. Глас 4.
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Песма 1.
Ирмос: Воспоју тебје Господи Боже мој..
Певаћу теби Господе Боже мој, јер си извео народ из египатског ропства, а потопио си кола и силу фараонову.
Све који са љубављу славе твој свети, свештени, славни и свечасни
спомен, твојим молитвама испуни их светлости божанске, апостоле.
Целог себе си предао Владици, и његове свете заповести си неокрњене сачувао, а безаконе и неверне си закону вере научио, апостоле.
Разум надразумни си тајно видео и заволео, и њиме си душу
обасјао, блажени и свети апостоле, и постао си као друго светило.
Богородичан: Родивши Дјево неизрециво, ти си законе природе
обновила, зато тебе славимо, Маријо Богоневесто.
Песма 3.
Ирмос: Лук силних изнеможе..
Лук насилника је изнемогао а немоћни су се опасали силом, и
зато се утврдило у Господу срце моје.
Душом си блажени постао звучна свирала, а твој од Бога покретани
језик, је величао узвишеног Спаса и Бога нашега.
Имајући Безпочетнога Бога-Реч да те управља, и у свему помогне,
ти си Карпе, безбожнима указивао на стазе спасења.
Јављајући Карпе спасоносне проповеди по свету, ти си као
светитељ богоугодни, поднео многа гоњења и патње, апостоле славни.
Богородичан: Неизрециво си Богородитељко као Новорођеног родила
Онога, који је пре свих времена заблистао из Оца, зато те славимо.
Сједален, глас 3.
Подобан: Божественнија вјери..
Примивши Утешитељев божански сјај, Крпе мудри, ти си помрачене у неверју просветлио; а отишавши у небеско царство, ти стојиш
пред Царем свију, зато моли увек Христа Бога, да нам подари велику
милост.
Слава и сада, празника или богородичан:
Једини Господ, није се од Божанске природе одвојио када је у
твоме телу телесан постао, Бог је постао Човеком а остао Бог. Он је и
после рађања тебе Матер и Дјеву као и пре рађања непорочном сачувао.
Њега усрдно моли да нам подари велику милост.
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Крстобогородичан:
Нескверна као јагње и непроменива Дјева и Мати Бога-Речи
гледајући на крсту разапетога, из ње без патњи изниклога, као Мајка је
плакала и нарицала: јао мени Чедо моје, зашто страдаш својевољно, а
хтео си да избавиш од страдања човека?!
Песма 4.
Ирмос: Љубве ради шчедре твојего образа..
На крсту си био Милосрдни из љубави према сазданоме по
твоме лику, и растурише се безбожници, а ти си Човекољубче моја
сила и похвала.
Сазидао си на Камену вере, као камење мноштво верних, и храмове
си зидао Духу Светоме, богомудри апостоле.
Крштењем си обнављао, апостоле блажени, све који су у трулежну
природу пропали, и људе си спасавао, зато славе Христа Бога нашега.
Јављао си, богомудри, тајну Онога који је врлином својом већи од
небеса, и народе си ка богопознању призивао, а таму неверја си
одагнао.
Са Павлом као светилом целог света, ти си Карпе много пута
пролазио, и на путеве који воде ка вери, ти си народима указивао.
Богородичан: Духом су тебе, Богородитељко и млада Дјево, богоносни
оци сагледали као гору високу и осењену, из које ће телесно доћи Бог
наш.
Песма 5.
Ирмос: Просвешченије твоје Господи..
Просветлење твоје Господе низпошаљи нам, и од магле
сагрешења разреши нас Благи, и твој мир нам подари.
Као изузетни садитељ, указао си народима дрво Живота, ко од
њега једе живеће до века, проповедниче Христов и апостоле.
Проповедник народима, апостол и частан учитељ, свештенослужитељ са светим поукама, Карпе био си, зато сада радосно пред
Владиком стојиш.
Са истока си дошао у цели свет као незалазна звезда, а твојим
поукама као зрацима, и светим примером, просветлио си све, јерарше
и апостоле.
Богородичан: Нечистоту душе и тела очисти ми сада, благословена, по
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твојој милосрдној бриги, да бих те опевао и величао како доликује,
Дјево Свеопевана.
Песма 6.
Ирмос: Возопи прообразуја погребеније..
Као праослика твога тридневног погреба, тако се пророк Јона
у киту молио, и теби је вапио: Избави ме из пропасти, Исусе Царе
вишњих сила.
По благодати Божијој, твој кивот са моштима излива реке исцелења свима који траже, светитељу, и уклања страсти, а потапа нечисте
духове.
Твоје поуке свети Карпе, избављају од безумља народе, а показаним
великим чудесима, ка правој вери приводи залутале.
Помоћу силе Божије погубио си змију која је против Небеса хулила, и
од њеног гутања спасавао си, апостоле, многе народе.
Богородичан: Без патњи си родила Створитеља, Свенепорочна, а он
наше патње и болести уклања, и хране безболне је удостојио човечанство.
Кондак, глас 4.
Подобан: Јавилсја јеси..
Као сјајну звезду стекла те је Црква, апостоле Карпе, обасјана
твојим изобилним чудесима. Зато кличемо Господу Христу: спаси оне
који са вером поштују успомену Твога апостола, Многомилостиви.
Песма 7.
Ирмос: Аврамстији иногда в Вавилоње отроци..
У давнини Аврамови потомци у Вавилону, пламен пећи
надвладаше, и у песми овако певаху: благословен си Боже отаца
наших.
Проповедањем си болести уклањао, и само знаком крста си од
страдања исцељивао, јер си спасоносну благовест објавио, свештенослужитељу Карпе, и све у тами си просветлио.
Од гнева кнежевог се уопште ниси уплашио, храбри, него си смело
прихватио страдање, на крају твојих патњи и подвига, кличући: благословен си Боже отаца наших.
Тебе је Карпе Господ посветио, и за првојерарха у Верији поставио,
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а ти си је изузетно просветио, светим животом у њој.
Богородичан: Ти си Дјево шира од небеса, јер си у тело своје примила
несместивог Бога-Реч, а он избавља од тескобе невоља цео свет.
Песма 8.
Ирмос: На крстје плотију пригвожденаго..
Величајте децо Христа Бога, на крсту телом прикованога, јер
то нам је дао као оруђе спасења, и славите га у векове.
Ти си, светитељу, мудром Павлу и учитељу у светим послањима
послужио, и спасоносну науку си разнео свима да се спасавају.
Постао си као светло јутро, које обасјава цео свет светлошћу
проповеди, а дубоку таму неверја одгнао си, апостоле дични.
Призивањем Оца и Духа и оваплоћенога Бога-Реч, ти си мудри
чудеса чинио, и уверио си мудре Јелине, да славе Биће Триипостасно.
Богородичан: Постала си као небо Богородитељко, јер си нас обасјала
Сунцем правде, које свима нама богопознањем душе просветљује.
Песма 9.
Ирмос: Рождество твоје нетљено јависја..
Рађање те није изменило, кад је Бог из твога бока дошао, и
као телесан се на земљи појавио, и са људима поживео, зато тебе
Богородице сви величамо.
Видевши узношење Бога са славом и телом у небеса, ти си Карпе
пришао седамдесеторици ученика, и пошао си заједно са њима и постао
проповедник Божији.
Послан си као јагње међу вукове, али си их Карпе речима Истине
изменио ка богопознању за спасење, и душе њихове си богоречити,
упутио ка правој вери.
Постао богоречити апостоле Карпе, саговорник ангела, апостола и
мученика, јер си храбро у вери скончао, и са њима се радујеш и
веселиш, зато помињи и нас.
Пролазећи освештао си земљу Карпе, и са вером си Еванђеље
проповедао, а душе си животворном Богу-Речи приводио, зато је теби
подарено наслеђе небеско.
Богородичан: Приносимо ти, Дјево, речи Гаврилове и кличемо: Радуј
се лаки облаче, радуј се земљо необрађена, јер си диван Клас уродила
којим се храни цео свет.
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Месец мај 27. дан
Спомен светог свештеномученика Терапонта
На Господи воззвах.., стихире свештеномученика, глас 8.
Подобан: Мученици твоји Господи..
Свеславни Терапонт, светим делима се просветлио, и очима срца се
удостојио да види лепоту Христову, а њему је страдањем угодио, зато
благодаћу увек исцељује страсти душа и тела, свима, који му са вером
притичу.
Терапонт даровити, постао је извор воде живе, па излива реке
исцелења, а потпуно уклања нечистоту и тешке патње, свима који му
са вером долазе; његовим молитвама, Господе, подари свима велику
милост.
Дивни Терапонт, заиста је од своје крви румене начино себин
светлу и свештену одећу, у њу се обожен оденуо, и такав је у светињу
над светињама ушао; његовим молитвама, Господе, подари свима
велику милост.
Стихире Богородици. Глас и подобан тај исти.
Избави ме Владичице из руку змије човекоубице, која ме напада
лажима да ме сасвим прогута; поломи њене чељусти, молим те, и
намере разори, да се избавим њених канџи и величам силу твоју.
Ја сам дрво неплодно, Најнепорочнија, које не рађа плодове
спасења, зато се бојим посечења, и да бедник не будем никако бачен у
огањ неугасиви; зато ти притичем, избави ме тога и учини родним,
Пречиста, за Сина твога, заступањем твојим.
Моје срце је рањено смртоносном стрелом прохтева, и израњаван
сам од мога безумља, и неизлечиво сам болестан, а ти ме не презри
очајнога Мати Божија, него ми подари исцелење, јер си родила Господа
и Спаситеља, јединога Милосрднога.
Слава и сада, богородичан:
Нечисте су помисли и лажљива уста, и сва су моја дела укаљана.
И шта да чиним, и како да сретнем Судију? Зато моли Владичице и
Дјево Сина твога, Творца и Господа, да у покајању прими моју душу,
као једини милостиви.

288

DAN 27.
Крстобогородичан:
Не могу издржати Чедо да те гледам на дрвету (крста) уснулог, јер
си свима бодрост подарио, да би онима давно сном погибељним
уснулима због преступа и плода божанску и спасоносну бодрост
поклонио. Дјева је плакала и тако говорила, а ми је величамо.
На јутрењи
Канон; Дело Јосифово. Глас 6.
Песма 1.
Ирмос: Јако по суху пјешешествова Израиљ..
Као по сувом пешачио је Израиљ по бездану босоног, и видео
свога прогонитеља фараона како се утапа, зато је победничку
песму Богу певао и кликтао.
Са саборима светих се на небу радујеш, зато избави Терапонте од
страдања и великих невоља све који на земљи твој свети спомен славе.
Прочуло се по свету твоје свето и часно страдање, и призива верне
да те зато свечано прославе, јер си храбар био, мудри и благодатни
Терапонте.
Тебе је као од Бога сјајну звезду духовно Сунце те објавило, због
твојих светлих подвига, а ти и сјајем чудеса обасјаваш верне који те
свето хвале.
Богородичан: Свети сабор пророка из давнине је предсказао, да ћеш
бити Божија Родитељка, Пречиста, узвишенија и од херувима и од целог
света.
Песма 3.
Ирмос: Њест свјат јакоже ти Господи Боже мој..
Нема светог као што си ти Господе Боже мој, подигни снагу
твојих верних Благи, и утврди нас на камену вере у тебе.
Постао си Христов угодник, и достојно и управо носиш своје име
мучениче, јер исцељујеш увек и свима болести и душа и тела.
Крв је твоја лек постала, па твоје свештенство чини светлим,
светитељу и пастире-мучениче и лекару болеснима, зато те сви хвале.
Ти исцељујеш од великих патњи све који ти са вером долазе, и
болести уклањаш, а од повреда нанетих од злих духова очишћаваш,
светим призивањем Христа, светитељу блажени.
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Богородичан: Не може схватити разум човеков неизрециву дубину
рађања из тебе Пречиста, јер се Бог због свога милосрђа излио у твоје
тело, да би мене сасвим обновио.
Сједален, глас 1.
Подобан: Гроб твој..
Угодниче христов, ти си за веру пострадао, и стварно светитељ и
мученик постао, зато те молимо: излечи сада душе и тела наша,
светитељу, од неисцеливих страсти, умоливши човекољубивог Христа,
љубитеља милости.
Слава и сада, богородичан:
Неискусобрачна и благословена Маријо, усмери нас на пут
покајања, јер се увек удаљујемо ка злим беспућима, и предоброга
гневимо Господа, а ти си уточиште очајног народа и божије станиште.
Крстобогородичан:
Гледајући тебе Христе свенепорочна Мати мртвога на крсту
распетога, јаукаше: Сине мој сабеспочетни Оцу и Духу, какав ли је ово
твој неизрециви домострој, којим си спасао дело твојим пречистих
руку, Милосрдни?
Песма 4.
Ирмос: Христос моја сила Бог и Господ..
Христос је моја сила Бог и Господ, тако света Црква побожно
пева и кличе, јасно учећи и Господа празнујући.
Најпре си душу од метежа страсти очистио, затим си свештенослужитељу, божанско и свето рукоположење примио, и на крају се и
венцем страдања украсио.
Увек си виђен у сјају и знацима светих чудеса, и њима си све под
сунцем обасјао, јер си благодат од бога примио, дични светитељу.
Најпре си народ благодаћу напасао, а жртвама бескрвним, као јерарх си
их светињом посвећивао, али си и као јагње заклан био, и тако си
Господу отишао.
Богородичан: Тебе Дјево славимо као двери којима се улази код Бога,
као божански рај, као место духовно свештања, и као лепоту Јаковљеву.
Песма 5.
Ирмос: Божијим свјетом твојим Блаже..
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Твојом божанском светлошћу обасјај нам душе Благи, јер те од
јутра са љубављу молимо, да те познамо Речи Божија као
истинитог Бога, који нас из мрака греховног призива
Божијим светлом обасјан, постао си пресветла звезда, јер си
светим знацима Духа Божијег обасјао све под сунцем, Терапонте,
светитељу богоблажени.
Као света жртва, као принос угодни, и као савршена жртва, тако си
оче пострадао, и себе си Терапонте принео, Богу-Речи телом
пострадалом, и тако си мученик постао.
Заиста си свету чашу налио твојим исповедањем и кроз твоје
велико страдање, а узвишеном проповеди све људе призиваш Терапонте
блажени, да их напојиш.
Богородичан: После чудног рађања остала си као и пре тога девствена,
јер Бог којега си родила, све својом вољом уређује, Маријо неневесна
и богоблагодатна.
Песма 6.
Ирмос: Житејскоје море..
Гледајући море живота узбуркано буром искушења, тихом
пристаништу твоме притекох Многомилостиви и вапијем ти:
избави из пропасти живот мој.
Твој свети и богоугодни живот, и твоја храбра смрт, лепотом
мученичком блистају, а светлошћу чудеса обасјавају срца свих који ти
певају.
Тебе смо заиста стекли као лозу духовног винограда, која рађа
грожђе истинског исповедања, и излива трпљење, апостоле богомудри,
као вино изузетно.
Храм твој чини света исцелења, и благодаћу олакшава немоћ свима
болеснима, те ослобађа од патњи, светитељу богомудри и дични.
Богородичан: Бог-Реч је оваплоћен у телу твоме без семена, и показао
се као савршен Човек; он богодолично обнавља природу као што једино
он може, а ти си Дјево Свенепорочна, као двери које Бога примају.
Песма 7.
Ирмос: Росодатељнују убо пешч..
Росоносном је учинио ангел пећ преподобним дечацима, а
Халдејце је спалила наредба Божија, и нагнала мучитеља да поји:
Благословен си Боже отаца наших.
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Уздржањем си, светитељу, олују страсти укротио, и мада си
пострадао ти си својом крвљу као водом ватру обмане идолске погасио,
блажени Терапонте, свештеномучениче Христов.
Помазањем Духом као миром рукоположен си свештениче блажени,
и свештенике си народу постављао, а као пастир си живот у доброј
вери завршио, и за Христа се жртвовао, Терапонте храбри мучениче.
Потоцима твоје крви војске демона си подавио, а сјајем чудеса си
Терапонте мрак страсти разорио, и заиста си чудо-творац и лекар
болесних постао.
Богородичан: Који седи необухватан у недрима Родитеља, Пречиста,
седи сада обухваћен на твојим недрима, и твојим ликом је одевен; Он
је нови Адам постао, да би старог Адама спасао.
Песма 8.
Ирмос: Из пламене преподобним..
Из пламена си преподобнима росу излио, и жртву праведнога
си водом запалио, и све чиниш Христе само ако хоћеш, зато те
величамо у све векове.
Бескрвне жртве си Богу приносио, али си и себе као јагње чисто
и безазлено принео; демонске си жртве уништио, Терапонте светитељу,
страдалницима красото.
Постао си свети житељ раја, у заједници са светим ангелима, јер
блисташ сјајем мученика, мучениче и страдалниче, и служитељу
Спаситељев.
Својим срцем смиреним си горду змију смирио, и њој се храбро
успротивио, а крвљу мученичком си, светитељу, твоју свештену одежду
зацрвенио.
Богородичан: Рођеним из тебе смо избављени од прве клетве,
благословена и богообрадована млада Дјево, и зато ти Гаврилов
поздрав шаљемо: радуј се узрочнице спасења свију.
Песма 9.
Ирмос: Бога человјеком..
Људима је немогуће Бога видети, јер на њега несму ни
ангелски чинови гледати, а тобом се Свечиста јавио људима Реч
оваплоћена, њега величамо а тебе блаженом зовемо.
Жудећи да видиш славу Сведржитеља, ти си неправедну смрт
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претрпео, и на својој крви си се светитељу славни, као на кочији
вазнео, и у небеса појурио, и тамо си радосно починуо.
Као светлост јутарња си нам светлим зрацима заблистао, и све
стране света обасјао, светитељу и пастире богонадахнути; а ти
ослобађаш од сумрака страсти, зато тебе славимо и побожно хвалимо.
Ти си, богоблажени, у сабору пратријараха, мученика, апостола,
преподобних и праведника, зато са њима моли Бога, да добијемо
разрешење од грехова, сви који твој свети спомен побожно празнујемо.
Твоја побожна душа, мучениче, сјајем чудеса је увек просветљена,
а све који са вером у души долазе, разрешава од мрака страсти,
мучениче и светитељу, и дични пастире.
Богородичан: Једина богоблагодатна Дјево међу женама, твојим
светлом просветли ме, молим те, и огња вечнога ме избави, да те
славим, и опевам твоју узвишеност, како доликује.
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Месец мај 28. дан
Спомен преподобног оца нашег Никите, епископа у Халкидону

На Господи воззвах.., стихире преподобном Никити, глас 4.
Подобан: Јако добља..
На гостољубље Аврамово си се угледао, и на Исака богољубивог,
и Јакова безазленог, трпљењем си био попут Јова из Авситиде; имао си
кротост Давида, незлобивост Мојсеја, и као у давнини Арон помазан си
за свештеника, рукоположењем светитељу богоносни, и чудотворче
свети.
Велика је твоја незлобивост, и злобу демонску си прогнао
благодаћу Духа Божанскога; својим састрадањем си развеселио Бога,
којега си желео, и да усрдним молитвама просвети дух твој; стога си
примио благодат чудотворења, да исцељујеш болести Никито, свима
који притичу ка теби побожно.
Будући у сродничким везама, ви сте, свештеници, законе Светога
Духа одржали, и за стопама ранијих мудрих пастира следовали, који
славним зрацима исцелења блистају; и ви се украсисте сличним
начином исцеливања, преславни Никито са богомудрим Игњатијем.
Стихире Богородици, глас и подобан тај исти.
Избави Пресвета Богоневесто, од осуде и великих грехова моју
смирену душу, и твојим молитвама је од смрти избави, па учини да
добијем правдање у дан суђења, као што су добили и сабори светих, и
учини да се кајањем и проливањем суза, очистим пре краја.
Пресветим Духом као кишом, ороси Пречиста моју душу, јер си
родила Христа као реку, која милосрђем умива небројена многа
безакоња људима, и осуши извор мојих страсти, и твојим молитвам
удостоји ме потока и хране вечног живота.
Покајање је изузетан и спасоносни лек, зато ти која си родила Бога
и Спаса мога, даруј ми потоке суза и помисао на ужасни и страшни
час неумитног суда, и даруј ми твојим молитвама Дјево, да избегнем
мучење од којег стрепим, и да примим Божију благодат.
Слава и сада, богородичан:
Много пута обећах да се кајем за моје грехе, али не остављам своје
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слатољубиве навике, зато теби вапијем Пречиста, и клањам се и молим
те: ти ме Владичице избави од ове муке, и упути ме на добро, и у
близину оних који су спасени.
Крстобогородичан:
Када те је видела на крсту прикованога Мати твоја као јагње
ужаснула се и зајецала: Какав је ово призор Сине мој најмилији? Зар
ти овако узвраћа сабор неверних безаконика, а насладио се многим
твојим чудима! Али нека је слава твоме неизрецивом снисхођењу
Владико.
Тропар, глас 4.
Као сушта истина, јавио си се стаду твоме, и као правило вере и
образац кростости и учитељ уздржања. Због тога си смирењем
узвишене почасти стекао, а сиромаштвом богатство, оче Никито моли
Христа Бога да спасе душе наше.
На јутрењи
Канон, глас 4.
Песма 1.
Ирмос: Морја чермнују пучину..
Крсним знаком Мојсејевим рукама, прешао је у давнини
Израиљ пучину Црвеног Мора, пешке и неовлажених ногу, и
Амаликову силу је на исти начин у пустињи победио.
Ти си преподобни оче божанским сјајем обасјан, и сав се
просветлио, зато просветли и све, који са вером славе твоје уснуће, а
уклони им маглу страсти.
Постао си сав просветљен због својих светих дела, зато и оне који
су у ноћи великих грехова, просветли их и поведи Духом ка Светлу
небеском, Никито, оче свештени.
Блисташ даровима чудеса, увек и свима који прилазе твоме светом
гробу, јер си за твоје патње и подвиге то примио од Бога, као награду,
оче блажени.
Богородичан: Без семена си вољом Бога Оца зачела од Божанскога
Духа Сина Божијег, и телесно га родила, из Оца без матере, али је он
ради нас из тебе без оца дошао.
Песма 3.
Ирмос: Веселитсја о тебје церков..
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Због тебе се Христе црква твоја радује и кличе: ти си моја
снага Господе, и уточиште и поуздање.
Смирењем Христа ради, ти си се оче уздигао, а гордост духовне
змије си, оче преподобни, душом својом на земљу спустио.
Удостојен си од Бога великих дарова, и постао си велики
свештеник, оче и јерарше богоугодни.
Од младости си незлобив живот водио, и војске духовних
противника си, оче преподобни, Божијом благодаћу погубио, и сву злобу
њихову.
Богородичан: Прославимо сви Богородицу, као једину међу женама
благословену, јер је постала богоугодно станиште Божије.
Сједален, глас 4.
Подобан: Скоро предвари..
Од младости си твој крст узео, и побожно за Христом следовао;
уздржањем си телесне прохтеве свено; на трону јерарха си, Никито,
Господа узнео, а он је разним чудима и знацима твоју раку, оче
богоблажени, украсио.
Слава и сада, празника или богородичан:
Чиста, свенепорочна и Неискусомужна, само си ти надвременог
Сина и Реч Божију у времену родила, зато га моли са светима и часним
патријарсима, мученицима, пророцима и преподобнима, да нам подари
очишћење и велику милост.
Крстобогородичан:
Када те је Божја Речи угледала на крсту разапетог твоја Мати
Пречиста, матерински је зајецала и говорила: Какво је ово ново и
ужасно чудо, Сине мој? Како ти који си Живот свима да смрт искусиш,
а хтео си умртвљене да оживиш, јер си Милосрдан.
Песма 4.
Ирмос: Вознесена тја видјевши церков..
Када те је видела црква на крсту подигнутог, и да сунце стаде
у току своме, тада ти је достојно кликтала: слава сили твојој
Господе.
Свеноћним бдењима и посведневним стојањима, ти си оче богомудри телесне прохтеве свенуо, и радосно си кликтао: слава сили твојој
Господе!
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Покорио си непокорно тело своје силама твоје душе, оче богомудри,
и примио си блажени благодат, да демоне одгониш, а болести лечиш.
Помоћу силе Божије, ти си светитељу све војске демона победио,
јер си имењак са победом, и венац свети си од небеског Венцедавца
наследио.
Богородичан: Украшена си духовним лепотама, и тако си зачела БогаРеч, са Оцем сабеспочетнога, и телом га родила, Дјево Најнепорочнија,
зато га моли за мир целог света.
Песма 5.
Ирмос: Ти Господи мој свјет в мир..
Ти си, Господе мој, као светлост у свет дошао, ти си света
Светлости из мрачног незнања обратио све, који ти са вером
певају.
Украшен кротошћу своје душе, уселио си се, светитељу, у земљу
кротких и постао си балжен.
Напојен рекама дарова Духа, оче, ти изливаш исцелења свима који
то желе, Никито, богомудри свештениче.
Твој живот блиста од светлости твојих врлина, зато си као нечим
драгоценим, благодаћу чудеса, блажени оче, украшен.
Богородичан: Ти си нам непобедиво оружије против демона, и тебе
смо Богоневесто, као тврђаву и наду нашег спасења стекли.
Песма 6.
Ирмос: Пожру ти со гласом..
Црква ти Господе приноси као жртву песме похвале и пева ти,
јер је од демонске крви очишћена, крвљу изливеном из ребара
твојих, по твојој милости.
Као светило сјајно су Светој Тројици заблистали Игњатије и
Никита, као свештеници и браћа, и светло блистајући дарују исцелења
вернима.
Један другом по телу ови свети сродници, заиста су се сада и
духовног сродства удостојили, јер су сложно пред Богом богоугодно
поживели.
Од блата душегубних јереси си одбегао, ка поштовању светих икона
Христових, чији си лик у себи сачувао, светитељу Никити богоугодни.
Богородичан: Ти си као двери кроз које је само Вишњи прошао, али
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мени отвори двери покајања као улаз у спасење, и сачувај ме
Свенепорочна, од сваке пропасти.
Кондак, глас 8.
Подобан: Возбранној..
Светлошћу твојих дела си засијао и наследник апостолског
престола си био, свети Никито. Као сунце си забалистао народу твоме,
оче, испунивши га Божанским учењем. Зато ти кличемо: Радуј се,
украсу Халкидона!
Песма 7.
Ирмос: В пешчи аврамстији отроци..
У пећи персијској Аврамова деца, побожном љубављу више
него ли пламеном запаљени беху, и овако кликтаху: нека си
благословен у храму славе твоје Господе.
Настањен си заиста, оче свети, са светитељима, и испунио се
духовнога сјаја, зато обасјај и нас који кличемо: благословен си у
храму славе твоје, Господе.
Као вођа пастира, и као непорочан заступник пред Богом, ти си
њему чисте жртве свето приносио, и радосно појао: благословен си у
храму славе твоје, Господе.
Постао си пастир, и духовном свиралом си Никито разумно стадо
ка испаши истините науке позивао, кличући: благословен си у храму
славе твоје, Господе.
Исповедањем праве вере си, оче, свој живот украсио, и благодат
лечења си заиста од Духа примио, кличући: благословен си у храму
славе твоје, Господе.
Богородичан: Да би човечанство обожио, твој Син је, млада Дјево,
Човеком постао; из твога тела је своје тело Избавитељ позајмио, зато
си ти благословена међу женама Владичице.
Песма 8.
Ирмос: Руцје распростер..
Данило је руке своје раширио, и у јами чељусти лавова
затворио, силу огња је угасио, а врлином се опасао, и са побожном
и умилном децом певао: благословите сва дела господња Господа.
За велике подвиге си, оче преподобни, као награду примио:
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светлост неизрециву и бесмртни живот, и палату неразориву; зато твоме
венцедавцу Христу радосно кличеш: благословите сва дела господња
Господа.
Милостив си био свима који милост траже, сиротињу си помагао,
а убоге хранио, наге одевао, и тако си себи одећу славе заслужио, узор
монаштва си постао Никито, зато сви кличу: благословите сва дела
господња Господа.
Чистотом срца постао си прекрасни храм Божанскога Духа, зато
одгониш зле духове, и лечиш од болести све који ти долазе, и који
кличу: благословите сва дела господња Господа.
Све си могао у Христу, а сада си још јаче са Богом сједињен, зато
дођи оче преподобни стаду које си стекао, и које са вером слави твоје
свето уснуће и кличе: благословите сва дела господња Господа.
Богородичан: У твоје тело се Христос уселио као Господ свију, и као
што је хтео; тиме је тебе светију од ангела учинио, Мати и Дјево, а
освећење и просветлење даровао нама који кличемо: благословите сва
дела господња Господа.
Песма 9.
Ирмос: Камен нерукосјечниј от..
Као угаони камен несечен руком, тако се Христос од тебе
Дјево, као од несечене горе одсекао, да сједини раздвојене природе,
зато се веселимо и тебе Богородице величамо.
Свето следујући твоме светом имењаку, његовог си се лика
удостојио, Никито оче блажени, и сјајем Духа си се обогатио, оче
богонадахнути.
Обогаћени сте сада, богоносци, Тројичном благодаћу, и од ње сте
примили свету моћ лечења, јер сте у чистоти и богоугодно поживели,
оци дични.
Данас твој спомен, оче, блиста јаче од сунца од сјаја твојих врлина,
и чудесима цео свет обасјава, а верне просветљује, часни свештенослужитељу.
Као звезда даница, ти се оче Никито са свештенослужите-љем
Игњатијем јављаш, и просветљујете оци побожни и блажени, све који
вас увек хвале.
Богородичан: Постала си станиште Светла, и Данице и Бога-Речи који
је од Оца заблистао, млада Дјево и једина бого-обрадована, а он верне
просветљује и преподобне овенчава.
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Месец мај 29. дан
Спомен свете преподобномученице Теодосије девојке

На Господи воззвах.., стихире светој, глас 8.
Подобан: О, преславнаго чудесе..
Зрацима девства блисташ Теодосијо света, и светим плаштом
црвеним до твоје крви мученичке си одевена, и тако си се у
надземаљски дворац Христов уселила, девојко непорочна, и радујеш се
са војскама ангела, у том заиста непролазном сабору, светитељко
славна.
Мученице и девојко, Теодосијо свехвална, ти си Христа из душе
желела, и зато си муке и ране претрпела, и као храбра си рањавана
због Оног за којим си жудела, и по ребрима си сечена, О, великог ли
твога подвига и трпљења! Њиме си заиста на земљу Гордога оборила.
Лепотом душе твоје и тела, ти си светло украшена, и ка Христу
прешла; жељеним венцем славе си од њега украшена, Теодосијо,
мученице славна, и на твоју главу је стављена, заиста достојно,
драгоцена царска круна, и постала си мученице заувек небеска невеста.
Стихире Богородици; глас и подобан тај исти.
Радуј се душама просветлење, грешнима опроштење, а немарних
исправљање; Радуј се утехо и радости, и помоћнице тужнима; Радуј се
блага, немоћних душа исцелење; Радуј се наша помиритељко са Богом
и затупнице, јер ти си Пречиста светија и од свих серафима.
Тело је од твоје крви примио превечни Бог, и тебе је Пречиста
учинио људима заступницом, зато избављај слуге твоје од сваке беде и
невоље, и замки злога противника, а удостоји заједнице са изабранима,
све који ти се клањају и славе те.
Спаси ме Владичице Пречиста, јер си неизрециво родила Спаса и
Христа, тебе смо једину стекли заступницу и необориви бедем, и
покровитељку и радовање, а ти си мојој души божанско утешење, зато
ме избави од неуспаваног црва и огња вечнога, Мати Христа Бога.
Слава и сада, богородичан:
Спаси ме од невоља, и избави од душегубних стрела, против мене
невидивог противника, да те величам радосном песмом Пречиста, и
славим море твога човекољубља, и буди ми моћно и непобедиво
оружије против њега, Мати Христа Бога.
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Крстобогородичан:
О, какав је ово призор који видим својим очима Владико? Ти који
држиш целу творевину разапет си на дрво и умиреш! Ти који свима
живот дарујеш! Тако је Богородица плачући говорила, када је видела на
крсту подигнутога из ње неизрециво заблисталога Бога и Човека.
Тропар, глас 4.
Узраставши у врлини благоугодно, мученице, Христова пријатељица
си била чиста, и Светога Духа дом љубљени: отуда си посрамила
ђавола који се бори против рода људског. Добро пострадавши, посекла
си Копронима мачем вере, преподобномученице Теодосија: са Небеским
војскама се радујеш, штитећи оне који поштују твоју успомену.
На јутрењи
Канон чији је акростих: Певам у славу мученице Теодосије.. Глас 4.
Песма 1.
Ирмос: Морја чермнују пучину..
Крсним знаком Мојсејевим рукама, прешао је у давнини
Израиљ пучину Црвеног Мора, пешке и неовлажених ногу, и
Амаликову силу је на исти начин у пустињи победио.
Бог који је својевољно на крст узишао, дао је теби Теодосијо пут
страдања, а ти си мучитеља савладала и као птица се мучитељу
наругала.
Са великом снагом си, Теодосијо свечасна, уништила на земљи вођу
обмане, и силно си пострадала, али и венац славе као победница си,
мученице, примила.
Из давнине хвалисави сада је оборен, када се суочио са твојим
трпљењем, јер си ти силу крста примила, и њоме си посрамила њега,
који је безмерно беснео.
Богородичан: Зла змија ме је преварила и заробила, слагавши ме да ћу
бити као Бог, а тобом сам Пречиста призван да будем заиста обожен.
Песма 3.
Ирмос: Веселитсја о тебје..
Због тебе се Христе црква твоја радује и кличе: ти си моја
снага Господе, и уточиште и поуздање.
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Жудња за Богом Теодосијо, учинила је да си постала света невеста
и мученица за Христа, јер си његов крст заволела.
Прохтеве свога трулежног тела си оставила, светитељко, и живела
си Духом Животворним, Теодосијо преславна.
Излечи мој разум твојом, од Бога даном, благодаћу, мученице, и
излечи моју душу раслабљену страстима.
Богородичан: Подигла си мој пали лик Пречиста, родивши Владичице,
Првенца васкрсења свију нас.
Сједален, глас 8.
Подобан: Премудрости..
Потоцима твоје крви заиста си сву силу злога ђавола потопила,
мученице славна, и неповређена си кроз велику пучину мука прешла,
и у свету земљу се уселила; славу за твоје подвиге си достојно
примила, и уласка у небеску палату се, прехвална Теодосијо удостојила;
зато моли Христа Бога, да подари опроштај грехова свима који са
љубављу славе свети спомен твој.
Богородичан:
Опевајмо њу као небеске двери и кивот, као пресвету гору, као
светли облак, као неосагориву купину, као духовни рај, Еве позивање,
и целог света ризницу, јер се у њој извршило спасење света, и опроштај
старих сагрешења, зато јој певајмо: моли се Сину твоме, да дарује
опроштај сагрешења свима, који се побожно клањају твоме пресветом
Породу.
Крстобогородичан:
Када је као јагње угледала на крсту Јагњета, Пастира и Избавитеља,
плакала је, јаукала, горко јецала и нарицала: свет се радује јер због
тебе добија избављење, а срце моје гори када гледам твоје распеће које
трпиш због милости и милосрђа дуготрпељиви Господе, бездане милости и изворе непресушни; зато се смилуј и подари опроштај сагрешења
свима који са вером поје о твојим божанским страдањима.
Песма 4.
Ирмос: Вознесена тја видјевши..
Када те је видела црква на крсту подигнутог, и да сунце стаде
у току своме, тада ти је достојно кликтала: слава сили твојој
Господе.
302

DAN 29.
Беснео је бедни мучитељ хотећи да ранама сломи твоје трпљење,
али ти си прехвална ипак кликтала: слава Богу моме.
Богом даним и божанским именом твојим, унапред си обогаћена,
мученице и страдалнице, и постала си дар од Бога који радује нас, који
те са вером и љубављу славимо.
Украшена твојом мученичком крвљу, храбра Теодосијо, и у њу као
одећу одевена, кликтала си са љубављу твоме небеском Женику речи
„хитам за тобом“.
Богородичан: Божански си родила, Пречиста Дјево, овапло-ћенога
Бога-Реч, и остала девствена, зато неућутним гласовима и са вером без
сумње кличемо ти Владичице: Радуј се!
Песма 5.
Ирмос: Ти Господи мој свјет в мир..
Ти си, Господе мој, као светлост у свет дошао, ти си света
Светлости из мрачног незнања обратио све, који ти са вером
певају.
Твоја љубав ка Христу је била као миро изливено, и зато си
девојко побожно за њиме следовала, песмама га славећи.
Времени живот је заменила за вечни, и за своју малу крв,
наследила је ова мученица царство небеско.
Твоје мученичке мошти су као извор, јер исцелења болеснима
изливају, и душевне патње вернима уклањају.
Богородичан: Ко може испричати о твојој тајни Свенепорочна? Јер ти
си Творца, нигде несместивог, у твоје тело примила.
Песма 6.
Ирмос: Пожру ти со гласом..
Црква ти Господе приноси као жртву песме похвале и пева ти,
јер је од демонске крви очишћена, крвљу изливеном из ребара
твојих, по твојој милости.
За тебе мученице Теодосијо смрт није ништа представљала, и зато
се претњи мучитељеве ниси бојала, и твојим страдањем си постала
једнака са Христовим вољним страдањем.
Твојим лаким крстом су жене крепљене, и главу змије су, као што
си прорекао Спаситељу, сатрле, јер су твојом љубављу коснуте, и
светом жудњом за тобом.
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Богородичан: Тебе је од давнина нашао духовни Женик као скроз
савршену и предивну голубицу, и као крин и цвет на ливади, и у тебе
се Богомати уселио.
Кондак, глас 2.
Подобан: Вишњих ишчја..
Страдањима си достигла у блажени живот, удавивши у крви
Копронима, прљавог противника Христове Цркве, свеблажена мученице
Теодосија, и ка Небеском дворцу си отишла радујући се. Моли велику
милост за оне који те са вером поштују.
Песма 7.
Ирмос: В пешчи аврамстии отроци персидстјеј..
У пећи персијској Аврамова деца, побожном љубављу више
него ли пламеном запаљени беху, и овако кликтаху: нека си
благословен у храму славе твоје Господе.
Гледајући тебе украшену Богом даним врлинама, са вером и
радосним песмама кличемо твоме Женику: благословен си у храму
твоје славе, Господе.
Са девојкама упаљених светиљки, сада и ти мученице радосно
улазиш са Христом у небески дворац, и кличеш: благословен си у храму
твоје славе, Господе.
Богородичан: Онај који седи на небеском престолу, нашао је тебе Дјево
на земљи, као себи богоугодан престо, и ту се одморио, зато кличемо:
благословена си ти међу женама Нај-непорочнија Владичице.
Песма 8.
Ирмос: Руцје распростер Даниил..
Данило је руке своје раширио, и у јами чељусти лавова
затворио, силу огња је угасио, а врлином се опасао, и са побожном
и умилном децом певао: благословите сва дела господња Господа.
Ослобођена од окова тела, света Теодосијо, полетела си радосно ка
свтломе дворцу, и као невеста се радујеш у блиставој одећи руменој од
крви и кличеш: благословите сва дела господња Господа.
У небеској палати да живиш блажено, удостојила си се света
Теодосијо, и вечну славу си стекла мученице свуда и увек слављена, а
плодом твоје храбрости си заиста обогаћена, зато кличеш: благословите
сва дела господња Господа.
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Својим богоименом си украшена Теодосијо света, и као изузетни
дар од Бога си нам дарована светитељко храбра, јер реке надразумних
дарова дајеш свима који са вером певају: благосло-вите сва дела
господња Господа.
Богородичан: Истинито си Бога родила, и истинито си Пречиста Мати
Божија названа, и истинито по породу носиш богоназвање, зато тебе
верни побожно славимо као Богородицу, Најнепрочнија Владичице.
Песма 9.
Ирмос: Камен нерукосјечниј..
Као угаони камен несечен руком, тако се Христос од тебе
Дјево, као од несечене горе одсекао, да сједини раздвојене природе,
зато се веселимо и тебе Богородице величамо.
Твојим молитвама, богомудра Теодосијо, и прехвална мученице,
ослободи окова греха све који ти побожно певају, јер ти стојиш пред
Богом Сведржитељем, светитељко прослављена.
Због своје жеље је праматера Ева зло примила, а ти си надом у
Бога и сједињењем са њиме обожена, зато тебе свеблажена Теодосијо
прослављамо.
Христос, твој небески Женик, је сав блаженство, и сав утеха душе,
Теодосијо мученице и страдалнице, и код њега сада благујеш, зато
помињи и нас у твојим молитвама.
Богородичан: Бог који је хтео да у телу дође, украсио је својом речју
цео свет, а уселио се само у тебе, јер те је светију од свих нашао, и
учинио те је истинском Богородицом, Мати и Дјево.
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Месец мај 30. дан
Спомен преподобног оца нашег Исакија из Далматске обитељи

На Господи воззвах.., стихире глас 1.
Подобан: Небесних чинов..
Видео си рајске лепоте, и богато се насладио непролазним
цветовима, и дао си свету плод богопознања, и са њиме сједињен, оче
преподобни и у духовној љубави, ти си душе узгајао.
Уздржањем си своје тело оградио, а страсне прохтеве си, оче,
умртвио молитвама и бдењима, зато је тебе сила Духа осенила, и
духовним светилом целог света учинила.
Ти си монашки живот просветлио, а из пустиње си у граду као
сунце заблистао, тако си верне својом науком просветио, да благосиљају
Оца и Сина и Духа, једносушнога.
Стихире Богородици, глас и подобан тај исти.
Безнадежно смо пропали Пречиста, и само тебе имамо Дјево као
заступницу, зато ти благодарно кличемо: очисти нас Пресвета Богоневесто, јер ти си целом свету уточиште, и заступница рода нашега.
Жезлом твога заступања, Богородитељко Пречиста, одагнај брзо
звериње страсти моје бедне душе, и у миру води живот мој, и у свето
стадо изабраних твојих оваца ме уброј.
Ја тонем у пучини грехова, али притекох тихом при-станишту
твојих молитава, Богородитељко, и вапијем ти: пружи Најнепорочнија
твоју моћну десницу слузи своме, и спаси ме,
Слава и сада, богородичан:
Због моје пропале природе лежим на земљи, али ка твојој тишини
Дјево притичем, да ме од навале буре и искушења разних избавиш, да
бих стално певао о твојој благодати, Богородице Мати Увекдјево.
Крстобогородичан:
Стојећи крај крста Сина и Бога свога, гледајући његово дуготрпљење,
Мати је плакала и говорила: тешко мени чедо најдраже, зашто страдаш
тако неправедно Речи Божија? Да би спасао човечанство.
На јутрењи
Канон, глас 8.
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Песма 1.
Ирмос: Израиља от работи избавил јеси..
Израиља си од робовања избавио Господе, твојом моћном
десницом, и као њега, тако сада спаси и нас.
Дошао си, оче преподобни, из пустиње, и сабор јеретика си,
светитељу, растурио, а веру Христову утврдио.
Попут Давида си оче пред царевима говорио, и никада се ниси
посрамио, јер си желео да утврдиш цркву Христову.
У блато си био бачен од неких у обмани, али си и тако као бисер
заблистао, и зрацима Духа Светог све си просветлио.
Богородичан: У телу си зачела Пречиста, од надвременог Оца, Сина,
и као Бого-Дете си га, Непорочна Дјево, родила.
Песма 3.
Ирмос: Утверди наш ум и сердца..
Утврди нашу душу и срце, јер си речју небеса утврдио, да ти
певамо и да те славимо, на спасење душа наших.
Постао си оче као труба Духа Светога, јер све као у рат призиваш,
да се сви боре уз помоћ Спаса Христа, против напада противника.
Постао си као духовна лествица, оче богоносни, која вером уздиже
и води у небеско царство, утврђена науком твојом на темељу Духа.
Својом науком и љубављу према Владики блисташ као гора, оче
богоносни, и ка цркви Христовој све сакупљаш, врлинама сједињени са
њиме.
Богородичан: Заиста си постала Мати Емануила, Дјево, јер си Бога-Реч
родила, зато не престај да га молиш безмужна невесто, и благословена
Богородице Пречиста.
Сједален, глас 8.
Подобан: Премудрости..
Као кишни облак Духа Светога, постао си, оче блажени, свима на
земљи, јер натапаш бразде срца вернима, а твојом светом науком си
прошао све крајеве света; Кишу твоје науке си као потоке разлио, оче
премудри, и у срцима свих си побожно мирис Духа одгајио, зато
богоносни Исакије, моли Христа Бога, да подари опроштај грехова
свима који са љубављу славе спомен твој.
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Слава и сада, богородичан:
Ти си свенепорочна Невеста Творца, и неискусомужна Мати
Избавитеља, ти си Најопеванија примила Утешитеља, а ја сам нечисто
станиште безакоња, и мој разум је игралиште демона, зато похитај да
ме од њиних злоба избавиш, и светлим стаништем врлина учиниш, јер
си свелоносна и нетакнута, па одагнај облак страсти, и твојим
молитвама удостоји ме небеске заједнице и непролазне светлости.
Крстобогородичан:
Када је као јагње угледала на крсту Јагњета, Пастира и Избавитеља,
плакала је, јаукала, горко јецала и нарицала: свет се радује јер због
тебе добија избављење, а срце моје гори када гледам твоје распеће које
трпиш због милости и милосрђа дуготрпељиви Господе, бездане милости и изворе непресушни; зато се смилуј и подари опроштај сагрешења
свима који са вером поје о твојим божанским страдањима.
Песма 4.
Ирмос: Услишах слух сили твојеја..
Чуо сам глас силе твоје и обрадовало се срце моје у Господу.
Подобан анђелима на земљи показао си се животом, радујући се са
небеским силама.
Најпре си био настојатељ монасима, а после си, богомудри, из
пустиње свима у град лично дошао, оче славни
Спомен твој сада, оче Исакије, искрено весели срца свих који ти
певају.
Богородичан: Богородице, и сада као и увек, твојим молитвама од
неверних противника одбрани слуге твоје.
Песма 5.
Ирмос: От ношчи невједенија..
Из ноћи незнања просветлио си богопознањем све крајеве
света, зато и мене просветли јутром твога човекољубља Господе.
Заиста си из пустиње као светла звезда заблистао, и твојом светом
науком си ноћ јеретичку одагнао.
Задржао си узде Валнтовог коња, светитељу, и цареву зверску памет
си изобличио и јавно посрамио.
Пустио си оче да те ударају по глави штапом, али си главу твоје
вере, Христа Бога, држао духовно уздигнуто.
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Богородичан: Постала си чистија од Херувима, Дјево Свеопевана, зато
моли твога Сина, да спасе душе твојих прослављача.
Песма 6.
Ирмос: Ризу мње подажд..
Ти који се облачиш светлошћу као одећом, подари ми светлу
одећу, многомилостиви Христе Боже наш.
Прозревши духом, прорекао си, оче, цару Валенту сурову смрт, и
тако си заиста постао као славни пророк.
Вером као лопатом си верне као пшеницу сакупио, а Валента си
као плеву на сметилишту запалио, твојим молитвама, светитељу.
Свима који су те послушали, вером си углачао таблице срца,
богомудри Исакије, и на њима си осликао лик православља.
Богородичан: Само си ти на реч родила телом Бога-Реч, зато те
молимо: избави душе наше од замки демонских.
Кондак, глас 8.
Подобан: Јако начатки..
Као верни угодник Божији, распалио си се ревношћу у Христовој
Цркви, зла Валентова задржавајући. Због тога што је затворио храмове
(цркве), злу смрт си му прорекао. Зато се непрестано моли за све нас
који те прослављамо, свети Исакије.
Песма 7.
Ирмос: В начаље земљу..
У почетку си земаљу основао и небеса Речју утврдио, благословени у векове Господе, Боже отаца наших.
Даровао си твоме преподобном речи карања, против неверја
мучитеља, зато си увек благословен Господе Божа отаца наших.
У светлим обитељима праведника си настањен, оче Исакије, и у
слави, па кличеш Творцу: благословен си увек Господе Боже отаца
наших.
Оче свети, моли неућутно Спаса за нас, да се избавимо од сваке
невоље, и да неодузиви живот добије стадо твоје.
Богородичан: Ти Који си се у тело Дјеве уселио, и у њој Адама
обновио, благословен си у све векове Господе Боже отаца наших.
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Песма 8.
Ирмос: Безначална Царја слави..
Беспочетном Цару славе од кога стрепе силе небеске, певајте
свештеници, а народи га величајте у све векове.
Богу, који је учинио Исакија бранитељем вере православне, сви
свештеници му појте, а народи га величајте у све векове.
Као разумно јагње је Исак из пустиње дошао, да одагна звери од
стада Христовог, али је прогањан и пустињама проживео.
Ниси се уплашио, оче, од Валентове љутње и злог беса, него си
остао кротак душом, јер је у теби деловао Дух Истине.
Богородичан: Када је Бог одлучио да се у тебе усели, од тебе је
одсечен као Камен Живота, као што је писано, без руку човека,
Пресвета и Пречиста.
Песма 9.
Ирмос: Тја Богородицу Матер свјета..
Тебе Богородицу као матер света у песмама те величамо.
Помоћу силе Божанскога Духа, ти си оче Исакије снажно скршио
силу безбожника.
У заједници са твојом вером, ти си оче Исакије разорио удружене
војске јеретика.
Исакије богомудри, не престај да помињеш код Бога све нас, да се
сви спасемо.
Богородичан: Рођени из тебе Дјево, је рађање из Еве, од туге у радост
окренуо.
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Месец мај 31. дан
Спомен светог апостола Јерме и светог мученика Ермија
На Господи воззвах.., стихире, глас 1.
Подобан: Небесних чинов..
Капима своје крви, великомучениче, си огањ неверја угасио, а
Христову цркву си богато напојио, и срца врних обасјао, који побожно
славе свој часни и свети спомен.
Ти си као необориви стуб, и зато те напади противника нису
пољуљали, а ти си срца њина сатро Јермеје, твојим и патњама твојим
и подвизима, и као непомична стена си све њине намере оборио.
Све потонуле у дубину неверја, подизао си Јермеје Божијом науком,
због чега си поднео многе олује мука, страдалниче прехвални, и са
њима си радосно ушао у небеско пристаниште.
Стихире Богородици, глас и подобан тај исти.
Безнадежно смо пропали Пречиста, и само тебе имамо Дјево као
заступницу, зато ти благодарно кличемо: очисти нас Пресвета Богоневесто, јер ти си целом свету уточиште, и заступница рода нашега.
Жезлом твога заступања, Богородитељко Пречиста, одагнај брзо
звериње страсти моје бедне душе, и у миру води живот мој, и у свето
стадо изабраних твојих оваца ме уброј.
Ја тонем у пучини грехова, али притекох тихом при-станишту
твојих молитава, Богородитељко, и вапијем ти: пружи Најнепорочнија
твоју моћну десницу слузи своме, и спаси ме,
Слава и сада, богородичан:
Због моје пропале природе лежим на земљи, али ка твојој тишини
Дјево притичем, да ме од навале буре и искушења разних избавиш, да
бих стално певао о твојој благодати, Богородице Мати Увекдјево.
Крстобогородичан:
Кад је угледала на крст подигнутог Јагањца, непорочна Дјева је
заплакала и нарицала: Чедо моје слатко, какав је ово нов и пречудан
призор? Ти који држиш све, жалосно си на дрво крста телом разапет!
Тропар, глас 4.
Мученик твој Господе Ермије, кроз страдање примио је непропадив
венац од тебе Бога нашега, имајући силу твоју мучитеље је надвладао
а демонима немоћну дрскост поломио. Ради молитава мученика спаси
душе наше.
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На јутрењи
Канон, дело Јосифа, глас 8.
Песма 1.
Ирмос: Воду прошед јако сушу..
Када је Израиљ воду као копно прешао, и од египатскога зла
избегао, тада је закликтао: Избавитељу и Богу нашем певајмо.
Као блистава звезда божанске светлости, јавио си се сјајем
мучеништва, и светлом обасјаваш све, који тебе Јермеје са чистом
вером славе.
Увек се надајући у Бога, све си у животу презрео храбри мучениче,
и на мученички подвиг си пошао, и протвника си силно поразио.
Диван на изглед и душом био си Ермије, и постао си војник Цара
небеског; његове си мучениче противнике коначно поразио.
Идолима ниси жртве принео, и зато су ти зубе ломили, али ти си
скршио чељусти духовних зверова и оденуо се победничким венцем
неувелим.
Богородичан: Пресвета Дјево, Мати Христова, славо мученика, и
радости ангела, са свима њима моли Сина твога, да се смилује и спасе
слуге твоје.
Песма 3.
Ирмос: Ти јеси утвержденије притекајушчих..
Ти си тврђава свима који ти притичу Господе, ти си нам светло
у тами, и теби пева душа моја.
Постао си светитељу украс страдалника, благодаћу обасјан, зато сви
ми који смо у свету, побожно те прослављамо.
Хвалу Богу нашем си и поломљеним вилицама благодарно певао,
јер те је он, храбри мучениче, у твоме страдању крепио.
Силом Духа Божијег, ти си светитељу крепљен, и радосно си
укротио злобу побеснеле змије.
Богородичан: И устима и језиком те исповедам Пречиста, као пресвети
храм мога Бога, и зато ме избави од свакаквих невоља.
Сједален, глас 4.
Подобан: Вознесијсја..
Као силни војник Господа, оборио си гордост противника, и при312
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мио венац победе, зато те хвалим као храброг страдалника; са вером
славим твој свуда слављени спомен, у којем моли, да се спасемо од
сваке невоље, многострадални Јермеје.
Слава и сада, богородичан:
Притичем Богородице под твој од Бога смирени и божански
покров, и клањам се и молим: помилуј ме Пречиста, јер ми пређоше
преко главе греси моји, и бојим се Владичице мука и стрепим, а ти
упути молитву своју Пречиста Сину твоме, да ме од греха избави.
Крстобогородичан:
Када је видела тебе из беспочетнога Оца рођенога, која те је на
послетку телом родила, на крсту разапетог Христе, овако је нарицала:
Јао мени најдражи Исусе! Зашто си ти од ангела прослављени Бог
пристао, да од безаконих људи будеш сада разапет? Опевам те
Дуготрпељиви Сине.
Песма 4.
Ирмос: Услишах Господи смотренија..
Чуо сам Господе тајну твога промисла, схватио сам дела твоја,
и прославио твоје Божанство.
Потоци твоје крви погасили су огањ многобожаца, а вернима су
постали као роса, страдалниче дични и мучениче.
Орошен Тројичном благодаћу, сачуван си, мучениче, неспаљен мада
си три дана стојао у сред пламена, светитељу свеславни.
Војске небеских сила гледаху са висине твоје трпљење, и подвиг
твоје снаге, страдалниче Јермеје, и дивише се.
Богородичан: Најопеванија Владичице, ти си неизрециво родила Онога
који у светима почива, зато те у песмама прослављамо.
Песма 5.
Ирмос: Вскују мја отринул јеси..
Зашто си ме удаљио од лица твога, Светлости незалазна, и
покрила ме је беднога нечувена тама? Ипак ме обрати и управи
путеве моје ка светлости заповести твојих, молим те.
Изломљеним твојим телом и благодаћу, мучениче славни, учинио
си да су кроз твоје бројне муке, идоли поломљени и уништени, а свима
побожнима, Божијом благодаћу, исцељујеш душевне слабости.
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Напојен горким отровом, ти си остао неповређен, и тиме је
призван у праву веру онај који ти је отров давао, а ти си га својим
чудотворством, обратио чак до светог мученичког подвига.
Никако ниси избегавао страдање, да би био са Оним који те је
крепио и утврђивао и кроз твој подвиг провео, а ти си све што те код
Њега очекује, прозрео твојим чистим срцем.
Богородичан: Тебе је у давнини пророк видео Духом, као духовни
свећник, на којем је, млада Дјево, Господ Христос као светило, који
својим неизрецивим светлом све нас просветљује, који тебе са вером
славимо, Најнепорочнија.
Песма 6.
Ирмос: Очисти мја Спасе многа бо..
Очисти ме Спасе од многога безакоња мога, и из дубине зала
избави ме молим те, јер ка теби вапијем: услиши ме Боже
спасења мога.
Сва твоја жеља је била уз Бога, мучениче, и патње и комадање
твога светог тела си трпео радосно, и као да је туђе тело, надајући се
венцу небеском.
Храбро си издржао сечење твојих жила, Јермије мучениче Христов,
а тиме си најгорег протвиника жилама благодати Божије намучио, и
узор јунаштва си свима постао.
Искован у огњу Христове љубави, постао си заиста као мач
двосекли, и тако си војске безбожника као храбар ратник коначно
посекао.
Богородичан: Храниш побожно Онога који својом вољом храни цео
свет, и на рукама држиш Свенепорочна Владичице Онога који је
Сведржитељ, зато те ми верни славнимо како доликује.
Кондак, глас 6.
Подобан: Јеже о нас..
Усрдно се у Христу подвизавајући, у старости добру храброст стече,
мучениче Ермије, безбожничке злобе си уништио Христовом силом, и
попивши отров остао си неповређен, кличући: Бог је самном, и нико ми
ништа не може!
Песма 7.
Ирмос: От Јудеје дошедше..
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У давнини из Јудеје дођоше младићи у Вавилон и вером у
Тројицу пламен пећи победише, певајући: Боже отаца благословен
јеси.
Чистим срцем надао си се у Бога који може спасти, и тако си
Јермије претрпео све патње твога храброг тела, и кликтао си:
благословен си Боже отаца наших.
Твојом проливеном крвљу, угасио си огањ неверја, и у пламен си
ушао али ниси спаљен, певајући, блажени: благословен си Боже отаца
наших.
Тебе слави свака црква, гледајући на твоју храброст, благодат и
чудеса, и победничку славу коју ти је Господ дао, Јермеје, мучениче
храбри, због твојих великих подвига.
Богородичан: Украшена си добротом, Дјево, и дивног си Христа налик
нама родила, а Он је све из пропасти у живот подигао, зато тебе увек
са вером кроз песме славимо.
Песма 8.
Ирмос: Побједитељи мучитеља и пламене..
Твојом благодати младићи постадоше победиоци мучитеља и
пламена и марећи веома за заповести твоје кликтаху: Благословите сва дела господња Господа.
Укрепљен законом праве вере, ти си, страдални Јермеје, наређење
безаконика радосно погазио, и зато си блажени велики подвиг трпео,
али си станиште на небеској висини примио.
„Не плашим се никакве патње ни наредбе, нити ћу принети славу
непостојећим боговима“, тако си кликтао блажени, „него славим само
Господа Исуса, који је разапет у време Пилата“.
Ишао си да будеш жртвован као јагње безазлено, мучениче Јермеје,
а због Јагњета жртвованог ради нас, који је све мрске жртве на земљи
укинуо, зато те, светитељу, достојно песмом хвалимо.
Богородичан: Постала си Дјево шира од небеса, јер си у тело примила
Бога, зато га моли увек, да ме избави од греха који ме притиска, па да
ширим дела побожна, а тебе да славим са вером.
Песма 9.
Ирмос: Ужасесја о сем небо..
Зачудило се небо и задивише се сви крајеви земље, када се
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Бог јавио људима у телу, и твоје тело је постало шире од небеса;
зато тебе Богородицу и војске ангела и људи величају.
Када си одрешен од свога тела, удостојен си, страдалниче
прехвални, да видиш добра које ти је Бог припремио, и свима који су
пострадали са тобом, и победили Злога; Са њима моли Господа да се
спасемо, Јермеје дични мучениче.
Твој изглед и пре страдања беше диван, а постао си још лепши,
светитељу, због твојих великих подвига, јер си украшен ангелским
светлом, славни, и тако си похитао у дивну палату небеску, украшен
победним венцима.
Земну војску си надвладао, јер си за Цара небеског војевао,
мучениче храбри, и његовом снажном силом си моћно војске демона
погубио, и венцима победе се заслужено окитио, па се увек молиш за
све нас.
Твој блистави спомен је данас настао, и зрацима твојих силних
подвига душе наше обасјао, а ми те зато молимо: пошто имаш смелост
код Христа, моли га непрестано, да добијемо у дан суда његову милост.
Богородичан: У мене одевени Бог је из тебе дошао, да ме одене у одећу
непропадања, јер сам због злобе обнажен и без божанске одеће остао,
а ти си Богородитељко Владичице, свих људи уточиште, овенчаних
мученика бедем и утврђење, и ангелима радовање.
После вазнесења у први дан тј. у петак, спомен сретења чудотворне
иконе Пресвете Владичице наше Богородице и Увек-Дјеве Марије,
назване Пећка
У четвртак увече на Вазнесење
На вечерњи
Блажен муж.. први антифон.
На Господи воззвах.., узимамо стихире на 8 и то: Вазнесења на 3 и
Богородици на 5;
Стихире Богородици, глас 8.
Подобан: О преславнаго чудесе..
О, преславног ли чуда, јер се Бог и Творац целог света, који је
недостижан и неописив, са тобом Дјево сјединио, и достижан и описив
се показао, а тебе је најславнијом на небесима учинио, и на земљи
Господарицом, и као заступницу непостидну, и свемогућу помоћницу
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васељени је показао Матер своју Марију; у свему те је он прославио, а
твоју свету икону облагодатио, као непобедиву силу и свесилну помоћ,
и као извор исцелења нама је подарио, који празнујемо сретење твога
пречистог лика.
О, преславног ли чуда, јер ова којој се клањају и славе је духовне
вође, и од свих племена небеских величана и опевана као Матер Бога,
и владарка целог света, својом пречистом иконом долази нама, и своју
милост и благодат јавља, цео свет обасјава а здравље, спасење и
изобиље дарује свима, који славе спасоносни празник доласка њене
иконе.
О, предивног ли чуда! Ова је неизрециво родила Бога, Господа и
Створитеља целог света, пред њим непостидна заступница, и свесилна
и свемогућа помоћница, и сваке Божије благодати дароватељка, данас
невидиво прируствује са небеса светим својим ликом, и раздаје дарове
и добра, даваоца свога Сина, и умрлима живот даје, а болнима здравље,
немоћнима снагу, а сиротињи изобиље, од искушења слободу, од
болести исцелење, опроштење грехова, и све што се на спасење тражи
испуњава, свима, који са вером моле пред њеном светом иконом.
Ине стихире, самогласне, глас 8.
Узвишени Царе Исусе, недокучиви створитељу целог света, ти са
Оцем и Божанским Духом седиш на престолу, а изволео си да се родиш
на земљи од неискусобрачне Дјеве, по твојој неизрецивој доброти
смиловао си се на своје дело, човекову природу; зато прими молитве
твоје Матере које их за нас приноси, и не помињи наша безакоња, него
као Милосрдан се смилуј и спаси душе наше.
Више него скинија Мојсејева, по лику са небеса створена, тебе је
Бог посветио Богородице Светим Духом, и сав се у тебе уселио, да би
тиме човека оживио. Зато се и твоја икона, више од Ароновог ковчега
испунила благодати Божије, па излива свештање душа и тела; њој се
побожно поклонимо, а од тебе велику милост молимо: да спасеш душе
наше, Помоћнице благословена.
Слава, глас 6.
Данас окупља нас спасоносно сусретање пречистог лика Божије
Матере, на свесрпско славље, зато дођите Срби свих крајева, да свечано
прославимо, светли и нарочит празник наш, и поклонимо се лику
Матере Божије, и принесимо благодарне дарове и молитве, благодарење
због њеног светлог доласка, и због њених безбројних чудеса, а молитве
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да се избавимо од видивих и невидивих противника, и за изобиље сваке
благодати, и за спасење душа наших.
И сада: Вазнесењу, глас тај исти: Недар отеческих... писан на
јучерањи дан на великој вечерњи; Вход. Светлости тиха.. Прокимен
велики, писан у Пентикостару на овој вечерњи; Чтенија три:
Читање из Књиге Постања (Глава 28, 10-17):
Изиће Јаков од врела заклетве, и пође у Харан. И стиже на једно
место, и леже да спава, јер сунце зађе, и узе од камења тог места и
стави себи под главу: И заспа на оном месту. И у сну виде, гле лествица
ослоњена на земљу, чији врх допираше до неба: И анђели Божији
узлажаху и силажаху по њој. А Господ их придржаваше. И рече: Ја сам
Господ Бог твога оца Авраама, и Бог Исааков, не бој се. Земљу на којој
спаваш теби ћу дати и потомству твоме. И биће потомство твоје као
песак земаљски, и прошириће се на море, и на југ, и на север, и на
исток; И благословиће се у теби сва племена земаљска и у потомству
твом. И ево, Ја сам с тобом, и чуваћу те куда год пођеш; и вратићу те у
ову земљу, јер те нећу оставити, док не учиним што сам ти рекао. И
кад се Јаков пробуди из сна свога рече: ”Господ је на овом месту, а ја
то нисам знао. И уплаши се и рече: ”Како је страшно ово место! Није
то ништа друго, него је ово дом Божији, и ово су врата небеска.”
Читање из Пророштва Језекијиних (Глава 43, 27 и 44, 1-4):
Тако говори Господ: Биће од осмога дана и недеље, да свештеници
приносе на жртвенику жртве свеспаљенице ваше, и што је за спасење
ваше, и примићу вас, говори Адонај Господ. И одведе ме према
спољним вратима светишта, која гледају на исток, и она беху затворена.
И Господ ми рече: Ова врата биће затворена, и неће се отварати и нико
неће проћи кроз њих, јер ће Господ Бог Израиљев ући кроз њих, и биће
затворена, јер овај старешина ће сести да једе хлеб пред Господом.
Путем еламских врата ући ће, и путем његовим изићи ће. И одведе ме
путем према северним вратима, наспрам храма; и видех храм Господњи
је испуњен славом.
Читање из Прича Соломонових (Глава 9, 1-11):
Премудрост сазида себи дом, и утврди седам стубова. Закла своје
жртве, и разблажи у чаши своје вино и припреми своју трпезу. Посла
своје слуге, узвишеном проповеђу на чашу, говорећи: Ко је неразуман
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нека сврати код мене. И онима којима је потребан разум рече: дођите,
једите мој хлеб и пијте вино које сам вам разблажила. Оставите
безумље, и живећете, тражите разборитост па ће те живети, и
исправите разум у знању. Који прекорева рђаве примиће заузврат
непоштовање, а који изобличава безбожнога, на себе ће навући поругу,
јер су изобличења безбожнику ране. Не прекоревај зле да те не омрзну;
изобличи мудрога па ће те заволети. Дај мудроме поуку и биће још
мудрији; укажи праведноме и наставиће да прима савете. Почетак
мудрости је страхопоштовање пред Господом, и савет светих је
разумност. Познавати закон, особима је доброг ума. На овај начин дуго
ћеш живети, и још ће ти се придодати године живота.
На литији стихире глас 2. самогласно.
Дођи народе Божији, сви из српског рода, да опевамо у побожним
песмама Пречисту Дјеву Марију и Матер Божију, светију од херувима,
и славнију од серафима, часнију од свих сила небеских, којој се клањају
и славе је пламени духови, слуге Сведржитеља, она нам је отворила
двери раја па смо узишли на небо и добили царство Божије; њоме нам
се даје свака благодат Божија, просветљење разума, разрешење од
болести и искушења, изобиље земних плодова, опроштење греха, и
спасење нашим душама.
Окупимо се хришћани са краја српских земаља, на овај светли и
чудотворни празник, да похвалимо Пречисту Дјеву, Матер Божију, и са
вером јој узвикнимо: о, Премилостива и свемогућа владарко целог
света, Мати Божија! Просвети нас и даруј нам све што нам треба у
времену и вечности, ослободи нас од сваке болести, и избави нас од
видивих и невидивих противника, јер славимо спасоносни сусрет твоје
пречисте иконе.
Дођите сабори Срба православних, дођите и сви верни, и сав
народе српски, сва пуноћа Срба окупимо се за сретање Дјеве
Богоматере, Царице неба и земље, Божије младе Дјеве, ево долази
својим светом иконом да нас обасја, и подари обиље благодати Божије,
свима који се са вером моле пред њеном светом иконом, и који кличу:
Пресвета Богородице, целог света Господарице, много милостива и
обилне и свемогуће благодатне силе Божије, просвети нас и даруј нам
добра видива и невидива, и избави нас од сваке невоље и несреће, и
испуни нам наше топле молитве, јер славимо спомен доласка пречисте
и чудотворне твоје иконе.
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Као што је заиста Давид окупио саборе, да стари свети кивот
прославе, тако је сада твоја икона Богородице, пред којом стоје сабори
архијереја са војскама ангела, цареви и кнежеви и сви многи
хришћански народи, и достојно славе тебе Матер Бога и као слуге те
прослављају, чествују и клањају се, и моле од тебе Бога, да умири свет
у православљу, и утврди власт хришћанску, и спасе од свих зала слуге
твоје, јер си једина благословена.
Пред твојим пречистим ликом стоје, Владарко и Богородице, сабор
преосвештених, цареви и кнежеви и сви људи, и монаштво и мирјани,
познавши уистину тебе као помоћницу силну и непостидну, молитве
теби приносећи, јер приводе све душе и упућују на молитву Богу, да за
све којима твоја помоћ треба, пружиш твоје руке богоносне, и молиш
за мир; Чуј и услиши Владичице и подари утеху слугама твојим, јер
клецамо под нашим тешким и великим гресима, јер твоју помоћ
требамо увек и сви.
Глас 8.
Твоју прву икону је насликао еванђелски благовесник, и ка теби
Царици принео да је прихватиш и учиниш моћном, да избавља сакога
ко тебе слави, а ти си се обрадовала, као милостива и спасења нашег
учесница, јер из уста иконе и глас беше; Као и Бога када си у телу
зачела ти си песму испевала: ево од сада ће ме звати блаженом сви
нараштаји; а који на тебе буду гледали, говорила си са влашћу: са овим
ликом биће моја благодат и сила; И ми уистину верујемо као што си
рекла Госпођо, да си овим ликом ти са нама, зато побожно пред њоме
клањамо се теби слуге твоје, а ти нас посети твојим материнским
милосрђем.
Слава, глас 5.
Попут труба запевајмо песме побожне, и призовимо Марију Матер
Бога, на помоћ у свакој невољи, и да измолимо мноштво благодати,
зато јој у песмама и молитвама запевајмо: Пресвета Дјево, Пречиста
Мати Божија, свесилна Царице неба и земље, предобра владарко целог
света, премилостива господарице, и ангелима и људима непостидна
заступнице и свемоћна заштитнице, молимо те слуге твоје, погледај на
нашу песму и молитве, и измоли од Створитеља и твога Сина, мир и
утеху, просветлење и опроштај грехова, исцелење од страсти, и
разрешење од сваке невоље и напасти, свима који са љубављу певају, о
спасоносном сусрету твога пречистог лика
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И сада, Вазнесења, глас 4.
(писано на литији у јучерашњи дан)
На стиховње стихире сретења иконе Богородице, глас 6.
Теби сви нараштаји људи приносе похвале као дарове Владичице, и
моле те као Царицу и Матер Божију, пророци те премудро проповедаше,
левити благословише, апостоли и мученици исповедаше, цареви и
краљеви се клањају, архијереји проповедају а монашто и мирјани моле
се побожно, и богати и сиромаси и удове и сваки узраст и старих и
младих под твоје моћно окриље са вером притичу, а ти их закрили и
сачувај Госпођо твојим молитвама, и спаси од невоља душе наше.
Стих: Спомињаћу име твоје у сваком нараштају и нараштају. (Пс.44,18)
Глас 2.
Подобан: Јегда от древа..
Ти блага свакога заступаш, ко са вером притиче под твоје моћно
окриље, а ми грешни немамо у невољама и тугама пред Богом стално
избављење, јер смо оптерећени многим гресима, Мати Бога вишњега;
Зато теби притичемо, да избавиш од сваке невоље нас слуге твоје.
Стих: Лику твоме помолиће се богаташи народни. (Пс.44,13)
Свима тужнима радости а обесправљених заступнице, гладних
хранитељко, пострадалима утехо, у бурама пристаниште, посећење
болних, покровитељко и заштитнице немоћних, палицо у старости, то
си све Пречиста Мати Бога вишњега, зато похитај, молимо те, да
спасеш слуге твоје.
Слава, глас 5.
Српске се земље данас веселе са вишњим силама, јер су обогаћене
са висине иконом Богоматере, па стаду Христовом кличу и позивају:
дођите верни, просветите се на славни поразник Богородице; дођите
прослављачи и веселите се на чудесни празник свих Владичице; дођите
и видите божанску ризницу, из које се изобилни дарови примају! И
како да узвратимо Господу за овакво човекољубље према нама? Јер је
пречисти лик свој и његове Родитељке као небески дар нама низпослао
и верне просветио; Зато благујући у великом његовом милосрђу,
радосно му узнесимо песме благодарне, певајући Родитељки његовој
весело: слава Владичице оваплоћеноме из тебе Христу Богу нашем, јер
нас је оволике благодати удостојио.
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И сада, Вазнесења, глас 6. На горах свјатих..
(тражи у Пентикостару)
Ово вече на благосиљању хлебова:
Тропар сретања иконе, глас 4.
Данас се празнично украшава српска Патријаршија, јер је као
сунчани сјај твоју чудотворну икону Владичице примила; и ми њој сада
притичемо а тебе молимо, и овако кличемо: испуни наше молитве, и
подари нам изобилно у свему благодати Божије. (Два пута)
И Вазнесењу (једанпут)
У петак по Вазнесењу
На јутрењи
На Бог Господ..тропар Вазнесења (два пута) Слава: Иконе; И
сада: Вазнесења
После 1. стихословија, сједален глас 3.
Побожни народе и сабори православних хришћана, дођите са вером
сви, и поклонимо се икони Божије Матере, јер је она лекар болнима и
она радост дарује, а неверне рањава као стрела из лука, а све нас у
сјају весели, и благодаћу обасјава својим молитвама.
Слава, глас 4.
О, свеблагословена Владичице Богородице, богоизабрана млада
Дјево, светло испуњење пророка, апостолска похвало, и исповедање и
венче мученика, тебе славе ангели, и поколења људи, мнгоопевана, и
целог света помоћнице жељена, избави слуге твоје будуће осуде, и
огњеног језера, једина благословена.
И сада, Вазнесења, глас 8.
Подобан: Повеленное тайно..
На гору везшед.. (писано у Пентикостару овога дана)
После 2. стихословија сједален глас 4.
Светим сјајем обасјај твоје појце, и утврди их Дјево Свенепорочна,
силна заступнице целог света, да те са љубављу прослављамо и
хвалимо, и долазак твоје иконе славимо, јер те молимо: не престај
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Дјево твојим молитвама да спасаваш слуге твоје од сваке невоље,
једина благословена.
Слава, глас 2.
Подобан: Пречиcтому образу..
Твоме пречистоме лику се клањамо Богородице, и молимо
благостање времено и живот вечни, Мати и Господђо, услиши молитвне
слугу твојих, и испуни њине молитве јер си силна и моћна да помажеш
цео свет.
И сада, Вазнесења, глас 8.
Подобан: Премyдрости слова..
Всјед на облацје.. (тражи у Пентикостару на овај дан)
После Полијелеја
Величаније: Величамо те, Пресвета Дјево, Мати Божија, и славимо
спасоносни долазак твога пречистог лика.
Псалам изабрани: Боже суд твој цареви дажд..
Затим
Сједален Благовестима глас 6.
Ти си заиста помоћ беспомоћнима, Богомати Пречиста, тобом се
унижени узвисују, и због тебе се на висини држимо, ти си уточисте
свима, и код Бога заступница свемилостива.
Слава: глас 1.
Подобан: Гроб твој Спасе..
Твоја пречиста икона Богородице Дјево, духовно је исцелење целог
света, као њој притичемо, а теби се клањамо и тебе славимо, њу
целивамо и од ње благодат исцелења захватамо, и од болести телесних
и душевних страсти се твојим молитвама ослобађамо.
И сада, Вазнесењу, глас 5.
Подобан: Собезначальное Слово..
Сошедый съ небесе.. (потражи на вечерњу пређашњег дана на
полијелеју)
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Степена: 1. антифон 4. гласа.
Прокимен глас 4. Спомињаћу име твоје у сваком нараштају и
нараштају. Пс.44,18)
Стих: Лику твоме помолиће се богаташи народни. (Пс.44,13)
Све што дише нека хвали Господа.
Еванђеље по Луки, зачало 4.
После 50. псалма
Стихира, глас 2.
Спреми се најсветија Патријаршијо, са целим српским народом, у
сретање иконе Дјеве Богоматере, јер ево теби долази као велико и
светло сунце из врата затворених, јер таму туге твоје одгони, а светлом
весељем те испуњава, буру олујних ветрова зауставља, људи и свештеници у очајању слатку утеху примају, и јединој се Царици клањају,
и у молитви говоре: Пречиста Дјево, твојим молитвама избави слуге
твоје, од сваке туге и невоље.
Канон Вазнесења, са Ирмосем на 6 и канон Сретања иконе на 8;
Канон Сретања иконе Богородице, глас 4.
Песма 1.
Ирмос: Отверзу уста моја..
Отворићу уста моја и испунићу се Духа, и излићу песму
Царици Матери, и светло ћу славити и певати о њеним чудесима.
Побожно те славе Богородице, вође ангела, и војске светих ти
часно служе, а праведници прослављају тебе као заступницу небеских
добара, и небо и земља те заједно свечано похваљују, а ми грешни
молимо милости: обасјај наша срца, Владичице, да испевамо песму
сусрета твоје свете иконе.
Окупимо се хришћански народе, у свету цркву Матере Христа Бога
нашега, и душе свето очистимо, јер из њене свете иконе као из
непресушног духовног извора, извиру исцелења душама и телима, свима
који кличу: благословен је Рођени из тебе Бог наш.
Под твоје окриље притичемо, Дјево и Госпођо, сва поколења људи,
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а ти обасјај светлошћу Рођеног из тебе, нас, грешне слуге твоје, који те
усрдно молимо и клањамо се твојој пречистој икони, и тражимо од
тебе велику милост.
Твој свети лик је богоречити писац Христове Благовести, свети
Лука насликао, и Творца свих на твојој светој руци приказао; ка њој
притичемо и од искушења и невоља се избављамо, јер ти све покриваш
милошћу твојом.
Песма 3.
Ирмос: Твоја пјеснословци..
Ти си Богородице живи и обилни извор спасења, и зато хор
твојих певача око себе сакупи, и духовно утврди, у божанској слави
твојој, и венаца славе их удостоји.
Дођите и окупите се сабори Срба у свети храм свенепорочне
Владичице, и певајмо умилно и молимо је, и њеној светој икони се
поклонимо па рецимо: Богородице Неневесна, спаси све који те хвале.
Клањамо се Богородице твоме пречистом лику, и предивном БогоДетету, превечном и незалазном светлу Христу, којим си спасла од
великих зала и пропасти смртне сво човечанство.
Свети празник доласка твоје божанске иконе, Богородице Дјево,
блиста као јарко сунце, и шири зраке чудеса, јер се мноштво великих
невоља уклања твојим светим заступањем, Владичице.
Нека се радују сабори Срба, и нека се цео свет весели, јер се
доласком твоје свете иконе, наше земље спасавају, а слуге твоје пале у
невоље се избављају, и теби Пречиста кличу: радуј се узрочнице
добара, и заступнице непостидна, и спасење душа наших.
Катавасија богородична
На сједалном се говори кондак и икос Вазнесења.
Затим
Сједален сретења иконе Богородице; Глас 8.
Подобан: Премyдрости Слова..
Свети апостоли Бога-Речи, благовести Христове громогласни по
целом свету весници, свету цркву су саздали, са престолом у твоје име
Богородице, и ка теби Госпођо дођоше, молећи те да дођеш на њено
посвећење, а ти си Богомати рекла: идите с миром и ја ћу бити тамо
са вама. А они отишавши нађоше тамо на зиду цркве икону твога лика,
Владичице, насликану чудом Божијим, и обојену како доликује; и
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видевши је поклонише ти се и Бога прославише. Са њима се и ми
клањамо твојој светој икони, молећи од тебе велику милост, а ти
подари опроштај греха слугама твојим, једина благословена.
Слава, глас 4.
Подобан: Удивисја Јосиф..
Дођи богољубиви народе у сретање, јер долази Дјева својом светом
иконом, узвишенија од свих пророка, носећи на руци Животодавца
целог света, да сачува нашу земљу која страда, да обори охоле варваре,
и покаже се као моћна заштита, и сила и бранич свима, који јој се
моле.
И сада, сједален Вазнесења.
Песма 4.
Ирмос: Сједјај во славје..
Седећи у слави и на престолу божанства, и облаку лаком, дође
Исус најсветији и непропадиви, да спасе све који му кличу: слава
Христе сили твојој.
Одбаците сваку бригу верни, и дођите у сретање прекрасне зоре,
која држи блистави Зрак, који све просветљује, а милошћу цео свет
обогаћује.
Свети и дивни пророк Давид из давнине је прозрео и говорио: лику
твоме ће се помолити великаши народа, а ми верни се клањамо и
целивамо свету икону па душе, уједно и тела, посвећујемо.
Лука, богоречити писац Благовести Христове, Божијом вољом
насликао је твој свенепорочни лик Богородице, и превечно Бого-Дете
на твојој руци описао. Тој икони притичемо и од невоља и искушења
се избављамо, јер нас закриљујеш и спасаваш милошћу твојом.
Давид се радовао пред ковчегом, а левити су певали, а сада још
више пред тобом Пречиста Богородитељко, Срби су те као Царицу своју
похвалама испевали, молебним песмама ти усрдно кличући: радуј се
заступнице града нашега.
Песма 5.
Ирмос: Ужасошасја всјаческаја..
Све је у страху од божанске славе твоје, а ти си неискусобрачна Дјево, имала у себи над свима Бога, и родила си
надвременог Сина, и свима који ти певају мир си подарила.
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Дођи сада радосно богоизабрано стадо, и сабори Срба, свечасној
Мајки Бога, и са љубављу примите њену свету икону, јер она
неисцрпно и непресушно излива воду божанске благодати, зато је верни
славимо, а њеној светој икони се поклонимо.
Ниједно биће не уме да те опева, Пречиста, јер си узвишенија и од
небеских сила, јер си недоступнога и узвишенога Свецара и Бога
родила, али као милостива и брза помоћница људима, чуј молитве слугу
твојих, и даруј нам твоју помоћ.
Тамо где само сенка твоје благодати осени, Богородице, са страхом
беже демони и разара се њихова злобна намера; беже духови мрака, а
радује се сво мноштво верних и теби песму похвале од срца кличу:
радуј се света покровитељко душа наших.
Слепима и без очију се даје најжељенији вид, глухима слух, и
немима добар говор, хроми да проходају, а губавима очишћење,
бесомучнима и суманутима добар разум, и свима у разним болестима
исцелење, осењенима твојом пречасном иконом Богородице.
Песма 6.
Ирмос: Божественноје сије..
Ходите побожни да ово божанско и најчасније празновање
Богоматере славимо, па рукама запљескајмо, и из ње рођенога Бога
прославимо.
Велика је преславна најбогатија благодат божански Рођеног из тебе
Дјево и Господарице, коју си давно изриком предала твојој часној
икони, да неограничено делује, за спасење свима који се надају у тебе.
Тамо где се слави свето име обрадоване Богородице, тамо се излива
извор свакога добра, зато дођите у чистоти људи, јер сусрет свете иконе
Дјеве јавља долазак царице, за спасење свих верних.
Иселење од болести, одгнање страсти и храну души за спасење,
опроштај грехова, и вечно избављење, примамо свенепорочна Богомати
и Владичице од твоје часне иконе, ако са вером долазимо.
Ка теби Госпођо притичу сва колена правоверних и траже од тебе
велику милост, и примају без осуде у болестима исцелење, а у
страстима избављење, у тугама утешење, зато излиј и мени Владичице
капи за спасење душе, да ти и ја са свима певам и да те величам.
Кондак глас 8.
Подобан: Возбранној..
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Возбра1ннэй воево1дэ побэди1тельнаz, ћкw и3зба1вльшесz t ѕлы1хъ
прише1ствіемъ твоегw2 чтcна1гw њбраза, влчdце бцdе, свётлw
сотворz1емъ празднство2 срётеніz твоегw2, nбычнw зове1мъ ти2:
ра1дуйсz невёсто неневёстнаz.
Икос:
Анђео првак послан би са неба да каже Богородици „Радуј се“ и
гледајући те Господе како се оваплоћаваш на нетелесни глас, беше
запрепаштен и стајаше кличући јој овако: Радуј се, јер ће тобом радост
засјати; радуј се јер ће тобом проклетство ишчезнути! Радуј се, палог
Адама позивање; радуј се Еви од клетве избављење! Радуј се висино
недостижна људским помислима; радуј се, дубино недогледна и
ангелским очима! Радуј се, јер си Царев престо; радуј се, јер носиш
Носиоца свега! Радуј се, звездо која објављује Сунце; радуј се утробо
божанског оваплоћења! Радуј се, јер се тобом обнавља створење; радуј
се, јер се тобом поклањамо Створитељ! Радуј се, Невесто неневесна!
Песма 7.
Ирмос: Не послужиша твари..
Богомудра деца не послужише твари више него Творцу, па
опасност од огња храбро савладаше, и певаху радујући се:
најопеванији Господе и Боже отаца благословен јеси.
Христе Исусе, Царе превечни и многомилостиви, твојом светом
иконом и твоје Родитељке Увекдјеве, обасјај нас у њеном сретању и
подари нам опроштај грехова и од невоља избављење.
Дођите сви верни да се са љубављу поклонимо и целивамо
неизрециви дар Божији: свету икона Христа и Пречисте Дјеве; О,
доброчинитељу, ради молитава твоје Родитељке Увекдјеве, низпошаљи
благодат и милост нама твојим слугама.
Твојој доброти притичемо Дјево, и очи наших срдаца у тебе
Пречиста упиремо, са плачем колена преклањамо и молимо те: не
презри уздахе наше и буди нам покровитељка у дан суда.
Само си ти заступница свих хришћана, Богомати Пречиста, зато
услиши молитве наше и погледај на нас, Свеопевана; Спаси град овај
и нашу обитељ, и обасјај стадо твоје зрацима благодати и твога
заступања.
Песма 8.
Ирмос: Отроки благочестивија в пешчи..
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Побожну децу у пећи, спасао је Рођени од Дјеве, то бејаше тада
праслика, а сада стварност, и сву васељену позива да ти пева:
Господа појте дела и величајте га у све векове.
Даруј ми Христе, даваоче светлости, да овај нарочити дан сретања
спасоносне иконе Родитељке твоје празнично и радосно прославим те
да са страхом увек певам о њеним чудима.
Стекавши српски народ, Богомати, твоју часну и чудотворну икону
као моћну заштиту и неразориви бедем, молимо те: даруј нама твојим
слугама утеху и спасење.
О, свесилна Маријо, Мати Цара свих и Господара целог света! О,
моћна Дјево, Мати Творца и стројитеља свемира! О, свемилостива
Господђо, Мати Бога и Господа свега! Молимо те: подари утеху,
изобиље и избављење од сваке невоље и искушења, у твоме храму и
свему народу, који слави спасоносно сретање твоје животворне иконе.
Са свих страна и побожно долазе ка твојој светој икони и клањају
се усрдно о, Богомати, и са вером те увек призивају, а ти похитај и
избави их од сваке невоље и спаси од тешких болести, а зле духе
одагнај и подари спокојство и здравље свима Владичице.
Песма 9.
Ирмос: Всјак земнородниј..
Свако на земљи рођени нека се радује Духом просвећен, и
нека празнује бестелесних бића свет, славећи свети празник
Богоматере, и нека кличу: радуј се најблаженија Богородице
Пречиста и Увекдјево.
Постала си Богомати, као кула која одбија навале противника, а
свима који те са жаром у срцу славе, постала си бедем и ограда и
спасоносно уточиште.
Војске ангела ти служе као добре слуге, царице свих, и побожно
славе твоју свету икону, и теби Пречистој Дјеви певају, а ми смирени
како да те достојно опевамо, Пресвета?
Твоју икону Владичице и ангели поштују, јер увек блиста
неизрецивом благодаћу и силом, а данас богатим даровима све на
земљи обасјаваш, и ка небу упућујеш, по твојој неизрецивој доброти,
богоблагодатна.
Твоја светла и часна икона је сладост ангелима, људима спасоносна, а ужас злим духовима, а сви који је са вером славе и целују,
Богородице, душе просветљују.
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Светилен
Подобан: Посјетил ни јест..
Маријо Мати Божија, обасјај и спаси слуге твоје, који песмом
славе, сјајно и спасоносно сретање, твоје пречисте иконе.
Слава, подобан тај исти.
Нека се слави најопеванија Мати Божија, и нека се свечано
празнује спасоносно сретање њене часне иконе, јер хоће да просвети и
спасе и исцели све, који славе долазак њене иконе.
И сада, Вазнесења.
На хвалитним стихире на 4; Глас 4. Самогласно.
Вођу залуталима и пристаниште спасења, на пучини у бури, и у
искушењима и невољама, Христос те је учинио Владичице, као Син
твој и Бог наш, свима који ти са вером долазе; А ти га моли да избави
од зала и невоља све, који те као Богородицу искрено славе.
Сада свечано славимо, долазак твоје Пречасне иконе, којом си нас
Богоневесто посетила, јер њоме добијамо, по твојој милости, благодат
твога Сина, и избављење од болести и невоља, Мати Бога Вишњега.
Прославимо верни обрадовану Богородицу, и на својим уснама увек
имајмо њено свето и благословено име, и непрестано притичимо ка
пречистој и целитељној њеној икони, јер њоме налазимо сви на земљи
благодат и све што је потебно, а од замки демона поднебесних се
избављамо, јер је Мати и Родитељка Творца свих, и спасава од невоља
душе наше.
Неизрецивом радошћу и весељем се радује сво мноштво верних, и
притичу покајно и клањају се побожно Божијој Матери, благодаре њој
као заступници код Бога за велике дарове, а њој желе и ангели да се
поклоне; Христос Бог наш подарио је Богородицу вернима, јер он има
мноштво милосрђа, и велику и најбогатију милост.
Слава: глас тај исти.
Да би народ српски просветио, Бог сведржитељ је благоволео,
послати у српску патријаршију, чудотворну и животворну икону свога
лика и своје Пречисте Матере, за просветлење и заштиту и спасење
свих Срба, за здравље и исцелење болести, за срећу и изобиље сваке
благодати у земљама српским, јер он је Добар и Човекољубив, и свима
милостви Господар целог света.
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И сада: Вазнесења, глас 2.
Родилсја јеси јако сам.. (нађи у јучерашњој служби)
Велико славословље и отпyст.
На литургији
Блажена од канона Вазнесења, песма 1. на 4; и сретања иконе
Богородице, песма 6. на 6;
Прокимен глас 3. Велича душа моја Господа, и обрадова се дух мој
Богу Спасу мојем. (Лк.1,46-47)
Стих: Што погледа на смерност слушкиње своје, јер гле од сада ће ме
звати блаженом сви нараштаји. (Лк. 1,48)
Апостол Јеврејима, зачало 320.
Алилуја 8. Чуј кћери и види, и приклони ухо твоје. (Пс.44,11)
Стих: Лику твоме помолиће се великаши народни. (Пс.44,13)
Еванђеље по Луки, зачало 54.
Причастен. Чашу спасења ћу примити, и име Господње призвати.
(Пс.115,4)

Крај превода минеја за мај
Завршио са Божијом помоћи 15./2. априла 2013. у Сентандреји
епископ Лукијан (Пантелић)
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БОГОРОДИЧНИ ВАСКРСНИ НА ОСАМ
ГЛАСОВА
Глас 1. Богородичан:
Опевајмо Марију Дјеву као целог света славу од људи процвалу и
Владику родившу и као небеске двери, као песму бестелесних а украс
вернима, јер се показала као небо и храм Божанства. Она је преграду
непријатељства порушила, мир је увела и царство отворила. Њу имамо
верни као тврђаву, јер имамо за саборца из ње рођенога Господа, зато
се храбри, храбри народе Божији, јер је он победио пртивнике као
Најсилнији.
На стиховње Богородичан:
Гле, испунило се пророчанство Исаије, јер си Дјево родила и после
порођаја као и пре њега остала; Бог је тај који се родио и природу је
променио, али о, Богомати не презри молитве твојих слуга, приношене
у твоме храму, него пошто на својим рукама носиш Милостивога,
смилуј се на слуге твоје, и моли га да спасе душе наше.
Глас 2. Богородичан:
Када је дошла благодат, тада је прошла сенка старога Закона, као што
купина горећи није сагорела, тако си Дјево родила и Дјевом и даље
остала. Уместо стуба огњенога, засијало нам је Сунце правде, уместо
Мојсеја, Хрстос, спасење душа наших.
На стиховње Богородичан:
О, новога ли чуда над свима чудима! Ко је чуо да је мати без мушкога
родила и на својим рукама Сверджитеља целе творевине носила?
Рођенога по вољи Божијој, носиш као детенце Пречиста на твојим
рукама, и имаш код њега материнску слободу, зато немој престати да се
молиш за све који те славе, да се спасу душе наше.
Глас 3. Богородичан:
Како да се не дивимо рађању из тебе Бого-Човека Пречасна? Јер
искуства са мушким ниси имала Најнепорочнија, а родила си без оца
Сина у телу, од Оца рођенога пре свих векова без матере. Никакве
промене није претрпео, ни мешање нити разделивање, него је суштину
обе природе сачувао. Зато Мати Дјеви и Владичице, моли њега да спасе
душе свих, који тебе као Богородицу православно исповедају.
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На стиховње Богородичан:
Вољом Очевом си без семена од Божанског Духа зачела Сина Божија,
од Оца постојећег без матере пре свих векова, ради нас је из тебе без
оца настао, телом си га родила, и као детенце си га млеком својим
хранила, зато не престај молити да се избаве од невоља душе наше.
Глас 4. Богородичан:
О теби је Богородице богоотац и пророк Давид у песми предсказао и
о узвишености твога Створитеља је рекао: «стаде царица десно од
тебе», и тебе је као Матер и заступницу Живота објавио, јер Бог је
хтео да без оца из тебе као човек постане, да опет обнови онога по
лику његовом, пропалог стастима и да нађе овцу забуделу и у гори
залуталу, да је узме на раме и Оцу принесе и по својој вољи састави
са небеским силама и да спасе свет, Христос који има велику и богату
милост.
На стиховње Богородичан:
Погледај на молења слугу твојих Свенепорочна, и ублажи страшне
нападе на нас, и сваку тугу удаљи од нас, јер само тебе као чврст и
известан бедем имамо, и твоје заступање смо стекли, зато да се не
постидимо Владичице који те призивамо, него похитај на молитву нас
који ти верно кличемо: радуј се Владичице, свима помоћнице, радости
и заклоне и спасење душа наших.
Глас 5. Богородичан:
У Црвеном Мору беше некада описана слика неискусобрачне невесте:
тамо Мојсеј разделитељ воде а овде Гаврило слуга чудеса, онда дубину
пређе неоквашено Израиљ, а сада Христа роди бесемено Дјева; море по
проласку Израиља остаде непроходно а Непорочна по рађању Емануила
остаде непромењена. Ти који јеси остао си исти и људима се појавио
као Човек Боже, смилуј се на нас.
На стиховње Богородичан:
Ти си свечасна Дјево храм и двери и палата и престо Царев, кроз коју
се избавитељ мој Христос Господ уснулима у тами јавио; он је Сунце
правде које хоће да просветли оног кога је по своме лику својом руком
саздао, зато свеопевана, пошто си материнску слободу код њега стекла,
моли непрестано да се спасу душе наше.
Глас 6. Богородичан:
Ко да те не слави Пресвета Дјево? Ко да не пева о пречистоме твоме
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породу? Јер Надвремени од Оца заблистали Син јединородни, он исти
је из тебе Чисте дошао, неизрециво оваплоћен, по природи Бог и по
природи је Човек постао ради нас, не у два лица раздељен него у две
природе несливен се појавио. Њега моли Чиста најблаженија, да се
смилује на душе наше.
На стиховње Богородичан:
Творац мој и Избавитељ Христос Господ, из твојег је крила Пречиста
дошао и у мене се обукао, Адама је прве клетве ослободио, зато ти
Свечиста као Божијој Матери и Дјеви ваистину ангелски неућутно
кличемо: радуј се, радуј се Владичице, заступнице и покровитељко и
спасење душа наших.
Глас 7. Богородичан:
Мимо природе показала си се као Мати Богородице, јер си остала Дјева
изнад речи и разума, и чудо порода твога језик изрећи не може, јер је
чудно то зачеће, о Чиста, и несхватљив је начин рађања, али Бог где
хоће измењује поредак природе. Зато те сви као Матер Божију знамо и
молимо ти се усрдно: моли да се спасу душе наше.
На стиховње Богородичан:
Под твоје окриље Владичице сви ми земнородни притичемо, и теби
кличемо: Богородице узданице наша, избави нас од безбројних сагрешења, и спаси душе наше.
Глас 8. Богородичан:
Цар небески се из човекољубља на земљи појавио и са људима
поживео. Од чисте Дјеве је тело примио и из ње са примљеним
произашао, једини Син, двострук природом али не и личношћу. Њега
савршеног Бога и савршеног Човека, ваистину проповедамо и веру у
Христа Бога исповедамо. Њега моли Мати безневесна, да се смилује
душама нашим.
На стиховње Богородичан:
Безневесна Дјево која си Бога телом неизрециво зачела, Мати Бога
вишњега, прими свенепорочна молитве слуга твојих и подари свима
очишћење сагрешења, прими сада наше молитве и моли да се сви
спасемо.
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КОЈИ СЕ ПЕВАЈУ КАДА ИМА „Слава“ СВЕТИ У МИНЕЈУ,
„И сада“ ПО ГЛАСУ УЗИМАМО ОВЕ
Глас 1.
У недељу увече Богородичан: Небесних чинов радованије..
Пречиста Дјево, ти си небесних чинова радовање а људима моћна
заступница, зато спаси све који ти притичемо, јер на тебе полажемо по
Богу наше надање.
У понедељак на јутрењу Богородичан: Свјатејшаја свјатих всјех..
Светија си од свих светих сила и чистија од свега на свету Господарице
света, и спаси нас твојим молитвама као блага Родитељко Спаситеља,
од небројених сагрешења и беда.
У понедељак увече Богородичан: Дјево всепјетаја, јуже..
Свеопевана Дјево у теби је Мојсеј пророчким очима видео тајну:
купину која гори а несагорева, као што огањ божанства твоју утробу
Пречиста није спалио, зато те молим као Матер Бога нашега: да свету
измолиш мир и велику милост.
У уторак на јутрењу Богородичан: Блудницу и блуднаго аз..
И блудницу и блудника па и разбојника ја сам превазишао, и гресима
сам већи од цариника и Ниневићана постао. Тешко мени шта ће самном
бити? Како ћу ја бедник муке избегнути? Зато Чиста теби притичем:
смилуј ми се по твом милосрђу, да и мене Син твој спасе као и оне.
У среду увече Богородичан: Радујсја радосте прадједов..
Радуј се радости предака, и весеље апостола и мученика и нас слуга
твојих Дјево покровитељко.
У четвртак на јутрењу Богородичан: Радујсја Богородице Дјево..
Радуј се Богородице Дјево, радуј се похвало свега света, радуј се
пречиста Мати Божија, благословена.
У петак увече Богородичан: Воистину паче ума чуднаја..
Заиста је изнад разума и чудна узвишеност Порода твога Богоневесто!
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О њему су сви пророци преславно проповедали: о несхватљивом и
неизрецивом зачећу и рађању Свеопевана Онога, који је свет као
милосрдан спасао.
У суботу на јутрењу Богородичан: Радујсја от нас свјатаја..
Радуј се због нас света Богородице Дјево, чисти сасуде целога света,
светило неугасиво и станиште Несместивога, храме необориви! Радуј се,
јер се из тебе родио као Јагње Божије које узима грехе целога света.
Глас 2.
У недељу увече Богородичан: Радујсја Марије Богородице..
Радуј се Маријо Богородице, храме неразрушиви и изнад свију светији,
као што пророк поји: свети је храм твој и диван у правди.
У понедељак на јутрењу Богородичан: На тја упованије..
У тебе смо Богородице уздање своје положили, и немој да нам надање
пропадне: спаси нас од невоља, Помоћнице свима у невољама, а
намере противника разори, јер си ти наше спасење, Благословена.
У понедељак увече Богородичан: Непроходимаја врата тајно..
Ти си благословена Богородице Дјево као непроходна врата тајно
запечаћена, зато прими наше молитве и принеси их Сину и Богу, да
због тебе спасе душе наше.
У уторак на јутрењу Богородичан: Радујсја Марије Богородице..
Радуј се Маријо Богородице, храме неразрушиви и изнад свега светији,
као што пише пророк: храм је твој свети и диван у правди.
У среду увече Богородичан: Јако плодовита маслина Дјева..
Као родна маслина, Дјева је родила Тебе плод живота, да рађаш плод
свему свету и велику и богату милост.
У четвртак на јутрењу Богородичан: Все упованије моје на тја..
Сво уздање моје у тебе полажем Мати Божија, а ти ме сачувај под
твојим окриљем.
У петак увече Богородичан: Спаси от бјед раби твоја..
Богородице Дјево, спаси од невоља слуге твоје, јер сви побожни теби
притичемо као необоривом бедему и заштити.
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У суботу на јутрењу Богородичан: Приидите Матер свјета...
Ходите сви и неућутним песмама прославимо Мајку Светлости, јер је
она родила Спасење наше, и принесимо јој поздрав „Радуј се“ као
јединој родитељки Господара свију који је Бог пре свих векова. Радуј
се јер си опет Еву обновила, радуј се Пречиста Дјево и неискусобрачна.
Глас 3.
У недељу увече Богородичан: Богородице предстатељнице всјех..
Владичице и заступнице свих који те моле, тобом се храбримо и тобом
се хвалимо и у тебе је сво наше уздање, а ти моли Рођенога из тебе за
непотребне слуге твоје.
У понедељак на јутрењу Богородичан: Свјатопервочистаја...
Ти си света и прва по части похвала небеских чинова, ти си апостолско
појање и пророка испуњење, зато прими Владичице и наше молитве.
У понедељак увече Богородичан: В женах свјатаја Богородице..
Богородице, света међу женама и мати безневесна, моли Онога кога си
родила: Цара и Бога, да нас спасе као Човекољубац.
У уторак на јутрењу Богородичан: Без сјемене зачала јеси..
Без семена си зачела од Духа Светога, и зато ти кроз славословље
појимо: радуј се Дјево Пресвета.
У среду увече Богородичан: Велми согрјешајушча мја..
Навелико сам грешио млада Дјево, а ти ме твојим великим молитвама
избави неумитног пламена, и твојом милошћу упути ме Пречиста на
стазе спасења, материнским твојим молитвама.
У четвртак на јутрењу Богородичан: Без сјемене зачала јеси..
Навелико сам грешио млада Дјево, а ти ме твојим великим молитвама
избави неумитног пламена, и твојом милошћу упути ме Пречиста на
стазе спасења, материнским твојим молитвама.
У петак увече Богородичан: В женах свјатаја Богородице мати..
Ти си света међу женама, Богородице и Мати безневесна, зато моли
Онога кога си родила: Цара и Бога нашега, да нас спасе као Човекољубац.
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У суботу на јутрењу Богородичан: Без сјемене зачала јеси от..
Без семена си зачела од Духа Светога, и зато ти у славословљу појимо:
радуј се Пресвета Дјево.
Глас 4.
У недељу увече Богородичан: Радујсја свјета облаче..
Радуј се облаче светлости, радуј се свећниче светли, радуј се сасуде са
маном, радуј се жезле Аронов, радуј се купино несагорива, радуј се
палато, радуј се престоле, радуј се горо света, радуј се уточиште, радуј
се божанска трпезо, радуј се двери тајне, радуј се свима радости.
У понедељак на јутрењу Богородичан: Богородице всјех Царице..
Богородице и свију Царице, православних похвало, разори нападе
јеретика и посрами им лица, јер се не клањају нити поштују Пречиста,
твоју часну икону.
У понедељак увече Богородичан: Избави нас от нужд наших..
Избави нас од наших невоља, Мати Христа Бога, јер си родила
Створитеља свега, па да ти сви кличемо: радуј се једина заштитинице
душа наших.
У уторак на јутрењу Богородичан: От всјех бјед раби..
Сачувај од свих невоља слуге твоје благословена Богородице, да те
славимо као наду душа наших.
У среду увече Богородичан: Имушче тја Богородице упованије..
Имајући тебе Богородице као уздање и заступницу, напада демона се не
бојимо, јер ћеш спасти душе наше.
У четвртак на јутрењу Богородичан: Тја стјену стјажахом..
Тебе смо стекли као бедем Богородице Пречиста, и као мирно
пристаниште и утврђење, зато те молим: управи и мене у бури живота.
У петак увече Богородичан: Свјешче неугасимаја престоле..
Ти си Пречиста Владичице као неугасива свећа и престол праведни,
зато моли да се спасу душе наше.
У суботу на јутрењу Богородичан: Једина чистаја и Пречистаја..
Једина Чиста и Пречиста Дјево, ти си Бога безсемено родила, њега
моли да спасе душе наше.
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Глас 5.
У недељу увече Богородичан: Страшно и преславно и велије..
Страшна је, преславна и велика тајна: Невидиви се у утробу сместио и
Мати је после рађања Дјевом остала, а родила је Бога из ње оваплоћенога. Њему у песми кажимо и са ангелима запевајмо: свети си
Христе Боже наш, који си ради нас Човек постао, зато слава теби.
У понедељак на јутрењу Богородичан: Обрадованаја ходатајствуј
Обрадована, заступај нас твојим молитвама, па измоли душама нашим
много милосрђа и очишћење многих сагрешења, молимо те.
У понедељак увече Богородичан: Утоли бољезни...
Ублажи патње душе моје која много уздише, јер ти сваку сузу са лица
земље бришеш, јер ти страдања од људи одгониш а туге од грешних
уклањаш, тебе смо сви стекли као наду и утврђење, Пресвета Мати и
Дјево.
У уторак на јутрењу Богородичан: Обрадованаја ходатајствуј..
Обрадована, заступај нас твојим молитвама, па измоли душама нашим
много милосрђа и очишћење многих сагрешења, молимо те.
У среду увече Богородичан:
Блажим тја Богородице Дјево и славим..
Ми верни те блаженом називамо Богородице Дјево и славимо те како
доликује, граде непоколебиви, бедеме необориви, тврда заступнице и
уточиште душа наших.
У четвртак на јутрењу Богородичан:
Блажим тја Богородице Дјево јако..
Хвалимо те Богородице Дјево јер из тебе засија сунце правде Христос,
који има велику милост.
У петак увече Богородичан: Тебје молимсја јако..
Теби се молимо као Божијој Матери: моли благословена за спасење
душа наших.
У суботу на јутрењу Богородичан: Оле окајанаја душе!..
Јао бедна душо! Какав ћеш одговор рећи Судији онога часа, када се
поставе престоли на суду и дође Судија са небеса и сиђе са безброј
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ангела? Када седне на суд да пресуди парницу непотребним слугама
налик мени, какав ћеш одговор дати? Шта ћеш тада изнети? Заиста
ништа, јер ти је и разум и тело оскверњено. Зато притеци ка Дјеви и
зови непрестано, да ти богато подари опроштај грехова.
Глас 6.
У недељу увече Богородичан: Архангелски воспојим вјернији..
Запевајмо верни као архангели о небеској палати и дверима уистину
запечаћеним: радуј се јер нам је тобом изникао Христос Спаситељ
свима, животодавац и Бог. Твојом руком обори Владичице мучитеље и
безбожне противнике наше, Пречиста и узданицо Хришћана.
У понедељак на јутрењу Богородичан: Архангелскоје слово..
Примила си архангелове речи и постала као херувимски престо, а на
рукама си носила Богородице Надање душа наших.
У понедељак увече Богородичан: Никтоже притекајај к тебје..
Нико ко би теби притекао није од тебе посрамљен отишао, Пречиста
Богородице Дјево, него когод моли благодат, прима дарове на корисно
испуњавање молбе.
У уторак на јутрењу Богородичан: Великих дарованиј чистаја..
Ти си се чиста Дјево и Мати удостојила великих дарова, јер си родила
телом једнога од Свете Тројице: Христа животодавца, за спасење душа
наших.
У среду увече Богородичан: Око сердца мојего..
Очи срца мога подижем ка теби Владичице, не презри мали мој
уздисај, у часу када твој Син буде судио свету, буди ми заштита и
помоћница.
У четвртак на јутрењу Богородичан: Преложеније скорбјашчих..
Богородице свеопевана, ти преобраћаш тужне и исцељујеш болесне,
спаси место ово и народ, јер си ти умирење онима који се боре, а
онима у бури тишина и једина заступница вернима.
У петак увече Богородичан: Молитвами рождшија тја..
Молитвама твоје Родитељке Христе, твојих мученика, апостола, пророка и светитеља и праведника и свих светих, уснуле слуге твоје упокој.
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У суботу на јутрењу Богородичан:Бога из тебе воплотившагосја..
Препознали смо Бога из тебе Богородице Дјево оваплоћенога, њега
моли за спасење душа наших.
Глас 7.
У недељу увече Богородичан:Јеже радујсја, тебје зовем..
Са ангелом и ми ти кличемо радуј се Богоневесто, и називамо тебе
палатом и дверима и огњеним престолом, и несеченом гором и
купином несагоривом.
У понедељак на јутрењу Богородичан:
Умири молитвами Богородици..
Ради молитава Богородице, умири живот наш јер ти кличемо: милостиви Господе слава теби.
У понедељак увече Богородичан:
Радујсја, солнца облаче..
Радуј се Владичице, облаче духовнога и неизрецивога Сунца. Радуј се
најсветлија светиљко. Радуј се Пресвета, свећњаче свезлатни, јер се
тобом Ева избавила од клетве, но пошто имаш смелост код добротвора
и Сина твога и Бога, твојом материнском молитвом не росустај да се
молиш Пречиста.
У уторак на јутрењу Богородичан:Свјет Христе, прозјабл јеси..
Као светлост израстао си из Дјеве, и просветлио род човечији, Господе
слава теби.
У среду увече Богородичан: Једину по рождествје пречистују..
Певајмо јединој која је после рађања Пречиста Дјева остала, као Мајки
Бога Речи, говорећи: слава теби.
У четвртак на јутрењу Богородичан: Родилсја јеси от Дјеви..
Неизрециво си рођен од Дјеве Христе, и просветлио си све који су у
тами били, па су ти зато појали: Господе слава теби.
У петак увече Богородичан: Јаже једина невмјестимаго..
Само си ти Несместивога примила и Бога Реч оваплоћенога родила,
зато га моли да спасе душе наше.
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У суботу на јутрењу Богородичан: Дјево, со апостоли..
Моли се Дјево са апостолима и мученицима, да престављени нађу на
суду велику милост.
Глас 8.
У недељу увече Богородичан: Архангела Гаврила глас..
Ми који смо глас архангела Гаврила примили рецимо: радуј се Мати
Божија, јер си свету Животодавца Христа родила.
У понедељак на јутрењу Богородичан: Небеснаја појут тја,..
Небеска бића о теби поје, обрадована Мати безневесна, и ми
славословимо неиспитиви твој пород Богородице, а ти моли да се спасу
душе наше.
У понедељак увече Богородичан: Радујсја, вселеннија похвало!..
Радуј се целог света похвало, радуј се храме Господњи, радуј се горо
осењена, радуј се свима уточиште, радуј се свећниче златни, радуј се
часна славо православних, радуј се Маријо Мати Христа Бога, радуј се
рају, радуј се божанска трпезо, радуј се сени, радуј се сасуде свезлатни,
радуј се свима узданицо.
У уторак на јутрењу Богородичан: Кров твој, Богородице Дјево..
Окриље твоје Богородице Дјево је лек духовни, па када њему
притичемо од душевних невоља се избављамо.
У среду увече Богородичан: Аз, Дјево свајатаја Богородице..
Ја света Дјево и Богородице ка твојој заштити притичем, а знам да ћу
тобом наћи спасење, јер ти Чиста можеш помоћи мени.
У четвртак на јутрењу Богородичан: Исхити мја, Владичице..
Избави ме Владичице из руку змије човекоубице, који хоће лукаво да
ме коначно прогута, па сломи чељусти његове, молим те, и превару
разори, да се избавим из канџи његових, па да величам твоје заступање.
У петак увече Богородичан: Чистаја Дјево, Слова врата,..
Чиста Дјево ти си као врата за Бога-Реч, ти си Бога нашега Мати, зато
се моли да се спасемо.
У суботу на јутрењу Богородичан: Владичице, приими молитви..
Владичице прими молитве твојих служитеља и избави нас од сваке
невоље и туге.
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Глас 1. Богородичан: Гаврилу вјешчавшу..
Са гласом Гаврила који ти је јавио „Радуј се“ оваплотио се Владика
свију, у теби као светом ковчегу, као што рече праведни Давид.
Показала си се шира од небеса, јер си носила Створитеља свога. Слава
Њему који се у тебе уселио, слава Њему који је из тебе дошао, слава
Њему који нас је, рођењем из тебе, ослободио.
Глас 2. Богородичан: Всја паче смисла,..
Кроз све твоје надразумне и кроз све твоје преславне тајне Богородице,
кроз запечаћену чистоту и кроз сачувано девство, показала си се као
Мати без обмане, јер си родила истинитога Бога, њега моли да спасе
душе наше.
Глас 3. Богородичан: Тја ходатајствовавшују..
Теби заступници рода нашега појимо Бгородице Дјево, тело је од тебе
примио Син твој и Бог наш, на крсту је примио страдање и избавио нас
од пропасти, као Човекољубац.
Глас 4. Богородичан: Јеже от вјека..
Оно што је од постања било сакривено и ангелима недоступна тајна:
тобом се Богородице свима на земљи појавио Бог, у несливеном
јединству оваплоћен, крст је због нас примио, и њиме је првосазданога
васкрсао и од смрти спасао душе наше.
Глас 5. Богородичан: Радујсја, двере Господња..
Радуј се непролазна као двери Господње, радуј се бедеме и заклоне
свих који ти притичу, радуј се пристаниште без буре и неискусобрачна,
јер си телом родила Створитеља твога и Бога, и неросустај у молитви,
за све који ти поје, и клањају се твоме Породу.
Глас 6. Богородичан: Благословеннују нарекој..
Ти си благословеном назвао своју Матер и пошао си на страдање
својом вољом, заблистао си на крсту, хтео си да потражиш Адама
говорећи ангелима: радујте се самном јер се нашла изгубљена драхма;
све си мудро устројио Боже наш слава теби.
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Глас 7. Богородичан: Јако нашего воскресенија..
Ти си ризница нашег васкрсења, у тебе се надамо свеопевана, и из
понора и дубине сагрешења изведи ме, јер си ти покорене греху спасла,
родивши Спасење наше, ти си и пре рађања Дјева и после порода опет
остајеш Дјева.
Глас 8. Богородичан: Иже нас ради рождејсја..
Ти који си се ради нас родио из Дјеве и распеће претрпео, као Благ си
смрћу смрт уништио а васкрсење као Бог показао, не презри све које
си твојом руком саздао и покажи твоје човекољубље Милостиви, прими
родитељку твоју Богородицу која се моли за нас, и спаси Спаситељу
очајни народ наш.
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после тропара светих, који се певају сваког дана током године
на вечерњу и на Бог Господ на јутрењу и опет на крају јутрења
Глас 1.
У недељу увече и у понедељак на Бог Господ:
Чудо чудес...
Творевина се радује гледајући у теби Благодатна чудо над свим чудима.
Зачела си безсемено и родила неизрециво, Кога ангелски чинови
гледати не смеју, Њега моли за душе наше.
На крају јутрења: Пречистаја Богородице..
Пречиста Богородице, на небу си благословена а на земљи прослављена, зато се радуј Невесто неневесна.
У понедељак увече и у уторак на Бог Господ:
Заченшаја неопаљно огањ...
Огањ божанста си зачела, а ниси спаљена, и безсемено си родила
Господа извора живота, благодатна Богородице, зато спасавај све који
те величају.
На крају јутрења: Безматерњаго на небеси..
Богородице моли за душе наше Рођенога надразумно и нечувено на
небесима без матере, а Кога си ти на земљи без оца родила.
У уторак увече и у среду на Бог Господ:
Твоје предстатељство имушче...
Твоје заступање Пречиста имамо, и твојим молитвама од зала се
избављамо, а крстом Сина твога се свуда чувамо, зато те како доликује
сви побожно величамо.
На крају јутрења: Пречистаја Богородице...
Пречиста Богородице, на небу си благословена а на земљи прослављена, зато се радуј Невесто неневесна.
У среду увече и у четвртак на Бог Господ:
Заченшаја неопаљно огањ...
Огањ божанства си зачела, а ниси спаљена, и безсемено си родила
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Господа извора живота, благодатна Богородице, зато спасавај све који
те величају.
На крају јутрења: Безматерњаго на небеси....
Богородице моли за душе наше Рођенога надразумно и нечувено на
небесима без матере, а Кога си ти на земљи без оца родила.
У четвртак увече и у петак на Бог Господ:
Твоје предстатељство имушче..
Твоје заступање Пречиста имамо, и твојим молитвама од зала се
избављамо, а крстом Сина твога се свуда чувамо, зато те како доликује
сви побожно величамо.
На крају јутрења: Пречистаја Богородице..
Пречиста Богородице, на небу си благословена а на земљи прослављена, зато се радуј Невесто неневесна.
У петак увече и у суботу на Бог Господ: Гаврилу вјешчавшу...
Са гласом Гаврила који ти је јавио „Радуј се“ оваплотио се Владика
свију, у теби као светом ковчегу, као што рече праведни Давид.
Показала си се шира од небеса, јер си носила Створитеља свога. Слава
Њему који се у тебе уселио, слава Њему који је из тебе дошао, слава
Њему који нас је рођењем из тебе ослободио.
На крају јутрења: Безматерњаго на небеси....
Богородице моли за душе наше Рођенога надразумно и нечувено на
небесима без матере, а Кога си ти на земљи без оца родила.
Глас 2.
У недељу увече и у понедељак на Бог Господ:
Благоутробија сушчи..
Ти си извор милосрђа, зато нас удостоји милости Богородице, погледај
на народ који сагреши и покажи нам увек силу твоју, јер се у тебе
уздамо и као некада Гаврило архистратиг бестелесних сила ти кличемо:
Радуј се.
На крају јутрења: Мати свјатаја..
Света Мајко неизрециве Светлости, тебе ангелским песмама хвалимо и
побожно величамо.
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У понедељак увече и у уторак на Бог Господ:
Божественнаго бихом обшчиници..
Тобом Увекдјево и Богородице постали смо заједничари божанске
природе, јер си ти родила нама Бога оваплоћенога, зато те сви како
доликује побожно величамо.
На крају јутрења: Тја величајем Богородице вопијушче..
Тебе Богородице величамо и кличемо: радуј се незалазне Светлости
облаче, јер у недрима носиш Господа славе.
У уторак увече и у среду на Бог Господ:
Препрослављена јеси Богородице Дјево..
Најславнија си Богородице Дјево па ти певамо: крстом Сина твога је
ад побеђен а смрт умртвљена, умрли устајемо јер смо се живота
удостојили и стару насладу рајску смо поново примили, зато благодарни
славословимо као моћнога Христа Бога нашега, и јединога многомилостивога.
На крају јутрења: Тја величајем Богородице вопијушче..
Величамо тебе Богородице и певамо: Радуј се жезле из којега је Бог
изникао и на дрвету крста смрт погубио.
У среду увече и у четвртак на Бог Господ:
Божественнаго бихом обшчиници..
Тобом Увекдјево и Богородице постали смо заједничари божанске
природе, јер си ти родила нама Бога оваплоћенога, зато те сви како
доликује побожно величамо.
На крају јутрења: Тја величајем Богородице вопијушче..
Тебе Богородице величамо и кличемо: радуј се незалазне Светлости
облаче, јер у недрима носиш Господа славе.
У четвртак увече и у петак на Бог Господ:
Препрослављена јеси Богородице Дјево..
Најславнија си Богородице Дјево па ти певамо: крстом Сина твога је
ад побеђен а смрт умртвљена, умрли устајемо јер смо се живота
удостојили и стару насладу рајску поново примили, зато благодарни
славословимо као моћнога Христа Бога нашега, и јединога многомилостивога.
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На крају јутрења: Тја величајем Богородице вопијушче..
Величамо тебе Богородице и певамо: Радуј се жезле из којега је Бог
изникао и на дрвету крста смрт погубио.
У петак увече и у суботу на Бог Господ: Всја паче смисла..
Кроз све твоје надразумне и кроз све твоје преславне тајне Богородице,
кроз запечаћену чистоту и кроз сачувано девство, показала си се као
Мати без обмане, јер си родила истинитога Бога; њега моли да спасе
душе наше.
На крају јутрења: Мати свјатаја..
Света Мајко неизрециве Светлости, тебе ангелским песмама хвалимо и
побожно величамо.
ако се догоди „Алилуја“ на било ком гласу, говоримо ово:
Апостоли, мученици и пророци, светитељи, преподобни и праведни,
добар сте подвиг имали и веру сачували, зато имате смелост код
Спаситеља, па молимо вас да њега као Бога молите за нас, да се спасу
душе наше.
Помени Господе као благ душе слугу твојих, и опрости им све што у
животу сагрешише, јер нико није безгрешан, само ти који можеш и
преминулима дати покој.
Света Мајко неизрециве Светлости, тебе ангелским песмама хвалимо и
побожно величамо.
Глас 3.
У недељу увече и у понедељак на Бог Господ:
Красотје девства твојего..
Лепоти твога девства и пресветлој чистоти твојој Гаврило се зачудио
и кликтао ти Богородице: Какву достојну похвалу да ти принесем? Како
да те назовем? Збуњен сам и уплашен! Зато како ми је наређено кличем
ти: радуј се благодатна!
На крају јутрења: Кијждо идјеже спасајетсја..
Ко се где спасава тамо праведно и притиче и које друго постоји такво
уточиште као ти Богородице? Јер ти закриљујеш душе наше.
У понедељак увече и у уторак на Бог Господ:
Прибежишче и сила наша..
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Ти си наше моћно уточиште и сила Богородице, снажна помоћнице
свету, твојим молитвама заклони слуге твоје од сваке невоље, једина
благословена.
На крају јутрења: Кијждо идјеже спасајетсја..
Ко се где спасава тамо праведно и притиче и које друго постоји такво
уточиште као ти Богородице? Јер ти закриљујеш душе наше.
У уторак увече и у среду на Бог Господ:
Жезал сили стјажавшии..
Стекли смо као жезал силе: крст Сина твога Богородице. Њиме рушимо
намере демона, а тебе са љубављу непрестано величамо.
На крају јутрења: Прибежишче и сила наша..
Ти си наше моћно уточиште и сила Богородице, снажна помоћнице
свету, твојим молитвама заклони слуге твоје од сваке невоље, једина
благословена.
У среду увече и у четвртак на Бог Господ:
Пророци проповједаша..
Пророци су проповедали, апостоли поучили, мученици исповедили, а
ми поверовали у тебе истиниту Богородицу, зато и величамо твој Пород
Пречиста.
На крају јутрења: Кијждо идјеже спасајетсја..
Ко се где спасава тамо праведно и притиче и које друго постоји такво
уточиште као ти Богородице? Јер ти закриљујеш душе наше.
У четвртак увече и у петак на Бог Господ:
Жезал сили стјажавшии..
Стекли смо као жезал силе: крст Сина твога Богородице. Њиме рушимо
намере демона, а тебе са љубављу непрестано величамо.
На крају јутрења: Прибежишче и сила наша..
Ти си наше моћно уточиште и сила Богородице, снажна помоћнице
свету, твојим молитвама заклони слуге твоје од сваке невоље, једина
благословена.
У петак увече и у суботу на Бог Господ: Тја ходатајствовавшују..
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Теби заступници рода нашега појимо Бгородице Дјево, тело је од тебе
примио Син твој и Бог наш, на крсту је примио страдање и избавио нас
од пропасти, као Човекољубац.
На крају јутрења: Пророци проповједаша..
Пророци су проповедали, апостоли поучили, мученици исповедили, а
ми поверовали у тебе истиниту Богородицу, зато и величамо твој Пород
Пречиста.
Глас 4.
У недељу увече и у понедељак на Бог Господ:
Воспитавшејсја во храмје..
Васпитаној у храму, у светињи над светињама, и одевеној у веру,
премудрост и безмерно девство, донео је архистратиг Гаврило са неба
овај поздрав: Радуј се! Радуј се благословена, радуј се најславнија,
Господ је са тобом.
На крају јутрења: Јако всјех јеси творениј..
Неумемо да те достојно опевамо Богородице, јер си од свих створених
узвишенија, но подари нам твоју милост, молимо те.
У понедељак увече и у уторак на Бог Господ:
К Богородице приљежно ниње..
Ми грешни притецимо усрдно и понизно Богородици, и поклонимо се
са кајањем кличући из дубине душе: Владичице смилуј се и помози
нам, похитај јер страдамо због мноштва сагрешења, немој оставити
слуге твоје као залудне, јер само у тебе имамо надање.
На крају јутрења:
Тја величајем Богородице вопијушче: ти јеси купина..
Величамо тебе Богородице и кличемо: ти си као несагорива купина
коју је Мојсеј видео, а у њој као пламен огањ Божанства.
У уторак увече и у среду на Бог Господ:
Дјево пренепорочнаја..
Дјево најнепорочнија и Мати Христа Бога, оружије је прошло кроз
твоју пресвету душу, када си видела својевољно разапетога Сина твога
и Бога, њега преблагословена не престај да молиш, да подари нама
опроштај грехова.
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На крају јутрења:
Тја величајем Богородице вошијушче: ти јеси гора..
Величамо тебе Богородице и кличемо: ти си као гора од које је
неизрециво одсечен камен, а који је врата адова развалио.
У среду увече и у четвртак на Бог Господ:
Слово Отчеје, Христа Бога нашего..
Познали смо Реч Очеву: Христа Бога нашега, који се из тебе оваплотио
Богородице Дјево, једина чиста, једина благословена, зато те у песмама
непрестано величамо.
На крају јутрења: Јако всјех јеси творениј..
Неумемо да те достојно опевамо Богородице, јер си од свих створених
узвишенија, но подари нам твоју милост, молимо те.
У четвртак увече и у петак на Бог Господ:
Дјево пренепорочнаја..
Дјево најнепорочнија и Мати Христа Бога, оружије је прошло кроз
твоју пресвету душу, када си видела својевољно разапетога Сина твога
и Бога, њега преблагословена не престај да молиш, да подари нама
опроштај грехова.
На крају јутрења:
Тја величајем Богородице вошијушче: ти јеси гора..
Величамо тебе Богородице и кличемо: ти си као гора од које је
неизрециво одсечен камен, а који је врата адова развалио.
У петак увече и у суботу на Бог Господ:
Јеже от вјека утајеноје..
Оно што је од постања било сакривено и ангелима недоступна тајна:
тобом се Богородице свима на земљи појавио Бог, у несливеном јединству оваплоћен, крст је због нас примио, и њиме је провосазданога
васкрсао и од смрти сапасао душе наше.
На крају јутрења:
Тја величајем Богородице вопијушче: ти јеси купина..
Величамо тебе Богородице и кличемо: ти си као несагорива купина
коју је Мојсеј видео, а у њој као пламен огањ Божанства.
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Глас 5.
У недељу увече и у понедељак на Бог Господ:
Со ангели небеснаја, с человјеки..
Небеса са ангелима, а земља са људима, радосним гласом кличе ти
Богородице: радуј се двери шира од небеса, радуј се једина земнима
спасење, радуј се Чиста и обрадована јер си родила Бога оваплоћенога.
На крају јутрења:От Дјеви возсијавиј миру..
Из Дјеве си заблистао свету Христе Боже, и њоме си нас синовима
светлости показао, зато се смилуј на нас.
У понедељак увече и у уторак на Бог Господ:
Скориј твој покров..
Твоју брзу заштиту, помоћ и милост покажи слугама твојим Пречиста,
и укроти валове мојих сујетних помиси, па подигну моју палу душу
Богородице, јер знам Дјево знам, да можеш све што хоћеш.
На крају јутрења:Мати Божија пресвјатаја..
Мати Божија Пресвета и стено хришћана, избави народ твој који ти
усрдно кличе: успротиви се срамним и гордим помислима, да ти
кличемо: радуј се Увекдјево.
У уторак увече и у среду на Бог Господ:
Крестом Сина твојего..
Крстом Сина твога Богоблагодатна сва је идолска обмана порушена, а
сила демона поражена, зато ти ми верни како доликује појимо,
благосиљамо и као истиниту Богородицу исповедамо и величамо.
На крају јутрења: От Дјеви возсијавиј миру..
Из Дјеве си заблистао свету Христе Боже, и њоме си нас синовима
светлости показао, зато се смилуј на нас.
У среду увече и у четвртак на Бог Господ:
Странноје Дјеви таинство..
Чудна и спасоносна тајна Дјеве се целом свету показала, јер си се из
ње родио без семена и телом појавио без трулења, Господе, радости
свима слава теби.
На крају јутрења: Мати Божија пресвјатаја..
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Мати Божија Пресвета и стено хришћана, избави народ твој који ти
усрдно кличе: успротиви се срамним и гордим помислима, да ти
кличемо: радуј се Увекдјево.
У четвртак увече и у петак на Бог Господ:
Крестом Сина твојего..
Крстом Сина твога Богоблагодатна сва је идолска обмана порушена, а
сила демона поражена, зато ти ми верни како доликује појимо,
благосиљамо и као истиниту Богородицу исповедамо и величамо.
На крају јутрења: От Дјеви возсијавиј миру..
Из Дјеве си заблистао свету Христе Боже, и њоме си нас синовима
светлости показао, зато се смилуј на нас.
У петак увече и у суботу на Бог Господ:
Радујсја двере Господња..
Радуј се непролазна као двери Господње, радуј се бедеме и заклоне
свих који ти притичу, радуј се пристаниште без буре и неискусобрачна,
јер си телом родила Створитеља твога и Бога, и неросустај у молитви,
за све који ти поје, и клањају се твоме Породу.
На крају јутрења: От Дјеви возсијавиј миру..
Из Дјеве си заблистао свету Христе Боже, и њоме си нас синовима
светлости показао, зато се смилуј на нас.
Глас 6.
У недељу увече и у понедељак на Бог Господ:
Начало спасенија..
Почетак спасења била је Гаврилова вест Дјеви, када је чула „Радуј се“
и није побегла од поздрава, нити росумњала као у сенци Сара, него је
овако ракла: ево слушкиње господње, нека ми буде по речи твојој.
На крају јутрења:Архангелскоје слово пријала..
Примила си архангелове речи и постала као херувимски престо, а на
рукама си носила Богородице Надање душа наших.
У понедељак увече и у уторак на Бог Господ:
Упованије мира, благаја Богородице..
Узданицо целог света, блага Богородице Дјево, молимо твоје једино и
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моћно заступање: смилуј се на народ беспомоћни, и моли милостивога
Бога, да избави душе наше од сваке невоље, једина благословена.
На крају јутрења:Никтоже притекајај к тебје..
Нико ко је теби притекао није од тебе посрамљен отишао, Пречиста
Богородице Дјево, него ко год моли благодат, тај и прима дар, ако моли
за добро.
У уторак увече и у среду на Бог Господ:
Богородице Дјево, моли Сина твојего..
Богородице Дјево, моли Сина твога, Христа Бога нашега, својевољно на
крсту прикованога, да свет ослободи од обмане и смилује се на душе
наше.
На крају јутрења:Прежде вјек от Отца..
Пре свих векова од Оца без матере рођеног Сина и Реч Божију, родила
си у последња времена оваплоћенога од твоје чисте крви Богородитељко али без мушкарца; њега моли да нам подари пре краја опроштај
грехова.
У среду увече и у четвртак на Бог Господ:
Свјатаја Владичице, чистаја Бога..
Света Владичице, чиста Мати Христа Бога нашега, ти си неизрециво
родила свима Створитеља, његову доброту моли са светим апостолима,
да нас избави о страсти и да нам опроштај грехова подари.
На крају јутрења:Великих дарованиј, чистаја..
Ти си се чиста Дјево Богомати удостојила великих дарова, јер си телом
родила једнога од Тројице: Христа Животодавца за спасење душа
наших.
У четвртак увече и у петак на Бог Господ:
Богородице Дјево, моли Сина твојего..
Богородице Дјево, моли Сина твога, Христа Бога нашега, својевољно на
крсту прикованога, да свет ослободи од обмане и смилује се на душе
наше.
На крају јутрења:Прежде вјек от Отца..
Пре свих векова од Оца без матере рођеног Сина и Реч Божију, родила
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си у последња времена оваплоћенога од твоје чисте крви Богородитељко али без мушкарца; њега моли да нам подари пре краја опроштај
грехова.
У петак увече и у суботу на Бог Господ: Предповјествујет Гедеон..
Гедеон је унапред предсказао зачеће и Давид говори о твоме Породу
Богородице, јер је Бог-Реч сишао као роса на руно у твоју утробу, и
изникла си Благодатна безсемено земљо света свету спасење: Христа
Бога нашега.
На крају јутрења: Прежде вјек от Отца..
Пре свих векова од Оца без матере рођеног Сина и Реч Божију, родила
си у последња времена оваплоћенога од твоје чисте крви Богородитељко али без мушкарца; њега моли да нам подари пре краја опроштај
грехова.
Глас 7.
У недељу увече и у понедељак на Бог Господ:
Богородице Дјево несквернаја..
Богородице Дјево неокаљана, моли твога Сина са горњим силама, да
нам пре краја подари опроштај сагрешења, свима који те верно
прослављају.
На крају јутрења: Превозшла јеси сили..
Благословена Богородице, ти си превазишла небеске силе јер си се
показала као божански храм, када си родила Христа Спаситеља душа
наших.
У понедељак увече и у уторак на Бог Господ:
Радујсја, тебје приводим..
Радуј се Богородице, тебе узимам за заштиту, а ти си се показала виша
од ангела, јер си Бога родила.
На крају јутрења:Умири молитвами Богородици..
Ради молитава Богородице, подари мир нама који ти кличемо: милостиви Господе, слава теби.
У уторак увече и у среду на Бог Господ:
Распеншагосја за ни..
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Разапетога за нас Христа Бога који је оборио моћ смрти, непрестано
моли Богородице Дјево, да спасе душе наше.
На крају јутрења:Избави, Богородице, от..
Богородице избави нас од грехова који су нас поробили, јер ми верни
друге наде немамо осим тебе и Бога којега си ти родила.
У среду увече и у четвртак на Бог Господ:
Плод чрева твојего, Пречистаја..
Плод утробе твоје Пречиста, испуњење је пророка и Закона, зато
познавши тебе Богородице славимо те и побожно величамо.
На крају јутрења:Плод чрева твојего Богоневесто..
Плод утробе твоје Богоневесто, људима се показао као посредник
спасења, зато тебе Богородицу срцем и устима верни славимо и
величамо.
У четвртак увече и у петак на Бог Господ:
Распеншагосја за ни..
Разапетога за нас Христа Бога који је оборио моћ смрти, непрестано
моли Богородице Дјево, да спасе душе наше.
На крају јутрења:Избави, Богородице, от..
Богородице избави нас од грехова који су нас поробили, јер ми верни
друге наде немамо осим тебе и Бога којега си ти родила.
У петак увече и у суботу на Бог Господ:
Јако нашего воскресенија...
Ти си ризница нашег васкрсења, у тебе се надамо Свеопевана, и из
понора и дубине сагрешења изведи ме, јер си ти покорене греху спасла,
родивши Спасење наше, ти си и пре рађања Дјева и после порода опет
остајеш Дјева.
На крају јутрења:Радујсја, невмјестимаго в..
Радуј се јер си Несместивога на небесима примила у своју утробу, радуј
се Дјево проповеди пророка, јер је из тебе заблистао Емануил, радуј се
Мати Христа Бога.
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Глас 8.
У недељу увече и у понедељак на Бог Господ:
Радујсја, ангелом радост..
Радуј се јер си од ангела светску радост примила, радуј се јер си
Творца твога и Господа родила, радуј се јер си се удостојила постати
Мати Божија.
На крају јутрења:Радујсја, врата Царја..
Радуј се јер си као врата Цара славе, кроз која је само Вишњи прошао,
и једино та запечаћена сачувао, за спасење душа наших.
У понедељак увече и у уторак на Бог Господ:
Недвижимоје утвержденије вјери..
Она је непоколебиво утврђење вере, и часни дар душама нашим, зато
Богородицу у песмама величајмо верни: радуј се јер си камен живота
у своју утробу примила, радуј се целог света надање, и тужних
заступнице, радуј се Невесто неневесна.
На крају јутрења:Дјево пречистаја, спаси ни..
Дјево Пречиста спаси нас твојим молитвама и покрени за нас срце
материнско Сину твоме и Богу нашем.
У уторак увече и у среду на Бог Господ:
Агнца и Пастирја, и Спаса мира.
Гледајући Родитељка твоја тебе на крсту као Јагњета и Пастира и
Спаситеља света плачући говораше: свет се радује јер добија
избављење, а моја душа гори гледајући твоје распеће које због свију
трпиш Сине и Боже мој.
На крају јутрења:Плод чрева твојего, Пречистаја..
Плод утробе твоје Пречиста, је испуњење пророка и и закона, тако тебе
Богородицу познасмо и славимо и побожно величамо.
У среду увече и у четвртак на Бог Господ:
Мисленнаја врата жизни..
Ти си као духовна врата живота Пречиста Богородице, зато све који ти
са вером притичу избави од невоља, да славимо пресвети Пород твој за
спасење душа наших.
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На крају јутрења: Дјево пречистаја, спаси ни..
Дјево Пречиста спаси нас твојим молитвама и покрени за нас срце
материнско Сину твоме и Богу нашем.
У четвртак увече и у петак на Бог Господ:
Агнца и Пастирја, и Спаса мира.
Гледајући Родитељка твоја тебе на крсту као Јагњета и Пастира и
Спаситеља света плачући говораше: свет се радује јер добија
избављење, а моја душа гори гледајући твоје распеће које због свију
трпиш Сине и Боже мој.
На крају јутрења:Плод чрева твојего, Пречистаја..
Плод утробе твоје Пречиста, је испуњење пророка и и закона, тако тебе
Богородицу познасмо и славимо и побожно величамо.
У петак увече и у суботу на Бог Господ:
Иже нас ради...
Ти који си се ради нас родио из Дјеве и распеће претрпео, као Благ си
смрћу смрт уништио а васкрсење као Бог показао, не презри све које
си твојом руком саздао и покажи твоје човекољубље Милостиви, прими
родитељку твоју Богородицу која се моли за нас, и спаси Спаситељу
очајни народ наш.
На крају јутрења:
Дјево Пречиста спаси нас твојим молитвама и покрени за нас срце
материнско Сину твоме и Богу нашем.
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