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М И Н Е Ј 
          ЗА 

           МЕСЕЦ СЕПТЕМБАР 
 

Има 30 дана 

 

              1.септембра 
 

Почетак Индикта то јест Нове Године; 

Спомен преподобнога оца нашег Симеона столпника и 

архимандрита и матере његове Марте; 

Сабор Пресвете Богородице у Мијасини; 

Спомен мученика Ајтала и светих 40 жена мученица; 

Спомен светога Аммуна ђакона и учитеља њихових и 

светих мученика Калисте, Евода и Ермогена, сабраће; 

Спомен праведнога Исуса сина Навиновога. 
 

На Вечерњи: Блажен муж.. први антифон. 

Ако је у суботу, стихословимо целу катизму. 

На Господи воззвах..узима се 10 стихова и певамо стихире Индикта 3.  

Глас 1. 

Подобан: Небеских чинов.. 

 Научени молитви из изворне божанске науке Христове свакога дана 

појмо Створитељу: Оче наш који боравиш на небесима, а нама дајеш 

насушни хлеб, презри наша сагрешења.  

 Ти си Христе Боже у давнини на Синајској Гори таблице написао, а 

сада си лично у телу, у граду Назарету примио част да читаш пророчку 

књигу; и њу си отворио и народ поучио да се на теби испунило записано. 

 Као што су некада тела Јевреја непокорних теби Владару свих 

праведно пала, тако и сада Христе, по речима псалма, расеј по аду кости 

злих и неверних Агарјана. 

 

Ине стихире преподобнога Симеона. Глас 5. 

Подобан: Преподобни оче.. 

 Преподобни оче, када би стуб могао говорити неби престајао да пева 

о твојим страдањима, подвизима и јецајима. Али он је више ношен него 

што сам ношаше и би као дрво натопљено твојим сузама. Запрепастио си 
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ангеле, зачудио си људе, а демоне поплашио твојим трпљењем, 

преподобни Симеоне, зато се моли да се спасу душе наше. 

 Преподобни оче, силом Божанскога Духа уподобио си се твоме 

Владици и на стуб си се попео као на крст. Он је дужничку меницу целог 

света покидао, а ти си побуне страсти уништио. Он је као јагње, а ти као 

жртва. Он је узишао на крст а ти на стуб. Симеоне преподобни, моли да се 

спасу душе наше. 

 Преподобни оче, тело си сузама оквасио а душу очистио, на висину 

врлина си се попео а твој стуб си као видиво станиште имао. Духовни и 

небески град ти је био горњи Сион. Твојим врлинама си ангеле задивио, а 

људе запрепастио и демоне посрамио. Преподобни Симеоне моли да се 

спасу душе наше. 

 

Друге стихире светоме Симеону. Глас 6. самогласан. 

 Од доброга корена је добар плод изникао: из младости посвећени 

Симеон. Врлинама је више него ли млеком храњен и на камени стуб је 

своје тело подигао. Ка Богу је разум узвисио, и врлинама је небески стан 

сазидао. Тамо са божанским силама шета радосно, и постао је станиште 

Христа Бога и Спаса душа наших. 

 Спомен ће твој остати довека преподобни оче Симеоне, и кротост 

срца твога, блажени угодниче Христов, јер мада си се преставио пастиру 

добри, али се ниси од нас одвојио духом. Ти боравиш у љубави Божијој и 

на небу се радујеш са ангелима, зато моли са њима да се спасу душе наше. 

Кипријаново: 

 Рака твојих моштију свехвални оче, излива исцелења, а твоја света 

душа се достојно радује, заједно са ангелима. Ти преподобни имаш 

смелост пред Господем, и са бестелеснима се радујеш на небесима. Са 

њима се моли да се спасу душе наше. 

Германово: 

 Ти си богоносни заволео небеску философију, јер си био изван света 

и живео изнад свега видивога. Показао си се у божанској благодати као 

неокаљано огледало Бога. Био си увек сједињен са Светлим и светлост си 

његову примао и светли крај живота си блажени оче стекао. Моли се за 

душе наше Симеоне мудри. 

 

Слава, глас 6. Германово. 

 Божанска благодат осењује раку твојих моштију свештени Симеоне, 

па зато ка миомирном мирису твојих чуда притичемо, и исцелење од 

болести примамо, а ти оче преподобни моли Христа Бога за душе наше. 
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И сада, Индикту. Дело Византијево. Глас тај исти. 

Ти си са Духом Светим сједињен, беспочетна Речи и Сине. Творче и 

Сведржитељу свега видивога и невидивога, благослови венац године. 

Сачувај у миру мноштво православних, ради молитава Богородице и свих 

светих твојих. 

 

Затим вход, прокимен дана и чтенија. 

 

Читање из Књиге пророчанства Исаије (Гл. 61.1-10)  
Дух је Господа Бога на мени јер ме Господ помаза да јављам добре 

гласове кроткима, посла ме да завијем рањене у срцу, да огласим 

заробљенима слободу и сужњима да ће им се отворити тамница. Да 

огласим годину милости Господње и дан освете Бога нашег, да утешим 

све жалосне, Да учиним жалоснима у Сиону и дам им накит место пепела, 

уље радости уместо жалости, одело за похвалу уместо духа тужног, да се 

прозову храстови правде, сад Господњи за славу Његову. И они ће 

сазидати давнашње пустолине, подигнуће старе развалине и поновиће 

градове пусте, што леже разваљени од много нараштаја. И туђини ће 

стајати и пасти стада ваша, и иностранци ће бити ваши орачи и 

виноградари. А ви ћете се звати свештеници Господњи, Слуге Бога нашег 

говориће вам се, благо народа јешћете и славом њиховом хвалићете се. За 

двоструку срамоту вашу, и што се певаше: поруга је део њихов, зато ће у 

земљи њиховој наследити двојином и имаће вечну радост. Јер ја Господ 

љубим правду и мрзим на грабеж са жртвом паљеницом, и даћу им плату 

уистину, и вечан завет учинићу с њима. И семе ће се њихово знати у 

народима и натражје њихово међу племенима; ко их год види познаће их 

да су семе које је благословио Господ. И семе ће се њихово знати у 

народима и натражје њихово међу племенима; ко их год види познаће их 

да су семе које је благословио Господ. Веома ћу се радовати у Господу. 

 

Читање из Књиге Левитске (Глава 26.3-12; 14-17; 19-20; 22-24)  
Рече Господ синовима Израиљевим: Ако будете живели по мојим 

уредбама, и заповести моје држали и извршавали, даваћу вам кишу на 

време, и земља ће рађати род свој, и дрвета ће у пољу рађати род свој; И 

вршидба ће вам стизати бербу виноградску, а берба ће виноградска 

стизати сејање, и јешћете хлеб свој до ситости, и живећете без страха у 

земљи својој. Јер ћу дати мир земљи, те ћете спавати а неће бити никога да 

вас плаши; учинићу, те ће нестати зле звери из земље, и мач неће 

пролазити преко ваше земље. Него ћете терати непријатеље своје, и 

падаће пред вама од мача. Вас ће петорица терати стотину, а вас стотина 
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тераће десет хиљада, и падаће непријатељи ваши пред вама од мача. И 

обратићу се к вама, и учинићу вам да растете, и умножићу вас, и утврдићу 

завет свој с вама. И јешћете жито старо, од много година, и просипаћете 

старо кад дође ново. И наместићу стан свој међу вама, и душа моја неће 

мрзети на вас. И ходићу међу вама, и бићу вам Бог, и ви ћете бити мој 

народ.  

Ако ли ме не послушате, и не извршите све ове заповести, ако 

одбаците уредбе моје и души вашој омрзну закони моји да не творите све 

заповести моје, и раскинете завет мој, и ја ћу вама учинити ово: Пустићу 

на вас страх, суву болест и врућицу, које ће вам очи искварити и душу 

уцвелити; и залуду ћете сејати семе своје, јер ће га јести непријатељи 

ваши. И окренућу лице своје насупрот вама, и сећи ће вас непријатељи 

ваши, и који мрзе на вас биће вам господари, и бежаћете кад вас нико не 

тера. Скршићу понос силе ваше, и учинићу да небо над вама буде као 

гвожђе, а земља ваша као бронза. Снага ће се ваша трошити узалуд, јер 

земља ваша неће рађати рода свог, и дрвета по земљи неће рађати рода 

свог. Пустићу на вас звери пољске, које ће вам децу изјести, и стоку 

потрти и вас умалити, и опустеће путеви ваши. А вас ћу расејати по 

народима, и учинићу да вас гоне с голим мачем; и земља ће ваша бити 

пуста и градови ваши раскопани.  

Али ако признаду безакоње своје и безакоње отаца својих по 

гресима, којима ми грешише и којима ми идоше насупрот, те и ја њима 

идох насупрот и одведох их у земљу непријатеља њихових; ако се тада 

понизи срце њихово необрезано, и буде им право што су покарани за 

безакоње своје, тада ћу се опоменути завета свог с Јаковом, и завета свог 

са Исаком, и завета свог са Аврамом опоменућу се, и земље ћу се њине 

опоменути. 

 

Преподобноме: Читање из Премудрости Соломонове (Гл.4.7-15) 

 Праведник доспије ли да оконча, у покоју ће бити; јер часна старост 

није у мноштву љета нити се мјери бројем година; сједина људима је 

разборитост и зрео узраст - живот неупрљан. Угодан Богу поставши 

омиље Му и живећи међу грешницима би пресељен; прими га себи, да не 

би зло измијенило разум његов или лукавство преварило душу његову; јер 

злобна завист помрачује добра, и похотљиво маштање развраћа ум 

незлобив. Ко се за кратко усаврши, напуни много година; јер је омилила 

Господу душа његова, зато и похита из зле средине; а свјетина видје и не 

схвати и на ум јој не дође нешто тако да је благодат и милост на 

избраницима Његовим, и промишљање над светима Његовим.  
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На стиховње стихире Индикта, глас 1. Самогласни.  

Дело монаха Јована. 

 Настао је почетак године, који позива да га празнујемо и оне који се 

у њему просветлише: Калисту, Евода и Ермогена, сабраћу у страдањима, и 

Симеона равноангелнога и Исуса Навиновога. Па и седморицу младића у 

Ефесу, и четрдесетни хор светих жена. Њиховом спомену се прикључимо 

празникољубци и побожно ускликнимо: Господе благослови дело твојих 

руку, и удостоји нас да у добру прођемо  ток и ове године. 

 

Стих: Теби доликује песма Боже у Сиону и теби се уздижу молитве у 

Јерусалиму. 

 Христе Боже наш, ти си мудро све створио, и из непостојања у 

постојање привео. Благослови венац нове године, и сачувај без штете 

наша села и градове. Благоверни народ наш силом твојом обрадуј, и 

победу над протвницима му даруј, и ради Богородице подари свету велику 

милост. 

 

Глас 2. 

Стих: Испунисмо се добара у дому твоме, а твој храм је свети и диван у 

правди. 

Кипријаново. 

 Диван си Господе и чудна су дела твоја, а твоји путеви неистраживи. 

Ти си Премудрост Божија и савршена личност и сила. Ти си сабеспочетан 

и увек сапостојећи. Ти си са твојом стваралачком свесилном влашћу 

дошао у свет, тражећи да поправиш онога кога си саздао. Дошао си из 

неизрециве и неискусомужне Матере не губећи од Божанства, установио 

си времена и године за спасење наше, Неизмениви. Зато ти кличемо: благи 

Господе, слава теби. 

 

Стих: Благослови венац године доброте твоје Господе. 

Дамаскиново. 

 Ти си Реч Очева и сваку ствар си твојом свемоћном речју начинио. 

Ти благослови венац године твоје доброте, а јереси уништи, ради 

Богородице, јер си благ и Човекољубац. 

Слава, светога. Глас 5. 

Преподобни оче, нашао си добру лествицу којом си се подигао на 

висину, као и Илија што је нашао огњена кола. Али он их није оставио и 

другима, а ти и после смрти имаш твој стуб, небески човече и земни 
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ангеле, светилниче недремани васељене, преподобни Симеоне, моли да се 

спасу душе наше. 

 

И сада, Индикта. Глас тај исти. 

Дело монаха Јована. 

 Ти си вечити Цар и остајеш такав у бесконачне векове, зато прими 

молитве нас грешних, који тражимо спасење. Подари Човекољубче земљи 

твојој добар урод и добру климу. Помогни Спаситељу верном народу 

нашем против безбожника, као што си некада помогао Давиду, да неверни 

не нападају твоје дворове и светиње твоје не скрнаве. Ти нам подари 

Христе Боже победе, ради молитава Богородице, јер си ти православнима 

победа и похвала. 

 

Тропар Индикта. Глас 2. 

 Творче целе творевине, који имаш власт над годинама и временом, 

благослови венац године твоје доброте, и сачувај Господе у миру народ 

наш, и ради молитава Богородице спаси нас. 

 

Слава, преподобном Симеону. Глас 1. 

 Ти си био стуб трпљења, и наликовао си праоцима преподобни: Јову 

у страдањима а Јосифу у искушењима, и својим животом као бестелесни, 

мада у телу Симеоне оче наш, моли Христа Бога да спасе душе наше. 

 

И сада, Богородици.Глас тај исти. 

 Радуј се обрадована Богородице Дјево, пристаниште и заступнице 

рода људскога. Из тебе се оваплотио Избавитељ света, и само си ти и 

Мати и Дјева, увек благословена и најславнија. Зато моли Христа Бога, да 

подари мир целоме свету. 

 

На јутрењу  
 

на Бог Господ.. тропар Индикта (два пута), 

Слава.. преподобнога, И сада.. Богородици. 

 

После првог стихословија сједален Индикта. Глас 1. 

Подобан: Удивисја Јосиф.. 

 Као Господару свега и даваоцу добара, теби се верно клањамо и 

усрдно кличемо: молимо твоју доброту Спасе и ради молитава Родитељке 

твоје и свих који ти одувек угодише. Као благ удостоји нас даровања 
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добре године, јер те славимо као двострукога природом и верно те 

прослављамо. 

 

Слава, преподобнога. Глас 8. 

Подобан: Премудрости.. 

 Крст Господњи узео си мудри, и њему си до краја следио, умом се 

ниси на свет освртао, о, богомудри, уздржањем и подвигом си страсти 

умртвио, а себе си као храм своме Господу припремио. Зато си и дарове 

бесплатног исцеливања примио, да болне лечиш а зле духове одгониш, 

Симеоне најпреподобнији, моли Христа Бога, да подари опроштај 

сагрешења свима, који са љубављу славе твој спомен.  

 

И сада, Индикта:  
Као Господару свега и даваоцу добара, теби се верно клањамо и 

усрдно кличемо: молимо твоју доброту Спасе и ради молитава Родитељке 

твоје и свих који ти одувек угодише. Као благ удостоји нас даровања 

добре године, јер те славимо као двострукога природом и верно те 

прослављамо.  

 

После другог стихословија сједален. Глас 8. 

Подобан: Премудрости и слова.. 

 Уздржањем, подвизима и молитвама, ти си твоју душу Богу обручио 

и био си заједничар мученика блажени. Заиста си примио дарове чудеса да 

лечиш болести, свима који те са вером славе. Одгониш и војске демона, 

влашћу која ти је дарована одгоре Симеоне преблажени, зато моли Христа 

Бога, да подари опроштај сагрешења свима, који са љубављу празнују твој 

свети спомен. 

 

Слава, глас 4. 

Подобан: Скоро предвари.. 

 Са вером си пошла у подвиг мучења Калисто, проповедајући са твоје 

двоје браће Христа Бога нашега. Како си васпитана тако си и њих 

учинила: уистину духовним сасудима Цркве Христове. Зато си мученице 

са њима убројана међу живе на небесима. 

 

И сада, богородичан: 

 Владичице прими убрзо молитве наше и принеси их Сину твоме и 

Богу Госпођо свечиста. Разреши од неприлика све који ти притичу, и 

уништи нападе и смелост оних који се оружају на слуге твоје. 
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Ако је храм преподобнога Симеона, после Полијелеја сједален 

преподобнога. Глас 8. 

Подобан: Премудрости.. 

 Вером си све превазишао мудри оче, и све времено си презрео. 

Христу си силом Духа следио, а узржањем си преподобни твоје тело 

изнурио. Ка небеској слави си увек гледао, зато си нашао стуб као 

лествицу ка божанској узвишености, подобно твојој жељи Симеоне 

најсветији. Моли Христа Бога, да подари опроштај сагрешења свима, који 

са љубављу празнују свети спомен твој. 

 

Слава, глас 5. 

Подобан: Собезначалноје.. 

 Уздржањем си твој живот украсио, а твоје си тело умртвио; 

ништавнима си нападе демона учинио, и као достојан наследник си се ка 

Богу у вечни живот преставио. Зато не престај да се молиш да наше душе 

буду помиловане. 

 

И сада, богородичан: 

 Помилуј нас Пресвета Дјево, јер са вером притичемо ка теби 

милосрдној, и молимо твоју топлу заштиту, јер ти можеш као добра да све 

спасеш, као Мати Бога вишњега. Твојим материнским молитвама увек га 

моли, јер си од Бога благодатна. 

 

Степена, 1. Антифон 4.гласа.  

Прокимен, Еванђеље и стихира храма. 

Затим 50. Псалам. 

 

Канона три:  

Индикта, глас 1.  

Дело кир Јована монаха 

са ирмосем на 6. Ирмос по два пута, а тропари канона на 4. 

Песма 1. 

Ирмос: Појим вси људије от горкија.. 

Појмо сви народи песму победе Ономе који је извео Израиља из 

горког ропства фараоновог и по дубини морској неоквашеним ногама 

их водио, јер се прославио.   

 

 Запевајмо сви Христу песму победе, јер Он је све створио и у њему 

се догодише јединствена дела, јер је Он ипостасна Реч, рођени из 

Беспочетнога од Бога Оца, и јер се прославио. 
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 Запевајмо сви Христу песму победе, јер се Он вољом Очевом 

појавио из Дјеве, и проповедао пријатну годину Господњу нама на 

избављење, и јер се прославио. 

 Из Назарета је дошао Давалац закона, и у суботни дан је поучавао, и 

Јеврејима озаконио свој неизрециви долазак, којим као милостив спасава 

род наш. 

Богородичан:  Запевајмо сви верни и увек славимо предивну Младу 

Дјеву, јер је она целом свету Христа заблистала, и све радошћу испунила, 

због  живота непролазнога, и јер се прославила. 

 

Ини канон светим женама, на 4. Његов акростих је: Певам о страдању 

храбрих жена мученица. Глас 4. 

 

     Песма 1. 

Ирмос: Отверзу уста моја..  

Отворићу уста моја и испунићу се Духа, и излићу реч Царици Матери 

и светло ћу славити и певати о њеним чудесима.  

 

 Храбро сте устале на противника мученице, најпре постом а затим 

крвавим страдањем, због тога ваш спомен са вером славимо. 

 Рањене сте љубављу ка Ономе, који је због нас претрпео крст и смрт, 

и његовим сте стопама следиле свете жене, а на своју телесну слабост сте 

заборавиле. 

 Јелинске жртве и демонске навале сте оружијем вере савладале, и 

себе сте храму небеском принеле, као сасуди духовни, мученице свечасне. 

Богородичан: Укрепљене благодаћу Заблисталога из твоје утробе 

Свенепорочна, младе девојке су навале мука презреле и за тобом су са 

радошћу кренуле. 

 

Ини канон преподобнога Симеона, на 4. Његов акростих је: Прими 

песму, о Симеоне свеблажени. Дело монаха Јована. Глас 8. 

     Песма 1. 

Ирмос: Појим Господеви вси људије в мори..  

Појмо сви народи Господу, јер је у Црвеном мору фараона потопио и 

певајмо песму победну, јер се прославио. 

  

Твојим молитвама подари ми о, богоносни Симеоне, да мој гнили 

језик буде харфа, па да ти песму испевам, од Бога научени светлошћу 

знања. 
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 Персијанци, Етиопљани, Индуси, Скити и Арапи, упознали су 

величину твоје мудрости, па прославише Христа кога си ти прославио. 

 Из пастирских станишта, као Јаков, Давид и Мојсеј, показао си се 

вођа разумних стада, испуњен благодати духовне, оче блажени. 

Богородичан: Радуј се Пречиста Богородице, јер си несместивога Бога у 

своју утробу примила, па га моли, да избави од свих зала оне који те славе. 

 

Катавасија: Крест начертав Мојсеј.. 

Крст учини Мојсеј замахнувши право жезлом Црвено Море Израиљу 

пешаку пресече; а попреко ударивши, над фараоновим двоколицама 

море састави; тиме означи непобедиво оружје, зато певамо Христу 

Богу нашем, јер се прославио. 

 

Ово певамо до оданија Часнога Крста. 

  

Песма 3.  
Ирмос: Утверди мене Христе... 

Утврди мене Христе на непокретном камену заповести твојих, и 

просвети ме светлом лица твога, јер нема светог као што си ти 

Човекољубче. 

 Утврди Благи плодоносан виноград који је из љубави засадила 

десница твоја, и сачувај твоју цркву, Свесилни. 

 Оне који се украшавају делима духовним и богоукрашеним, проведи 

Владико и Господе кроз наступајуће лето, и све који са вером у песмама 

славе тебе Боже свију. 

 Подари ми Милосрдни Христе миран круг године, и насити ме 

твојим божанским речима, којима си себе открио Јудејима, говорећи у 

суботама. 

Богородичан: Увек тебе славимо као једину, која си надприродно мимо 

људи Благодат у твоју утробу примила, и без зазора родила Христа Бога 

нашега.  

      Ини. 

Ирмос: Лук силних изнеможе..  

Лук насилника је изнемогао а немоћни су се опасали силом, и зато се 

утврдило у Господу срце моје.  

 

 Ви сте силом Најмоћнијега укрепљени, па сте силу противникову 

савладали, и зато сте као победоносци од Христа овенчани. 
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 Божанском силом Христовом показале су се чељусти зверске 

немоћне, па сте се избавили богоносци неповређени, јер сте Бога 

прославили. 

 Гледајући ка Богу, ви сте страдалници обожени, и зиму многобожија 

сте одбацили, па сте у топлоту вишње славе достигли. 

Богородичан: Познавши тебе Свенепорочна, побожно те проповедамо 

као истиниту Матер Божију, јер се преко тебе удостојисмо близине 

Створитељеве. 

      Ини. 

Ирмос: Страх твој Господи всади в сердца..  

Усади Господе страх твој у срца твојих слугу и буди тврђава свима 

који те истински призивају. 

 

 Брзо си избегао од мрзле беде духова, па си се упутио ка спасоносној 

обитељи Симеоне, у којој си примио живот који не стари. 

 Са радошћу си приклонио твој покорни слух, свеблажени оче, ка 

Владици милостивом, па си стекао блажени живот. 

 У бразде твога срца примио си семена речи и сузама их залио, па си 

у Христу умножен клас врлина пожњео. 

Богородичан: Неизрециво си Богоневесто зачела Спаса и Господа, који 

избавља од зала нас, који те истински призивамо. 

 

Катавасија: Жезал во образ... 

Жезал као праобраз тајне прихваћен је; озеленевши, предсказује 

свештеника; раније неплодној цркви сада процвета дрво крста за 

њену силу и утврђење.  

  

Кондак Индикта, глас 2. 

 У вишњем царству живиш Христе Царе, и Творче и Створитељу 

свега видивог и невидивог, ти си дане и ноћи, време и године створио; 

зато благослови сада круг године, сачувај Многомилостиви и одржи у 

миру православни народ твој. 

 

Затим сједален индикта, глас 8. 

Подобан: Премудрости.. 

 Ти дајеш свима на земљи времена плодоносна и кише са неба, зато 

прими сада молбе слуга твојих, и избави од сваке беде народ твој, јер су 

твоје милости заиста над свим делима твојим, зато нам благослови 

поласке и повратке, а дела наших руку управи, и подари нам Боже 

опроштај сагрешења, јер си ти Моћни све из небића у биће привео. 
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Ини сједален преподобнога, глас и подобан тај исти. 

 Све си земно оставио, и мада си у свету телесан био, по духу си као 

небески ангел поживео, насртаје телесних страсти си умртвио, показао си 

се блажени угодник Тројице, зато исцељујеш који пате и страдају, и речју 

и благодаћу демоне одгониш, Симеоне најблаженији, моли Христа Бога, 

да подари опроштај сагрешења, свима који са љубављу славе твој свети 

спомен.  

 

Слава, ини сједален светих жена, глас 1 

Подобан: Гроб твој Спасе.. 

 Кроз муке сте верно као разумна јагњад, Јагњету и Пастиру 

приведене, и трку сте завршиле, а веру сачувале, зато данас радосно 

празнујемо дивни и свети празник ваш, а Христа величамо. 

 

И сада, богородичан: 

 Упути нас Неискусобрачна и благословена Маријо, на пут покајања, 

јер увек скрећемо на зла беспућа, и гневимо преблагога Господа, а ти си 

очајним људима уточиште и Божије станиште. 

 

     Песма 4. 

Ирмос: Разумјех всесилне твоје смотреније..  

Разумео сам Свесилни твој промисао и са страхом те прославих 

Спаситељу.  

 

 Почетак године приноси ти народ твој, и ангелским песмама те 

савослове Спаситељу. 

 Као Човекољубац удостоји све који почињу годину да је и 

богоугодно заврше уз тебе Христе. 

 Сведржитељу и једини Господе, ток ове године утишај и подари је 

миром. 

Богородичан: Опевајмо сада Богородицу, као пристаниште душа наших и 

као поуздану наду. 

 

     Ини. 

Ирмос: Сједјај во славје..  

Седећи у слави и на престолу божанском, и облаку лаком, дође Исус 

најбожанскији и непропадиви, да спасе све који му кличу: слава 

Христе сили твојој.  
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 Као најхрабрије ви сте разне муке и ломљење тела поднеле, и сечење 

удова и паљење тела претрпеле, али сте наследили небеска насеља и 

наслађујете се од дрвета живота. 

 Доброме подвигу блажених девојака су се небеске силе задивиле, јер 

су својом женском природом победиле противника, укрепљене силом од 

блиставога небеског Женика. 

 Ви сте сву сујету света одбациле и свом душом сте се јединоме Богу 

приближиле, зато сте патње издржале и страдања претрпеле, трпељиве 

невесте Христове. 

 Крст сте као најсилније оружије понеле, и противнику сте се 

супротставиле, па сте са Христом победу однеле, и силом Божијом сте 

свет савладале. 

Богородичан: Он је Свенепорочна као роса на руно у твоју утробу сишао, 

као што је у давнини богоречити пророк рекао. Њега си у две природе 

родила и њему кличемо: слава Христе сили твојој. 

 

     Ини. 

Ирмос: Услишах Гсподи слух твој..  

Чуо сам Господе глас твој и уплаших се, разумео сам дела твоја и 

прославио твоју моћ Господе. 

 

 Ниси на песку него си на дубоким подвизима твојим поставио темељ 

уздржања оче најблаженији, врлине си саздао као стуб непоколебиви. 

 Ти си преподобни оче уселио твоје тело у станиште жестоко, и 

страхом Духа га приковао и божанско насеље си у наслеђе стекао. 

 Лежао си у гноју црва оче пребогати, и тако си укротио скривене 

телесне страсти и миомир си стекао. 

 Због својевољног страдања живоме мртвацу си наликовао, и у тамну 

јаму као у гроб, сам си себе жив предао. 

Богородичан: Моли увек Бога којега си родила пречиста Маријо, да 

дарује слугама твојим опроштај од сагрешења. 

 

Катавасија: Услишах Господи... 

Чуо сам Господе тајну твога промисла, схватио сам дела твоја и 

прославио твоје Божанство.  
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     Песма 5. 

Ирмос: От ношчи утрењујушче..  

Иза ноћи смо поранили и певамо ти Христе, јер си са Оцем 

беспочетан, ти си Спаситељ душа наших, зато подари мир свету 

Човекољубче. 

 

 Ти добротом Христе све испуњаваш, ти добром климом и добрим 

плодовима и благословима овенчај и подари целу годину твојим слугама. 

 Времену плату подари нам и преокрет на добро, и мирно стање 

свима који те знају Речи Божија, јер си се уподобио људима. 

 На земљу си дошао сабеспочетни Оцу, и ти си од Оца јавио 

заробљенима ослобађање, а слепима гледање и време угодно. 

Богородичан: Ти си наше надање Богородице Пречиста, и наше жеље у 

тебе полажемо, а ти нам учини милостивим Дјево Онога кога си родила.  

      

Ини. 

Ирмос: Нечестивији не узрјатслави твојеја..  

Нечестиви неће видети славу твоју Христе, него ми, о, Јединородни и 

блистање славе Очевог Божанства, и зато ти од раног јутра појимо 

Човекољубче.  

 

 Као непорочна јагњад и као угодне жртве принеле сте себе Јагњету 

истинском и Пастиру и као највреднији принос и угодна жртва. 

 Телом сте усмрћене, али сте душом оживеле, па сте мученице 

умртвиле силу смрти и следиле и крсту и смрти и својевољном страдању. 

 Мада су у многим телима биле, али су једну вољу имале, и мада су 

разним ранама мучене и огњем паљене, али су богомудре једнога Господа 

Исуса исповедиле.   

Богородичан: Подогни ме палога у понор искушења, и води ме, јер си 

Бога кормилара родила, једина Свенепорочна, а Он је само по својој 

доброти сјединио удаљене светове. 

 

Ини. 

Ирмос: Просвјети нас повељенији твојими Господи..  

Просвети нас твојим заповестима Господе и твојом високом мишицом 

даруј нам мир твој, Човекољубче. 

 

 Тебе је Симеоне Христос као новога Данила показао, јер те је из јаме 

зверова неповређенога вратио и нама те објавио.  
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 Целог себе си за Господа изложио и олуји, и мразу и врелини и од 

непријатних патњи ниси се заклањао. 

 Показао си се као нови Мојсеј и Илија, јер си сво време твога живота 

преподобни оче, кроз целу четрдесетницу само једном храну примао. 

 Ужетом си био омотан као златним ђерданом преподобни Симеоне, 

и показао си се како узлазиш на небо као на божанским крилима. 

Богородичан: Неискусобрачна Маријо чиста, моли увек твога Сина и 

Бога нашега, да нама вернима низпошаље велику милост. 

 

Катавасија: О треблаженоје древо... 

О, трипут блажено дрво на којем је разапет Христос, Цар и Господ; 

тобом паде варалица код рајског дрвета, јер се тобом превари, а Бог 

телом приковани дарује мир душама нашим.  

      

Песма 6. 

Ирмос: Пророка спасал јеси от кита человјекољубче..  

Ти си спасао пророка из кита Човекољубче, зато и мене изведи из 

дубине сагрешења, молим те. 

 

 Удостоји нас Владико да живот у новом годишњем почетку 

започнемо уз тебе и честито. 

 Покажи милосрдни Спаситељу дане испуњене духовношћу и у 

изучавању тога закона, свима који ти певају. 

Богородичан: Родитељко Господа, Богородице свенепорочна, избави од 

беда све који са вером певају о теби Пречиста. 

 

     Ини. 

Ирмос: Возопи прообразуја погребеније тридневноје..  

Као праобраз твога тридневног погреба, тако се пророк Јона у киту 

молио, и теби вапио: Избави ме из пропасти, Исусе Царе (вишњих) 

сила.  

 

 Прамати се побожно радовала, када је видела побеђену и ногама 

женским погажену, ону која ју је лажју из раја првобитно изагнала. 

 Уздржањем сте се на страдање усрдно спремиле, па сте се сада са 

Жеником душа трајно сјединиле, и у божанску палату сте се радосних 

душа настаниле. 

 Подигнута бура свирепих мука, бродић мученица потопити не 

могаше, јер оне моћном руком у Божије пристаниште достигоше. 
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Богородичан: Гледајући остварење твојих речи Богомати, узвиси 

нарочито оне који тебе величају, јер сва поколења тебе уистину увек 

прослављају. 

 

Ини. 

Ирмос: Ризу мње подажд свјетлу... 

Ти који се облачиш светлошћу као одећом, подари ми светлу одећу, 

многомилостиви Христе Боже наш. 

Кроз знаке и чудеса твоја блажени, показао те је Христос као 

самосталног делатеља, и као угодно станиште божанске силе. 

Твоје свето тело Симеоне вазнео си на стуб као на крст, и тако се 

заједно прославио са Христом, који се због тебе на дрво (крста) вазнео. 

Усхођење ка висини нашао си Симеоне чудни, зато уздигни ка 

небеској висини оне који ти певају. 

Богородичан: Тебе смо познали као гору, коју је унапред видео Данило, 

из које је Христос одсечен као несечени камен. 

 

Катавасија: Воднаго зверја... 

У утроби водене звери Јона је крстообразно раширио руке, 

најављујући собом Спаситељево страдање, а када трећег дана изиђе 

из немани, свесветско васкрсење пројави телом прикованог Христа 

Бога, који својим тридневним васкрсењем свет просвети.  

 

Кондак, преподобног Симеона, глас 2. 

 Вишње царство си желео, па си се са Вишњим сјединио, и као 

огњена кола стуб си саградио, зато си сабеседник ангела постао, свети 

Симеоне. Са њима се непрестано моли Христу Бог за све нас. 

 

Икос: 

 Који човечији језик може довољно похвалити Симеонов непорочни 

живот? Па ипак ћу Богом умудрен опевати храбра страдања и подвиге 

овог јунака, јер се на земљи као светилник свима људима показао, и кроз 

многа трпљења се као ангел забистао, па са њима поји Христу непрестано, 

јер је уздржањем чистоту стекао, и моли се непрестано за све нас. 
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Песма 7. 

Ирмос: Отроци благочестију совоспитани злочестиваго..  

Младићи заједно васпитани у правој вери, немарише за наредбу 

непобожнога, и претње огњем се не побојаше, него посред пламена 

стојећи појаху: Боже отаца благословен си. 

 

 Почетак године почнимо православни народе са песмама Христу 

који царује над царством бесконачним, и побожно певајмо: благословен 

си Боже отаца наших. 

 Ти си пре свих векова и у све векове и Господ си свима који ти 

певају Христе. Ти си извор доброте, зато испуни добрим даровима ову 

годину, јер си благословен Боже отаца наших. 

Богородичан: Као слуге Владико Христе, приводимо ти на молитву, твоју 

чисту Матер, да ти Благи од сваке неприлике избавиш народ твој, јер ти 

појимо: благословен си Боже отаца наших. 

 

     Ини. 

Ирмос: Спасиј во огњи Авраамскија твоја отроки..  

Спасао си у огњу Аврамове младиће, јер твоји беху, а Халдеје си 

погубио, и тако правда праведнога лови, а ти си најопеванији 

Господе, Боже отаца наших и благословен си.  

 

  

Богородичан: Благословен је Плод твоје благословене утробе 

Благословена, јер Њега и небеске силе благосиљају као и сабори народа, 

јер нас је избавио од старе клетве. 

 

     Ини. 

Ирмос: Отроци благочестивији в Вавилоње образу златому..  

Побожни младићи у Вавилону идолу златноме се не поклонише, него у 

сред пећи огњене орошени певаху песму говорећи: благословен си 

узвишени Боже наш и отаца наших.   

 

 Разрешио си сушу сумњичавима и врата им кише отворио, а земљу 

затресену си молитвама зауставио, и научио си народе да кличу: 

благословен си Боже отаца наших. 

 Као велико светило цркве и веома светло сунце Симеоне, које на све 

стране испушта зраке, ти си свуда просветлио и научио си народе да 

кличу: благословен си Боже отаца наших. 
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 Пучина воде се стекла одасвуд на народ твој угодниче Христов, али 

они сакупљени у огради твога уздржања, научени од тебе кличу: 

благословен си Боже отаца наших. 

 Као у давнини у наручју старца, тако се у таблицама твога срца 

преподобни Симеоне невидивом силом Христос уселио, зато си узвикнуо: 

благословен си Боже отаца наших. 

Богородичан: Доликовало је бесемено Оваплоћеноме, да из тебе потекне 

Дјево чиста, јер си се ти показала чистотом већа од свих. Њему песмама 

кличемо и узвикујемо: благословен си Боже отаца наших. 

 

Катавасија: Безумноје вељеније... 

Безумна наредба зловерног мучитеља, као и страшна претња и 

богомрско злохуљење поколебали су народ, али три младића не 

устраши ова јарост зверска, нити огањ који прождире, па су 

супротстаљени росоносним духом и у огњу певали: Опевани Боже 

наш и отаца, благословен јеси.  

 

     Песма 8. 

Ирмос: Пјеснословци в пешчи спасшаго дјети..  

Христа Бога који је спасао децу песнике и пламен громовски 

претворио у росу, појте и величајте га у све векове. 

 

 Теби Христе као оснивачу спасења часна црква приноси почетак 

године и кличе: појте и величајте Христа у векове. 

 Саздатеља који је својом вољом из непостојања све мудро створио и 

даровао време за обраћење, појте и величајте га у векове. 

 Богу који је све у постојање довео и времена уредио и људима 

предао за разне потребе појимо: хвалите га и величајте Христа у векове. 

Богородичан: У почетку године православни сабори народа појимо теби 

Чистој Богоматери и обраћамо ти се Богородице, јер си свима спасење. 

 

     Ини. 

Ирмос: Отроки благочестивија в пешчи..  

Побожну децу у пећи, Рођени од Дјеве спасао је, то бејаше тада 

праобраз, а сада  стварност, и сву васиону да теби пева покреће: 

Господа појте дела и величајте га у све векове. 

 

 Себе сте оденуле у одежде блиставе од мученичке крви, и заиста сте 

са себе свукле одећу човека пропадивог гресима па сте кликтале: појте 

Господу његова дела и величајте га у векове. 
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 Блистањем изобилне светлости духовнога сунца, и божанском 

светлошћу обасјане мученице, прешле сте ноћ безбожија појући из душе 

сложно: појте Господу његова дела и величајте га у векове. 

Као јагњад и неокаљане младице, и као свети голубићи, и као жртва 

својевољна, предале сте себе Створитељу, и као чисти принос, сложно сте 

појале: Појте Господу његова дела и величајте га у све векове.  

 Наредбом безаконих мучитеља неправедну смрт сте претрпеле, на 

комаде сте сечене, моткама сте пребијане и немилостиво тучене, огњем 

спаљиване и мачем сечене, али сте зато као богату награду са радошћу 

бесмртност стекле. 

Богородичан: За тобом су ишле жене као за миомирним мирисом 

свечасна Богоневесто, и једина неискусобрачна, а све због твога 

јединородног Сина из твоје утробе заблисталога, и заиста са тобом царују 

и певају Христу у векове. 

 

     Ини. 

Ирмос: На горје свјатјеј прославаљшасја и в купине огњем..  

На гори светој Господ се прославио и у огњеној купини тајну 

Увекдјеве Мојсеју јавио, зато Господа појте и узносите га у све векове.  

 

 Мада си се од сваке пристрасности одвојио, ипак си се на материну 

слабост смиловао, и као живој си се по смрти јавио, кличући: Господа 

појте и величајте га у векове. 

 Парализованога младића си исцелио, и наредио Филарху да понесе 

на рамену одар, свето кличући: Господа појте и величајте га у векове. 

Благосиљамо Оца и сина и Светога Духа, Господа. 

 Онај који је Јова због страдања обасјао, тај је и гњилост и трулеж 

твога тела у драгоцени бисер претворио, угодниче Христов Симеоне,  

славећи те у све векове. 

 И сада, богородичан: 

 Зато што си од ангела радост примила, и Господа славе родила, и 

светлост свету заблистала, сви ти певамо Дјево Богородице у све векове. 

 

Затим: 

Хвалимо, благосиљамо и клањамо се Господу, певајући и величајући га у 

све векове. 

 

Катавасија: Благословите отроци... 
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Благосиљајте децо истог броја са Тројицом; саздатеља Оца и Бога 

опевајте снисхођење Слова, који огањ у росу претвори и величајте 

даваоца живота: Духа Светога у векове. 

 

Јереј кадећи свету трапезу говори возглас: Богородицу и Матер 

Светлости у песмама величајмо. И не изоставља кађење светог олтара и 

целе цркве и братије, као и увек на 9. песми на јутрењу. 

 

Ми стихословимо 9. песму појући громко, на глас 6.: Велича душа моја 

Господа.. са припевом: Часнију од херувима.. 

 

(На 9. песми мада је и велико славословље или храм неког светога, 

увек стихословимо „Часнију..“ осим када је господњи празник) 

 

      Песма 9. 

Ирмос: Образ чистаго рождества твојего, огнепалимаја купина..  

Праобраз чистога рођења од тебе Богородице, показала нам је она 

купина неопалива; и сада те молимо да угасиш свирепу претњу пећи, 

да бисмо те непрестано величали. 

 

 Ти си Божија Реч и сила и истинита мудрост ипостасна, која све 

држи и свиме мудро управља, зато и време које сада наступа учини мирно 

твојим слугама. 

 Сва твоја дела Господе: небо и земља, светлост и море, воде и сви 

извори, сунце и месец и тама и звезде, животиње, огањ и људи са 

ангелима, сви хвале тебе. 

 Само си ти превечан, као Творац векова и царствено триипостасно 

једино и неразделиво Божантво, и ради молитава Чисте Богомајке, учини 

плодном ову годину наслеђу твоме. 

Богородичан: Спаситељу свих и Стројитељу и Творче и Сведржитељу 

творевине, ради молитава оне која те је безсемено родила, подари мир 

свету твоме, и сачувај цркву увек без немира. 

 

      Ини. 

Ирмос: Ева убо недугом преслушанија кљатву..  

Непослушношћу је Ева клетву и болест уселила, а ти си Дјево 

Богородице, изданком твоје утробе свету благослов процвала, зато те 

сви величамо. 
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 Као из најбољег извора, оне дарују потребитима реке исцелења, и 

заустављају помор од болести, и одгоне јарост страсти, а напајају срца 

богољубивих, за добар принос у божанским делима. 

 Божански ђакон Амун, и Келсина, и са њима чердесет божанских и 

богомудрих жена, због вере пострадалих и овенчаних, сада се са ангелима 

радују, а ми их како доликује славимо. 

 Узнесене сте јер сте моћ над врагом стекле, и налик сте на ангеле, па 

се у рају од дрвета живота слободно наслађујете, Божије невесте, и сада 

извор добара примисте и за свет се молите. 

Богородичан: Надразумно си се показала млада и непорочна Дјево као 

станиште Мудрости, и као разуман престо и двери, зато те девојке као 

Царицу заволеше, и у твојој пратњи су приведене Богомладице. 

 

     Ини. 

Ирмос: Пројављеноје на гори законоположнику..  

Најављено на гори законодавцу у огњу и купини рођење од Увекдјеве, 

за нас верних спасење, то неућутним песмама величамо.   

Трпљењем си се над страстима зацарио, и Христос те је богоносни 

Симеоне примио, и у своме царству настанио, зато те са песмама славимо. 

 Благодати исцелења си удостојен, из неукрадивих ризница Духа, 

богоносни Симеоне, па исцелења дарујеш свима који славе твој спомен. 

 На врлинама као ваздуху, и препојасан страдањима, узнео си се 

преподобни пут неба, и полетео си ка небеским шаторима, зато се моли да 

се спасу душе наше. 

Богородичан: Показала си се, о, Владичице, као купина која у огњу гори 

а несагорева, јер си безсемено зачела Бога и Спаситеља целог света; њега 

непрестано величамо. 

 

Катавасија:Таин јеси...  

Ти си Богородица тајанствени Рај и без обраде изникла си Христа; 

њиме се живоносно крсно дрво засади на земљи; њега узносимо и 

њему се клањамо, а тебе величамо.  

 

 

Светилен Индикта. 
Подобан: Учеником.. 

 Боже богова и Господе, триипостасна природо, неприступни, 

увекпостојећи, несаздани и Саздатељу свих и Сведржитељу, теби се 

клањамо и тебе молимо: благослови као благ ову годину и сачувај 

Милосрдни у миру народ наш и све твоје људе. 
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Слава, преподобнога. Подобан тај исти. 

 Као светлост је преподобни оче светлоносни живот твој заблистао, и 

зрацима чудеса је све под сунцем просветлио, јер си се на стуб као на 

лествицу ка Богу оче попео, где је коначно и истинско испунење свих 

жеља Симеоне, зато се моли блажени за нас, који те прослављамо. 

 

И сада, Индикта. Подобан тај исти. 

 Ти си Творац целе твари и њоме управљаш, а времена и године 

држиш у твојој власти. Круг године Милосрдни овенчај сваким добром и 

благословима и у миру сачувај народ твој без повреде и без штете, молимо 

те ради молитава твоје Родитељке и божествених ангела. 

 

На хвалитним стихире самогласне Индикта на 4.  Глас 3.  

Дело монаха Јована. 

 Превечна Речи Очева, ти си личност Божија, ти си саставио сву 

творевину из непостојања у постојање, а времена и године си у својој 

власти задржао. Зато благослови венац године по доброти твојој, и подари 

мир твојим црквама, а победу нашем народу и добар урод земљи, а нама 

велику милост.  

Глас 4. Истог песника. 

 Твоје царство Христе Боже је царство свих векова, а твоја власт је у 

свим поколењима. Све си мудро створио а времена и године нам одредио. 

Зато благодаримо за све и због свега, па појимо: благослови венац године 

твоје доброте и удостоји нас да ти неосуђемо кличемо: Господе слава 

теби. 

 

Андреја Пирскога. 

 Долазак твој Боже је долазак велик и чудан, зато силу твога 

стварања величамо, јер си дошао у овај бедни свет као Светлост од 

Светлости и укинуо си Слове прву клетву са старога Адама као што си 

одлучио, а  нама си мудро одредио времена и године да славимо свемоћну 

твоју доброту речима: Господе слава теби. 

 

 

Светим женама. Глас 2. Дело Германово. 

 Када си пострадао Господе, тада си васељену утврдио а немоћне си 

снагом опасао, па су и жене храбро ишле код страшног мучитеља и пораз 

праматере су исправиле и опет су ушле у рајску сладост, на славу твоју 

Рођени од Жене, који си спасао човечији род. 
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Слава, преподобном Симеону. Глас тај исти. 

 Од доброга корена је добар плод изникао: од младости посвећени 

Симеон. Врлинама је више него ли млеком храњен и на камени стуб је 

своје тело подигао. Ка Богу је разум уздигао и врлинама је небески стан 

сазидао. Тамо са божанским силама шета радосно, и постао је станиште 

Христа Бога и Спаса душа наших. 

 

И сада, Индикта. Глас 8. Дело Германово. 

 По неизрецивој мудрости си све саставио Христе Речи и Боже; 

времена и године си нам одредио, зато благослови дела твојих руку а 

верни народ наш развесели силом твојом и подари му моћ над 

безбожницима, јер си ти једини благ и Човекољубац. 

 

Затим Велико Славословље.  

После Трисветог, тропар индикта, Слава..светога, И сада.. Радујсја 

обрадованаја.. Јектенија и отпуст и Први час. На Првом часу тропар 

индикта, Слава светога И сада.. богородичан часова. После Трисветог 

узимамо на изменце кондак индикта и светога. 

 

На Литургији: 
 
Блажена од канона индикта, песма 3. на 4 и од преподобног песма 6. 

на 4. 

После входа тропар прво индикта и Богородице: Радујсја 

обрадованаја..и преподобнога. Слава.. кондак светога И сада.. кондакт  

индикта. ( Ако је храм Богородице: И сада..храма Богородице, а 

индикта кондак говори на почетку) 
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Месеца септембра 2. дан 

Спомен светог мученика Маманта; 

Спомен преподобног оца нашег Јована посника, 

патријарха Цариграда. 
 

  

На вечерњи 
 
Уобичајена катизма.  

На Господи воззвах.. стихире глас 8. 

Подобан: О преславнаго чудесе..  

 

Док је крви твоја капала за животодавца Христа, који је своју крв и 

ради тебе пролио, приведен си блажени Њему, који те је заједничарем 

своје славе учинио, и своме царству присјединио, јер си храбро против 

лажљивога устао, и његове ужасне сплетке си коначно укинуо. 

 Био си стуб праве вере блажени, основан на тврдом камену вере и у 

искушењима и бедама непоколебив. Многе буре и олује су тебе 

запљускивале, али нису твоју непоколебиву снагу обориле, јер си хтео да 

се украсиш мученичким венцем. 

 Следовао си страдалниче живоносним стопама оваплоћенога Бога 

нашега, који је крсним страдањем мучитеља победио, и у мученичку 

судницу си са радошћу ушао, и изранављен си био, а  хвалисавца који је 

хтео да те у мору погуби, својим мученичким телом си ранио, и на земљу 

га свргнуо. 

 

Ине стихире преподобном Јовану. Глас и подобан тај исти. 

Удаљио си се од светског метежа свечасни оче Јоване, и Христовој 

си тишини свепреподобни притекао, и заиста си се обогатио изобилним и 

јасним сјајем виђења божанских дела, и вернима си то предао, обасјан 

блажени узорним по Богу животом. 

Оче Јоване свечасни, ти си као други Арон часно украшен 

првосвештеничком одеждом, и гледаш Светињу над светињама, јер си иза 

друге завесе ушао. О, неизрецивог ли твога и надразумног сјаја! Ти си 

јерарсима божанска лепота, јер си се са Богом сјединио. 
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Оче Јоване свемудри, ти си због чистоте нарави постао боговидац. 

Ти и сада пред Богом стојиш, са њиме си добротом сједињен, јер си увек 

заповести испуњавао и зато си обожен, отуда си светлошћу испуњен, због  

чистоте разума и светлости душе. Ти си божански и свештени украс 

јерарсима. 

 

Слава, мученика. Глас 2.  

Дело Византијево. 

 Ти си као нови плод маслине, постављен на Божијој трпези, ти си и 

као син који ходи путевима Господњим. Због мучеништва те је Господ 

благословио, да гледаш блага горњега Сиона, и да се вечно наслађујеш 

божанске радости, са твојим родитељима, Маманте достојни хвалоспева. 

Твојим молитвама учини да и ми будемо са вама. 

 

И сада, богородичан или крстобогородичан. 

Подобан: Јегда от древа.. 

 Када је Нескверна као јагње, видела свога јагањца својевољно 

вођенога на жртвовање као Човека, јецала је и говорила: хиташ да ме 

лишиш чеда Христе која сам те родила. Што то чиниш Избавитељу свих? 

Ипак певам и славим твоју над разумну и изнад речи доброту 

Човекољубче. 

 

На стиховње Октоиха. 

Слава, мученика. Глас 4. 

 Ходите верни да сложно чинимо спомен мученика Маманта, јер нам 

се он показао као нови Авељ, и као што је онај био пастир овцама и први 

принео јагње на жртву и први примио венац страдања, тако и овај славни 

страдалник напасаним стадима беше као узор, јер је самога себе на 

благопријатну жртву Христу кроз мучеништво принео, па има смелост код 

Њега да измоли мир свету, а душама нашим велику милост.  

 

И сада, богородичан или крстобогородичан. 

Подобан: Јако добља в мученицјех.. 

 Гледајући Христа Човекољубца разапетог и копљем у ребра 

прободеног, Пречиста је плакала и овако нарицала: Шта је ово Сине мој? 

Како су ти неблагодарни људи узвратили за сва добра која си им учинио? 

А ти хиташ да ме оставиш без чеда најдражи, зато се дивим твоме 

својевољном распећу Милосрдни.  
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Тропар мученика, глас 4.  

Мученик твој Господе Мамант, 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, преподобнога, глас тај исти.  

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 Јоване моли Христа Бога, 

да спасе душе наше. 

 

 

И сада, богородичан по гласу или крстобогородичан.   

 

На јутрењу  

 
Канон Октоиха један са ирмосем на 6 и светима два. 

 

Канон мученика на 4, дело Теофаново. Глас 8. 

      

Песма 1. 

Ирмос:Колесницегонитеља фараона..  

Коњаника фараоновог си потопио, а у давнини си Мојсејев жезал 

чудотворним учинио, и у виду крста море си разделио, а пешака 

Израиља бегунца си спасао док је песму Богу појао.  

 

 Као изузетан и мученик, ти си небеса походио, и трисјајне зоре си се 

славни испунио, зато удостоји божанског просветлења, све који на земљи 

славе твој часни и светлоносни дан престављења. 

 Био си племенит и у свему савршеног разума Маманте, јер си (Бога-) 

Реч проповедао, а он те је још од пелена испунио разумом и сладости 

разних добара украсио, свехвални мучениче и страдалниче. 

 Твоји родитељи су због непорочне вере били у опасности, од 

лажљивца су гоњени и у тамницу закључани, где су по Божијој заповести 

тебе процвали, а ти си разорио окове многобоштва. 

Богородичан: Из поколења у поколење су о теби причане преславне 

повести, јер си Богородице Маријо, Бога Реч у утробу сместила и остала 

чиста, зато те сви славимо, јер си нам пред Богом заступница. 
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Ини канон преподобнога Јована на 4. Дело Германово. Глас тај исти. 

      

Песма 1. 

Ирмос: Истрјасшему в мори мучитељство фараоње и Израиља..  

Певајмо Христу који је збацио у мору мучитељство фараоново, а 

Израиља копном провео, јер се прославио у векове. 

 

 Појмо Христу који је свету мудрога јерарха заблистао, па се сија у 

царству по заповести, јер се у векове прославио. 

 Прославимо верни као великога јерарха Јована, јер је у свету 

светлошћу вере заблистао, а маглу неверја је одагнао. 

  Ти са ангелима стојиш код неприступнога Цара, зато га моли 

свештени проповедниче и свеблажени Јоване, да подари очишћење свима 

који твој спомен славе. 

Богородичан: Ти си зачела превечну и беспочетну  Реч Очеву и телом га  

неизрециво родила Свеопевана, зато га моли усрдно, да се избавимо од 

невоља.   

 

     Песма 3. 

Ирмос: Небеснаго круга верхотворче..  

Небеске сфере врховни творче и Господе и Цркве осниваоче, ти мене 

утврди у љубави твојој, жељени крају и верних утврђење и једини 

Човекољубче.  

 

Као сјајну звезду, поставио је Христос страдалника Маманта на 

висини цркве своје, јер сија страдањем и преславним чудима, и све под 

сунцем просветљује. 

 Ти си се попео на гору истинитог знања, и заблистао због изгледа 

чистог ума твога, Божијом наредбом си покренуо неразумо створење на 

разумну песму, блажени. 

 Био си младић украшен добротом,  и показао си се недоступан ономе 

који је хтео да те безаконо ухвати, дошао си на страдање и Господу свих 

си приведен. 

Богородичан: Он је као обичан и земни Пречиста, али космос држи сав, 

по природи је Бог, али је као телесан држан у наручју твом, и свима 

вернима тебе као поуздање показао. 
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     Ини. 

Ирмос: Утверждеј словом небеса и земљу основавиј на водах..  

Ти си Речју установио небеса, а земљу си створио на великим водама, 

зато утврди и мене да ти певам славословље Господе. 

 

Уздржањем оче богоносни и истрајном молитвом попео си се у 

вишњи град врлина, где се напајаш из потока сладости. 

 Пошто имаш смелост код Бога, јерарше преподобни, Јоване мудри, 

моли да се спасу сви који са вером славе спомен твој. 

 Венцем си овенчан преподобни, као учитељ догмата побожнима и 

истинити известилац мудрих речи против јереси. 

Богородичан: О теби сви певамо као о небу и престолу Божијем 

Богородитељко чиста, јер се из тебе појавио Исус Христос и Истина.  

  

Сједален мученика, глас 8. 

Подобан: Премудрости.. 

Ти си био частан пород побожности, а силом Духа се показао као 

неверја уништитељ, Маманте свехвални, у боју си лаж идолску изобличио, 

и добро си и смело Тројицу проповедао и опевао. Када си бачен зверима 

ти си страдалниче звер и змију зачетника злобе усмртио, због тога ти 

кличемо: моли Христа Бога, да подари опроштај сагрешења свима, који са 

љубављу славе спомен твој. 

 

Слава, преподобноме. Глас 3. 

Подобан: Божественија вери.. 

 Као божански сасуд уздржања и неукрадиво богатство побожности 

показао се јеси Јоване блажени, безстрашћем си живот свој обасјао, а 

потребите си милостињом обогатио, оче преподобни, моли Христа Бога да 

нам подари велику милост. 

 

И сада, богородичан: 

 Ти си била божанска скинија Речи, једина Пречиста Дјево и Мати, 

чистотом си ангеле превазишла, зато мене који сам прах и више од свих 

укаљан телесним сагрешењима, очисти ме као водом твојим божанским 

молитавама, дарујући Чиста велику милост. 

 

Крстобогородичан: 

 Дјева и Мати нескверна као јагње и непроменива, гледала је на крсту 

Разапетога из ње безболно Изниклога, па је матерински тужно јецала и 
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јаукала: Тешко мени Чедо моје, зашто страдаш?  А хтео си да избавиш 

људе од нечасних страдања. 

      

     Песма 4. 

Ирмос: Ти моја крепост Господи, ти моја и сила, ти мој Бог..  

Ти си снага моја Господе, ти си моја сила, ти си Бог мој, ти си моја 

радост, ниси оставио недра Очева а нашу си убогост посетио, зато ти 

са пророком Авакумом кличем: слава сили твојој Човекољубче. 

 

 Својевољно си се одлучио на подвиг, без страха и храбро славни, јер 

си имао Христа као помоћника са божанском силом; Он те је немоћног 

укрепио и сведоком својих страдања показао, и заједничарем вишње 

славе. 

Дивља звер се показала покорна и разумна, као твој помоћник и 

сапутник од Бога. Ти си божанском љубављу неразумне страсти покорио, 

и кроз одважност се красан показао, а безумље демона си победио. 

Пред судом мучитељевим си стајао, и оваплоћење (Бога) Речи си 

блажени  светло објавио, а свирепост безбожија си оборио, и научио све 

да певају без сумње: сили твојој слава Човекољубче. 

Богородичан: Надприродним рођењем твога Порода, патња због греха је 

укинута, и уклета природа нас земних се изменила, Богородитељко 

свенепорочна, и горње се на небу обитељи због тебе отворише дољнима, и 

људи се радују са ангелима. 

 

     Ини. 

Ирмос: Тајно пророк предзрја от Дјеви тја Слове..  

Пророк је предвидео тајну: твоје Речи оваплоћење од Дјеве, и у 

песмама је кликтао: слава сили твојој Господе. 

 

Сви мудрога јерарха у песмама похвалимо и рецимо: богоносни 

Јоване, моли се усрдно Господу да се спасемо. 

 Певајући песме ми те хвалимо богоблажени оче, јер те имамо као 

садитеља православних догмата и мудрога јерарха. 

 Ми верни певајући песме празнујемо твој свети спомен, 

првоначалниче и хранитељу славни и јерарше Господњи. 

Богородичан: Безневесна Невесто, и чиста и нескверна Мати Христа 

Бога, не престај да га молиш, да се спасу душе свих који ти поје. 
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     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.  

 

Мада струган, славни Мамант никако није за своје тело марио, него 

је телесно и пропадљиво на растрзање одбацио, и кожну ризу је свукао, 

али је одежду непропадиву примио. 

 Када си кроз ребра прободен, ти си благодарну хвалу Творцу твоме 

певао, и глас са неба си чуо, који је твоју решеност ка бољем утврдио, и 

патње твога страдања ти олакшао. 

 У тамници закључаној јавило се теби са неба преславно виђење: да 

ти храну непролазну доноси страдалниче свеблажени и многострадални 

голубица красна, па си тако из предела трулежи отишао. 

Богородичан: Ти си била узрочница божанског оваплоћења и неизрециве 

промене, јер си из Оца пре сунца Рођенога родила; тобом се природа нас 

земних са Богом саставила, и на престолу славе устоличила. 

 

     Ини. 

Ирмос: От ношчи невједенија боговједенијем просветивиј..  

Из ноћи незнања просветлио си у богопознање све крајеве света, зато 

и мене просветли јутром твога човекољубља Господе. 

 

 Помазан си као пастир православим миром, богомудри, зато те као 

јерарха сви хвалимо, оче преподобни. 

 Ти си био слебеник апостола, богомудри и славни, и твојим патњама 

и бдењима си постао заступник црквеног народа. 

 Ти си оче свето-јављени ревност Илије и Мојсеја боговидца следио, 

а вође јеретика си посрамио. 

Богородичан: Ходите да са ангелом прославимо благословену Царицу 

свих, која је родила Цара свих. 

 

     Песма 6. 

Ирмос: Очисти мја Спасе, многа бо безаконнија моја..  

Очисти ме Спаситељу од многога безакоња мога, и из дубине зала 

извуци ме молим те, ка теби вапијем и услиши ме, Боже спасења мога. 
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 Ти си био запаљен ревношћу ка Богу свети, па за палиоца пламена 

ниси марио, и зато си страдалниче храбри са неба орошен божанском 

росом. 

 Онај који је тројици младића чудом претворио пећ у росу, избавио је 

и тебе богомудри и блажени од пламена, и чудом те показао јачим и од 

огња. 

 Највеће си подвиге претрпео, задивљујући у страдању, и узвишен се 

показао, и међу мученицима си искушан био, зато те је Први Подвижник 

највеће награде удостојио. 

Богородичан: Због божанског Порода твога Пречиста, постали смо 

заједничари божанске природе, и са ангелским чиновима смо наседили 

покој небески у Христу, сви који тебе славимо.  

 

     Ини. 

Ирмос: Јакоже пророка избавил јеси из глубини преисподњија..  

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.  

 

 Славу цркве си украсио твојим божанским догматима и мудрим 

поукама, Јоване блажени, и допринео си да изчезну  јереси. 

 Као светило православља, лепотом твојих догмата си обасјао све 

што постоји, учитељу богомудри, а помрачио си јереси речима Божијим. 

 Наоружан језиком и знањем уместо мачем преподобни, ти си глупа 

учења сва посекао, а науку о Тројици си свима јасно објаснио. 

Богородичан: Христе Боже из Деве рођени, ти си цео свет просветио, зато 

као човекољубив и мене избави од сагрешења мојих, и управи живот мој 

молим те. 

 

Кондак, глас 3. 

Подобан: Дјева днес.. 

 Жезлом светитељу од Бога теби даним, напасај народ твој на паши 

живоносној. Звери невидиве и неукротиве обори под ноге, онима који ти 

поје, јер сви који су у невољама, имају тебе Маманте као топлог 

заступника. 

 

Икос: 

 По свој земљи певамо о теби Маманте као преславном мученику, а 

ти на небесима са ангелима ликујеш. Прво си у пустињи од кошуте 

подојен, а сада људе богате Господем, жезлом силе као пастир добри 
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напасаш, и изводиш на место освежења, где је истинска рајска сладост, 

због које си свет оставио, па те зато сви као топлога заступника имају. 

 

     Песма 7. 

Ирмос: Божија снисхожденија огањ устидесја в Вавилоње..  

У давнини постиђен је у Вавилону огањ због Божијег снисхођења, 

стога дечаци у пећи (играху) радосним ногама и као да су у башти 

ликујући певаху: Благословен јеси Боже отаца наших. 

 

 Ради твоје потребе учинио је Господ пећ као хладну, и мада си у њој 

на многе дане Маманте затворен, ниси спаљен, него си кликтао 

Створитељу: благословен је Бог отаца наших. 

 Усред пламена имао си мучениче друштво ангела, са тобом у 

радости и као заједничари неизрецивих песама. Са њима си Владици свих 

узвикнуо: благословен је Бог отаца наших. 

 Као ружа неувела и уистину дивни женик који из палате излази, из 

пећи је попалио безумне и просветио присутне, па кличу: благословен је 

Бог отаца наших. 

Богородичан: Гле сада се испунило од Бога добро пророчанство: јер си у 

утробу примила Дјево Бога Реч и родила Животодавца. Њему сви 

кличимо: благословен је Бог отаца наших. 

 

     Ини. 

Ирмос: В начале земљу основавиј и небеса..  

У почетку си земаљу основао и небеса Речју утрвдио, благословени у 

векове Господе, Боже отаца наших. 

 

 Ти си мудрога и побожнога јерарха као светило на земљи показао, 

зато си благословен у векове, Господе Боже отаца наших. 

 Ти си уистину великог Јована показао као пастира пастви твојој, 

благословени у векове, Господе Боже отаца наших. 

 Телесне побуне си оче савладао, а Христу си кликтао: благословен 

си у векове, Господе Боже отаца наших. 

Богородичан: Ти си се ради нас из Дјеве родио, и од врага си цео свет 

избавио, благословени у векове, Господе Боже отаца наших. 

 

     Песма 8. 

Ирмос: Седмерицеју пешч Халдејски мучитељ..  

Седам пута халдејски мучитељ махнито разжари пећ против 

побожних (младића), а они видећи да су јачом силом спасени, Творцу 



MINEJ SEPTEMBAR 
 

33 

 

и Избавитељу појаху: Децо благословите, свештеници опевајте а људи 

га величајте у све векове. 

 

Као што је славни Данило побожним призивањем Владике зауставио 

разјапљене чељусти зверова, тако си и ти змију умртвио а невернике 

посрамио, и као победник живиш у радости  и појиш на небесима: 

свештеници благосиљајте, а народи величајте Господа у све векове. 

Засипали су те камењем блажени, највећи безаконици који служе 

каменим идолима и окамењених душа, а ти си подигао очи твоје свете 

душе, ка неломивом и тврдом Камену (Христу), појући усрдно: 

свештеници благосиљајте, а народи величајте Господа у све векове. 

Први Подвижник са висине пружа теби венац као победнику, јер си 

прошао кроз добар подвиг пребогати, и позива те да похиташ ка њему. 

Часног ли и слатког хитања, док усрдно појиш: свештеници благосиљајте, 

а народи величајте Господа у све векове. 

Богородичан: Надприродно си зачела постојећег из Оца без матере, и 

остала си Дјева и по порођају чиста. У теби Божије сједињење обнавља 

природе и обнављају се сва бића, зато теби православно као родитељки 

Бога и истинитој Богородици певамо у векове. 

 

     Ини. 

Ирмос: На гори свјатјеј прославалшасја и в купине огнем..  

На гори светој Господ се прославио и у огњеној купини тајну 

Увекдјеве Мојсеју јавио, зато Господа појте и величајте га у све 

векове.  

 

 Мојсеју си налик јерарше трипутблажени, јер си се на гору мрачну 

попео, и духовни закон благодати примио, зато певајмо Христу у векове. 

 Напасајући твој народ јерарше, египатску обману си одбацио и од 

страсти вавилонских си се склонио, а горњи Сион си стекао, као станиште 

у све векове. 

 Као миром помазан, свето јављени, побожним речима и делима 

свештеносужиш божанске службе светитељу, зато Тројици у једном бићу 

певаш у векове. 

Богородичан: Онога који се у утробу Дјеве уселио, и због ње чудно и 

неизрециво старога Адама обновио, Господа појте и величајте у све 

векове. 
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     Песма 9. 

Ирмос: Ужасесја о сем небо и земљи удивишасја конци.. 

Ужаснуло се небо и задивише се сви крајеви земље, када се Бог јавио 

људима у телу, и утроба твоја постаде шира од небеса; зато тебе 

Богородицу и ангелски чинови и људи величају. 

 

 Положио си душу твоју за Избавитеља, и њему си усрдно похитао, 

светло украшен врлинама светих твојих подвига, и јуначким борбама, 

свехвални војниче, светило васељене и цркве похвало. 

 Убројан си међу ангеле, јер си на земљи ангелски живот стекао, и са 

њима радосно певаш Тројици свехвалну похвалу и свету песму Маманте, 

обожен си и са Богом сједињен, и славом непролазном обогаћен. 

 Пошто имаш смелост код Бога, помени свеблажени мучениче, све 

нас који овај твој божански празник радосно славимо, и твоје часно и 

свето страдање са чистом вером хвалимо, и спасавај нас буре и беда и 

искушења. 

Богородичан: Ко је икада чуо, да је неискусомужна матер свих на земљи, 

детенце родила? И да је беспочетнога Бога и исте природе са беспочетним 

Оцем надприродно родила? О, чудне ли тајне, божанског сједињења, 

којим смо се са Богом сјединили! 

 

     Ини. 

Ирмос: Пројављеноје на гори законоположнику во огње и..  

Најављено на гори законодавцу у огњу и купини рођење од Увекдјеве, 

за нас верних спасење, то неућутним песмама величамо.  

 

 Ти си нам мудри Јоване бестрашћу и са вером и надом и љубављу 

речи вечнога живота показао, зато моли да се спасу душе наше. 

Жезлом Духа Светога си народ часне цркве напасао, а богоборне 

јереси си одагнао, зато те сви као јерарха хвалимо.  

 Као светило цркве и јерарха, неућутно те у псалмима и песмама 

славимо, као и гроб са твојим моштима, блажени и великоименити оче 

Јоване. 

Богородичан: Радуј се увекживи изворе нетрулежи, радуј се најсветлијег 

Сунца духовни облаче, радуј се носиљко целог Божанства, радуј се 

ковчеже свети.   

  

Светилен Октоиха. 

Слава, мученика. 

Подобан: Учеником.. 
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 Када си мучениче Маманте у горама живео, ти си млеком од кошуте 

храњен био, а када си опет на бојиште дошао страдао си усрдно, и венац 

победе си узео па си ка Господу отишао. 

Богородичан: 

 Враг свелажљиви и свелукави, у давнини је позавидео мојем 

божанском и блаженом животу у рају, учинио ме је изганим из Едема, а 

сада је умртвљен твојим Породом Дјево. 

 

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 Римљанима, зачало 99. 

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 од Јована зачало 50. 

Причастен: Радујте се праведни у Господу, праведнима приличи похвала. 

(Пс.32,1)  

 



36 

 

Месеца септембра 3. дан 
 

Спомен међу светима оца нашег Јоаникија, 

архиепископа и првог патријарха српског; 
 

Спомен светог свештеномученика Антима, епископа 

Никомидијског; 
 

Спомен преподобног оца нашег Теоктиста, 

саиспосника великога Евтимија. 
 

(Њихова служба писана иза службе светог Јоаникија.) 
 

 

 
На малој вечерњи, на 4. Глас 1. 

Истинољубив, непорочан, смирен и незлобив си архипастир постао, 

и од свакога зла се удаљио, нарочито си био украшен врлинама и 

побожношћу, зато те светитељу Јоаникије славимо, и данас радосно твоје 

свето и часно уснуће празнујемо.  

Дом духовних врлина био си светитељу и проповедник истине, у 

теби је као у часном храму Христос себи станиште начинио, зато се моли 

оче и светитељу, да нам дарује вечно спасење, а душама нашим велику 

милост. 

 У небеске обитељи си се уселио, Јаоникије светитељу, и са ангелима 

стојиш пред Христовим престолом, зато као истински архијереј и 

молитвеник моли, да нам подари опроштај сагрешења а душама нашим 

мир и велику милост. 

Слава, глас 6. 

 Ходите празникољубци да заједно у песмама опевамо светитељску 

доброту и украс отаца, а земље српске великог молитвеника, па рецимо: 

заиста си освећен и непоколебив у вери, оче Јоаникије, пун си благодати 

Пресветога Духа, зато сада кад стојиш пред Христовим престолом моли се 

за душе наше. 

И сада: Богородице ти јеси лоза.. 
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На стиховње, стихире глас 2. 

 Ти си о, светитељу дом Светога Духа постао, јер си у себи реч 

премудрости имао, зато се моли за нас Христу Богу Јоаникије блажени. 

Стих: Уста ће моја говорити мудрост, и поука срца мога биће разумност. 

 Похвалимо звезду српску, јер просвећује зрацима све који су ноћи 

незнања, и светлошћу богопознања их облистава.  

Стих: Свештеници твоји обући ће се у правду, и преподобни твоји 

обрадоваће се. 

Слава и сада, богородичан: 

  Радуј се јер си Христа животодавца као радост свету родила, и тако 

си Дјево тугу праметере отклонила. 

 

Тропар  

Данас празнујемо спомен међу светитељима доброг чувара 

апостолских догмата и пастира Србске Цркве: преблаженог патријарха и 

светитеља Јоаникија. Славословимо Христа Бога нашега како доликује 

песмама јер нам је подарио свога угодника, као бодрога архипастира и 

учитеља, који се усрдно моли Богу Цару свих, да избави од беда душе 

наше.  

 

На Великој вечерњи  
 
Певамо: Блажен муж. На Господи воззвах.. узимамо стихове на 8. Глас 

5.  
 Радуј се преблажени Јоаникије, светитељима часни украсе, црквених 

закона велико утврђење, малодушнима помоћниче, а тужнима радосна 

утехо, топли молитвениче за страдалнике у искушењима, одагнај таму 

незнања, и упути нас у тихо пристаниште, где се са бестелеснима 

наслађујеш дивне лепоте Владике, јер ти срца верних на славослов 

подстичеш и молиш се Христу да подари душама наши мир и велику 

милост. 

 Врлинама си светло процвао као родна маслина у дому Божијем, из 

облака твојих пречистих молитава си себи сјајну светлост запалио, па си у 

небеске обитељи ушао, где ти је дарован венац за труд као награда, јер 

починка својим очима ниси дао, ни својим веђама дремења, докле ниси 

коначним сном уснуо, преподобни светитељу Јоаникије, моли се Христу 

да подари душама нашим мир и велику милост. 

 Дичи се и весели се Јоаникије преосвећени патријарше, и Божији 

проповедниче благодатни, блажени уме, светородни грозде, јер си вино из 

винграда живота излио, које весели срца верних тужна у мраку лажи, и 
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опијена пијанством идолослужења. Дођи светоблажена главо и наш часни 

учитељу, и посети нас који смо у злу греховних страсти, па се моли 

Христу да подари душама нашим мир и велику милост. 

 Радуј се и весели се српска патријаршијо, јер имаш таквог светитеља 

великог: Јаникија патријарха богоблаженог, и учитеља српског, 

проповедника Божије благодати, јер је себе мудрошћу Духа Светога 

украсио и сваку је врлину од младости стекао, па је топлим молитвама  

сасуд благодати постао, и божанско помазање за свештеника је примио, па 

је људе у мраку обмане вери у Христа научио, и још и по своме 

престављењу излива исцелења свима, који са вером долазе, и моли се 

Христу Богу да подари душама нашим мир и велику милост. 

 Радуј се свештена главо, од повоја очишћена Духом, и од њега 

обдарена и добро васпитана, по мери божанске науке било је све што си 

чинио, свако дело, свака мисао и свака реч, тако си жељено достигао, где 

се блажени Јоаникије радујеш са хоровима ангела и у сабору архијереја, 

па са свима светима молиш Спаситеља да се смилује душама нашим.  

 Радуј се, јер си многима у сред таме заблистао, и као пресветла 

звезда си сву српску земљу зрацима твојих дела оче обасјао, зато и 

призиваш све, да се непостидно наслађују гледањем са божанском 

љубављу чудне светлости лица твога, јер њиме и после смрти доносиш 

плодове, и молиш Спаситеља да се смилује душама нашим. 

Слава, глас 8. Самогласан. 

 Твоја божанска љубав подигла је тебе као изузетног пастира и 

патријарха словесног народа, свом душом си божанску љубав усвојио и 

часне храмове украшавао, и тако се налик на божанског Саву постао, и 

песветлим учитељима Арсенију, Сави, Никодиму, Данилу, Евстатију, 

премудром Јефрему и осталим пратријарсима, са којима се радујеш у 

небеским обитељима, свети оче Јоаникије, моли се за нас који са љубављу 

славимо спомен твој. 

И сада, 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. 

 

Вход. Прокимен дана. Читања три.  

 

Читање из књиге Приче Соломонове  

(гл.10.7,6; гл.3.13-16; гл.8.32-35,4,6,11-12,17,5-9; гл.19.15,4) 
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Спомен је праведнога с похвалама, и благослов је Господњи на глави 

његовој. Блажен је човек који нађе мудрост, и смртник који дозна 

разумност. Боље је мудрост куповати, него ли ризнице злата и сребра. 

Драгоценија је од драгог камења, а све часно није ње достојно. Јер дужина 

живљења и године живота 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 је 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 књиге Приче Соломонове (гл.10.31-32 и гл.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. Савршенство правих људи водиће их, а клизање одрицатеља 

закона уловиће их. Не користи имање у дан гњева, него ће правда 

избавити од смрти. Умирући праведник оставља жалост за собом, а 

погибао 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 праведних узвисиће се град, а устима безбожних 

раскопаће се. Оскудан памећу се руга грађанима, а муж разборит у 

проводи живот у спокојству. 

 

Читање из књиге Премудрости Соломонове (гл.4.7-15) 
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Праведник кад достигне да сконча, биће у покоју. Јер старост честна 

није у многолетности, нити се бројем година одмерава. Него је мудрост 

седина људима, и узраст старости је живот непорочан. Када је праведник 

постао благоугодан Богу, завољен беше; и живећи посред грешника, 

пресељен беше. Узет беше, да злоба не измени памет његову, или да лаж 

не обмане душу његову. Јер завист злобе помрачује добра, а маштање 

похоте измењује ум незлобив. Скончавши за мало, испунио је године дуге; 

јер угодна беше Господу душа његова. Зато се пожурио да изађе из 

средине злобне. А народи видеше то, 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 4. 

 Весели се и радуј се велика цркво патријаршијо србска, и нека певају 

у теби дечица твоја славослове, и нека свечано празнују патријарха 

Јоаникија, сирочадима и удовама заштитника, тужнима утешитеља, свима 

који му притичу помоћника и усрдног заступника, и свима који га 

призивају брзог послушника, јер је самодршца Стефана на милосрђе и 

тишину обраћао и непријатеље мирио и ка правоверју све упутио, па пред 

Господем стоји и моли га да умири свет и спасе душе наше. 

 

Глас 3. 

 Познали смо те оче свети Јоаникије као следебеника Владике 

Христа, кроткога и незлобивога, тихе речи и мирне нарави, што је обоје из 

младости узрасло у теби, заједно са смирењем лепо и кротко васпитање 

стекло се у теби, па си разумом као седином заблистао, зато Господ који 

све зна, учинио је тебе пастирем свога разумнога стада, и поставио те на 

престо патријарашки као првопрестолника Божије цркве којом си 

преподобно и праведно управљао. 

 Преподобни архијереје, више си волео боравити у дому Божијем 

него живети у лепотама света, а испосничким подвигом утврђен, следио 

си знаменитим и великим оцима Сави и Арсенију, зато те је Господ узвео 

за пастира своме народу, и уручио ти као верном слузи да исправљаш 

душе, за које моли да буду помиловане и спасу се. 

Слава, глас 4. Самогласан. 

 Ходи сав народе од српског рода и порода, песмама прославимо 

доброга пастира, јер због његовог стајања пред Христом, дарована су сва 

добра од Бога свима нашим градовима и свим српским крајевима, јер се 

благословише добрима у време венца година патријараштва његовога, и 
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земља наша даваше своје плодове да насити сваку душу добре воље, па се 

умирише сви суседни непријатељски народи и поклонише се Владици као 

христољубиви, цареви милостивим очима гледају, због тебе се они мирно 

о народу старају и мир и радост сваку примају. Зато блажени Јоаникије 

подари и сада таква добра народу твоме, да часни твој спомен славе и увек 

те хвале. 

 

И сада, богородичан „Одигитрије“.. 

 

На стиховње стихире, глас 4. 

 Духовним сјајем си као светло сунце заблистао и зраке науке твоје 

си на све стране света ширио, па си верне обасјао а таму јереси одагнао, 

богоносни оче, силом из Дјеве Заблисталога.  

Стих: Часна је пред Господем смрт, преподобних његових.  

 Твојим добрим проповедањем свештени Јаникије српски 

патријарше, сва се саборна црква украсила, радујући се због дивне поуке о 

врлинама, па слави твоје свето престављење, преславни и похвало 

светитеља, вођо отаца и заступниче код Пресвете Тројице. 

Стих: Свештеници твоји обући ће се у правду, и преподобни твоји 

обрадоваће се. 

 Твојим ватреним учењем премудри, свака осушена лаж јереси је 

спаљена, и у духовним дубинама је војска непокорних и кривоверних 

потопљена, преосвештени оче, свети Јоаникије премудри, твојом науком 

је српски народ украшен а црква ти громогласно пева. 

 

Слава, глас 6. самогласан. 

 Преподобни и блажени архијереје, свети Јоаникије, твоја кротост и 

незлобивост су задивили цареве србске, па су те заиста из душе заволели, 

а због твојих врлинских поука стекао си благодат од Бога, зато је и 

самодржац Стефан Душан славни тебе и са другим архијерејима умолио, 

да будеш отац очевима и архипастир пастирима, а ти као кротки слуга 

Христов, покорио си се наредби цара и сабора, Божијом силом си 

уздигнут на престо као свећа на свећњак и као град који на гори стоји, и 

одатле заувек просветљујеш народ твој и све који долазе да те слушају 

благосиљаш. Постао си бедем целом стаду, зато сада стани пред 

православни и христољубиви народ наш, и подари му напредак твојим 

молитвама, а душама нашим велику милост. 

 

И сада, богородичан: Творац мој и Избавитељ Христос Господ, из твојег 

је крила Пречиста дошао у мене се обукао, Адама је прве клетве 
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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.  

  

На благосиљању хлебова, тропар светоме глас 4. 

 Данас празнујемо спомен међу светитељима доброг чувара 

апостолских догмата и пастира Србске Цркве: преблаженог патријарха и 

светитеља Јоаникија. Славословимо Христа Бога нашега како доликује 

песмама јер нам је подарио свога угодника, као бодрога архипастира и 

учитеља, који се усрдно моли Богу Цару свих, да избави од беда душе 

наше. (два пута)  

И: Богородице Дјево.. (један пут) 

 

На јутрењи 
 
На Бог Господ.. тропар светоме два пута. Слава и сада.. богородичан 

васкрсан: Јеже от вјека утајеноје..Ако ли хоћеш на и ниње реци 

Чудотворној икони. 

 

После 1. стихословија, сједален, глас 4. 

 Твој пресветли спомен свети оче Јоаникије данас празнујемо, па те 

молимо: моли усрдно спаситеља и Господа, да свима подари опроштај 

сагрешења. 

Слава и сада, богородичан: 

 Прославимо верни Богородицу, као топлу заступницу свима у 

невољама и нашу помоћницу, која мења на добро однос Бога према нама, 

и јер смо се њоме избавили из трулежи. 

После 2. стихословија, сјдален, глас 1. 

 Живот си на земљи побожно завршио, и станиште Духа Пресветог 

постао, просветљујеш све који ти са вером долазе блажени, зато моли 

Владику и Господа, да просветли душе свих, који ти певају Јоаникије 

богоблажени оче наш. 

Слава и сада, богородичан: 

 Спаситељни Бог-Реч је тебе нашао као истинито божанско станиште, 

и у тебе се Дјево уселио, по своме промислу о нама. 

 

После: Хвалите имја Господње.. 

Величаније: 
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 Блажен си светитељу оче Јоаникије праведни, патријарше 

преосвештени, зато славимо свети спомен твој, а ти молиш за нас Христа 

Бога нашега. 

 

Псалам: Услишите сија вси јазици.. 

 

После полијелеја, сједален, глас 5. 

 Сјајем православља си нас који у тами лежимо и оптерећене гресима 

просветлио, а све замке злих демона си уклонио и чудеса си оче чинио, по 

промислу Вишњега си се прославио, зато тебе са вером светитељу 

Јоаникије славимо,  као сажитеља апостола и патријараха. 

 

Слава и сада:  

 Бог од раније невидив, постао је видив Дјево, јер се из милосрђа из 

твоје утробе оваплотио, зато тебе са вером славимо. 

 

Затим степена 1. антифон гласа 4. 

 

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 нека хвали Господа. 

 

Еванђеље по Матеју, зачало 11. 

 

После 50. псалма стихира, глас 6. 

 По имену твоме је и живот твој преблажени, по Господњој 

заповести, твоја прекрасна душа је као голубица, кротошћу и 

незлобивошћу украшена. Њу као дивну и нескверну невесту похитао си да 

ставиш пред пречистог, и јединог бесмртног женика Христа. Њега увек 

моли јерарше да подари целом свету мир, а душама нашим велику милост.  

Канон светоме на 4. Глас 8. 

 

     Песма 1. 

Ирмос: Воду прошед..  

Када је прешао воду као копно и од египатскога зла побегао, 

Израиљац кликташе: Избавитељу и Богу нашему појмо.  
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 Угледањем на твога Владику постао си јерарше Јоаникије кротак и 

смирен, и тако си у сабор блажених убројан, зато данас преславно твоје 

уснуће славимо. 

 Побожнога корена ти си преславни изданак, јерарше Јоаникије, и 

поживео си у врлинама и постао чист сасуд Светога Духа. 

 Пожар отровних страсти си леком испосништва исушио, оче увек 

славни. 

 Ходите сви на сабрање да певамо пратријарху нашем Јоаникију, и 

прославимо га као тврђаву српске цркве и заступника душа наших. 

Слава:  

 Управи срца наша богоносче ка спасоносним заповестима 

Христовим, да не бринемо о свакодневном, него да духовне вредности 

достигнемо и славно у палату Христову уђемо.  

И сада: 

  Из тебе Мати и Увекдјево заблистало нам је Сунце, који од Оца 

беше пре векова невидив, а сада се преславно показао у телу и видив, и 

народе је просветлио побожошћу. 

 

     Песма 3. 

Ирмос: Небеснаго круга верхотворче..  

Небеске сфере врховни Творче и Господе  и Цркве осниваоче, ти мене 

утврди у љубави твојој, жељени крају, верних утврђење и једини 

Човекољубче. 

 

 Богомудри Јоаникије, врховни оче равни ангелима, патријараха 

тврђаво, немој одбацити, него прими ову песму као кадило од мене 

убогог, што ти недостојан принесох. 

 Сада велики Јоаникије пастир српске цркве призива свечано пастире 

и стадо и цео српски род, зато дођите, сакупимо се и појмо свечано 

заједничком нам оцу. 

 Благодат Духа си добио у твоје срце светитељу Христов и оче, зато 

очисти језик и срце твојих појаца, да бисмо свечано певали у твој спомен, 

оче Јоаникије исповедниче. 

 Испуни увек радошћу и весељем оне који те воле, јерарше Јоаникије, 

и који увек у празничним песмама поје о твоме часном уснућу. 

Слава: 

 Фарисејску гордост си оче од младости омрзнуо, а цариниково 

смирење си следио, кротак и смирен си оче према свима био, зато тебе сви 

као узор и образац добра славимо. 
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И сада: 

 Тебе смо Богомати као чисту заступницу стекли, и у тебе смо наду 

спасења положили, и ка теби притичемо да бисмо се сачували. 

 

Сједален, глас 4. 

 За молитве и милостиње си архијереје Јоаникије увек спреман, 

нарочито си био милостив ка онима у невољама, зато сви који тебе 

поштују од противникових зала се избављају, да би сви твоје уснуће са 

љубављу славили. 

 

Слава и сада: 

 Ти си преславну Светлост родила који је од Оца пре свих векова 

заблистао, и све крајеве света је просветлио млада Дјево, па и моју душу и 

разум, а далеко од мене је таму страсти одагнао, да бих те увек славио, 

увек блажену и вернима надање. 

 

     Песма 4. 

Ирмос: Услишах Господи..  

Чуо сам Господе тајну твога промисла, схватио сам дела твоја и 

прославио твоје Божанство.  

  

 Српска земља стекавши те са поносом се дичи тобом као епископом 

и патријархом, архијереје Јоаникије, а архијереји са клиром и са 

мноштвом нардним славе Христа који је тебе даровао. 

 Првопрестолник све српске земље, отац отаца и патријарх био си 

Јоаникије премудри, све си својом науком просветлио, зато спомен твој 

празнујемо, и твоје уснуће славимо и кличемо: моли се за све који ти поје.  

 Са собом си принео Богу на дар мноштво спасених,  који су увек 

твоју науку следили, а ми хвалимо Христа који је тебе нама подарио. 

Слава: 

 Ко да те не слави преблажени Јоаникије богоносче? Тај би био мртав 

и душом и телом, и пре смрти и пре суда би у осуду пао. 

И сада: 

 Тебе Мати Божија имамо као моћно оружије на противнике, којим 

сваку тугу и велику  невољу уклањамо и јеретичку смутњу избегавамо.  

 

     Песма 5. 

Ирмос: Просвјети нас..  

Просвети нас твојим заповестима Господе и твојом високом мишицом 

даруј нам мир твој, Човекољубче.  
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 Ја сам много грешан и у нераду сам живот провео, али ти се мене не 

гнушај архијереје, него очисти твојим молитвама, јер твоје уснуће славим 

усрдним песмама. 

 Ангелским ликом си сличан Сави, и по његовом си правилу живео, 

много пута си ноћ без сна и у молитви проводио, зато си се и небеског 

позива удостојио. 

Оче отаца, богоносни Јоаникије, патријараха тврђаво, сине 

правоверја, сачувај слуге твоје од свакога сагрешења, и од безбожних 

варвара и видивих и невидивих непријатеља.  

Не заборави молитве твога слуге, оче вољени, него их прими и 

Господу принеси, да избегнемо невоље и огањ неугасиви. 

Слава:  

 Оптерећен сам гресима и зато на земљи лежим, а ти оче мени слузи 

твоме помоћ твоју пошаљи, и подигни ме да право стојим, и идем 

путевима Божијим. 

И сада: 

 Радуј се Богородице јер си једину радост родила, ти си Дјево лепота 

ангела и људима велико уточиште, а покајаним грешницима који су у 

бурама пристаниште.  

 

     Песма 6. 

Ирмос: Молитву пролију..  

Излићу моју молитву Господу и њему ћу рећи све туге моје, јер ми се 

душа испуни зала а живот мој се аду приближио, па се молим као 

Јона: изведи ме Боже из пропасти. 

 

 Имајући ми твоје слуге тебе као топлог заступника, не бојимо се 

противничких сила, него их побеђујемо крстом Христовим укрепљени. 

 Сачувај српске градове и обитељ твоју оче светитељу Јоаникије, од 

навале безбожних и иноверних, и међусобног сукоба и од свакога страха и 

муке их избави. 

 Христос нам је дао часног архипастира: патријарха Јоаникија, као 

знак победе над видивим непријатељским војскама, и на поуку 

правоверном стаду свом. 

Ти милостиво гледаш са небеске висине на нас, који те са вером и 

увек славимо, и заступник си нама код Бога, да се од сваке невоље 

избавимо.  
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Слава:  
Заблистао си и процветао као палма у српској цркви, свеблажени 

Јоаникије богомудри, и слатким плодовима верне веселиш. 

И сада: 

Неискусомужно си родила Дјево и остала Дјева показујући лик 

истинитога божанства Сина твога и Бога. 

 

Кондак, глас 3. 

 Показао се твој светли спомен, архијереје, и разорио таму туге а 

светлошћу небеских дарова обасјао све који се са радошћу окупише. Од 

Бога си добио благодат, светитељу Јоаникије, зато си похвала епископа и 

монаха. 

 

Икос: 

Из младости си свој живот на добро усмерио јерарше, и пажљивим 

очима си увек гледао ка узвишеном, и тамошње лепоте си стално желео. 

Због тога си се и чина патријарашког удостојио, а својим великим 

врлинама и премудрим језиком си цркву украсио и народ твојим поукама 

обогатио. Тако си трку побожно завршио и ка Богу са душом преславно 

прешао, нама си твоје часне мошти за спомен оставио, и њино 

прослављење сада славимо па се молимо: да буду побожном народу на 

победу над непријатељима нашим, да бисмо у миру богоугодно поживели, 

а теби радосне душе и благодарно певали и говорили: радуј се оче и 

светитељу Јоаникије, патријараха и све српске земље украсе. 

                        

 

Песма 7. 

Ирмос: От Јудеји дошедше отроци..  

У давнини из Јудеје дођоше младићи у Вавилон и вером у Тројицу 

пламен пећи победише, певајући: Боже отаца благословен јеси.  

 

Када моја душа исходи, дођи ми свечасни Јоаникије и од злобе 

сатанине ме избави, да бих те верно славио као великог јерарха, певајући 

Богу: благословен си Боже избавитељу. 

Јерарше брини за народ твој и сачувај нас премудри Јоаникије и 

удостој, да на небесима са тобом Тројици непрестано певамо: благословен 

си Боже избавитељу. 

 Српске земље и крајеви оче, о кротости твојој јављају и свуда певају 

и свакога поучавају, да радосно певају: благословен си Боже избавитељу. 
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Ти си оче био блистава красота архијерејима, а Христовој цркви 

бедем и тврђава, зато славимо твоје часно уснуће и кличемо: благословен 

си Боже избавитељу. 

Прими наше молитве светитељу Јоаникије, и обасјај наше мисли 

светлошћу твојих врлина, и научи и нас да певамо: благословен си Боже 

избавитељу. 

Слава:  

Моли за нас Пресвету Тројицу светитељу Јоаникије, да нам 

низпошаље благодат своју, свима који је хвалимо и кличемо: благословен 

си Боже избавитељу. 

И сада:  

Заиста си родила једнога од Тројице: оваплоћенога Бога; њега моли 

да избави од беда слуге твоје. 

 

Песма 8. 

Ирмос: Царја небеснаго..  

Цара небескога којег поју војске ангела, хвалите и величајте у све 

векове. 

Светитељу оче Јоаникије ти си био као харфа Духа, и покретан 

његовом благодаћу си увек појао и певао: благословен си Боже отаца 

наших. 

Благодаћу Духа часне мошти светитеља Јоаникија дају разна 

исцелења свима који са вером поје: благословен си Боже отаца наших. 

Похитај светитељу да избавиш нас од сваке напасти и муке и телесне 

и душевне које су нас снашле, да би радосно појали: благословен си Боже 

отаца наших. 

Све који те призивају избави од свакога зла и тешких невоља, и 

сачувај од изненадне смрти јер ти певамо: благословен си Боже отаца 

наших. 

Слава:  

Као тајанствена кочија која носи име Господње, показао си се 

светитељу, својим светлим делима и јављањем чудеса и чистотом живота 

кличући: благословен си Боже отаца наших. 

И сада: 

Ти си родила једнога од Тројице, зато не престај да молиш 

Богородице, да се избавимо од невоља сви који певамо: благословен си 

Боже отаца наших. 

 

Песма 9. 

Ирмос: Воистину Богородицу тја исповедујем..  
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Као истинску Богородицу тебе исповедамо, јер се тобом спасосмо, 

Дјево чиста, и са бестелесним хоровима  тебе величамо. 

 

Светли и свети празник твога престављења архијереје Јоаникије 

празнујемо и певамо: најславнији си ти Боже наш. 

Постао си извор побожности патријарше Јоаникије, па твоја чеда 

цркве напајаш, зато те са љубављу славимо и кличемо: ти си Боже 

благословен. 

Удостојио си се да пролазиш кроз станишта светих, јер си живот 

свето завршио преподобни, и заблистао си као светлост пресветла, зато са 

тобом праведни радосно певамо: ти си Боже благословен. 

Настањен си на небесима као звезда блистава, зато се моли са 

хоровима светих ангела, за све који те хвале и притичу раки часних 

моштију твојих. 

Слава:  

Ти си украс архијереја, ти си лепота монаха, а свима вернима си 

постао углед Јоаникије преосвештени, као изузетни пастир и учитељ. 

И сада: 

 Ти си безсемено телом родила ипостасну Божију-Реч, од 

безпочетнога Оца, зато се моли њему свеопевана Богородице, да спасе 

душе свих који ти поје. 

 

Светилен, подобан: Жени услишите.. 

 Патријарше Јоаникије, заиста си истоименит и достојно си назив по 

делима добио, а предани ти талант си добро умножио, и у небеске дворе 

си ушао где се радујеш са светима, зато помени све који славе твоје унуће. 

Слава и сада: 

 Погледај Чиста на наслеђе твоје и сачувај га непобедивим, твојим 

заступањем скиптар царства управи и утврди, а непријатељске народе 

укроти и излиј мир у све крајеве света. 

 

На хвалитним, стихире на 4. самогласно. Глас 5. 

 Твој живот је неокаљан, а имао си трпљење, кротост и љубав 

нелицемерну, велико уздржање и свеноћно бдење и побожно смирење, а 

веру и наду си заиста оче умилењем стекао, поживео си као ангел на 

земљи са телом, Јоаникије блажени, молитвениче за душе наше. 

 Постао си светитељу као земни ангел и небески човек, извор 

смирења, пучина чудеса, грешних исправитељ, и уистину као родна 

Божија маслина, јер уљем твојих трудова чудесни Јоаникије, помазујеш 

лица свих који те са вером хвале. 
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 Божанском науком си тело умртвио, и изнад телесних страсти се 

уздигао, и мада си са долњима боравио, ти си у себи лик божанске лепоте 

носио, и дејством Светога Духа си сав блистао, украсе архијерејима. 

 Данас је заблистао твој празник, богомудри Јоаникије, и позива нас 

празникољубце на похвалу и слављење Христа Бога нашега, зато ка раки 

твојих моштију притичемо  и дар исцелења добијамо, а теби који си 

Христа Спаса прославио певамо и непрестано те славимо. 

 

Слава, глас 6. самогласан. 

 Излила се Божија благодат у твоја уста преподобни оче и светитељу 

Јоаникије, па си постао пастир Христове цркве, и учио разумно стадо, да 

верују у Тројицу јединосушну у једном Божанству. 

И сада, глас исти, Богородичан Одигитрији. 

 

Славословље велико и отпуст. 

 

На литургији 

 
Блажена песма 3. и 6.  

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 од половине. 

 

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 Јовану, зачало 35. од половине.  

Причастен: У вечни спомен биће праведник, жалосне се вести неће 

бојати. (Пс.111,5-6) 
 

 

Овога месеца септембра 3. Дан 
 

Служба и светом свештеномученику Антиму, епископу 

Никомидијском;  
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и преподобном оцу нашем Теоктисту, саиспоснику 

великога Евтимија. 
 

На Господи воззвах.. стихире на 6, глас 1. 

Подобан: Прехвалнии мученици..  

 

 Богомудри и блажени, ти си своју божанску одежду руменилом твоје 

свете крви украсио, па си од силе у силу, и из славе у славу побожно 

прешао. Моли се и сада Богу, да подари душама нашим мир и велику 

милост.  

 Најпре си бескрвне жртве као законити свештеник Богу приносио, а 

на крају си као пријатну жртву од свих плодова, Христу тебе самога 

крвљу  мученичком истинито принео, богоречити и свечасни, њега моли 

за оне који ти поје. 

 Твојим учењем си оче Антиме, војске мученика Христу привео, и 

учио их поукама а као прави узор си себе самога ставио. Са њима се моли 

Богу, да подари душама нашим мир и велику милост. 

Ине стихире преподобном Теоктисту. Глас и подобан тај исти. 

 Оче Теоктисте, твој светли спомен весели саборе монаха, због 

узорног живота твога, због благодатних чуда и подареној ти светлости, 

зато моли Христа, да подари душама нашим мир и велику милост. 

 Оче Теоктисте, од твога трпељивога уздржавања демони се 

устрашише, и беху поражени твојим непрестаним молитвама свехвални, 

којима си Христа као помоћника стекао, њега сада моли да подари душама 

нашим мир и велику милост. 

 Оче Теоктисте ти си Божије здање, јер си његов лик сачувао 

исправно живећи, и Божији призив твога лика, показао си часним, оче 

пречудни. Зато моли Христа да подари душама нашим мир и велику 

милост. 

 

Слава, глас 6. самогласан. 

 Све до краја твога живота блажени Антиме био си верни свештеник, 

свештенослужећи божанске и неизрециве тајне; пролио си крв за Христа 

Бога и себе си као жртву угодну принео, зато имаш смелост код њега, па 

га усрдно моли за све, који са вером и љубављу славе и поштују твој 

пречасни спомен, да би се избавили искушења и сваке беде и невоље. 

 

И сада, богородичан или крстобогородичан. 

Подобан: Тридневен.. 
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 Када је у време распећа стајала пред дрветом крста Дјева са 

девственим учеником, плакала је и овако нарицала: Тешко мени, зашто 

страдаш Христе, када си ти свима донео нестрадање? 

 

На стиховње Октоиха. 

Слава, преподобноме, глас 6. 

 Преподобни оче, по свој земљи се пронело твоје учење, па си зато на 

небесима стекао плату за твоје напоре. Пукове 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, богородичан или крстобогородичан. 

Подобан: Тридневен.. 

 Гледајући тебе Христе разапетог, твоја Родитељка је нарицала: 

Каква је ова страшна тајна коју видим Сине мој? Како на дрвету крста 

умиреш телом разапет, Даваоче живота? 

 

Тропар, глас 4. 

Био си наследник апостола престолом и заједничар духом и 

природом, 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 Антиме, моли Христа Бога да спасе душе наше. 

 

Слава, преподобног Теоктиста, глас 8. 

 Потоцима твојих суза бесплодну пустињу си обрађивао, и уздасима 

из дубине душе и великим трудом си своје таланте умножио. Био си 

свећњак свету сијајући чудесима, Теоктисте оче наш, моли Христа Бога, 

да спасе душе наше. 

  

И сада, богородичан или крстобогородичан. 

 

На јутрењу  
 
Канон Октоиха један и светима два. 

Канон свештеномученика. Његов акростих: Певам теби цвете пастира и 

мученика. Глас 8. 

     Песма 1. 

Ирмос: Појим Господеви проведшему..  

Појмо Господу који проведе свој народ кроз Црвено море и једино се 

Он прославио.  



MINEJ SEPTEMBAR 
 

53 

 

 

 Од Христа си примио венац двоструко уплетен: и архијерејства и 

страдања, оче прослављени и преславни. 

 Теби Првопастире, твој свештеноделатељ се од руку безаконика 

приноси, као незлобиво и чисто јагње. 

 Ти си јерарше разорио јеретичке утврде, и са правоверном смелошћу 

проповедао си несаздану Тројицу. 

Богородичан: О теби певамо Пречиста Богородице, јер си надприродно 

родила Оваплоћенога, увек постојећега и божанскога Бога.Реч. 

 

Ини канон преподобног. Глас тај исти. Његов акростих је: 
Приповедам о твојим подвизима, о Теоктисте. Дело Теофаново. 

 

     Песма 1. 

Ирмос: Посјечениј несјекомаго пресече и видје солнце земљу..  

Посечено (дрво) несечено море пресече, и сунце је угледало дно којега 

никад не виде, а страшног противника је вода потопила, и Израиљ је 

прошао преко непроходног мора, певајући песму: Господу појмо јер се 

славно прославио. 

 

 Обухваћен жељом за бестрасност, ти си мудри оче Теоктисте уз 

Божију помоћ, побуне тела увенуо. Помоли се и сада Господу, да се 

светлости духовне испунимо, сви који му појимо: јер се славно прославио. 

 Велики Евтимиј се уз тебе оче божанском љубављу држао, и 

остајући Теоктисте снажан, са тобом је стазом уздржања прошао, чинећи 

што је истинито, и са тобом је кликтао: Господу појмо, јер се славно 

прославио. 

 Спутао си тело преблажени, и страсти телесне си оче Теоктисте 

покорио, јер си примио светлост благодати, и њоме просветљен ти си 

побожно кликтао: Господу појмо, јер се славно прославио. 

Богородичан: Ти имаш наду спасења Дјево и Мати Божија, јер си Бога- 

Реч родила. Премудри су богоразумно у уздржању заблистали свима, 

Евтимије добри и божествени Теоктист, Господу кличући: славно се 

прославио. 

 

Песма 3.  

Ирмос: Ти јеси утвержденије... 

Ти си тврђава свима који ти притичу, Господе, ти си нам светло у 

тами и теби пева дух мој.  
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 Показао си се као свештеномученик, јер си прво свештенослужио 

Избавитељу нашем, а затим као свету жртву себе самог си принео. 

 Ниси био као најамник него верни пастир преподобни, јер си твоју 

крв излио Богом љубљени за стадо твоје. 

 Брижно си напасао за Владику твоје словесно стадо архијереје, зато 

си се и у место освежења уселио. 

Богородичан: Дај нам помоћ твојим молитвама Пречиста, и одагнај 

насртаје страшних искушења.  

 

     Ини. 

Ирмос: Ти си тврђава свима који ти притичу, Господе, ти си нам светло у 

тами и теби пева дух мој. 

 Твоје тело преподобни си уздржањем умртвио, а душу си даровима 

божанске благодати просветио. 

 Све твоје жеље си твоме Владици предао, и љутито се богоносни на 

демоне наоружао. 

Богородичан: Певајући песме од Бога научени Владичице, тебе 

испосници као родитељку Бога и Богородицу прославише. 

  

Сједален Антиму, глас 1. 

Подобан: Лик ангелскиј.. 

 Крв твоја мудри Антиме тајно је вапила са земље ка Богу, као крв 

Авеља богомудри, јавно си проповедао Тројицу несаздану, зато си као 

пастир заблистао, а као чувар вере си јереси као звери одагнао. 

 

Слава, преподобног Теоктиста, глас 4.  

Подобан: Јавилсја јеси днес.. 

 Назван си као почетак отаца, и свету си постао пресветло светило, 

преподобни оче Теоктисте, зато непрестано твој празник славимо. 

 

И сада, богородичан: 

 Пружи пречисте руке твоје Дјево и Мати, па загрли све који се у тебе 

надају, и који кличу твоме Сину: подари Христе свима твоју велику 

милост. 

 

Крстобогородичан:   Када је Пречиста свога Сина на дрвету крста 

подигнутог гледала, душа јој се материнска кидала и овако је жалосно 

јецала: Тешко мени! Куда си зашао светлости моја надвремена? 

 

Песма 4. 
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Ирмос: Услишах Господи смотренија твојего таинство..  

Чуо сам Господе тајну твога промисла, схватио сам дела твоја и 

прославио твоје Божанство.  

 

 Чопоре вукова си блажени, речима у јагњад претварао, тело своје си 

умртвио, а душу си Господу предао. 

 Твоја жртва је Свецару миомирна, свечасна и угодна, и ти принесени  

и побожни, мада си принесен безаконима рукама. 

 Помазан си преподобни уљем свештенства, као прво, а усавршио си  

себе оче страдањем твојим у крви, као друго. 

Богородичан: Подари нам очишћење незнања као безгрешан, и умири 

свет твој Боже, ради молитава твје родитељке. 

 

     Ини. 

Ирмос: Всјел јеси на коњи, апостоли твоја Господи..  

Зајахао си на твоје апостоле Господе као на коње и примио си у твоје 

руке њине узде, и спасење беше твоје јездење за верне који поје: слава 

сили твојој Господе. 

 

 Ти си се премудри као сведок Премудрости први показао, јер си 

живот непорочан проживео, изузетно очишћен и душом и умом, сложно 

кличући: слава твојој сили Господе. 

 Твој си разум оче славни од метежа страсти очистио, и осећања си 

мудри исправио, па се ка непомућеној тишини оче управио, певајући 

усрдно: слава твојој сили Господе. 

 Земне туге је уздржањем одбацио а небеску наду је стекао, твој 

велики угодник Владико, божански Теоктист, са Евтимијем певајући: 

слава твојој сили Господе. 

Богородичан: У свету си се показао из Дјеве као Човек, и подарио си 

победу твојим преподобнима, па су твојим крстом демоне прогнали, и са 

вером кликтали: слава твојој сили Господе. 

 

     Песма 5. 

Ирмос: Утрењујушче вопијем ти Господи спаси ни..  

Поранивши кличемо теби Господе, спаси нас, јер си ти Бог наш и 

осим тебе за другог не знамо. 

 

 Безкрвну си жртву Господу приносио, а самога себе си као плод у 

крви Антиме принео. 
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 Тебе јерарше је Дух Божански просветио, па зато твој преславни 

спомен прослављамо.  

  Твој побожни језик је излио спасење, а ток твоје крви духовно 

радовање. 

Богородичан: Смири усковитлану буру мојих страсти, јер си Бога родила, 

као кормилара и Господа.  

 

     Ини. 

Ирмос: Просвјети нас повељенији твојими Господи..  

Просвети нас твојим заповестима Господе и твојом високом мишицом 

даруј нам мир твој, Човекољубче.  

 

 Ради богопријатних молитава твога преподобнога, умртви наша 

маштања и телесне побуне Човекољубче. 

 Одозго нас гледаш свеблажени, и усмераваш мудри животе свима 

нама, који са љубављу спомен твој славимо.  

Богородичан: Изузетна двојица из исте обитељи богозвани, проповедају 

оваплоћенога из чисте Дјеве Бога, неизрециво нама заблисталога. 

 

     Песма 6. 

Ирмос: Ризу мње подажд одјејајсја свјетом..  

Ти који се облачиш светлошћу као одећом, подари ми светлу одећу, 

многомилостиви Христе Боже наш. 

 

 Крстио си водом и Духом Светим народ твој, као што си и крштен, а 

крстио си се твојом крвљу оче. 

 Био си као чокот лозе живота, одабрани и часни, па си многоструки 

плод уродио твоме Владики, свеблажени. 

 Ниси престао да чиниш молитве ка Христу блажени, када си кроз 

молитву и крв за стадо твоје принео. 

Богородичан: Ми те верни Богородице објављујемо, као храм Божији и 

ковчег и палату духовну и као двери небеске. 

 

     Ини. 

Ирмос: Молитву пролију ко Господу..  

Излићу моју молитву Господу и њему ћу рећи све туге моје, јер ми се 

душа испуни зала а живот мој се аду приближио, па се молим као 

Јона: изведи ме Боже из пропасти. 
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 Твојом светлом побожношћу, ти си свима на земљи као сунце 

заблистао, и светлост врлина си посејао, а светлости целомудрија си 

поучавао, зато и сада умири цео свет Теоктисте, твојим молитвама. 

 Богомудрим мислима си се смиравао, па си све земно презрео, и 

небеско си преблажени оче наследио. Добро си свемудри Теоктисте 

расудио, и сада јасно на небесима живиш радујући се. 

Богородичан: Привучени сте добротом, од Бога лепе и божанске љубави 

Христове, који се телом појавио у свету од Свете и Чисте Богоматере, и 

показасте се монасима познати кроз списе житија. 

 

Кондак, глас 4. 

Подобан: Вознесијсја 

 Као свештеник си побожно поживео, и пут си мученички окончао, 

служење идолима си укинуо, и богомудри бранитељ свога стада ти си 

постао, зато те сада у светој тајни славимо и кличемо: твојим молитвама 

избави нас од беда увек помињани Антиме. 

 

Икос: 

Твојим молитвама подари ми божанско знање, а мрак незнања из 

мога срца одагнај, да бих верно појао твој свети спомен, у којем се данас 

хорови ангела са мученицима божански веселе, а људи те похвалним 

песмама као плетеним цвећем достојно овенчавају, молећи од тебе да 

приме опроштај сагрешења, и ослобођење од злога живота, да се избаве од 

видивих и невидивих непријатеља, оче наш Антиме твојим молитвама. 

 

     Песма 7. 

Ирмос: От Јудеје дошедше отроци в Вавилоње иногда..  

У давнини из Јудеје дођоше младићи у Вавилон и вером у Тројицу 

пламен пећи победише, певајући: Боже отаца благословен јеси.  

 

 Твоја се жртва преблажени Антиме, показала као добра и обилна, јер 

си самоме Владици самога себе у крви принео, а приносећи бескрвне 

жртве си кликтао: благословен си Боже отаца наших. 

 И напасан си и напасао си, и обострано си оче богатство сабрао, и 

када си га сакупио, ти си га сачувао и страдањем својим запечатио, и 

Христу си певао: благословен си Боже отаца наших. 

 Вернима у Цркви си о триипостасном Бићу богословски поучавао, и 

пред њом си богоносни, неправедним судом убијан певао: благословен си 

Боже отаца наших. 
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Богородичан: Из девствене утробе си се показао оваплоћен за спасење 

наше, зато смо твоју чисту Матер познали као Богородицу, па благодарно 

кличемо: благословен си Боже отаца наших. 

 

     Ини. 

Ирмос: Отроци Јеврејстији в пешчи попраша пламен..  

Јеврејска деца победише смело пламен у пећи и у росу га претворише 

и кликтаху: Благословен си Господе Боже у векове.  

 

 Свом жељом и строгим уздржањем си се приљубио твоме Владици, 

од њега се сада храниш блистањем па кличеш: благословен си Господе 

Боже у векове. 

 Као божански плод принео си треблажени оче Владици живот твој у 

жртву пријатну и непорочну па кличеш: благословен си Господе Боже у 

векове. 

 До краја страдања стигао си оче премудри, и насладу у рају после 

уског пута, стекао си у ширини царства, благосиљајући Христа у векове. 

Богородичан: Гле Дјева је божанско Детенце родила, њега сада 

познадоше оци богоносни као Бога и Господа, па кличу: благословен си 

Господе Боже у векове. 

 

     Песма 8. 

Ирмос: Царја небеснаго јегоже појут воји ангелстии..  

Цара небескога којег поју војске ангела, хвалите и величајте у све 

векове.  

 

 На празник славнога свештеномученика, веселите се верни и 

кличите: тебе величамо Христе у векове. 

 Гледајући јерарха од Бога лепо украшеног мученичким венцем, тебе 

величамо Христе у векове. 

 Славимо угодника Тројице због које је и крв излио, Господу 

певајући и величајући га у све векове. 

Богородичан: Уселивши се у тебе, као неприступна светлост, показао те 

је Дјево као блиставу и златом обасјану светиљку у све век 

     Ини. 

Ирмос: Седмерицеју пешч халдејскиј мучитељ..  

Седам пута халдејски мучитељ махнито разжари пећ против 

побожних (младића), а они видећи да су јачом силом спасени, Творцу 

и Избавитељу појаху: Децо благословите, свештеници опевајте а људи 

га величајте у векове.  
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 Са похвалама бива богоносни оче спомен твој, јер си се показао као 

храниоц правде и целомудрија оче мудри, кличући Саздатељу и 

Избавитељу: децо благосиљајте свештеници појте и народе величајте га у 

све векове. 

 Прославимо сви похвалама богоноснога, јер он је јасно пун 

благодати, и божанским сјајем је изузетно просветљен, па кличимо 

Саздатељу и Избавитељу: децо благосиљајте свештеници појте и народе 

величајте га у све векове. 

 У гроб је твоје тело светитељ сахранио храбро, са светлом 

истоименит, а душу су ангели на небо донели, Саздатељу радосно 

певајући: децо благосиљајте свештеници појте и народе величајте га у све 

векове. 

Богородичан: Богомудри испосници су размишљање љубили, и жељом за 

Испостасном Мудрости која се из тебе свенепорочна Млада Дјево свету 

показала, су божански лепо врлине усадили. Њу деца благосиљају, 

свештеници јој певају, а народи величају у све векове. 

      

Песма 9. 

Ирмос: Пројављеноје на горје законоположнику во огњи и.. Најављено 

на гори законодавцу у огњу и купини рођење од Увекдјеве, за нас 

верних спасење, то неућутним песмама величамо.  

 

 Ти си се овцама показао као верни пастир, и Пастиру си себе као 

јагње на жртву принео, и двоструку си славу примио, зато те славимо и 

хвалимо. 

 Ти си уздржањем осликан преблажени, и побожношћу си као 

шарама заиста насликао душу твоју по Божијем лику, и такав се показао 

блажени. 

 Твоја предања оче неповређена чувамо и страдања побожно 

хвалимо, а Тројицу у једном Божанском бићу песмама непрестано 

славимо. 

Богородичан: Противницима твоје цркве Христе, поломи мишице 

молитвама Богородице, а верни народ наш утврди, да те непрестано 

величамо. 
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     Ини. 

Ирмос: Ужасесја о сем небо и земљи удивишасја..  

Ужасну се небо и задивише се сви крајеви земље, када се Бог јавио 

људима у телу и утроба твоја постаде шира од небеса; зато тебе 

Богородицу и ангелски и људски чинови величају. 

 

 Токовима твојих суза очистио си се, па се сада трисијаним светлом 

Теоктисте наслађујеш, пред Господем јасно стојиш и отуда се изузетно 

зрацима просветљујеш, и одозго нас надгледај, јер твој спомен славимо  

свеблажени оче. 

 Љубављу и надом наоружан и вером оклопљен, разорио си замке и 

лукавства вражија и постао победник, сада као венценосац живиш са 

божанским хоровима ангела и праведника око престола Свецара. 

 Целомудрно,  праведно и побожно сте на земљи са људима 

поживели, и на небесима се блистате са чиновима бестелесних ,богомудри 

испосници, храните се зором од Бога зачетом, и од ње сте због подвига 

праведно венце као победници примили. 

Богородичан: Божанска и богомудра и света двојице отаца пресветлих, 

измолите од Бога да вашим молитвама целом свету мир ниспошаље, а 

црквама истинско у вери једномислије, ради богопријатних молитава 

Богородице, оци најблаженији.  

 

Светилен  

Подобан: Учеником.. 

 Сакупи данас цео сабор и радуј се граде Никомидијо због твога 

доброга пастира, и весели се, јер имаш епископа који те чува од сваке 

повреде непријатеља. 

 

Слава и сада, богородичан: 

 Моли Богородице са апостолима твога Сина и Господа, да се смилује 

на све који ти певају и славе те, и који твоје иконе поштују и клањају им 

се достојно, и са љубављу их целивају. 

 

На стиховње из Октоиха. 

Слава, глас 4. самогласан. 

Дело Јефрема Каријског 

 Данас се сваки град и земља радују са Никомидијским велеградом, и 

празнују спомен његовог часног грађана, па и сви крајеви земље пљескају 

и веселе се у садашњој прослави свештеномученика. Њему и ми песмама 

као цвећем венце исплетимо и кличимо: радуј се добри пастире, који си 
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душу своју положио за овце и као жртва и као жрец и као јереј и као јагње. 

Теби се молимо и пострадалима са тобом: моли Антиме Христа да ово 

стадо твоје избави, од иноплемених вукова, и удостоји са тобом небеских 

торова. 

 

И сада, богородичан или крстобогородичан. 

Подобан: Јако добља.. 

 Гледајући Христа Човекољубца разапетог и копљем у ребра 

прободеног, Пречиста је плакала и овако нарицала: Шта је ово Сине мој? 

Како су ти неблагодарни људи узвратили за сва добра која си им учинио? 

А ти хиташ да ме оставиш без чеда Најдражи, зато се дивим твоме 

својевољном распећу Милосрдни.  

 

На Литургији  
Блажена Октоиха на 4. и Антима песма 3. на 4. 

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 334. 

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 Јовану, зачало 36. 

Причастен: У вечни спомен биће праведник, жалосне се вести неће 

бојати. (Пс.111,5-6) 
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Месеца септембра 4. дан 
 

Спомен светог оца нашег свештеномученика Петра, 

митрополита дабробосанског;  

Спомен светог свештеномученика Вавиле, епископа 

Велике Антиохије; 

Спомен светог пророка и боговидца Мојсеја.  
(Њихова служба писана иза службе Светога свештеномученика Петра)  

 

 

На Великој вечерњи,  

 
Блажен муж.. Први антифон 

на Господе теби завапих.., стихире на 6, глас 4. 

Подобан: Као храброг међу мученицима.. 

Радују се хорови христоименитих људи, славећи спомен твој,Петре 

богоблажени; јер ти прослави богољубљени народ српски, поставши 

славнога Саве јерарха равностојећи; и крву својом обојивши свештену 

одежду, Христу предстојиш сада, светитељу. 

Петра врховнога, истоимени јавио се јеси, украс и похвала 

православног Сарајева, твојим часним и богомудрим животом као пастир 

истинит, ка животу вечном си одвео свиралом речи, стадо деце твоје, од 

којих сада примаш похвале, свештеномучениче блажени. 

Обукавши се у побожност, као наслеђе отачко, украсио си њоме сав 

живот свој; научивши себе како приличи, као светиљка Христосветла, 

мноштво верних обасјао јеси, у твојој Босни и Херцеговини, Петре светли 

и свеславни; и крст мучеништва заволевши, удостојен си да га понесеш 

под старост твоју свештену.  

Благољепијем понашања твога, љубав си изабрао изнад свих 

подвига, зато си миловао сироте, болесне помагао, и потребе сирочади 

испуњавао, испуњен љубављу као отац свети; са Богом љубави Христом, 

близак будући, моли да нам дарује љубав према свима и Богу. 

Поднео си гоњења, Петре Свети, од браће лажне што лажно Бога 

штоваху, и као пастир испред стада узет јеси, радујући се учествовању у 

страдањима Христовим, да би се радовао и у откривењу славе Његове, 

свештеномучениче, оче Петре. 

Као љубитељ oтачаства свога похитај, и као душељубив моли се 

сада, за отаџбину твоју, блажени Петре, јер, ево силе пакла навалише, да је 
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са земље сасвим униште, јер стоји као трн у оку, неправедника и мрзитеља 

Истине Православља. 

 

Слава, глас 6. Самогласно: 

Од младости своје одгајан истином вере праве, и Православље 

заволевши као невесту Христову, кроз васцели живот свој, Петре свечасни 

архијереју, као првоврховни, исповедио си мучеништвом да је Христос 

Истина, Живот и Светлост свету, и да Цркву врата ада неће надвладати. 

Стога, свеблажени свештеномучениче, моли се за нас, децу и паству твоју, 

да у трпљењу препловимо море живота, и у покајању се удостојимо 

вечног блаженства са тобом пред Богом. 

 

И сада, богородичан: 

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.  

 

Вход. Светлости тиха.. Прокимен дана. 

 

Читање из Књиге пророчанства Исаије (гл.43.9-14)  

Ово говори Господ: Нека се окупе сви народи и саберу њихови 

владари. Ко ће то објавити или ко ће нас обавестити о оном што је било од 

почетка? Нека доведу своје сведоке и оправдају се; нека кажу шта је 

истина. Ви сте ми сведоци, и ја сведочим, говори Господ Бог, и слуга мој 

кога изабрах, да бисте знали и поверовали и увидели да сам то Ја. Пре 

мене није било дугог бога нити ће бити после мене. Ја сам Бог и осим мене 

нема спасотеља. Ја сам наговестио, спасао и укорио, међу вама не беше 

туђинца. Ви сте ми сведоци и ја сведочим, говори Господ Бог. Ја постојим 

од вечности и нико не може да избавља из моје руке. Када ја нешто 

учиним, ко може изменити? Овако говори Господ Бог који нас избавља, 

Светац Израиљев. 

 

Читање из књиге Премудрости Соломонове (гл.3.1-9) 

Душе праведника су у Божијој руци, и неће их се дотаћи никакве 

муке. Сматрани бише у очима безумних да су умрли, и сматраше се за 

понижење њихов излазак, и одлазак од нас као пропаст. Међутим, они су у 

миру. Јер ако у очима људи и муке добију, нада је њихова испуњена 
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бесмртношћу. И будући мало кажњени, великим ће добрима бити 

награђени. Јер Бог их је опробао, и нашао да су њега достојни. Као злато у 

огњишту испроба их, и као жртву свеплодну прими их. И у време посете 

њихове засијаће, и као искре по стаблу растрчаће се. Судиће незнабожним 

народима, и овладаће народом, и зацариће се Господ у њима до века. Који 

се уздају у њега схватиће истину, и верни у љубави остаће Њему. Јер је 

благодат и милост у преподобнима његовим, и посета Његова у 

изабранима Његовим. 

 

Читање из књиге Премудрости Соломонове (гл.5.15-24 и 6.1-3) 

Праведници вечно живе и у Господу је награда њихова. Вишњи се 

стара за њих. Зато ће из руке Господње примити царство благољепија и 

венац лепоте из руке Господње; јер ћеих десницом заклањати, и мишицом 

Својом заштитити. Узеће за свеоружје ревност Своју, и наоружаће се 

ревношћу за одбрану од непријатеља. Обући ће се у оклоп правде, и 

ставиће као шлем суд нелицемеран. Узеће светост за непобедиви штит; 

пооштриће изненадни гнев као мач. Бориће се са њиме свет против 

безумника; муњевито ће полетети добро уперене стреле, и као из добро 

натегнутог лука, из облака, полетеће на циљ, и падаће зрна грáда срџбом 

набијена. Беснеће на њих вода морска, реке ће их нагло потопити. 

Успротивиће се им се ветар силни, и као вихор развејаће их; и безакоње ће 

опустошити сву земљу и несрећа ће испревртати престоле моћних. Чујте, 

дакле, цареви, и уразумите се; поучите се судије далеких земаља; чујте ви 

који владате мноштвима, и који се гордите силом масе својих народа. Јер 

вам је од Господа дана власт и сила од Вишњега. 

 

На Литији, стихире самогласне. Глас 1: 

Апостолски си провео живот свој, Блажени, мученичком жртвом 

запечатио љубав Господњу, истргнут бивши из стада твога, и прогоном 

лажне браће гонитеља, обојио си крвљу архијерејску одежду твоју, 

поставши раван древним свештеномученицима. Стога те молимо, излиј с 

неба на нас благослов светих молитава твојих, оче, свагда поштовани. 

Глас 2: 

Како се украси, Петре, живот твој, светитељу, и како се благослови 

богоугодно живљење твоје! Јер у свему бивши Архијереј беспрекорни, 

службу своју крвљу мучеништва си запечатио, и љубљену ти Цркву, 

крвљу натопљену, веома си орадостио страдањем својим. Зато те молимо: 

спомињи њу нападану, но увек злоначалника побеђујућу. 
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Глас 3 

Све поруге и муке, свети оче Петре, сматрао си за немоћне вале 

братомржње, остајући непоколебив у исповедању Христа, допунио си 

недостатке страдања Његовог на телу своме. Зато нас удостој, 

свештеномучениче славни, славе коју Владика Благи дарује онима, што 

труд у винограду Христовом радо подносе. 

Глас 4: 

Сведок и мученик верни јавио си се у служби Речи, а исто и 

изливањем крви твоје, постао си равночастан древним мученицима. Јер си 

знао да страдања садашња нису достојна славе Божије која ће нам се 

јавити; ти без страха поднесе ругања гонитеља твојих, имајући пред очима 

својим крст Христов, и Његово славно тридневно Васкрсење. Стога, 

свештеномучениче, моли Господа, да и ми у Њему јеванђелски 

учествујемо савешћу кроз свакодневно мучеништво. 

 

Слава, глас 5: 

Измерен си праведно од Господа, Петре свети. По љубави према 

Њему, правилно си процењен, и од злата топљеног нашао се јеси 

драгоценији. Шта ће ме раздвојити, рече, од Љубљенога ми Господа? 

Жалост ил’ невоља, гоњења ил’ затвори? Разна мучења или смрт сама? 

Зато си јуначки пострадао, јерарше мудри, сматрајући боље да страдаш у 

дому Православља, него да служиш заблуди гонитеља - на вечну пропаст 

душе. Стога те знајући, псаламски, за стуб исповедања, смерно просимо 

твоје свете молитве пред Господом Човекољупцем. 

 

И сада, богородичан: 

Називамо те блаженом, Богородице Дјево и славимо те, граде верни, 

непоколебиви, стено необорива, снажна заступнице и уточиште душа 

наших. 

 

На Стиховње: стихире, глас 2: 

Подобен: Када Те с дрвета... 

Христа као камен нашавши, Петре свештени, поставио си темељ 

живота на вери Његовој, са свима светима, као мудри кућеградитељ; и 

себе си, оче, уградио у дом светли, где је устоличен сам Дух Свети. отуд 

си Његовим надахнућем постао велегласна труба Православља. 

Стих: Свештеници Твоји, Господе, обући ће се у правду, и Преподобни 

Твоји обрадоваће се. 

Вођа побожних Србаља јавио се јеси, преблажени оче Петре, 

обукавши се у светло одјејање јерархије и узевши жезал пастирства, 
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светитељу, привео си мноштва познању Христа и обогаћењу животом 

вечним, чијих се радости сада наслађујеш; спомени и нас који поштујемо 

радоснотворни свети спомен твој. 

Стих: Уста моја говориће премудрост, а језик Његов исказаће суд. 

Петре свети, ти си као Павле апостол крст Господњи узео на рамена 

своја, и на Њега си приковао мисли своје, и Њиме једино хвалио се јеси, те 

удео свога наслеђа добио јеси, када си од злобних много пострадао. Стога 

те молимо с топлом љубављу: научи нас да Господа Човекољупца крсно 

волимо. 

Слава, глас 4. Самогласно. 

Када и тебе Господ питаше: Петре, љубиш ли ме? Ти си, блажени, 

дао одговор својом саможртвом свеспаљеницом. Добро си напасао стадо 

народа твога богомудрим учењем и часним живљењем; њему си као вечно 

завештање очински оставио да ништа од љубави Божије није важније. 

Стога, свештеномучениче Христоносни, са неба даруј онима који те 

прослављају, вечногорећу љубав према Господу. 

И сада, богородичан: 

Погледај на молбе својих молитеља, о Пренепорочна и утоли све 

страхоте што устају на нас, и уклони нас од сваке невоље. Јер само у теби 

имамо поуздан и чврст ослонац, у теби стекосмо своју предводницу. Не 

дај да се постидимо, Владичице, када тебе призивамо; похитај на мољења 

оних који ти верно кличу: Радуј се, Владичице, потпоро свију, радости и 

заклоне и спасење душа наших. 

 

На благосиљању хлебова. Тропар, Глас 8:  

У слави Христовој сапричасниче, и апостолима санаследниче, 

свештеномучениче Петре, митрополите дабробосански, и архипастиру 

херцеговачки, ти ради вере праве за Христа мученички пострада. Живот 

вечни наслеђујеш са паством твојом. И сада светитељу, са 

новомученицима, моли Христа Бога: да спасе и род наш Православни. 
(двапут) 
Богородице Дјево... (једанпут)  

 

На Јутрењи 

 
На Бог Господ.., Тропар Светога, двапут: 

Слава, и сада, богородичан, Глас 8: 

Ти који си нас ради рођени од Дјеве, и распеће претрпео Благи, 

смрћу си смрт уништио, и васкрсење пројавио као Бог: не презри створење 
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руку твојих, јави човекољубље твоје, милостиви, прими родитељку твоју 

Богородицу која се моли за нас, и спаси, Спасе наш, народ обезнађени. 

 

Сједалан 1. глас 1: 

Подобен: Гроб Твој, Спасе. 

Победио си сјајно победом мученика, и зато се наслађујеш Дрветом 

живота, оче, не бојећи се друге смрти, свети. Стога се моли првомученику 

Христу, да благодат обилну подари народу твоме који је сада у опасности. 

Слава, и сада, богородичан: 

Родила си телом пребожанствено Слово, Који је, Пречиста, природу 

смртних обожио, и вечно спасење даровао свима који те славе као 

истинску Богородицу. Но, о Владичице, не престај молити се за оне који 

те песмама славе. 

 

Сједалан 2. глас 3: 

Подобен: Красоту девства Твојега. 

Беле си хаљине обукао, Петре, јер си истинито исповедање Господа 

твога поднео пред злом и лажном браћом; име је твоје зато у Књигу 

живота уписано, сходно љубави Господа твога, блажени; постао си стуб 

православних Срба, свагда се молећи за њих и народ твој. 

Слава, и сада, богородичан: 

Душу моју умртвљену страстима оживи, Свечиста, Дјево 

Пренепорочна, имајући мајчинску слободу пред Сином твојим. Јер ти си 

једина родила, изнад ума и разума, Слово савечно Оцу и Духу, Дарујућег 

свагда свему свету нетљени живот и велику милост. 

 

После Полијелеја, Сједалан 3, глас 4: 

Душу си своју положио за стадо твоје као пастир Христоугодни, 

славни Петре Сарајевски; и сада молиш се свагда Христу, да мир дарује 

стаду твоме. 

Слава, и сада, богородичан: 

Радуј се, огњени престоле Царев, и златна светиљко Божанске 

светлости, која осветљујеш душе и разуме хвалитеља твојих, 

свепрехвална. 

 

Прокимен, глас 4: Свештеници твоји, Господе, обући ће се у правду, и 

преподобни Твоји обрадоваће се. 

Стих: Појте Господу песму нову, похвалу Његову у Цркви преподобних. 

 

Затим: Све што дише нека хвали Господа. 
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Јеванђеље од Луке, зачало 67, глава 12, стих 32-41. 

 

После педесетог псалма, глас 2. 

Слава Оцу и Сину и Светоме Духу: 

Молитвама светога свештеномученика Петра, Милостиви, очисти 

безакоња моја. 

И сада и увек и у векове векова. Амин. 

Молитвама Богородице, Милостиви, очисти безакоња моја.  

 

Помилуј ме, Боже, по великој милости Твојој, и по мноштву доброта 

Твојих, очисти безакоња моја. 

 

После полијелеја, сједалан. Самогласан. Глас 6: 

Исповедио си, Петре, храбро, пред тиранима Христово Православље, 

и поднео си пљувања и мучења Христа ради, те тако живота венац добио 

јеси, зато као чедољубив Христу се молиш за нас. 

 

Канон Богородици и канон Свештеномученика на 8, 

(чији је акростих: “Петра Архипастира Сарајева певам Атанасије), Глас 4: 

 

Песма 1: 

Ирмос: Отворићу уста моја и напуниће се Духа и реч упутићу Царици 

Матери: и јавићу се празнујући весело, и певаћу достојно Њена чудеса. 

Утешитељу, молим те: пошљи светли зрак души мојој јадној, да 

похвалим добро Петра Светога, Архипастира Сарајевског 

многопострадалог последњих година. 

Као дете ти заволе Исуса, свеблажени, обогативши се побожно 

Православљем од родитеља твога свештеника; зато у дворима Господњим 

настани се као птица, Петре, где нађе одмор свој. 

Стечено знање додавши побожности, добро си служио Цркву 

Христову, и свима си стигао да по Богу угодиш, Петре, богомудри 

првојерарше. 

Богородичен: Побеђене беху празне речи ритора, Богоневесто Дево; јер 

никако не могаху схватити како се у утробу твоју настани 

Пребожанствени, поставши Човек ради човека. 

 

Песма 3: 

Ирмос: Твоје песмопојце, Богородице, Живи и Изобилни Изворе, 

сакупљене у сабору духовном оснажи, и у Твојој Божанској слави – венац 

славе удостој. 
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Жеља Божанских тајни, угаси жељу земаљских ствари у срцу твоме, 

Светитељу; зато си и изабрао, Петре, подвиг девствености Христа ради, 

Женика твога. 

Победивши побуне страсти, очистио си себе, Петре, као Богу 

посвећеног и као дом Христоначињен, зато се у теби настани Утешитељ, 

Цар свију. 

Поревновавши животу светих, и сам си свето поживео, мудро се 

старајући о молитви и умиљењу и о свакој другој врлини; зато се, Петре, 

са Христом сједини. 

Богородичен: Лењиво проводим живот свој, јер ми није у памети суд Твој, 

нити страшна одлука Божја, Свепречиста Богомати; стога ми даруј 

покајање и исправљање учињенога. 

 

Сједалан, Глас 5: 

Подобен: Савечнога Логоса. 

Саву Христославнога подражавајући, стадо твојих словесних оваца 

хранио јеси живоносним учењем, Петре свети; и јуначки веру 

исповедивши, мудри, пред непријатељима увенчан си славно од Господа 

Првомученика. 

Слава, и сада, богородичен подобан. 

Тебе Пристаниште и бедем и прибежиште, и наду и покров и 

заштиту топлу, нашавши верни - теби прибегавамо, вапијући усрдно и 

кличући верно: помилуј, Богородице, нас који се у тебе уздамо, и избави 

нас од многих грехова. 

 

Песма 4: 

Ирмос: Који седи у слави на Престолу Божанства дође, Исус 

Надбожанствени на облаку лаком; и моћном руком Својом спасе оне што 

кличу: Слава, Христе, моћи Твојој! 

Свето помазање примио јеси, Архијереју Блажени, приносећи на 

жртву Господа у Литургији - за живот света, украшен анђелским 

живљењем, и молећи се срдачним умилењем. 

Да избавиш народ свој од мрака заблуде - речима живоносним 

и својим животом поучавао си га, Петре свети; а верни, имајући те за узор, 

просвећиваху се, радо те слушајући. 

Пастиреначалниче Богомудри, Христос те показа добрим пастирем, 

видећи братољубље и душе твоје храброст, чиме си утврдио стадо твоје 

колебано временским невољама. 
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Богородичен: Тебе ширу од небеса и краситељку свега света, познајући, 

Дево Мати, величајући те радосно, ми те молимо: моли Господа да нас 

избави од огња пакленога. 

 

Песма 5: 

Ирмос: Све се задиви Божанственој слави Твојој: јер Ти си, Безбрачнице 

Дјево, у крилу имала Бога над свима, и родила Вечнога Сина; свима, што 

славе Тебе, спасење дарује. 

Постао си равнодостојан, свети, јерараха Саве и Василија; зато си 

народ свој љубљени довео до познања Божијег, служећи свима с љубављу, 

као верно обличје Христово. 

Мрзећи поделе љубио си јединство, свети; и њега остварујући с 

љубављу, све си у ред братства стављао Богоданом ти разумношћу, 

гледајући првосаздано у Едему природно јединство свега. 

Украсио си, свети Петре, храмове Божје у земљи својој, за слављење 

Господа; но нарочито, као цркве духовне показао јеси верна чеда твоја, 

својим учењем, првопастиру и мучениче душељубни. 

 

Богородичен: Ума мога колебљивост ти утврди, Свепречиста, твојим 

моћним молитвама, дајући ми вечно спомињање Исуса сладчајшег, који 

даје мир у души и порађа свако добро. 

 

Песма 6: 

Ирмос: Божанствени овај и свечасни, празнујући празник Богоматере, ви 

богомудри, ходите рукама запљескајмо, и од ње рођенога Бога славимо. 

Освећујући себе, светитељу, народ си твој освећивао Божанственим 

молитвама, и богоречима упућивао ка наслеђу живота вечнога, Петре, 

богомудри учитељу. 

Држећи се светоотачких правила, отац се истинити, Петре, показа у 

твојим епархијама Херцеговине и Босне, старајући се о сиротој браћи 

својој, и све чинећи Господа ради. 

Ходећи Христоводећим путем, постао си дивни проповедник мира 

Божијег спасоносног, који се свише чистима даје од мироподатеља Христа 

Господа. 

Богородичен: Земаљске бриге, Владичице, душу ми од Господа одвајају; 

зато Те молим: одагнај их од мене и дај ми у срцу Божанско умилење. 

 

Кондак, Глас 4:  

Обукавши архијерејску одежду, подражавао си великог Архијереја, 

узевши на раме крст мучеништва; зато си љубав своју потврдио, као 
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Истоименик твој апостол, страдавши; Цркви и народу твоме постао јеси 

трисјајни молитељ ка Господу. 

 

Икос: Златно ти правило беше исповедање Христа, које је раније 

Истоимени Ученик исповедио: Ти си Христос, Син Божји! - клицао јеси, и 

темељ вери твојој тиме поставио јеси. Зато, као достојан примивши жезал 

пастирства, на пашу и воду живу децу твоју водио јеси; а када време дође, 

многе муке поднео јеси од лажних хришћана братоубица; Архијерејство 

твоје крвљу упорфирио јеси, предстојећи сада престолу Свете Тројице, 

Цркви и народу твоме постао јеси трисјајни молитељ пред Господом. 

 

Песма 7: 

Ирмос: Не послужише твари, благочестиви, уместо Створитељу, но 

претњу огњем презревши храбро, с радошћу певаху: Препрослављени 

Господе и Боже отаца, Благословен јеси! 

Стуб свесветли био си стаду твоме одводећи га са земље на небо, 

убедивши га да ходи по закону Христовом, кога си прославио животом 

чистим, архипастире Захумља и Херцеговине. 

Оправдао си очекивања, свети, Цркве Христове Православне, идући 

стопама часних апостола и богоносних отаца јерараха; жезлом љубави 

утврдио јеси срца људи поколебаних. 

Дивним речима описују ревност твоју, светитељу, младићи 

богочежњиви које си спасао од пропадања, твојим старањем; и они 

проповедају, Петре, дела твоја и братољубље душе твоје. 

Богородичен: Ја сам непоправљив од окорелог греха, Пречиста Дјево, 

Богоневесто, али ти вапијем: спаси ме, Мати Творца мога, дајући ми 

покајање и сузе топле, да њима сперем зла дела своја.  

 

Песма 8: 

Ирмос: Младиће благочестиве у пећи Изданак Богородичин спасао је. 

Тада се показа праобразно, а сада на делу јави се, и васељену подиже да 

пева: Господа славите дела, и преузносите у све векове! 

Честита старост твоја, Петре блажени, украсивши се чашћу страдања 

за Христа, поставши тако светла икона Божија, од Кога увенчан светло 

био јеси, и санаследник постаде вечни божанских свештеномученика. 

Приневши себе на жртву, као свештени принос и разумно свеплодије 

Богу, Петре, држећи се истините вере Православне, исповедио си њу пред 

гонитељима, као јагње Господње незлобиво; зато сада почиваш са 

Јагњетом Вечним. 
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Нечисте руке безбожних, отеше те из стада као библијског великог 

жртвеног јагњета, блажени; мислећи зли несрећници да тако “службу 

приносе Богу”, који крв твоју проливену прими, као жртву миомирну. 

Богородичан: Када, Мати, Син твој опет дође, да суди праведно васцелој 

земљи, не заборави тада мене грешнога, него моли Њега да ми дарује 

опроштај многих грехова, које учиних и чиним, грешни, не држећи на уму 

суд последњи. 

 

Песма 9: 

Ирмос: Свак на земљи рођени да ликује, Духом осветљаван, да празнује 

Бестелесних умова природа, штујући свештену Светковину Богоматере, и 

да кличе: Радуј се, свеблажена, Богородице Чиста, Вечна Дјево! 

Анђео Божји показао се јеси у Херцеговини, Босни и Сарајеву, док 

си још у телу своме живео, Петре сведивни мучениче! И сада с висине 

старајући се о стаду твоме и деци твојој, Христу предстојећи моли се, да 

нас спасе крстом и Васкрсењем. 

Предстој заувек као поборник и посредник за отаджбину твоју, 

Петре свештени и Христољубљени; даруј нам мир молитвама твојим, да 

заповести Божије држећи верно, Царство Небеско наследимо, и Христа 

Богочовека угледамо. 

Као зрео плод с њиве Господње, сабран си у Христову житницу, 

многим мукама и страдањем, Петре преблажени; имајући сада радост 

вечну, спомињи нас децу твоју, изливајући нам благодат, оче чедољубиви. 

Богородичен: Царице Небеска, Пречиста, народ српски православни 

благослови, и опроштај грехова моли од Господа, милостива; за 

самолитвеника имајући Петра свештеномученика, херцеговачког и 

дабробосанског, чији спомен данас славимо. 

 

Ексапостилар, Глас 2: 

Подобен: Са ученицима пођимо... 

Стена тврда вере и исповедања, јавио се јеси, Петре свеславни, 

предстојатељу Сарајева, славо и похвало мученика, светило епископа 

светих; у последње дане ове, ти си много пострадао од лажне браће; зато 

руке своје пружај ка Господу за васцели српски род. 

 

На Хвалите стихире на 4, Глас 1: 

Подобен: Небеских чинова... 

Цркво Христова, радосно празнуј, јер имаш Петра у лику светих, 

пастира Срба православних, и заједничара мученика, топлог молитеља 

пред Богом за стадо своје које љубљаше. 
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Сиромашне си волео ради Господа, и сирочади био си старатељ; 

храмове дивне дизао и свештао јеси Владици Човекољупцу; душе пак 

верних свељубљено Православљу приводио јеси. 

Православља очувао јеси Божанске и свете догмате, и њих си, Петре 

свештени, пред гонитељима сведочио, поставши тако сведок и мученик, и 

Царство Христово наследивши, проливеном крвљу својом. 

првомученика Стефана, оче, добро си подражавао, ближњега си љубио - 

слику Христову; али си од злобраће, обучених у вучју кожу лажне 

побожности, многе муке и смрт за Христа поднео, Петре, похвало 

Херцеговска и Босанска. 

Слава Оцу и Сину и Светоме Духу. Глас 8: 

Неимарском мудрошћу Духа, дом душе своје изградио јеси, 

испунивши се сав благодаћу Божјом, Петре, достојни славе и хвале; и 

ходивши путем древних светих, добровољно си понео крст мучеништва, 

саобразан поставши посеченима за љубав Јагњета закланога, Чијега 

светлога лица виђења удостој и нас, молитвама твојим, као отац 

чедољубив и Христу одан. 

И сада и увек и у векове векова. Амин. 

Владичице, прими молитве слугу твојих, и избави нас од сваке 

невоље и жалости. 

 

Велико Славословље: Тропар, и отпуст. 

 

На Литургији, 
 

Блажена од канона 3. и 6. песма. 

Прокимен апостола, глас 4: Свештеници Твоји, Господе, обући ће се у 

правду, и преподобни Твоји обрадоваће се. 

Стих: Блажен је човек, који се боји Господа; у заповестима Његовим ће 

хтети веома (Пс. 111,1) 

Апостол, Јеврејима, зачало 311. 

 

Алилуја, глас 4: Прававедник ће као финик процветати и као кедар на 

Ливану умножиће се. 

Стих: Посађен у дому Господњем у дворовима Бога нашег процветаће. 

Јеванђеље по Јовану, зачало 35. 

Причастен: У вечној ће успомени бити праведник. 
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Овога месеца септембра 4. дан 
 

Служба светог свештеномученика Вавиле, епископа 

Велике Антиохије; 

и светог пророка и боговидца Мојсеја 
 

На Господи воззвах..стихире на 6, глас 6.  

Подобан: Все отложше.. 

 

Крвљу си обагрио твоју свештеничку одежду и као светитељ ушао си 

у светињу над светињама, Вавило славни, и јасно се заувек наслађујеш  

обожењем и блисташ красотом мучеништва; доспео си у друштво 

најчистијих ангела,  зато те славимо и са љубављу празнујем твој свети 

празник, достојно блажени оче. 

Вавило свемудри жељезом си био окован и сав у часним ранама и 

тако си као оклопом одевен ишао преподобни без спотицања, стазом која 

води ка небеском граду. У тај си ушао као истински победник и 

непобедиви мученик и свети свештенослужитељ, па са ангелима певаш 

божански и чисто: Света, Света, и Света Тројице јединосушна. 

Био си јерарше предводник разумнога стада и палицом знања си га 

на свежини вере васпитао, и од звериња си га спасао, а твога пастира и 

Бога си са небеске висине обрадовао, и Њега си блажени пред 

безбожницима проповедао, и радостан као незлобиво јагње заклан си био 

са незлобивом децом, и примљен си са њима као жртва миомирна  и 

савршена Вавило свечудни. 

Ине стихире пророка Мојсеја, глас 4. 

Подобан: Званиј свише.. 

Кроз неизрециву доброту и преко славних чудеса, научен си 

Божијим тајнама Мојсеје боговидче свехвални, и њих си преко сенки и 

облика у стварност претворио, зато сијаш божанским сјајем од Узрочника 

сваког почетка. Преко ствари нама приказаних, уводиш нас ка духовним и 

идејним стварима. Зато си стекао блажени, по обећању, обожење од Бога, 

а од фараона си благодаћу сачуван, па моли за све који те славе.  

Врлинама си се уздигао а виђењима си био близу Бога свих, био си 

посред вихора и мрака и унутар облака и сав се прославио,  и тамо си 

таблице Божијега Закона примио, и као ангел јарко блисташ благодаћу 

духовним очима као и телесним. Ти откриваш слепоћу неверја, а вернима 

јављаш откривења и речи им Божије предајеш, зато моли да се спасемо. 
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Као пријатељ Божији у благодатној, огњеној и божанској љубави, 

био си сабеседник његов. Гледао си свога Творца лицем ка лицу Мојсеје 

трипутблажени, и видео јасно само задњи одсјај његов кроз покривало, да 

би навикао на телесно богојављање Бога-Речи које се имало збити теби. 

Зато је и стуб чудно ишао пред богомудрим народом, пред којим си и ти 

ишао да би се спасли који те са вером хвале. 

 

Слава, свештеномученика, глас 6. Самогласан: 

 Твоји свети подвизи су као узлазни степеник Цркви, 

свештеномучениче Вавило, њу сачувај непоколебиву и ненападану од 

моћних вукова, јер проповеда доброчинства твоја, а уз тебе прославља и 

децу која су са тобом блажени жртвована за Христа. 

 

И сада, богородичан или крстобогородичан 

Подобан: Тридневен.. 

 Пречиста је нарицала: Веома се чудим мислећи на твоје бесемено 

зачеће и безболно рађање, па зашто си хтео да умреш као злочинац Сине? 

 

На стиховњим стихире из Октоиха. 

Слава, свештеномученика, глас 6. 

 Стојао си у мучитељевој судници и подвизавао се за правоверје, па 

си узвикнуо: ево ја и деца коју ми даде Бог. Са њима си овенчан на 

небесима свештеномучениче Вавило, зато моли непрестано да се душе 

наше избаве од непријатељских мрежа. 

 

И сада, богородичан или крстобогородичан 

Подобан: Тридневен.. 

 Као што је Симеон прорекао, душа јој је рањавана, док је чиста Дјева 

и Мати гледала, како тебе, Спаситељу, безакони народ без правде на дрво 

прикива. 

 

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 Вавило, моли Христа Бога да спасе душе 

наше. 

 

И пророка Мојсеја, глас 2. 
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Пророка твога Мојсеја успомену Господе славимо, па те зато 

молимо, спаси душе наше. 

 

Или овај, глас исти: 

 На висину врлина си пророче Мојсеје узишао, и зато се удостојио 

видети славу Божију, таблице благодатног закона си примио, и записану 

благодат си у себи носио, и био си часна похвала пророка, и велика тајна 

побожности.  

 

 

На јутрењу  
 
Канон Октоиха један и светима два. 

Канон свештеномученику Вавили. Дело монаха Јована. Глас 6. 

 

     Песма 1. 

Ирмос: Јако по суху пешешествова Израиљ..  

Као по сувом пешачио је Израиљ по бездану стопама и видео свога 

прогонитеља фараона како се утапа и песму победничку Богу певаше 

и кликташе.  

 

 Својом крвљу си као Мојсеј Црвено Море без валова прошао 

блажени Вавило, и Богу си песму победе певао: појмо Господу јер се 

прославио. 

 Ти си све жеље на земљи занемарио, и Божијој вољи си се повинуо, 

живео си тако блажени Вавило, да би Христову лепоту видео. 

 Са три детета си умро Вавило блажени радујући се, као сведок 

пребожествене Тројице, и увек јој приводиш душе које су је жељне. 

Богородичан: Када си примила свога Створитеља Пречиста, који је сам 

желео да се из твоје бесемене утробе надразумно оваплоти, показала си се 

заиста целе творевине Владарка.  

 

Ини канон пророка. Његов акростих је: Нека се похвали речима први 

пророк Мојсеј. У богородичиним је акростих: Климентово. Глас 4. 

      

     Песма 1. 

Ирмос: Морја чермнују пучину..  

Крсним знаком Мојсејевим рукама, прешао је у давнини пучину 

Црвеног Мора   пешке и неовлажених ногу Израиљ, и Амаликову 

силу је на исти начин у пустињи победио.  
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 Нека буде пророк Мојсеј први похваљен, јер је први био пред Богом, 

и говорио са њим лицем ка лицу, не као загонетку, него га је видео у 

телесном облику. 

 Дао те је Бог твоме оцу када се помолио Мојсеје боговидче, као од 

Бога за вођу народа и избавитеља твога рода Израиљскога, а обећаним 

помазањем најавио је твоје рођење. 

Нађен си по Божијој одлуки саривен у ковчегу као ризница мудрости 

и плодних врлина, боговидче Мојсеје, а васпитали су те царица и 

божански промисао. 

Богородичан: Уплашио се Мојсеј када је први преславни призор видео: 

купину и пламен помешане чудно, као предсказање непропадивог рођења 

Бога из Дјеве Матере, којег је после минулог времена и телесно видео. 

 

     Песма 3. 

Ирмос: Нест свјат јакоже ти..  

Нема светог као што си ти Господе, Боже мој, подигни снагу твојих 

верних Благи и утврди нас на камену исповедања тебе.  

 

 Нема светога као што си ти Господе Боже мој, јер си узвисио снагу 

твога Вавиле верног, и овенчао си га венцем исповедања твог. 

 Твој крст Господе је снага мученицима, њиме су се деца са 

блаженим Вавилом утврдила, и њиме су дрскост безбожне обмане 

победила. 

 На крају је ђаволу понестало снаге Христе, па је моћник од 

незлобиве деце и божанског Вавиле побеђен, исмејан и од њих изруган. 

Богородичан: Чудо твога божанског порода Чиста, превазилази сваки 

природни закон, јер си Бога надприродно у утроби зачела и родила и 

Увекдјева остала. 

 

     Ини. 

Ирмос: Лук силних изнеможе..  

Лук насилника је изнемогао а немоћни су се опасали силом, и зато се 

утврдило у Господу срце моје.  

  

Био си сасвим пун неизрецивога знања боговидче, јер те је Дух 

Свети преко ангела старим знањем јасно научио. 

 Ти си преславни светле зраке божанства носио, и Божијим знацима 

си Египат задивио, јер си премудри природне елементе мењао. 
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 Твоја доброта се дивно блиста од божанских зрака, и твој живот 

блажени се светли, и све незасито привлачи ка божанској лепоти. 

Богородичан: На страшан начин си доведен премудри ка страшном 

призору, али те је задржао глас Господа из Дјеве рођенога у телу. 

 

Кондак пророка, глас 2. 

 Сабор пророка са Мојсејем и Ароном, са радошћу се данас весели, 

јер се на нама испуњава крај њиховог пророштва: данас нам сија крст 

којим смо спасени. Њиним молитвама Христе Боже помилуј нас. 

 

Сједален свештеномученику Вавили, глас 3. 

Подобан: Божественија вјери.. 

Када си исповедање вере излио, жар неверничке обмане си угасио, 

идолску безбожност си изобличио, и Божија жртва си постао. Чудесима 

орошаваш све крајеве света оче преподобни, зато моли Христа Бога да 

нам дарује велику милост. 

 

Ини сједален пророку Мојсеју, глас 4. 

Слава,  

 Ми верни хвалимо тебе, као првога од свих пророка, који си познао 

Увепостојећега, јер си први Бога видео, колико је то могуће за човека. 

 

И сада, богородичан: 

 Пружи своје руке Пречиста Дјевомати и закрили све који се у тебе 

надају, и који овако кличу твоме Сину: подари Христе свима твоју милост. 

 

Крстобогородичан: 

 Када је Пречиста видела на дрво крста свога Сина подигнутога, душа 

јој се кидала, па је у жалости јецала: Тешко мени! И зашто си зашао 

светлости моја надвремена? 

 

Песма 4. 

Ирмос: Христос моја сила, Бог и Господ..  

Христос је моја сила, Бог и Господ, тако часна Црква божански 

певајући кличе, чисто учећи и Господа празнујући.  

 

 Христос је моја сила, Бог и Господ, то си на суду узвикнуо од 

претњи мучитељевих неустрашен, свештеномучениче Вавило, у Господу 

радујући се. 
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 Жртву непорочну, страшну и бескрвну си Господу приносио, па си и 

самога себе свештеномучениче Вавило, на заклање и у крви чисто принео. 

 Јунаштво младе деце си преподобни као мудар  учитељ деце 

васпитао, па си их духовним млеком свештеномучениче Вавило у 

савршенство упутио. 

Богородичан: Заиста су непознате и недостижне свима, и на земљи и на 

небесима, Богородице Увекдјево тајне твога божанскога порода. 

 

     Ини. 

Ирмос: Вознесена тја видјевши церков на крестје..  

Када те је видела црква на крсту подигнутог, и где сунце стаде у току 

своме, тада ти је достојно кликтала: слава сили твојој Господе.  

 

 Божанским промислом је постало јасно муцање твога језика и гласа 

боговидче, и постао си говорник божанских тајни, а ранама си погодио 

Египат. 

 Колико је преславно твоје звање о, Боговидче! Колико су страшна 

твоја дела и чуда! Јер ти се лично Бог јавио и славом те узвисио, и као 

избавитеља Израиљу те послао. 

 Све што си чинио славни, била је истинита слика будућега, јер си 

сваког прворођенога у Египту погубио, као што је и Христос моћ демона 

умртвио. 

Богородичан: „Не прилази овамо“ чуо је Мојсеј Божији глас који је из 

пламена купине узвикнуо. Тиме је свето место у лепоти предозначио, као 

рођење телом Христа из Пречисте. 

 

     Песма 5. 

Ирмос: Божијим светом твојим блаже..  

Твојом божанском светлошћу озари нам душе Благи, јер од јутра ти се 

са љубављу молимо, да те познамо Речи Божија као истинскога Бога 

који из мрака греховног нас призива. 

 

 Свештеномученик Вавила је заиста твоју божанску благодат Исусе 

са висине примио, па је кроз смрт неправедну са собом и малу децу ка 

љубави твојој привео. 

 Обасјан твојом божанском науком свештеномученик Вавила се 

заблистао, па је све Господе поучавао, да познају тебе као јединога Бога и 

истинитог Господа, који све  да изађу из мрака лажи напоље позива. 
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  Божанским избором твојим означен је свештеномученик Вавила, да 

твоје словесно стадо напаса, и теби принесе крв своју Речи Божија, и да 

све мудро предводи по стази спасења. 

Богородичан: Спаси све, блага Владичице целог света, који из душе 

исповедају тебе као Богородицу, јер тебе имамо као непобедиву 

заступницу и истиниту Богородитељку. 

 

     Ини. 

Ирмос: Ти Господи мој свјет в мир пришел јеси..  

Ти си, Господе мој, као светлост у свет дошао, ти си света светлости из 

мрачног незнања обратио све који ти са вером певају.  

 

 Твојим жезлом, о, боговидче, ударио си по Црвеном Мору и 

величанствено га разделио, да би тиме божанску силу крста показао. 

 О превелике смелости и љубави! О чисте и једноставне ли душе! 

Боговидац рече ка Богу: познао си ме мимо свих и разумно се мени јавио. 

 Сакривен иза камена о Боговидче, ниси видео Бога са лица, јер се 

притајио, али си га са леђа као оваплоћену Реч препознао. 

Богородичан: Када си о, боговидче у мркли мрак ушао, сазнао си оно 

неизрециво: да ће се Бог и Спаситељ из Дјеве родити телом. 

  

     Песма 6. 

Ирмос: Житејскоје море..  

Море живота, узбуркано буром искушења, гледајући, тихом 

пристаништу твоме притекох; вапијем ти: изведи из пропадљивости 

живот мој, Многомилостиви.  

 

 Вавила преславни страдалник је гледао животно море обмане 

валовима узбуркано, па је кликтао: избави из пропасти живот мој 

Многомилостиви Господе. 

 Подобно Христу то си за паству душу сбвоју предао, о славни 

мучениче и страдалниче блажени Вавило, и бедеме обмане си разорио. 

 Својим страдањем је Вавила незаборавни страдалник устрашену 

децу силно охрабрио, и ка животу небеском их је преславни са земље 

превео. 

Богородичан: Пречиста Владичице, ти си родила земнима кормилара 

Господа, зато укроти ужасну смутњу мојих страсти и дивљање, и подари 

моме срцу тишину. 
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     Ини. 

Ирмос: Пожру ти со гласом..  

Са гласом похвале приноси ти жртву црква Господе, и пева ти, од 

демонске крви очишћена, крвљу изливеном  из ребара твојих, по 

твојој  милости.  

 

 Силну војску Божију је Израиљ стекао, па је седам злих народа 

Халдејских погубио, и твом народу њихову земљу у наслеђе подарио. 

 Као велики Божији угодник, ти си Мојсеје неизрециво у мрак 

божанства ушао, где беше Бог који те је позвао, и таблице закона његовим 

прстом написане си примио.  

 Стао је Бог да чује глас свога боговидца Мојсеја, и самог је себе 

њему открио, и у слави му своју страшну тајанственост показао. 

Богородичан: По заповести божанској, тебе је Богородице славни Мојсеј 

предописао: као ковчег, зрацима Духа одасвуд као златом покривен, и 

славом Божијом. 

 

Кондак свештеномученика Вавиле, глас 8. 

Подобан: Јако начатки.. 

 Као проповедника побожности и утврђење мученика, слави те црква 

Вавило славни данас освећена. А ти пошто имаш смелост код Господа, 

моли се Христу, да сачува све, који у савршеном миру величају твоје име, 

многострадални. 

 

Икос: 

 Мислећи о сујетном свету од света си се удаљио, и страдања 

Христова си следио, а телесне страсти умртвио. Свој крст си узео и за 

твојим Створитељем пошао, па си и сада са њиме, зато се моли за све који 

те истински славе, о мучениче многострадални. 

      

Песма 7. 

Ирмос: Росодатељну убо пешч содјела ангел..  

Росоподатељном учини ангел пећ преподобним дечацима, а Халдејце 

опали наредба Божија и мучитеља научи да поји: Благословен си 

Боже отаца наших. 

 

 Данас небески чинови гледају децу, као победнике над обманом и 

славнога Вавилу, па сви кличу Христу радосно: благословен си Господе, 

Боже отаца наших.  
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 Светла благодат Владике обасјава сакупљене верне, а овенчани и 

славни Вавила наређује, да се свако са њиме радује и кличе: благословен 

си Господе, Боже отаца наших. 

 Мучитељева намера беше помућена, јер остаде без помоћи од 

непостојећих богова, а славни Вавила наређује, да се Пресветој Тројици 

кличе: благословен си Боже отаца наших.  

Богородичан: Због тебе Мати и Дјево, засијала је светлост и обасјала 

васељену, јер си родила Створитеља свих и Бога; њега моли Пречиста, да 

низпошаље велику милост нама вернима. 

 

     Ини. 

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.  

 

 Као божански писац, ти си мудри у неизрецивим боговиђењима био, 

и сав изглед скиније ти си речима објаснио, те протомајстору Веселеилу 

предао на прављење, боговидче Мојсеје. 

 Када се Кореј дрзнуо да са тобом свештенослужи, жив је у ад 

оборен, јер Бог је све то својим избором теби часни Мојсеје одредио: да 

чуваш и царство и свештенство заједно. 

 Као војводи Јудејског народа давно Мојсеје, и као божански чувар 

твога тела, показао ти се Михајло војвода војске небеске; он је посрамио 

војводу злих демона који се противио. 

Богородичан: Арон те је Богородице свима као процвали божански жезал 

показао, и као разрешење грехова, јер си очишћење нама земнима постала, 

а роптачима на Бога страшна претња.  

   

     Песма 8. 

Ирмос: Из пламене преподобним росу источил јеси..  

Из пламена си росу преподобним источио и жртву праведнога водом  

запалио, и све чиниш Христе само ако хоћеш и тебе преузносимо у све 

векове.  

 

 Деца у пламену храбро певају Бога Оца створитеља и јединосушног 

Сина и Божијег Духа: нека благосиља Господа сва твар и велича га у све 

векове. 
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  Данас је братијо спомен свештеномученика Вавиле, који са децом у 

пламену храбро пева: нека благосиља Господа сва твар и велича га у све 

векове. 

 Мала деца ученици јереја и мученика Вавиле, са старцем су 

овенчани, јер их он храбри у пећи да певају песму младића: нека 

благосиља Господа сва твар и велича га у све векове. 

Богородичан: Бога си телом родила, који својим рукама држи све, и у 

наручју си њега Дјево носила. Њему певамо као Господу сва дела, и 

величамо га у све векове. 

  

     Ини. 

Ирмос: Руцје распростер Данил..  

Данило је руке своје раширио и у рову чељусти лавова затворио, силу 

огња је угасио, а врлином се опасао и са побожном и умилном децом 

певао: благословите сва дела господња Господа.  

 

 Ти си био истинити угодник Божији, и као кротак слушао си га и 

делао. Зато те је Господ мимо свих пророка Мојсеје објавио, па се у тебе  

уселио и научио те да певаш верно: благословите сва дела господња 

Господа. 

 Ти си се Мојсеје  боговидче показао као зналац Божијих тајни и 

служитељ, и као цар Израиљев, и Христа да ће доћи у телу си проповедао, 

оличио си у себи његов страшни и божански долазак, и препознат си као 

његов лик и као верни пророк. 

 Пророчким  речима и давањем закона, верни народ си упутио, а 

знацима и чудесима их водио, и чудесима показаним од Бога си се 

боговидче Мојсеје као вођа показао, зато  си се са великом славом међу  

твоје оце убројао. 

Богородичан: Нико пре тебе није то чуо боговидче и славни Мојсеје, 

угодниче Христов, јер си сав план о Дјеви прорекао, и од ње божанско 

рођење си предсказао, када си у пламену купине лик Невидивог угледао. 

 

     Песма 9. 

Ирмос: Бога человјеком невозможно..  

Људима је немогуће Бога видети јер на њега не смеју ни ангелски 

чинови гледати, а тобом се Свечиста јави људима Реч оваплоћена, 

њега величамо а тебе називамо блаженом. 
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Бог је људима пут показао, крстом уздигнутим ка висини небеској и 

ка Богу, њиме ми земни смрт побеђујемо, и мала деца са славним Вавилом 

се ње не боје, па их зато прослављамо. 

 Ти си Христе светлост чиста, зато очисти маглу страсти са моје 

душе, ради молитава Владико твојих страдалника: Вавиле и деце, чији 

спомен сада прослављамо и побожно славимо. 

 Притецимо славној цркви страдалника, и захватимо лекове против 

страсти, јер у њу дођоше хорови ангела, и све душе праведника, и 

Владичица са славним Вавилом, оздрављење дарујући. 

Богородичан: Сина ванвремено од Оца заблисталог, у твојој утроби си 

неизрециво зачела, и родила га Богомати чиста и Дјево Пресвета, зато 

моли за слуге твоје јединога Човекољубца Бога да спасе народ наш. 

 

     Ини. 

Ирмос: Камен нерукосечниј од несекомија гори..  

Христос, као угаони камен несечен руком, од тебе се Дјево, као од 

несечене горе одсекао, да сакупи раздвојене природе, зато се веселимо 

и тебе Богородице величамо. 

 Био си боговидче очевидац Господа и по смрти, и не у мрачним 

загонеткама као раније иза камена, него си видео Христа у човечијем телу 

божанством заблисталога. 

 Гора Тавор се изобилно и више прославила од Синаја, где су Мојсеј 

и Тезвићанин из мртвих, са апостолима од стране живих, гледали Христа 

преображенога као истинитог Бога. 

 Спаси ме од беда твојом милостивом молитвом и слободом молења, 

као што си и Израиља Мојсеје боговидче, и од зала и болести и сваке 

повреде, избави сву пуноћу Хришћана који ти поје. 

Богородичан: Тебе као златну посуду и таблицу и божанску трапезу 

Дјево, прво је Мојсеј описао, и Бога да ће се из тебе родити јасно је 

најавио, којег смо видели у телу, па верно завршавамо песму твоју. 

 

Светилен: 

Подобан: Небо звјездами.. 

 Био си Вавило уједно и Божија жртва и свештеник, жртвујући њему 

жртве бескрвне, а својом крвљу си себе жртвовао, са савршеном децом, и 

уз њих и тебе хвалимо. 

 

Слава и сада, богородичан: 

 Све који се твоме лику Дјево не клањају, па ни Сина твога и Бога са 

чистом вером не поштују, обори их као безбожнике и предај их геени. 
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На Литургији  

 

Прокимен, глас 4. Светима који су на земљи његовој, чудесно је учинио 

Господ сву вољу своју у њима. (Пс.15,3) 

Стих: Свагда провиђах Господа предамном, јер је са десне стране мени да 

не посрнем. (Пс.15,8) 

  

Апостол, Јеврејима, зачало 330. 

Алилуја, глас 4: Завапише праведници и Господ их услиша од свих 

невоља њихових избавиће их. (Пс.33,18) 

Стих: Многе су невоље праведних, и од свих њих избавиће их Господ. 

(Пс.33,20) 

Еванђеље по Луки, зачало 67. 

Причастен: Радујте се праведни у Господу, праведнима приличи похвала. 

(Пс.32,1)  
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Месеца септембра 5. дан 
 

Спомен светог пророка Захарије, оца часног Јована 

Претече. 
 

 
На Господи воззвах.. стихире на 6, глас 4. 

Подобан: Дал јеси знаменије.. 

Имао си на себи помазање и свету одежду, увек слављени Захарије, и 

као ангел си Богу послужио, а поруку од Духа Божанскога си јасно 

примио, зато те славимо и твој свети празник данас празнујемо, а 

Спаситеља прослављамо. 

Захаријо Богом надахнути, ти си видео Детенце рођенога од Младе 

Дјеве, са Оцем беспочетнога, и за своје дете си унапред прорекао, да ће 

бити истинити пророк, који ће њему стазе припремити. Са њиме и тебе 

славимо, и твој часни празник свештено празнујемо, богоносни и Богом 

пребогати. 

Био си храм живи и духовни Божанскога Духа, и посред храма си 

Богу служио чистим срцем славни , али си неправедно заклан и мученички 

скончао твој по Богу живот достојни похвале, зато си и ушао у храм 

небески са својом крвљу, и молиш очишћење душама нашим.  

 

Слава, глас 8. Самогласан. Дело монаха Јована. 

Истински си био одевен у одежду законитог свештенства, и по чину 

Ароновом си преблажени служио, и стојећи у храму ти си лик ангела 

видео, зато твоје престављење Захаријо сви како доликује славимо и 

песмама те хвалимо, јер си у старости славнога Јована изникао, па моли и 

за нас милостивога Бога, да спасени будемо. 

 

И сада, богородичан или крстобогородичан. 

Подобан: О преславнаго чудесе.. 

 Какво је ово виђење које видим мојим очима, о Владико, који држиш 

целу творевину? На дрво (крста) си подигнут и умиреш, а ти живот свима 

дарујеш! Богородица је плакала и ово говорила када је угледала на крсту  

распетога из ње неизрециво заблисталога Бога и Човека. 

 

На стиховње из Октоиха. 

Слава, глас 2. Дело Анатолијево. 
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 Одевен у свештеничку одежду и као чист јереј, ушао си у светињу 

над светињама и непорочно си Богу служио као што је Арон одредио, и 

као Мојсеј који је водио поколења Израиљева, са звонцем у чистом 

знамењу, али си био убијен, и крв твоја праведна постала нам је 

спасоносно исцелење, и као миро миомирно чуло нам отвара за ход у 

живот вечни, Захаријо треблажени, родитељу Крститеља Јована и супруже 

Јелисавете, моли се усрдно за душе наше. 

 

И сада, богородичан или крстобогородичан. 

Подобан: Јегда от древа.. 

 Када је Нескверна као јагње видела свога јагањца на заклање као 

Човека својевољно вођенога, јецала је и говорила: хиташ да ме лишиш 

чеда Христе која сам те родила. Што то чиниш Избавитељу свију? Ипак 

певам и славим твоју над разумну и изнад речи доброту Човекољубче. 

 

Тропар, глас 4. 

 Обучен у свештеничке одежде премудри, по закону Божијем жртве 

паљенице си благоугодно приносио, пророче Захаријо, и био си светило и 

сведок тајни. Знамење благодати у теби си свемудри носио, и мачем си 

убијен био у храму Божијем, зато се Христов пророче са Претечом моли, 

да се спасу душе наше. 

 

На јутрењу 
 
Оба канона из Откоиха без мученичних и светога на 6. Дело 

Теофаново. Глас 8. 
      

Песма 1. 

Ирмос: Воду прошед јако сушу..  

Када је прешао воду као копно и од египатскога зла побегао, 

Израиљац кликташе: Избавитељу и Богу нашему појмо.  

 

 Молим благодат Духа, да ми твојим посредовањем помогне да 

похвалим Пророче спомен твој, да бих кликтао: певајмо Богу нашем 

избавитељу. 

  Твој се живот нађе непорочан, украшен одеждом свештенства и 

блистањем светлог пророштва, богоречити и балежени светитељу. 

 Венцем закона си главу украсио Захаријо, и показао се као светитељ, 

кличући: певајмо Богу нашем избавитељу. 



DAN 5. 
 

88 

 

Богородичан: Плаштом и одеждом одевен као и Арон, примио си као 

девојчицу ону, која је из корена Јесејевог изникла, и која је Избавитеља у 

утробу примила. 

 

Песма 3.  

Ирмос: Ти јеси утвержденије... 

Ти си тврђава свима који ти притичу, Господе, ти си нам светло у 

тами и теби пева дух мој. 

 Када си као архијереј кадиону жртву приносио, тада си предсказање 

о Претечи примио. 

Светим миром си помазан као и Арон за свештеника, зато си се 

удостојио виђења ангела. 

 Захарија је родио Јована, да као јутро наговести целом свету тебе 

Спасе као духовно Сунце. 

Богородичан: Управљај животом мојим свечиста Богородитељко и 

обасјај га, као што си и Захаријин дом обрадовала. 

 

Сједален, глас 8. 

Подобан: Повељеноје.. 

 Служио си Богу по Закону као свештеник, и пророковао си о Христу 

оваплоћеноме из Дјеве од Духа Светога Захаријо, и показао си се свету 

као светли стуб правде на висини на истоку, који цео свет обасјаваш, и 

рекао си за свог сина Јоавана да ће на пут мира  ноге наше да управља и 

наш род да спасава. (два пута) 

 

Слава, и сада, богородичан: 

 Ти си неизменивог Бога родила, зато моје срце склоно промени на 

грех и леност због напада лажљивога, утврди блага твојим материнским 

молитвама, да бих и ја благодарно славио тебе Богородитељко Маријо, а 

ти помилуј стадо твоје, које си стекла Свенепорочна. 

 

Крстобогородичан: 

 Крстом Сина твога и Бога Дјево смо увек чувани, па нападе и злобе 

демона побеђујемо, а теби као господарици и истинитој Богородици 

певамо, и са љубављу те као што си прорекла славимо, зато твојим 

молитвама Чиста подари нам опроштај сагрешења. 
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     Песма 4. 

Ирмос: Услишах Господи смотренија..  

Чуо сам Господе тајну твога промисла, схватио сам дела твоја и 

прославио твоје Божанство.  

 

 Твој пророк Владико је теби верно служио по пропису закона, и 

удостојио се благодати да твоју истину сагледа. 

 Од Светлости си светлост преблажени примио, њиме је мрак обасјан, 

јер се теби сада уз закон и још и благодат додала. 

 Божански Гаврило који стоји пред Богом, благовестио је теби 

блажени Претечу, као глас Бога-Речи. 

Богородичан: Творац целог света нашао је тебе Дјево као станиште 

чисто, и у тебе се уселио, а Јелисавету је од неплодства разрешио. 

 

     Песма 5. 

Ирмос: Утрењујушче вопијем ти Господи..  

Поранивши кличемо теби Господе, спаси нас, јер си ти Бог наш и 

осим тебе за другог не знамо. 

 

 Видар је положен на твоју главу о, пророче, као знак да имаш 

истинито божије свештенство. 

 Због порода твога архијереје радује се творевина, јер ти си процвао 

проповедника покајања. 

 Ти си свој живот провео у чистоти, и са Јелисаветом си вршио све 

господње  заповести. 

Богородичан: О, богоречити, твој језик је спреман за певање био, јер си 

Неискусобрачну као носећу видео. 

 

     Песма 6. 

Ирмос: Ризу мње подажд свјетлу одјејајсја..  

Ти који се облачиш светлошћу као одећом, подари ми светлу одећу, 

многомилостиви Христе Боже наш. 

 

 Служио је сенки Закона, али се показао и као проповедник, јер се 

удостојио видети твоје оваплоћење Спаситељу наш. 

 Речима суда украшен си био, када си вест примио, да  увекпостојећи 

(Бог) Реч тело да носи, свети Захаријо. 

 Ти си се као јереј достојан славе показао, јер си у храму 

богонадахнути свештениче Богу побожно служио. 
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Богородичан: Тебе је Дјево Јелисавета као пророчица препознала, да си 

Богомати Спаситеља, јер носиш у утроби Бога-Реч беспочетнога. 

 

Кондак, глас 3. 

Подобан: Дјева днес.. 

 Данас пророк и свештеник Вишњег, свети Захарија, Претечин отац, 

поставља трпезу свога празника, па храни верне, и пиће правде свима 

налива: зато је скончао као божански познавалац тајни Божије благодати. 

 

Икос: 

 Гласом ангела свезан је јерарх казном ћутања, када је са неплодном 

и цеомудреном Јелисаветом примио ангела и весника, Пророка и тајника 

Христовога доласка. Рођењем овога се обновила благодат и стигло нам 

избављење а целоме свету измирење. Њега је проповедао као Јагњета и 

Творца и обновитеља наше природе. Из неплодне утробе дао нам је плод 

који је објавио Сина из Дјеве, и као божанског тајника благодати Божије. 

 

     Песма 7. 

Ирмос: Отроци Јеврејстии в пешчи попраша пламен..  

Јеврејска деца победише смело пламен у пећи и у росу га претворише 

и кликтаху: Благословен си Господе Боже у векове.  

 

 Када је глас вапијућега надприродно дошао из неплодне, тада се 

окови твога језика одрешише да кличеш: благословен си Господе Боже у 

векове. 

 Љубимац Жеников се родио из неплодне, и Претеча јасно Пород из 

Дјеве најављује, свима који са вером кличу: благословен си Господе Боже 

у векове. 

 Скроз си био Захаријо треблажени божанска труба Духа и пророка, 

јер твоје дете најављује и кличе: благословен си Господе Боже у векове. 

Богородичан: У теби је Млада Дјево Захарија видео и познао: испуњење 

Закона и основу свих пророштва, па је кликтао: благословен је Пречиста 

плод твоје утробе. 

 

     Песма 8. 

Ирмос: На горје свјатјеј прослављшасја и в купиње огњем.. 

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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 Блажени јерарше, Јован Претеча се показао као пророк Истине, јер је 

прокрчио стазе Христове, њега величамо у све векове. 

 Ти си кроз песму благословио Владику, који нам је спасење даровао, 

јер нам телом од Давида Господ славе заблистао, њега у све векове 

величамо. 

 Удостојен си великих дарова богојављени, јер си Претечу родио, 

већег од свих пророка, па Господу појиш и величаш га у све векове. 

Богородичан: Јерарх, а уједно и богопроповедник Захарија, се Дјеви и 

Матери радосно поклонио, јер је носила Господа творевине, а ми је у све 

векове величамо. 

 

     Песма 9. 

Ирмос: Воистину Богородицу тја исповедујем спасени..  

Као истинску Богородицу тебе исповедамо, јер се тобом спасосмо, 

Дјево чиста, и са бестелесним хоровима  тебе величамо. 

 

 Испуњен надахнућем од Утешитеља, почео си благосиљати Господа, 

свештенослужитељу богомудри и богоблажени. 

 Када си богоречити и прехвални испуњење речи архангелових 

видео, одмах си свој језик на благосиљање покренуо. 

 Венцима страдања и свештенства си се Зхаријо украсио, и као 

богоречит пророштвом се просветио. 

Богородичан: Ти си станиште суште Светлости, зато просветли Дјево 

помрачену душу моју страстима, и из најдубље таме избави ме твојим 

молитвама. 

 

Светилен. 

Подобан: Свјете неизменниј.. 

 Испрва си на глас ангела занемео у забрањеној светињи, због оног 

који ће из тебе изнићи као „глас вапијућег“, и сада због њега ћутиш а пред 

забрањеном светињом си заклан био Захаријо. 

 

Богородичан:  

 Пре звезде Данице и пре свих времена си као светлост од светлости 

заблистао Речи (Божија), и као светлост си у времену а без промене из 

Матере дошао, блистањем светла си све крајеве света просветио, јер си ти 

светлост свету. 

 

На стиховње из Октоиха. 

Слава, глас 8. 
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 Жртве си приносио по Закону Захаријо, и рођеноме Богу си твоју 

свету душу у светињи над светињама принео. О, светог ли престављења! 

У предворју светилишта ти си својевољно оружијем као јагње заклан. 

 

И сада, богородичан или крстобогородичан. 

Подобан: Господи ашче и на судишчи.. 

 Господе, када је тебе као Сунца Правде видело сунце на дрвету крста 

разапетога, своје зраке је сакрило, а месец светлост своју у таму 

претворио. Твоја свенепорочна Мати је тада у душу рањена. 

 

На Литургији 

 
Блажена Октоиха на 4 и Пророка песма 3. на 4.  

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, Јеврејима зачало 314. 

Алилуја, глас 7. Светлост засија праведнику, и правима срцем весеље. 

(Пс.96,11) 

Стих: Истина из земље засија и правда са небеса приниче. (Пс.84,12) 

Еванђеље по Матеју, зачало 96. 

Причастен: У вечни спомен биће праведник, жалосне се вести неће 

бојати. (Пс.111,5-6) 
 

 

Велика служба светога пророка Захарије и свете и 

праведне Јелисавете 
 

На вечерњи: Блажен муж.. Први антифон. 

На Господи воззвах.. стихире Пророку на 4 и светој одавде на 4 

Глас 1.  

Подобан: Небесних чинов.. 

 Онога чији су исходи од искони вечних дана, познала си у утроби 

Дјеве оваплоћенога, када си њу Матером Господа свога назвала, и када те 

је Дјева целивала; са њом се моли праведна Јелисавето да спасе душе 

наше. (два пута) 

 „Благословен  је плод твоје Дјевичанске утробе, који све испуњава“, 

тако си кликтала преблажена Јелисавето Духом Божијим надахнута и тако 
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си говорила. Ми у песмама тебе славимо, а Бога у Тројици прослављенога 

величамо. 

 Духом Светим Јелисавето објавила си младој Дјеви да ће на њојзи 

бити извршено што је од Господа речено: да ће родити Исуса који ће 

спасти народ свој од греха његових, зато те достојно венцима похвале 

овенчавамо. 

 

Слава, пророка. Глас 8. Самогласан. Дело монаха Јована. 

Истински си био одевен у одежду законитог свештенства, и по чину 

Ароновом си преблажени служио, и стојећи у храму ти си лик ангела 

видео, зато твоје престављење Захаријо сви како доликује славимо и 

песмама те хвалимо, јер си у старости славнога Јована изникао, па моли и 

за нас милостивога Бога, да спасени будемо. 

 

И сада, 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. 

 

Вход. Прокимен дана и 3 чтенија. 

 

Читање из Књиге постања  
(гл. 17.15-17, 19 и 18.10-14 и 21.1-2, 4-8)  

Рече Бог Авраму: Сару жену своју не зови је више Сара него нека јој 

буде име Саара. И ја ћу је благословити, и даћу ти сина од ње; 

благословићу је, и биће мати многим народима, и цареви народима изаћи 

ће од ње. Тада паде Аврам ничице и насмеја се говорећи у срцу свом: Еда 

ће се човеку од сто година родити син? И Сари? Еда ће жена од деведесет 

година родити? И рече Бог: Заиста Сара жена твоја родиће ти сина, и 

надећеш му име Исак; и поставићу завет свој с њим да буде завет вечан 

семену његовом након њега. А Аврам и Сара беху стари и временити, и у 

Саре беше престало шта бива у жена. Зато се насмеја Сара у себи 

говорећи: Пошто сам остарела, сад ли ће ми доћи радост? А и господар ми 

је стар. Тада рече Господ Авраму: Што се смеје Сара говорећи: Истина ли 

је да ћу родити кад сам остарела? Има ли шта тешко Господу? И Господ 

походи Сару, као што беше рекао и учини Господ Сари као што беше 

казао. Јер затрудне и роди Сара Авраму сина у старости његовој у исто 

време кад каза Господ. И обреза Аврам сина свог Исака кад би од осам 
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дана, као што му заповеди Бог. А Авраму беше сто година кад му се роди 

син Исак. А Сара рече: Бог ми учини смех; ко год чује, смејаће ми се. И 

рече: Ко би рекао Авраму да ће Сара дојити децу? Ипак му родих сина у 

старости његовој. А кад дете дорасте да се одбије од дојке, учини Аврам 

велику гозбу онај дан кад одбише Исака од дојке. 

 

Читање из Књиге о судијама Израиљевим  
(Гл.13.2-8, 13-14, 17-18, 21)  

У дане оне беше један човек од Сараје од племена синова Данових, 

по имену Маноје, и жена му беше нероткиња, и не рађаше. Тој жени јави 

се анђео Господњи и рече јој: Гле, ти си сад нероткиња, и ниси рађала; али 

ћеш затруднети и родићеш сина. Него сада чувај се да не пијеш вино ни 

силовито пиће, и да не једеш ништа нечисто. Јер гле, затруднећеш, и 

родићеш сина, и бритва да не пређе по његовој глави, јер ће дете бити 

назиреј Божји од утробе материне, и он ће почети избављати Израиља из 

руку филистејских. И жена дође и рече мужу свом говорећи: Човек Божји 

дође к мени, и лице му беше као лице анђела Божјег, врло страшно; али га 

не запитах одакле је, нити ми он каза своје име. Него ми рече: Гле, ти ћеш 

затруднети, и родићеш сина; зато сада не пиј вино ни силовито пиће и не 

једи ништа нечисто; јер ће дете бити назиреј Божји од утробе материне па 

до смрти. Тада се Маноје помоли Господу и рече: О Господе! Нека опет 

дође к нама човек Божји, ког си слао, да нас научи шта ћемо чинити са 

дететом, кад се роди. И  дође опет анђео Господњи и рече Маноју: Жена 

нека се чува од свега што сам јој казао. Нека не једе ништа што долази с 

винове лозе, и вино ни силовито пиће нека не пије. Опет рече Маноје 

анђелу Господњем: Како ти је име? Да ти захвалимо кад се збуде шта си 

рекао. А анђео Господњи одговори му: Што питаш за име моје? Чудно је. 

А анђео се Господњи не јави више Маноју ни жени његовој. 

 

Читање из Књиге пророка Исаије  

(гл.40.1-3,9 и 41.18 и 45.8 и 48.20-21 и 54.1) 

Тако говори Господ: Тешите, тешите народ мој, говори Бог ваш. 

Свештеници говорите у срце Јерусалиму, и јављајте му да се навршио рок 

његов, да му се безакоње опростило, јер је примио из руке Господње 

двојином за све грехе своје. Глас је некога који виче у пустињи: 

Приправите пут Господњи, поравните у пустоши стазу Богу нашем. Изађи 

на високу гору, Сионе, који јављаш добре гласове; подигни силно глас 

свој, Јерусалиме, који јављаш добре гласове; подигни, не бој се. Убоге ћу 

услишити ја Господ, ја Бог Израиљев нећу их оставити. Отворићу реке на 

висовима, и изворе усред долина, учинићу пустињу лугом и ожеднелу 



MINEJ SEPTEMBAR 
 

95 

 

земљу у изворе вода. Нека се веселе небеса озго, и облаци нека капљу 

правдом, нека се отвори земља и нека роди спасењем и заједно нека 

узрасте правда. Гласно певајући објављујте, казујте, разглашујте до 

крајева земаљских; реците: Избави Господ слугу свог Јакова. Неће 

ожеднети кад их поведе преко пустиње; воду из стене точиће им. Весели 

се, нероткињо која не рађаш, запевај и покликни ти, која не трпиш муке од 

порођаја, јер пуста има више деце него ли она која има мужа, вели Господ. 

 

 

На Литији стихира храма  
и светој, глас 6. 

 Када је Јован видео Исуса узвикнуо је: „Ево Јагње Божије“ који 

исуњава пророштво Исаије. Твој син Јелисавето је завршетак пророка, 

зато те народи достојно просављају. 

 Мада је Исус Господар над господарима и Владар над владарима, 

приклонио је главу десници твога сина, зато је велика и твоја слава 

Јелисавето.  

 Изобличио је хвалисаве фарисеје и назвао их породом змијским, и 

позивао да се чине дела достојног покајања, и био је глас вапијућега у 

пустињи да се поштује Учитељ, таквога сина ти си мајка света Јелисавето 

. 

Слава, глас 6. 

 Којим достојним песмама и којим достојним похвалама да те верни 

овенчају? Јер си заповести Божије чувала и плод живе вере који се у тебе 

уселио принела, богомудра Јелисавето. 

 

И сада, богородичан. 

 

На стиховње стихире, глас 1. 

 Достојна си многе хвале, богомудра Јелисавето, и речима Божијим 

си названа праведном, јер си ишла по заповестима Господњим милошћу 

Божијом покретана. 

Стих: Часна је пред Господем смрт, преподобних његових.  

 Нелицемерну љубав ка Богу си имала и нелицемерну љубав ка 

ближњима, и по заповестима Господњим си ишла многославна Јелисавето, 

и гле твој плод је плод вере постао, зато те свечано прослављамо  и 

славимо.  

Стих: Блажен је човек који се боји Господа, и до његових  заповести држи 

веома. 
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 Твојој неплодној и остарелој утроби дарован је преславни плод од 

свемилосрдног Бога: проповедник покајања. Зато тебе славимо, а свесилну 

милост Божију величамо. 

 

Слава, глас 2. Дело Анатолијево. 

 Одевен у свештеничку одежду и као чист јереј, ушао си у светињу 

над светињама и непорочно си Богу служио као што је Арон одредио, и 

као Мојсеј који је водио поколења Израиљева, са звонцем у чистом 

знамењу, али си био убијен, и крв твоја праведна постала нам је 

спасоносно исцелење, и као миро миомирно чуло нам отвара за хођење у 

живот вечни, Захаријо треблажени, родитељу Крститеља Јована и супруже 

Јелисавете, моли се усрдно за душе наше. 

 

И сада, 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. 

 

Тропар, глас 2. 

 Господе спомен твојих праведних Захарија и Јелисавете славимо, и 

преко њих те молимо: спаси душе наше. 

 

Слава и сада, богородичан. 

 

На јутрењу 

 

После прве катизме сједален, глас 4. 

Подобан: Удивисја Јосиф.. 

 Своје велико човекољубље према земнима, решио је да покаже 

свеблаги Бог на теби праведна Јелисавето и на Захарији, по неизрецивој 

својој доброти. Каква благодарења и које песме да ти за то принесемо ми 

грешне слуге твоје, милостиви Вадико? ( два пута) 

 

Слава и сада: 

 Наиласком Духа Светога одгоре и осењена њиме, зачела си Дјево 

свенепорочна и родила Онога који постоји пре свих времена. Нека слави 

цела творевина и нека велича твој преславни Пород, и нека радосно пева и 
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нека се из све душе весели, јер си родила Избавитеља душа наших, једина 

благословена. 

 

После 2. катизме, сједален глас 4. 

Подобан: Удивисја Јосиф.. 

 Најрадоснији поклон неплодној Ани био је Самуило, а најрадоснији 

дар теби праведна Јелисавето био је истоимен са благодаћу. Дивна је Боже 

милост твоја ка људима! Слава твоме великом милосрђу, и слава доброти 

твојој. (два пута) 

 

Слава и сада, богородичан: 

 Мати неискусобрачна, твоја утроба је постала као херувимски 

престо за Бога неприступнога, јер си само ти станиште Божије, јер си 

родила Бога оваплоћенога, који од свих греха избавља слуге своје. Зато је 

достојно да те сви славе и срцем и устима. 

 

Величаније: 

 Величам вас свети и праведни Захарије и Јелисавето и славимо свети 

спомен ваш а ви молите за нас Христа Бога нашега. 

 

Изабрани псалам 

(Лк.1,68; 69;) Благословен Господ Бог Израиљев, што походи и избави 

народ свој. И подиже нам снагу спасења, у Дому Давида слуге својега. 

(Пс.132,11) Заклео се Господ Давиду у истини, од које неће одступити. 

(Пс.132,17) Ту ћу учинити да узрасте снага Давиду, поставићу видело 

помазанику својему. 

(Пс.112.2) Силно ће бити на земљи семе његово, род праведнички биће 

благословен. 

 Величаније 

(Лк.1,75) Да  му без страха служимо у светости и у правди пред њим у све 

дане живота нашега. 

(Лк.1,76) И ти дете зваћеш се пророк Вишњега, јер ћеш ићи напред пред 

лицем Господњим, да му приправиш пут. 

(Лк.1,77) Да дадеш познање спасења народу његовом, за опроштај греха 

њихових. 

(Лк.1,78) Ради срдачне милости Бога нашега, којом нас је подохио Исток 

са висине. 

(Лк.1,79) Да управи ноге наше на пут мира. 

Господ воли праведнике, Господу су мили који га се боје. 

Хвало Израиљева, у тебе се уздаше оци наши, уздаше се и избавио си их. 
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Ово је народ који тражи Господа, који тражи лице Бога Јаковљевог. 

Блажени су сви који се боје Господа, који иду путевима његовим. 

Зна Господ пут непорочних и наслеђе њино је довека. 

Блажен је народ коме је Господ њихов Бог. 

Хвалите се сви правога срца; Праведнима доликује похвала.   

Слава, и сада, Алилуја (три пута) 

 

После Полијелеја сједален, глас 4. 

Подобан: Удивисја Јосиф.. 

 По заповести Божијој процветала си, са преблаженим Захаријем, 

Божијом руком вођена као изданак кћери Аронових, свехвална Јелисавето, 

зато моли преблагога Владику, да и ми грешни приносимо добар плод 

вере живе. (два пута) 

 

Слава и сада, богородичан: 

 Само си ти родитељка Бога, и једино ти Увекдјева и пречиста 

Богоневеста, јер си као Дјева родила и остала непромењена, зато те војске 

и ангела и људи величају. 

 

Прокимен, глас 4.: Светима који су на земљи његовој, чудесно је учинио 

Господ сву вољу своју у њима. (Пс.15,3) 

Стих: Диван је Бог у светима својима, Бог Израиљев.  

 

Све што дише нека хвали Господа 

 

Еванђеље по Луки зачало 2. које се чита на Рођење Претече, почиње: 
У време Ирода цара јудејског..Завршава се са: ..да ме избави од срамоте 

међу људима. 

 

После 50.псалма стихира, глас 1.:  

Духом Светим Јелисавето објавила си младој Дјеви да ће на њојзи 

бити извршено што је од Господа речено: да ће родити Исуса који ће 

спасти народ свој од греха његових, зато те достојно венцима похвале 

овенчавамо. 

 

Канон Богородици са Ирмосем на 6 и пророку на 4 и светој 

Јелисавети на 4. Глас 8. 
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     Песма 1. 

Ирмос: Сокрушившему брани мишцеју својеју и проведшему..  

Скршио је противнике својом мишицом и провео Израиља кроз 

Црвено Море, зато њему појимо као избавитељу и Богу нашем, јер се 

прославио. 

 

 Богољубива Јелисавето, ти си истиниту љубав према Богу имала, и 

заповести његове си чувала, јер заиста ко воли Бога његове заповести 

чува, зато тебе богољубиву похвалама величамо. 

 Спасени смо благодаћу па треба да угађамо Богу врлинама, као што 

је и Јелисавета по свим заповестима господњим без порока ходила, зато 

њу како доликује песмама славимо. 

Слава: Ти Боже у свему и кроз све делујеш, па си и на блаженој 

Јелисавети твоју свесилну милост показао, зато за сва дела твоја, теби 

благодарење приносимо. 

И сада: Наплодна се Сара радовала када је родила Исака, а ти као Дјева и 

родитељка Господа Исуса, још више треба да се радујеш Пречиста.  

 

Катавасија: Крст учини Мојсеј замахнувши право жезлом Црвено Море 

Израиљу пешаку пресече; а попреко ударивши, над фараоновим 

двоколицама море састави; тиме означи непобедиво оружје, зато певамо 

Христу Богу нашем, јер се прославио. 

 

     Песма 3. 

Ирмос: Утвердисја сердце моје в Господје, вознесесја..  

Утврдило се моје срце у Господу и подигла се снага моја уз Бога мога, 

раширила се уста моја на противнике моје и обрадовах се спасењу од 

тебе. 

 

Дух Свети те је блажена Јелисавето назвао праведном са Захаријем, 

јер рече: беху праведни пред Богом. Месија је наша правда од Бога, 

Месијом си била оправдана, па зато ко да те не хвали и велича у песмама? 

 Неће се свако живи оправдати пред Богом, а ти си била праведна, 

незаборављена Јелисавето; Господ Исус је свима освећење, зато нека на 

свету тебе похвали свако. 

Слава: Ти си диван у светима Боже, и у блаженој Јелисавети си се 

показао диван, зато ти благодарну песму приносимо као свемилостивом. 

И сада: Као неплодна је у старости родила Сара, и зато се као матер 

прославља, а тебе као Матер и Дјеву не умемо достојно да похвалимо. 
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Кондак, икос и сједален пророку. 

 

Слава, светој, сједален глас 4. 

 Тебе чујемо као прву благовесницу већ оваплоћенога Месије, када си 

се са богоизабраном младом Дјевом целивала, и са страхом јој говорила: 

откуд мени ово да дође мати Господа мојега мени? Зато тебе хвалимо и 

певамо ти: радуј се огледало тајне Божије нама јављено. 

 

И сада, богородичан: 

 Ми грешне слуге исповедамо тебе Владичице као Богородицу, јер 

смо спасени од греха кроз Сина твога којег си ти родила, недокучиво си  

Бога родила, који крвљу својом чисти нас од свакога греха и уводи у 

рајско весеље. Њега и тебе хвалимо и веселимо се. 

 

     Песма 4. 

Ирмос: Пророк Авакум умнима очима провидје Господи.. 

Пророк Авакум је очима разума предвидео Господе твој долазак, зато 

је кликтао: Бог ће са југа доћи, слава сили твојој, слава снисхођењу 

твоме. 

 

 Као жена Захарије ти си у свим заповестима без порока била, беху и 

друге дјеве али уља врлина нису имале, од њиног девства је боље звање 

твоје, зато те сва поколења славе. 

Обручујући верне Христу, Павле је и брачне назвао „дјевом чистом“ 

говорећи: обручих вас за јединога Женика као дјеву чисту. А ти си 

богомудра Јелисавето ходила у свима заповестима, па те у толико више са 

мудрим дјевама Бог уброја, зато те достојно славимо. 

Слава: Као што си дао Израиљу стуб огњени и облак да га води ка земљи 

обећаној, тако си нам дао Боже двоје који ходе по заповестима 

Господњим: блаженога Захарију и Јелисавету, као пример богоугађања. 

Колико је неизрециво твоје човекољубље свесилни Владико! 

И сада: Рођење Исака од бездетне матере је њену срамоту скинуло и 

славом прославило, а Свети из тебе Рођени, прву славу ти је донео 

Пречиста Мати и Дјево, зато свако на земљи нека те слави. 

 

     Песма 5. 

Ирмос: Господи Боже наш, мир дажд нам, Господи Боже наш..  

Господе Боже наш мир твој даруј нам, Господе Боже наш присвој нас, 

Господе осим тебе за другог незнамо. 
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Бог је преко ангела Михаила предсказао говорећи: гле ја ћу послати 

мога ангела пред лицем твојим, а њега си ти неплодна Јелисавето родила, 

зато те достојно овенчавамо похвалама. 

Као вапијући глас од Бога,  рођен је од тебе свехвална Јелисавето; он 

је као уста Божија, зато ко да те праведна не похвали? 

Слава: Као што си некада Боже из неплодног камена, воду народу твоме 

излио, тако си из неплодне Јелисавете проповедника покајања подарио. 

Сва су преславна дела твоја Владико. 

И сада: Јосифа и Венијамина је неплодна Рахиља као двоструки плод 

имала, и због свога плода се прославља, а ти си Једнога ипостасју а 

двоструког природом Дјево родила, зато је неизрецива твоја слава, Мати 

Емануила. 

 

Песма 6.  

Ирмос: Јако води морскија... 

Као од воде мора обухватили су ме валови бурни, зато као Јона 

вапијем ти: избави из пропасти живот мој, милосрдни Господе. 

 У твојој утроби Јелисавето света, Јован је видео Спаситеља свога и 

заиграо као детенце, блажена је твоја утроба, која је имала младенца, који 

је препознао Исуса као своје спасење. 

 Светим Духом надахнута, а противно свачијој жељи, ти си твога 

сина Јованом назвала, преблажена Јелисавето, зато нека те хвали свака 

свирала надахнаута од Духа Светога.  

Слава: Зачеће од неплодне Јелисавете, јавио си Боже као предсказање 

твога недокучивог рођења од Дјеве, зато слава моћној премудрости твојој. 

И сада: Венијамин рођени од Рахиље умртвио је рођењем матер своју, а 

(Бог) Реч рођени из тебе, живот је свима истинити. Њега моли да сви који 

се у њега надамо, живот вечни имамо. 

 

Кондак, глас 4. 

 Ти си као пун месец, јер си примила светлост правде од духовног 

Сунца-Месије, и са Захаријем си ходила у свим Господњим заповестима, 

Јелисавето богољубљена. Достојним те песмама прослављамо, а 

свемилостивог Господа који све светлошћу просвећује величамо. 

 

Икос: 

 Као што је Бог некада своје заповести на двема таблицама написао, 

тако је и вас блажени Захаријо и Јелисавета, својом благодаћу просветлио, 

да по његовим заповестима ходите без порока,  зато вас достојно хвалимо, 

а свемилосрдног Господа који као светлост све  просвећује величамо. 
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     Песма 7. 

Ирмос: Халдејскаја пешч огњем распаљајемаја, орошашесја..  

Огњем ужарена халдејска пећ, беше Духом орошена због Божијег 

присуства, зато деца певаху: благословен си Боже отаца наших. 

 

 Ти си од Бога научена као учитељица, а нас учиш богомудра 

Јелисавето да благодаримо Богу, када кажеш: тако ми је учинио Господ. 

 Ангел је унутар олтара објавио Захарији да ће добити Јована. Њега 

си ти родила свима људима, и од Бога научена тако си га и назвала, зато је 

твој језик незаборављена Јелисавето налик ангелском. 

Слава: Као што је Бог натоварио небо манном, па ју је народу у пустињи 

низпослао, тако је од блажене Јелисавете, Јована весника благодати, нама 

даровао, велика је Боже милост твоја према нама људима. 

И сада: Када је Сара родила Исака као слику Исуса, рекла је: радост ми је 

Господ учинио. На Исака налик и ти си родила, али си и девојком остала, 

зато се радуј Мати и Дјево свеопевана. 

 

     Песма 8. 

Ирмос: Покривајај водами превиспрењаја своја..  

Поднебесје покриваш водама а море ограђујеш песком; ти све држиш, 

теби пева сунце, тебе слави месец, теби приноси песму сва твар као 

Створитељу, у све векове. 

 

 Господ Исус је освештање својим вернима и као што у цркви својој 

рече Бог: сва лепота је у мојим ближњима и порока у теби нема; тако си 

без порока и ти праведна Јелисавето, зато те сви као часну величамо. 

 Сви народи су те видели како си ходила у свима Господњим 

заповестима, јер си на дар Божијом благодаћу оправдана, Јелисавето 

веома блажена, зато је достојно славити милост Божију у теби. 

Слава: Јелисавета је била прва проповедница испуњења твоје тајне Исусе, 

када рече: да си Господ и Бог као благословени плод Дјевине утробе, и ето 

дело премудрости твоје, зато слава човекољубљу твоме. 

И сада: Рођење Самуила је матери његовој сузе са очију утрло и радост јој 

донело, а рођени из тебе Господ је целом свету радост учинио, зато те 

песмама о, Дјево и Мати, непрестано величамо. 
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     Песма 9. 

Ирмос: Чужде матерем дјевство и страно дјевам дјето..  

Страно је мајкама девственост а девојкама рађање деце, а то се обоје 

на теби догодило Богородице, зато тебе сва племена на земљи 

непрестано величају.  

 

 Веровала си да је придошли Месија Господ твој и заповести 

Господње си чувала, и њему си Јелисавето угодила, зато моли свеблагога 

Владику  истоименита са поштовањем Бога, за све који те хвалимо, да 

своје душе спасемо. 

 Ко заповести Божије чува, њега ћу љубити и њему се јавити, обећава 

Бог. По заповестима његовим си Јелисавето живела и зато те је Бог 

заволео. А ти моли Свеблагога као истоименита, да и ми заволимо Бога и 

завољени будемо милосрђем његовим. 

Слава: Неплодна и престарела Јелисавета је родила Маријиног сродника, 

на њој си ти Боже показао величину милости твоје, а од тебе је сваки дар 

добар, зато слава неизрецивом милосрђу твоме. 

И сада: Из младости се снажан показао Самсон и као слава неплодне 

матере своје, а у твоме рођењу Исусе сва је пуноћа божанства у телу. Зато 

славимо славнију од свих светих, и величамо Дјеву пречисту. 

  

Светилен Пророку.  
Испрва си на глас ангела занемео у забрањеној светињи, због оног 

који ће из тебе изнићи „ као глас вапијући“, и сада због њега ћутиш. А 

пред забрањеном светињом си и заклан био Захаријо. 

 

Слава, светој 

Подобан: Небо звјездами.. 

 Неплодних матера си слава, а грешнима пример врлина, јер си 

заповести Господње блажена Јелисавето сачувала. Зато славимо благодат 

Божију на теби показаној. 

 
И сада, богородичан  

  

На хвалитне стихире 

Неплодну и остарелу Јелисавету си плодом благословио Боже, да 

покажеш твоју свесилну доброту. Зато се твојом благодаћу смилуј и на нас 

који сваког дана венемо због греха, да будемо дрво доброг рода, 

Свемилостиви. 
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 Праведна беху пред тобом, и по твојим заповестима су ходили без 

порока двоје увек слављених, и по твојој благодати Милосрдни, на њима 

се показала милост твоја Владико, зато слава доброти и милосрђу твоме. 

 Достојно блажени брачни паре, Бог је у вама деловао и да желите  и 

да чините добро, па вас је по својој великој милости наследницима 

Царства учинио. Зато слава теби свемилостиви Владико. 

 

Слава, глас 6. 

 Од вечне Премудрости названи „највећим рођеним од жене“ од тебе 

неплодне је дошао богољубива Јелисавето, зато се сви верни радујемо 

теби увек слављеној, а Доброчинитеља величамо.     

 

И сада, глас 4. 

 Ти си опеван од серафима и ношен од херувима, а изабрао си за 

престо прекрасну утробу Чисте Богоотроковице, зато теби узносимо 

благодарност: слава теби једини Човекољубче, слава теби Исусе 

преслатки, слава теби сво надање наше, слава теби спасење верних, слава 

милостивом промислу твоме. 

Велико славословље, тропар и отпуст. 

 

На Литургији  

 
Блажена пророку, песма 3. на 4 и светој песма 6. на 4. 

Прокимен, Апостол и Еванђеље по Уставу. 

Причастен: Радујте се праведни у Господу, праведнима приличи похвала. 

(Пс.32,1) 
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  Месеца септембра 6. дан 
  

Спомен чуда које је учинио архистратиг Михаило у 

Колоси а која је у Хони; 

 

Спомен светога мученика Евдоксија и пострадалих са 

њиме; 

 

Спомен преподобнога оца нашег Архипа. 
 

Увече, после уобичајеног стихословија,  

на Господи воззвах.. стихире на 6, глас 4. 

Подобан: Јако добља.. 

 Показао си се као Трисунчанога Божанства најсветлији заступник, 

Михаиле архистратиже, јер се са горњим силама радујеш и кличеш: Свети 

си Оче, Свети си сабеспочетна Речи, Свети си и Свети Душе; једна славо, 

једно царство и природо, једно Божанство и сило. 

 Твојим огњеним изгледом и чудном добротом Михаиле првоангеле, 

и твојом духовном природом, превазишао си све, и све крајеве света си 

испунио наредбама нашег Творца; чувен си по твојој великој сили, а твој 

храм си учинио изворем исцелења, да се у њему слави твоје свето име. 

 Ти чиниш своје ангеле духовима, као што је написано и пламеном 

огњеним којим ти служе, а између чинова твојих ангела, показао си 

Господе првим архистратига Михаила, јер се твоме закону Речи Божија 

покорио, и трисвету песму са страхом кличе слави твојој. 

 

Слава, глас 6. самогласан. Дело Византијево. 

 Радујте се са нама сви чинови ангелски, јер се ваш старешина и наш 

заступник велики Архистратиг, на овај дан, у своме часном храму 

преславно појавио и освештао га. Зато како доликује певајмо њему и 

кличимо: највећи архангеле Михаиле, покри нас окриљем твојих крила. 

 

И сада, богородичан: 

 Радујте се са нама сви девствени сабори, јер заступница ваша, и 

бранитељка и покров и велико уточиште, у овај дан њеног часног и 

божанског празника све тужне теши. Зато јој сви како доликује  певајмо и 

кличимо: пречиста Владичице Богородице, покри нас твојом божанском 

заштитом.  
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На стиховње из Октоиха. 

Слава и сада, глас 8. самогласан. Дело монаха Јована. 

 Као чиноначелник и бранитељ и војвода ангела архистратиже, 

ослободи од сваке невоље и муке  патњи и страшних грехова, нас који ти 

верно  певамо и теби се славни молимо,  јер пошто си духован ти гледаш 

Духовнога, и сав си неприступним светлом Владикине славе обасјан. Он је 

из човекољубља ради нас тело од Дјеве примио, јер је хтео да спасе 

човечанство. 

 

Тропар, глас 4. 

 Војводо војски небеских, непрестано те молимо ми недостојни, да 

нас твојим молитвама заштитиш као заклоном, крилима твоје непролазне 

славе. Чувај нас који падамо на колена и усрдно кличемо: избави нас од 

беда, као поглавар вишњих сила. 

 

 

Служба мученика Евдоксија пева се на повечерје 

Канон мученика, 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.  

  

 Сви који желите славити страдалнике, дођите да похвалимо 

Евдоксија, великога међу страдалницима, и као Давид славимо га уз 

свирале.  

 У цео свет је послана безбожна наредба, да се не служи живоме Богу 

него идолима, али си ти мучениче служио твоме небескоме Богу. 

Слава: Евдоксије мучениче, имениче и славо побожних, ти си исповедио 

Христа Бога бепочетнога пред неправедним судијама који су те мучили. 

И сада: Тебе непрестано хвале војске ангела и људи, Мати неневесна, јер 

си њиног Твворца као дојенчета на твојим рукама носила.  

 

     Песма 3. 

Ирмос: Утвержеј в начаље небеса разумом.. 

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.  
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 Као јагње на заклање доведен си мучениче Евдоксије, без роптања и 

вапаја свеблажени светитељу, угледајући се на живот твога учитеља 

Христа, и због њега си примио славу бесконачну. 

 Служитељима идола си узвикнуо страдалниче: Бог мој живи у 

векове, а ваши богови су дела руку човечијих, и када падну недижу се јер 

су без дисања. 

Слава: Замке демонске си уништио страдалниче, а своју веру си на 

камену цркве Христове утврдио, зато си кликтао: пролазни живот 

осављам, ради вечног живота. 

И сада: Сапостојећи са Оцем и сапрестолни Бог-Реч хотећи обновити 

родоначелника Адама, његову је природу ипостасно из тебе Пречиста 

примио, јер је тебе Богомати као најсветију од свих нашао. 

 

     Песма 4. 

Ирмос: Услишах Господи смотренија твојего.. 

Чуо сам Господе тајну твога промисла, схватио сам дела твоја, и 

прославио твоје Божанство.  

 

 Изобличио си заблуду оних који су ти нудили да се живота бескајног 

одрекнеш, и да сујетни живот пригрлиш. 

 Када си рањаван радовао се јеси, ради телом жртвованог због нас 

Бога-Речи, и мучитељима си узвикнуо: моје страдање није њега достојно. 

Слава: Ти си Евдоксије узвикнуо: Богови којима служите уста имају али 

не говоре, зато нека буду налик на њих и они који их праве. 

И сада: Подари нам очишћење од безумља као безгрешан, и умири свет 

твој Боже, ради молитава твоје Родитељке. 

 

     Песма 5. 

Ирмос: Просвјети нас повељенији твојими Господи.. 

Просвети нас твојим заповестима Господе, и твојом узвишеном 

мишицом даруј нам твој мир Човекољубче.  

 

 Ти си снага моја, телом пострадали Христе Боже, тако кликтао си 

Евдоксије, зато ми дај снаге да поднесем страдање и муке.  

 Ти си ризница молитељима Христе Боже, зато не презри мене, 

кликтао си у мукама, трпељиви Евдоксије. 

Слава: Не бојим се ни мача ни огња, кликтао је Евдоксије мучитељу, јер ја 

имам као силу моћну Бога којем служим. 
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Богородичан: Исцели Пречиста моју немоћ због страсти и удостоји ме 

твога просветлења, и твојим молитвама здравље ми подари.  

 

     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.  

  

 Ни мач ни огањ не могу ме одвојити од љубави Христове, а ваше 

претње су ми као шале дечије, тако си са вером кликтао Евдоксије, када су 

те гонили на идолослужење. 

 Ја се страшим мучитељу оног огња неугасивог и мука, јер желим 

живот непролазни, кликтао си Евдоксије, а ти кидај моје тело, јер нећу 

служити идолима твојим. 

Слава: Богови којима се ти клањаш су сребро и злато, уста имају али не 

говоре, уши имају али не чују, ноге имају али не ходају, а мој Бог је 

Творац свега, кликтао си. 

И сада: Твојим молитвама да се избавимо ужасних грехова, 

Богородитељко Пречиста, и да стекнемо Пресвета Божанску светлост код 

Сина Божијег, из тебе неизрециво оваплоћенога. 

 

Сједален, глас 8. 

Подобан: Премудрости.. 

 Небеско си благо сакупио и беднима га разделио и раздао; гладнима 

си твој хлеб давао, и тиме си живот непролазни стекао; исповедањем вере 

Христове си заблистао, а уз то си храбро за веру пострадао; за своје 

подвиге си венац од Бога примио, страдалниче Евдоксије, а ти моли 

Христа Бога да подаи опроштај грехова свима, који са љубављу славе 

свети спомен твој.  

 

     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.  

  

 На трпљење јеврејских младића се јеси угледао, хабри Евдоксије, јер 

пред лажним идолима ниси колена преклонио, него си са жаком вером 

кликтао: благословен си Боже отаца наших.   
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 Стекао си помоћ од благодати несавладиве, мучениче Евдоксије, и 

јаке навале демонске си поразио, и победнички кликтао: благословен си 

Боже отаца наших. 

Слава: Горећи мучениче светом љубављу за обожењем, ти си сујетни и 

привремени живота презрео, али си зато вечну награду примио и кликтао: 

благословен си Боже отаца наших.   

Богородичан: Превареног и палога је хтео да обнови преблаги Бог, и зато 

се од Дјеве оваплотио и родио, и човечанство обожио.  

 

     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. 

  

 Преко пучине мука си славни мучениче препловио, и у пристаниште 

вечног живота си Евдоксије стигао; круну си за трпљење примио и са 

ангелина кличеш неућутно: децо благосиљајте, свештеници певајте, а 

народи величајте Христа у све векове. 

 Кроз огањ и воду си блажени мучениче прошао, и у одмор те је 

Христос узнео, где се са ангелима радујеш, храбри мучениче, и неућутно 

певаш Тројици: децо благосиљајте, свештеници певајте, а народи 

величајте Бога у све векове. 

Слава: Помоћу Небескога Цара Славе ти си светитељу духовну аждају 

уништио, а за трпљење си венац победе примио и са бестелеснима кличеш 

неућутно: децо благосиљајте, свештеници певајте, а народи величајте 

Христа у све векове. 

И сада, Тројичан: Трисветло Божанство, блиста једним сјајем од Једног а 

Триипостаног Бића, Родитеља беспочетног, и Бога-Речи исте природе са 

Оцем, и са- царственог и јединосушног Духа: зато децо благосиљајте, 

свештеници певајте, а народи величајте Бога 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. 
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 Задивише се војске ангела, и зачудише сабори народа, јер си у својој 

трулежној природи страдалниче, бестелесне демоне показао као бедне и 

немоћне, и са вером си Тројици кликтао: Трисветла светлости, ти си слава 

моја. 

 Блажен си и прослављен мучениче Евдоксије из нараштаја у 

нараштај, јер своје тело ниси Христа радио штедео, него си све муке 

прерпео, а идолима се ниси поклонио, зато су те војске ангела одећом 

непролазности оденуле и овенчале.  

Слава: Твојим молитвама ка Богу мучениче Евдоксије избављај све који 

твоја страдања са вером славе од сваке навале ђаволске, да се не хвале 

победом над нама, јер си као мученик примио силу као плату, од 

Вишњега, за страдање твоје. 

Богородичан: Постала си о, Дјево, Мати Божија, јер си мимо природе 

Бога-Реч телом родила; њега је Отац као Благи пре свих векова из свога 

срца изнедрио, и у њега надтелесног сада верујемо, мада се у тело оденуо. 

 

Стихире мученику, глас 1. 

Подобан: Небесних чинов.. 

 Твоје име Евдоксије мучениче је истоимено, јер си због врлина 

благодат од Спаситеља примио; животом и часним страдањем си смело у 

небеса прешао, и са ангелима се радујеш на небесима, достојно си заувек 

прослављен. 

 Посечењем главе због вере ти си небеским венцем своју главу 

овенчао, преблажени Евдоксиме, зато и нас који сада твој спомен славимо 

не престај да помињеш у твојим молитвама ка Христу, славни мучениче.  

 Богатство си и привремени живот занемарио, и попут Мојсеја си 

светску славу Евдоксије оставио, а срамоту Христову си понео, али и 

божанску похвалу, јер си на муке и страдање дошао, чак до крви славни 

светитељу. 

 

Слава и сада, богородичан: Прегрешениј пучиноју обуревајем 

На пучини греха сналази ме бура, али ка мирноме пристаништу 

притичем Богородитељко, пречисте твоје молитве, и вапијем: спаси ме, и 

пружи Свенепорочна твоју моћну десницу слузи твоме.  

 

Крстобогородичан, подобан. У креста предсојашчи Сина и Бога.. 

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. 

 



DAN 6. 
 

111 

 

На јутрењу 
 
Оба канона Октоиха без мученичних и канон архангела на 6. Његов 

акростих: Певам првоме од бестелесних умова. Јосиф. Глас 4. 

 

     Песма 1. 

Ирмос: Отверзу уста моја..  

Отворићу уста моја и испуниће се Духа, и излићу реч Царици Матери 

и светло ћу славити и певати о њеним чудесима.  

 

 Божанском светлошћу си увек обасјан, зато обасјај и мој ум, да бих 

ти појао архистратиже горње војске, јер си утврђење свима који ти 

притичу. 

 Беспочетни Разум те је показао, као надсветског војсковођу 

преславни архистратиже, и као светлост свима у тами и као божански 

украс своје цркве. 

Ти си у Духу предводник небеских умова, а нама доњим као 

изузетан дарован си Михаиле, као бедем и утврђење и као оружије које 

противнике ништи и истребљује. 

Богородичан: Дјево свенепорочна, ти си лепота ангела а људима 

помоћница, ти ми помози је кроз море пловим и у буру греха увек западам 

и страдам. 

 

     Песма 3. 
Ирмос: Не мудростију.. 

Не хвалимо се ни мудрошћу ни силом ни богатством, него тобом као 

Очевом ипостасном мудрошћу Христе, и нема светога као што си ти, 

Човекољубче. 

 

 Божијом силом свехвални војводо ангела, пролазиш сву земљу, и од 

зала избављаш све који призивају твоје божанско име. 

 Ти си Божији проповедник, ти си непостидни заступник верних, ти 

си и путовођа и учитељ залуталих, архистратиже Божији који Бога 

гледаш. 

 Ти си као најчистије огледало Божанског сјаја, показао светло 

јављање часнога Духа, Михаиле првоангеле најдивнији. 

Богородичан: Разумне духове је својевољно створио, а у твоју утробу је 

Свенепорочна одлучио да се усели телесно, и Невидиви да постане видив 

телом.    
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Сједален, глас 8.  

Подобан: Премудрости.. 

 Ти си небеских чинова наставник, и служитељ божанске славе, 

настао си достојно наредбом Створитеља твога, хришћанима си 

спасоносни заступник, твојом духовном славом нас земне надгледаш, зато 

те сви како доликује хвалимо, и твој божански празник данас певамо, 

Михаиле архистратиже, моли Христа Бога, да подари опроштај грехова, 

свима који са љубављу празнују твоја божанствена чуда. 

 

Слава, ини сједален, глас 1.  

Подобан: Лик ангелскиј.. 

 Сада је збор ангела архистратига Божијег Михаила, и са њима Светој 

Тројици неућутно хвалоспев приносимо, Саздатељ свега је војске огњених 

чинова из непостојања само речју створио. 

 

И сада, богородичан: 

 Пресвета Дјево узданицо хришћана, моли Бога непрестано са 

горњим силама, којега си надразумно и неизрециво родила, да подари 

опроштај свих грехова, и поправак живота свима нама, који те са вером и 

љубављу славимо. 

 

Крстобогородичан: 

 Нескверна као јагње гледала је на дрвету (крста) мртвога и 

разапетога Јагњета и Пастира па је плакала и нарицала: како ћу поднети 

твоје неизрециво снисхођење Сине мој и својевољно страдање Боже 

преблаги? 

 

     Песма 4. 

Ирмос: Сједјај во славје на престоље..  

Седећи у слави и на престолу божанском, и облаку лаком, дође Исус 

најбожанскији и непропадиви, да спасе све који му кличу: слава 

Христе твојој сили.   

 

Ти си Дух први, а својом вољом створио си божанске духове и међу 

њима као вођу Михаила, који је свеблаженом близином просветљен и из 

извора Божанског обасјан. 

 Тројици кличеш свету песму, са престолима и началима и силама и 

властима и светим господствима, преславни Михаиле, зато спасавај нас 

који ти појимо. 
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 Величамо Творца свих и Господа због доброте, јер нам је даровао 

као велику заштиту и бедем необориви и кулу, Михаила светлозарног 

архистратига. 

Богородичан: Давно је Дјево Духом светојављени пророк, твој преславни 

Пород најавио, и као гору осењену Духом те је јасно видео, из које је 

оваплоћени Свети Бог дошао. 

 

     Песма 5. 

Ирмос: Нечестивији не узрјат слави твојеја Христе..  

Нечастиви неће видети славу твоју Христе, него ми, о, Јединородни а 

ти си блистање славе Очевог Божанства, и зато ти Човекољубче 

појимо од ранога јутра.  

 

 Показао си се као предводник старог Израиља, наредбом Онога 

пореклом из Јакова, Који се људима показао оваплоћен у правоме телу, 

Михаиле бестелесни, ангела архистратиже. 

Нествореним сјајем си увек обожен, због близине код Божије власти, 

и нама блистање светлости дајеш првоангеле, преславно прослављени. 

Твој божански храм се Михаиле првоангеле благодаћу украсио, када 

си у њега дошао, и као пучину исцелења и губитеља страсти га показао. 

Богородичан: Тебе је Бог показао узвишенијом од англеских духова, када 

се уселио у твоју утробу Чиста и Свенепорочна; њега увек моли да се 

смилује на све који ти поје. 

  

Песма 6.  

Ирмос: Возопи... 

Као праобраз твога тридневног погреба, тако се пророк Јона у киту 

молио, и теби вапио: Избави ме из пропасти, Исусе Царе вишњих 

сила. 

 

 Радује се мноштво верних и хвали те Михаиле, и слави најветијег 

(Бога) Реч, који је по својој доброти сјединио земне са ангелима. 

 Твојим јављањем архистратиже, ти си војске Израиљеве спасао, и 

заповести Божије им предао, а непријатеље си оборио, и коначно их 

уништио. 

 Када те је начелниче ангела видео Исус Навин, поклонио се и 

запитао те за твоје часно и свето име, и био је побожношћу и страхом 

обухваћен. 

Богородичан: Бажени су народи који те славе Блажена,  јер си блаженога 

Бога родила, да земне из милосрђа неизрецивим сједињењем обожи. 
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Кондак, глас 2. 

 Архистратиже Божији, служитељу божанске славе, вођо ангела и 

учитељу људи, измоли нам све што је корисно и велику милост, јер си 

вођа бестелесних сила. 

 

Икос: 

 У твојим Писмима си рекао Човекољубче, да се мноштво ангела на 

небесима радује, за једнога човека који се каје. Зато и ми, који смо у 

безакоњима, увек и смело молимо тебе јединог Безгрешног познаваоца 

срдаца, да се смилујеш и нама недостојнима, јер си милосрдан, и 

низпошаљеш нам покајање Владико, и подариш опроштај, јер те за све нас 

моли Војвода бестелесник сила.       

 

Песма 7. 

Ирмос: Спасиј во огњи Авраамскија твоја отроки..  

Спасао си у огњу Аврамове младиће, јер твоји беху, а Халдеје си 

погубио, и тако правда праведнога лови, а ти си најопеванији 

Господе, Боже отаца наших и благословен си. 

 

 Данило се обазрео и тебе је блажени уз себе видео, и у Ховару га је 

виђење умудрило, које је муњевити Гаврило видео: Михаила восковођу 

њему јављеног. 

Похвалимо са вером громогласно, као наставнике ангелима, 

боголике и светлоносне Михаила и Гаврила, наше благе утешитеље и 

заступнике и чуваре. 

Ти си красан и у свему диван и боговидац, и вођа си надразумних 

бестелесних духова, Михаиле светозарни, зато се моли за нас, са свима 

њима. 

Богородичан: Архангел Гаврило је видео како се, великога Ума истинита 

(Бог) Реч и увекпостојећи у тебе Дјево чудно и неизрециво уселио, па је 

узвикнуо: радуј се Благословена и престоле Највишега. 

 

     Песма 8. 

Ирмос: Избавитељу всјех всесилне, посредје пламене..  

Свесилни Избавитељу свију, по сред пламена си деци сишао и тамо их 

оросио и овако их певати научио: сва дела благословите и појте 

Господа. 
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Ти си се Михаиле показао као предводник духовних и бестелесних, и 

за људе спаситељни молитвеник, и божански слуга Божији, јер непрестано  

појиш: сва дела благословите и појте о Господу. 

 Ви сте архангели Михаиле и Гавриле два најсветлија светилника, јер 

од блистања трисветлога Божанства ви творевину просветљујете, и маглу 

зала одгоните.  

 Архангели као добри кормилари, брод моје душе спасите, јер од 

буре грехова тоне и страда, а ви га до пристаништу воље Божије доведите. 

Богородичан: Божији архангел, украситељ невестама, дошао је и теби 

јавио „радуј се невесто Божија неневесна, славо ангела а људима спасење 

и утврђење“. 

 

     Песма 9. 

Ирмос: Ева убо недугов преслушанија..  

Непослушношћу је Ева клетву и болест уселила, а ти си Дјево 

Богородице, изданком твоје утробе свету благослов процвала, зато си 

од свију прослављена. 

 

 О, колике ли красоте твоје архангеле! Ти храм Божији твојим 

светлим присуством обасјаваш, а чуда као муње ствараш, и Божијом 

благодаћу таму патњи увек одгониш. 

 Као дивни пратиоци и сушта лепота, наредбом Владике свима на 

земљи архангели служите, од зала нас чувате, и Божијим Духом свима 

просветлење спаситељно шаљете. 

 Са нама се данас Божији бестелесни духови радују, јер гледају где 

сви поју о великом и светлом архистратигу, и са љубављу га са нама 

празнују а Животодавца величају. 

 Божанска и светозарна двојице: архангели Михаиле свечасни и 

Гавриле прослављени, ви пред Тројицом стојите, па од кривице 

сагрешења и мука избавите све који вас хвале.  

Богородичан: Радосно ти приносимо глас божанског Гаврила и кличемо: 

радуј се рају, јер имаш на сред дрво Живота, радуј се Пречиста преславна 

палато (Бога) Речи, радуј се Дјево свенепорочна. 

 

Светилен: 

 Као што си Архистратиже славни некада потопио неукротиве реке 

ток и буку, тако и сада архангеле, уништи гордост безбожника и демонску 

суровост, да бисмо те како доликује у песмама достојно славили. 
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Богородичан: 

 Твоје рођење прослављају чинови бестелесних, јер си само ти  

испунила радошћу нас земне, зато тебе Свенепорочну верни славимо, у 

песмама и славословима: ти си свима у тами заблистала светлост, као 

јутром нови дан.          

 

На хвалитне стихире на 4 глас 1. 

Подобан: Небесних чинов.. 

 Као што ангели у свету празнују Бога славе, који седи на престолу, 

тако и ми запевајмо песму: Свети си Оче небески, Свети си сапостојећа 

Речи и Свети си Душе Свесвети. (два пута) 

 По својој великој смелости, ти си првак небеским силама, и стојиш 

пред страшним престолом славе, очевидче ствари неизрецивих, зато те 

молимо: спасавај нас твојим молитвама Михаиле архистратиже, јер смо у 

невољама и искушењима. 

 Заиста си први у војсци бестелесних ангела, и служитељ божанскога 

сјаја и зналац оних тајни, зато нас спаси Михаиле архистратиже, јер те 

увек побожно славимо и Тројици верно певамо. 

 

Слава, глас тај исти, самогласан. 

 Михаило војсковођа вишњих сила испред свих божанских чинова 

данас нас на слављење позива. Он увек са нама иде и чува све од сваког 

ђавољег напада. Зато ходите празникољубци и Христољубци, и понесимо 

врлине као цвеће, па чистим мислима и добром савешћу, прославимо 

сабор свих архангела, јер они непрестано стоје пред Богом, и певају 

трисвету песму и моле се за спасење душа наших. 

 

И сада, богородичан или крстобогородичан. 

Подобан: Всехвални мученици.. 

 Када је Дјева видела на дрвету крста Христа распетога говорила је: 

О, Сине мој, мач је прошао кроз моју душу и моје срце се кида Владико, 

као што ми је Симеон у давнини прорекао, али молим те васкрсни и са 

собом прослави Матер и слушкињу твоју Бесмртни. 

 

На стиховње из Октоиха. 

Слава, архангела, глас 5. 

 Тамо архангеле где благодат твоја осењује, одатле се прогони сила 

ђаволска, јер не подноси да гледа твоју светлост пали Деница. Зато те 

молимо: његове огњене стреле којима нас гађа, угаси твојим заступањем, 

и избави нас од његових саблазни, достојни хвале архистратиже Михаиле. 
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И сада, богородичан или крстобогородичан. 

Подобан: Радујсја.. 

 Као јагње гледала је онда свога Јагањца како хита на жртву и усрдно 

му следила и овако му говорила: Куда идеш Христе, Чедо моје најслађе? 

Зашто тако без лености журиш дуготрпељиви? Одговори мени слушкињи 

твојој Исусе најдражи и безгрешни, многомилостиви Господе. Сине мој 

најмилији, не презри ме ћутањем, јер сам те чудом родила, Боже 

свемилосрдни, који дарујеш свету велику милост. 

 

На Литургији 

 
Блажена архангела, песма 3. и 6.  

Прокимен, глас 4: Који чиниш анђеле своје духовима, и служитеље своје 

пламеном огњеним. (Пс. 103,4) 

Стих: Благосиљај душо моја Господа. Господе Боже мој, узвеличао се 

јеси веома. (Пс.103,1) 

Апостол Јеврејима зачало 305. 

Алилуја, глас 5. Хвалите Га сви анђели његови, хвалите Га све силе 

његове. (Пс.148,2) 

Стих: Јер Он рече и постадоше, Он заповеди и саздаше се. (Пс.148,5) 

Еванђеље по Луки, зачало 51. 

Причастен: Који чиниш анђеле своје духовима, и служитеље своје 

пламеном огњеним. (Пс.103,4) 
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Месеца септембра 7. дан 
 

Предпразник Рођења Пресвете Богородице; 

Спомен светог мученика Созонта 
 

 

 

 

На Господи воззвах.. стихире предпразника, глас 1. 

Подобан: Небесних чинов.. 

 У твоме рођењу Пречиста, заблистала је свету надсветска радост, као 

духовни зраци који наговештавају сунце славе Христа Бога, јер ти си се 

показала као заступница истините радости и благодати. 

 Ова твоја предпразничка слава Пречиста, наговештава свима људима 

неизрецива доброчинства. Јер ти си нам посредница весеља и узрок 

будуће радости, Богородице Увекдјево. 

 Млада Дјева и чиста Богородица која је Бога примила, кћерка 

Давидова и слава пророцима, овога дана је рођена од Јоакима и Ане 

целомудрене, и Адамова клетва њеним рођењем је са нас скинута. 

 

Ине стихире светоме, глас 4. 

Подобан: Дал јеси знаменије.. 

 Твоју немоћ блажени је Христос силом крепио и нашу немоћ је 

својевољно понео; мученички пут си ради њега радосно прошао, и 

немоћнога противника си јаким ногама уништио, зато је венце победе 

теби исплео, Исус Човекољубац и Спаситељ душа наших. 

 Када си славни рањен био, тиме си противнике ранио, и на земљу их 

оборио, наоружан и опашен јавно крстом као свеоружијем непобедивим, и 

у љубави утврђен. Зато те је (Христос) у духовно царство преселио, као 

непобедивог мученика и као небеског човека. 

 Страдалниче Созонте, ти си Спаситеља и Господа јавно следио, који 

је за тебе својевољно страдања претрпео, па си самог себе на тешке ране и 

муке неиздрживе предао. Зато те је он небеским даровима почаствовао, а 

свима који те воле изворем  исцелења показао. 

 

Слава и сада, предпразника, глас 4. Самогласан. 

 Најславније твоје рођење пресвета Дјево Чиста, мноштво ангела на 

небесима и род људски на земљи прославља, јер си постала Мати Творца 

свих  Христа Бога. Њега не престај да молиш за нас, молимо те сви који 
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смо на тебе уздање по Богу положили, Богородице свеопевана и 

неискусобрачна.  

 

Ако је у петак увече:  

Слава..предпразника, а И сада..догматик владајућег гласа. 

 

На стиховње стихире, глас 8. 

Подобан: О преславнаго чудесе.. 

 О преславног ли чуда: од матере нероткиње и неплоднога и 

остарелога жезла, данас као цвет процветава, Богоматер и неискусобрачна, 

од праведних Јоакима и Ане. Зато се сада радује сабор пророка, и 

патријарси празнују њено рођење. 

Стих: Чуј кћери и види, и приклони ухо твоје. (Пс.44,11) 

 Данас се Давид радује, и Јесеј се данас разиграо, Леви се велича, и 

радује се духом Јоаким праведни, јер се твојим рођењем Маријо Пречиста 

и богообрадована, бездетство Ане разрешило. Сабор ангела са људима 

слави твоју божанску утробу.   

Стих: Лику твоме помолиће се богаташи народни. (Пс.44,13) 

 Радуј се саборе народа, радуј се храме Господњи, радуј се горо света, 

радуј се божанска трапезо, радуј се светилниче света, радуј се Маријо 

Мати Христа Бога, радуј се Свенепорочна, радуј се предложење 

божанскога Хлеба, радуј се шаторе, радуј се купино неопалива, радуј се 

надање свима. 

Слава, и сада.. глас 4. Дело Германово. 

 Радост целога света нам је засијала, од праведних Јоакима и Ане, 

Дјева свеопевана. Због превелике чистоте духовни храм Божији је 

постала, и заиста једина као Богородица је препозната. Њеним молитвама 

Христе Боже, низпошаљи свету мир, а душама нашим велику милост. 

 

Тропар мученика, глас 4. 

Мученик твој Господе Созонт, 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, предпразника, глас тај исти. 

 Из корена Јесејевог и од колена Давидовог, богодевојчица Маријам 

се нама данас родила, све се радује и обнавља са великом радошћу. 

Радујте се са нама заједно и небо и земља, похвалите је народе отаџбине. 
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Јоаким се весели и Ана празнује кличући: неплодна рађа Богородицу и 

хранитељку Живота нашега. 

 

 

На јутрењу 
 
На Бог Господ.. тропар предпразника два пута, Слава.. мученика И 

сада.. предпразника. 

 

После 1. стихословија сједален глас 1. 

Подобан: Камени запечатану.. 

 Рођена си преславно од неплодне утробе, а од девствених крила 

родила си Надприроднога, Израстила си га као дивно стабло Живота 

свему свету. Зато силе небеске кличу теби Богородице: слава твоме 

доласку Чиста, слава рођеноме из тебе, слава девству твоме, Мати 

неневесна. 

 

Слава и сада, то исто. 

 

После 2.стихословија сједален, глас 5. 

Подобан: Собезначалноје Слово.. 

 Сада се све на небесима радује, а са њима сада и људски род 

празнује, и пророци се заједно и тајно веселе, јер су од старине њена 

знамења видели и предсказали: као купину, као сасуд и жезал, и као облак 

и двери и престо и велику гору, њу која се на овај дан родила. 

 

Слава и сада, то исто. 

 

Канон предпразника са ирмосем на 8. Његов акростих је: Певам о 

рођењу богодевојчице Дјеве. Дело Јосифово. Глас 4. 

 

     Песма 1. 

Ирмос: Отверзу уста моја..  

Отворићу уста моја и испуниће се Духа, и излићу реч Царици Матери 

и светло ћу славити и певати о њеним чудесима.  

 

 Радујмо се данас и певајмо весело о божанском рођењу Богоматере, 

јер је радост васељени родила, а тугу праматере уништила. 
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 Из неплодне настаје неплодност греха кроз Пречисту Владичицу и 

свенепорочну, јер је тако прописао Закон, а Божији и богонадахнути људи 

су најавили и проповедали. 

 Постала је храм и палата Царева, јер је Он у њојзи станиште себи 

начинио, и верне чини стаништем Свете Тројице, надсуштаствени Бог. 

 Из неплодне настаје Дворац предивни и узвишени престо Божији на 

којем седи телом надсуштаствени, да би својом добротом подигао све који 

седе у тами пропасти, ка познању небеске светлости. 

 

Ини канон светога Созонта на 4. Глас тај исти. Дело Теофаново. 

 

     Песма 1. 

Ирмос: Морја чермнују пучину..  

Крсним знаком Мојсејевим рукама, прешао је у давнини пучину 

Црвеног Мора пешке и неовлажених ногу Израиљ, и Амаликову силу 

је на исти начин у пустињи победио.  

 

 Моли преславни сада доброчинитеља Господа, да се спасу сви који 

данас славе твој часни спомен, и сачувај их од свих напасти и беда и 

невоља. 

 Заиста као звезду веома светлу, показао те је Христос на висини 

цркве мучениче прехвални, јер у страдању твоме блисташ и сву васељену 

обасјаваш. 

 Као коњаник Господњи узмутио си безбожија море, а у пучини часне 

и свете крви твоје мучениче, потопио си сву силу противника као фараона. 

Богородичан: Безсемено и вољом Очевом зачела си Сина Божијега од 

Божанског Духа, и телом га родила. Он постоји из Оца без матере а ради 

нас дошао је из тебе без оца. 

    

Песма 3. 

 

Ирмос: Јако неплоди.. 

Као што је неплодна родила, тако је и од незнабожаца настала црква, 

а јудејски сабор је много у чедима својим онемоћао, зато дивноме 

Богу нашем кличемо: ти си свети Господе. 

 Земља се плодна од неплодне земље рађа, и као плод доноси 

Делатеља добара, и живоносни клас, који храни све божанском 

заповешћу. 

 Данас је процветао жезал девства, а из њега цвета као цвет и као 

баштован наш Бог, који зле изданке сасеца по крајњој доброти.  
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 Ево несечене горе, ево и Камена одсеченог од неплодног камена, 

који доноси род духовни, и који руши све идоле лажљивога. 

 Предсказања из Старог Закона предсказала су тебе млада Дјево: јер 

си ти мимо свих земних у својој утроби Законодавца носила, а Он је тебе 

неизрециво сачувао као непропадиву и неокаљану. 

 

Ини. 

Ирмос: Веселитсја о тебје церков твоја Христе зовушчи..  

Због тебе се црква твоја радује, Христе и кличе ти: ти си моја снага 

Господе и уточиште и поуздање.  

 

 Токови твоје крви као реке Христа ради потекоше, огањ безбожника 

угасише, увек слављени мучениче и страдалниче. 

 Ти си славни као необориви стуб задобијање рана трпељиво поднео, 

али си и бедеме обмане оборио. 

 Ти си свеславни као Давид Голијата праћком вере оборио духовног 

мучитеља и његову војску. 

Богородичан: Само си се ти Мати Божија, показала свима на земљи 

посредница надприродних добара, зато ти кличемо: Радуј се! 

 

Кондак светом Созонту, глас 2. 

Подобан: Твердија.. 

 Ми који смо се данас сабрали, похвалимо велегласно светог Созонта, 

истинитог и богомудрог мученика, искусног страдалника због 

побожности. Он је зналац тајне благодати, богати давалац исцелења, и 

моли се Христу Богу за све нас. 

 

Икос: 

Ходите сада сви верни да усрдно похвалимо великога страдалца 

Созонта, јасно заблисталог у часној и божанској Цркви Христовој. Њему 

принесимо достојне похвале, јер он је заиста оборио свирепство 

идолослужитеља, а вернима даровао спасење. Зато ми земни из љубави 

позвани, сада славимо и поштујемо часни и славни спомен страдалника и 

кличемо: Созонте свеблажени, моли Христа Бога за све нас. 

 

Сједален, глас 4. 

Подобан: Скоро предвари.. 

 Вером си спасен Созонте многострадални, и постао си спасоносно 

пристаниште свима у бурама, по промислу Христа Бога, изливаш реке 
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исцелења свима који те славе, увек заустављаш болести и запаљења, зато 

твој божански спомен са вером славимо. 

 

Слава и сада, предпразника, глас 8. 

Подобан: Повељеноје тајно.. 

 Нека се радује небо и нека се весели земља, јер нам се Богоневесна 

као Божије небо по обећању на земљи родила. Неплодна доји девојчицу 

Марију, а њеном рођењу се Јоаким радује и говори: жезал се мени родио, 

из којега је Христос као цвет процвао. Заиста је ово чудо преславно из 

корена Давидовог! 

 

     Песма 4. 

Ирмос: Сједјај во славје..  

Седећи у слави и на престолу божанском, и облаку лаком, дође Исус 

најбожанскији и непропадиви, да спасе све који му кличу: слава 

Христе сили твојој.  

 

 Рађа се млада Дјева на земљи узвишенија од ангела, у светињи је и 

чистоти без двоумљења, она ће родити Христа, свима очишћење, освећење 

и потпуно и избављење. 

 Блажена је утроба Ане, јер родила ону која ће у утробу сместити 

блаженога и несместивога Бога-Реч, јер она препород свима вернима 

дарује. 

 Сада почиње да се ништи мрак злобе, јер је из неплодне утробе 

заблистала Свенепорочна као разумни облак сунца. Њено блиставо 

рођење сви празнујемо. 

 Ти си Дјево као родна маслина, која је из корена Јесејевог изникла, 

Ана те је одгојила да процветаш милостивога Бога-Реч, а њему милост и 

истина увек предходе. 

 

     Ини. 

Ирмос: Вознесена тја видјевши церков на крестје..  

Када те је видела црква на крсту подигнутог, и где сунце стаде у току 

своме, тада је достојно кликтала: слава сили твојој Господе. 

 

 Био си запаљен Божијом љубављу свеблажени, па си усахлу лаж 

безбожника твојим речима спалио, и са радиошћу си кликтао: слава сили 

твојој Господе. 
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 Ти си као од светла саздани  храм Господњи, ти си у храм безбожних 

утрчао и њина служења храбро низложио, мучениче и страдалниче 

свехвални. 

 Твој свети храм се показао као исцелитељ сваке болести, за све који 

му са вером притичу, и твоју храброст у њему празнују, Созонте 

прехвални страдалниче. 

Богородичан: Ти си Дјево неискусобрачно родила Господа, и по рађању 

се опет као Дјева показала, зато неућутним гласима теби Владичице, са 

вером несумњивом кличемо: Радуј се“! 

 

Песма 5. 

Ирмос: Ужасошасја всјаческаја..  

Све је у страху од божанске славе твоје, а ти неискусобрачна Дјево, 

имала си у себи над свима Бога, и родила си безлетнога Сина, и свима 

који ти певају мир си подарила.  

 

 Сада се рађа као књига запечаћена, а њу је немогуће прочитати 

путем природног земног закона; она је чувана за станиште Бога-Речи, као 

што су богоречити људи Духом у књигама најавили. 

 Данас је рођена лоза спасења, која је процвала непропадиви грозд 

Божанства који сладост излива, ко год од њега пије тајанствено, рађа 

весеље божанско и спасоносно. 

Радујте се народи и са ангелима се веселите, данас се од неплодне 

рађа Дјева; туга престаје и радост стиже, свима који славимо њено 

божанско рођење. 

Божији пророк најављујући описао је тебе Дјево као нови свитак, а у 

њему ће се прстом Очевим Бог-Реч записати у књизи живота, и сви који се 

његовој власти повинују. 

 

     Ини. 

Ирмос: Ти Господи свјет мој в мир пришел јеси..  

Ти си Господе мој, као светлост у свет дошао, ти си света светлости из 

мрачног незнања обратио, све који ти са вером певају. 

  

 Ти си се мучениче светлошћу Тројичном заблистао и тако си 

безбожнички многобожачки мрак уништио. 

 Лијењем своје крви  блажени, ти си се показао као ружа расцветана, 

јер си миомиром чудеса цео свет замирисао. 

 Ти си духовни грозд винограда Христовога, ти си излио разумно 

вино мучења свима који те са вером славе. 
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Богородичан: Тебе узимамо као непобедиво оружје на противнике, тебе 

имамо Богоневесто као темељ и наду нашега спасења. 

 

      Песма 6. 

Ирмос: Божественоје сије и всечесноје..  

Богом умудрени, ходите да ово божанско и најчасније празновање 

Богоматере славимо, па рукама запљескајмо и од ње рођенога Бога 

прославимо.  

  

 

 Данас је рођена Богородица Дјева, као мост који преводе људе ка 

светлости, као лествица небеска и као гора Божија најсветлија, зато је 

славимо. 

 Ана је створила њу као плашт румени, као руно наквашено у знак 

оваплоћења Царевога на послетку, зато је достојно сви у песмама 

похвалимо. 

 Свенепорочна је сада истекла као извор од мале капље, али је она 

бездан спасења родила, да савлада небројене реке многобоштва. 

 Из неплодног си корена изникла, и трње злобе си твојим божанским 

и мимо природе ницањем из корена посекла, Богородитељко и Дјево 

увекблажена. 

 

     Ини.  

Ирмос: Пожру ти со гласом... 

Са гласом похвале приноси ти жртву црква Господе, и пева ти, од 

демонске крви очишћена, крвљу изливеном из ребара твојих, по 

твојој милости. 

 

 Из љубави ка Богу хтео си се жртвовати, као непорочна жртва, и 

његовој трапези си себе принео, зато те побожно славимо прехвални. 

 Неоквашено си препливао пучину и у пристаниште вишњег царства 

си доспео мучениче, и наслађујеш се вечне тишине блажени. 

 Железним ноктима је мучитељ немилосрдно стругао твоја ребра, али 

си ти у руке Божије душу твоју са славом преселио, свеблажени и 

незаборавни.  

Богородичан: О последњег ли чуда над свим чудесима, јер је Дјева у 

својој утроби Сведржитеља свега неискусомужно зачела, а није га 

притеснила.  
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Кондак предпразника, глас 3. 

Подобан: Дјева днес.. 

 Данас се по Божијем промислу, из неплодне рађа Дјева и Богородица 

Марија, као бесконачни дворац, небескога Женика. Украшава се као кола 

Бога-Речи, и као што је проречено: она је као божанске двери и Матер 

истинитог Живота. 

 

Икос: 

 Из неплодне дарована је Богодевојчица Марија, коју су некада по 

Духу имали у виђењима Божији пророци. А њу ми данас видимо у 

недрима Ане где се игра и са верним Јоакимом. Сакупимо се на духовно 

славље, и призовимо  и све из даљине, па рецимо: она је сада позив целоме 

свету, јер је из неплодних бедара процвала, као двери Божије и Мати 

истинитог Живота.  

 

Песма 7. 

Ирмос: Не послужиша твари богомудрији..  

Не послужише творевини више него Саздатељу, Богом умудрени, па 

опасност од огња храбро победише, и певаху радујући се: 

најопеванији Господе и Боже отаца благословен си.  

  

Јоаким и Ана се прослављају, јер су родили Богоматер блажену и 

сасвим чисту, а она је Бога-Реч родила, зато су блажени верни, који су све 

испунили. 

 Као частан дар примили су те Пречиста твоји родитељи, јер си Бога 

зачела, а Он је обогатио најбољим дарима све који кличу: благословн си 

Господе и Боже отаца. 

 Груди твоје су боље од вина блажена Ано богозвана, јер си дојила 

ону која ће својим светим грудима дојити преблагога Бога-Реч, Даваоца 

млека и Хранитеља свега што дише. 

 Играј и свирај у твоје гусле и радуј се богонадахнути Давиде, ево 

ковчег којега си одавно наговестио, од неплодне утробе нам дође, сачуван 

за Бога и Цара творевине. 

 

     Ини. 

Ирмос: В пешчи Аврамстији 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.  
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 У пећ страдања и мука ти си мучениче бачен био, али си од Бога 

росу трпљења примио, и зато си благодарно кликтао: благословен си у 

храму славе твоје Господе. 

 Заиста си душу светлију од свакога злата мучениче имао, зато 

жртвовати златоискованоме и бездушноме назови богу ниси хтео, него си 

самога себе као жртву миомирну Господу жртвовао. 

 Велики пастир је дао тебе мучениче, за правога пастира овцама, и 

као јагње непорочно своме истинитом стаду, и показао те је неухвативим 

за духовне вукове мучениче свехвални. 

Богородичан: Радуј се Вишњега освећено божанско станиште, радуј се 

јер се тобом Богородице даје радост свима који овако кличу: благословена 

си ти међу женама, свенепорочна Владичице. 

 

     Песма 8. 

Ирмос: Отроки благочестивија в пешчи..  

Побожну децу у пећи, Рођени од Дјеве спасао је, то бејаше праобраз, а 

сада стварност, и сву васиону да теби пева покреће: Господа појте 

дела и величајте га у све векове. 

  

Покренимо језик на певање песама, и прославимо божанско рођење 

оне, која је најопеванијег Бога-Реч, божански оваплотила Духом, па 

кличимо: Господа појте дела и величајте га у све векове. 

 Играјте Божији пророци, и славите рођење Дјеве, јер она је испунила 

све ваше проповеди, које сте изрекли: да ће родити Христа Цара свима, 

њега величамо у све векове. 

 Кличите горе весело, а апостоли и мученици ликујте, преподобни и 

праведни се сада радујте, због данашњег рођења Господње Матере. 

Господу појте и кличите, и величајте га у све векове. 

 Процвала је јабука мирисна, и ружа се божанска појавила, она је 

данас цео свет замирисала а смрад нашега греха зуставила, то је свечиста 

Мати (Бога) Речи, а ми је величамо у све векове. 

 Неплодна природо човечанства, развесели се данас због часног дара 

Духа Божанскога, видећи од неплодне рођену Божанску девојчицу, па 

кличи: Господа појте дела и величајте га у све векове. 

 

     Ини. 

Ирмос: Руцје распростер Данил лавов..  

Данило је руке своје раширио и у рову чељусти лавова затворио, силу 

огња је угасио, а врлином се опасао и са побожном и умилном децом 

певао: благословите сва дела господња Господа.  
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 Руку од златнога идола си узео мудри и сиротима си дао, а за себе си 

славни и незаборављени мучениче чувао истинито и непотрошиво 

богатство, кличући: благословите сва дела господња Господа. 

 Тело ти је бестелесни уплео, али си га ти са помоћу Христовом 

оборио, зато ти је славни почасти и чудодејство сам Господ подарио, а ти 

си њему радосно кликтао: благословите сва дела господња Господа. 

 Уста си твоја свехвални Созонте отворио, и Духом Светим их 

испунио, а уста противника који хуле на Творца си свакога срама испунио, 

па си са радошћу Христу кликтао: благословите сва дела господња 

Господа. 

Богородичан: Ти си се једина од свих поколења Дјево чиста, показала као 

Мати Божија, ти си Свенепорочна била станиште Божанства и ниси огњем 

неприступне светлости спаљена, зато те сви благосиљамо, Маријо 

Богоневесто. 

 

     Песма 9. 

Ирмос: Всјак земнородниј да взиграјет..  

Свако на земљи нека се радује Духом просвећен и нека празнује 

бестелесних бића свет, поштујући свештени празник Богоматере и 

нека кличу: радуј се најблаженија Богородице пречиста и Увекдјево. 

 

 

 Ево се најављено свето место Божије показало, најславнији Царев 

град се саздао, а блистави рај је светло процвао, јер је она заступница раја 

и Божије усвојење људи. 

 Показала се данас као свећа и светилник, јер ће се у њу златозарна и 

превечна Светлост уселити, и све у ноћи страдања просветлити, а маглу 

безбожника разорити и све који верују заиста заједничарима дана 

учинити. 

 Нека данас земља ликује, јер је видела рођену као ново и прекрасно 

небо Божије, у њу се телом усељава и подиже људе изнад небеса, и све 

добротом својом обожује, зато о њему верно појимо и њега величамо. 

 Двоје најбољих: Јоаким и Ана израстају Младицу нескверну, а из ње 

долази одхрањено младо Бого-Дете, за свет да се жртвује, и сагрешења 

људи да на себе узме, и да укине жртве демонима приношене. 

 Ти која си Светлост родила, просветли нас који духом празнујемо 

светлоносно твоје рођење Богородитељко, и вечне светлости покажи нас 

Пречиста заједничарима, и твојим материнским молитвама подари мир и 

избављење од патњи свима нама. 



MINEJ SEPTEMBAR 
 

129 

 

 

     Ини. 

Ирмос: Камен нерукосечниј от несекомија гори..  

Христос, као угаони камен несечен руком, од тебе се Дјево, као од 

несечене горе одсекао, да сакупи раздвојене природе, зато се веселимо 

и тебе Богородице величамо. 

 

 Показао си се као изабрани камен Христов, и камен угаоног камена 

си мучениче био, када си ваљан по земљи ти си тврђаву обмане разорио, а 

срца верних си јачим учинио.  

 Као реку живота стекла те је сада Христова црква, и твојом крвљу 

мучениче је као водама напојена, а твојим страдањем и чудесима увек се 

божански украшава 

 Стекао си небеско царство као плату за подвиге и напоре твоје 

богомудри, у њему ликујући свеславни Созонте помени све који са вером 

празнују твој свети спомен. 

Богородичан: Разреши сада окове мојих сагрешења Богородице Дјево, јер 

си извор доброте родила, једина богоблажена, и испуни ме радости, да бих 

те достојно величао. 

   

Светилен, мученика. 
Подобан: Жени услишите.. 

 Твој страдалник Речи Божија, наоружан оружијем твога крста 

часнога, противничке силе је силно победио, и мучитеље посрамио, и за 

тебе пострадао, да са тобом Христе мој Свецаре увек царује. 

 

Слава и сада, предпразника: 

 Обнови се Адаме и узвиси се Ево, ликујте пророци са апостолима и 

праведнима, јер је данас заблистала општа радост и ангелима и људима: из 

праведних Јоакима и Ане, Богородица Марија. 

 

На стиховње стихире, глас 2. 

Подобан: Доме Еуфратов.. 

 Ходите сви који сте из Адама, да песмама похвалимо ову која је од 

Давида, и која је Христа родила: Дјеву Пречисту Марију.  

Стих: Чуј кћери и види, и приклони ухо твоје. (Пс.44,11) 

 Принесимо хвалу Избавитељу Господу, који нам је из неплодне 

подарио Богородицу и Увекдјеву. 

Стих: Лику твоме помолиће се богаташи народни. (Пс.44,13) 



DAN 7. 
 

130 

 

 Данас је радост целе васељене, јер се од неплодних бедара преславно 

рађа Мати Цара свију. 

Слава и сада, глас 2. самогласно. 

 Проречена Царица свих и Божије станиште, данас је дошла из 

неплодне утробе славне Ане, она је божанско станиште увекпостојећег 

Бића. Њоме је бестидни ад побеђен, а родоначална Ева се у прави живот 

уводи, зато Дјеви достојно кличимо: блажена си међу женама и 

благословен је плод утробе твоје. 

 

На Литургији 

 
Блажена предпразника, песма 3. на 4 и светога Созонта, песма 6. на 4. 

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 Ефесцима, зачало 233. 

Алилуја, глас 4: Завапише праведници и Господ их услиша од свих 

невоља њихових избавиће их. (Пс.33,18) 

Стих: Многе су невоље праведних, и од свих њих избавиће их Господ. 

(Пс.33,20) 

Еванђеље по Јовану, зачало 52. 

Причастен: У вечни спомен биће праведник, жалосне се вести неће 

бојати. (Пс.111,5-6) 
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Месеца септембра 8. дан 
 

 

Рођење Пресвете Владичице наше и Богородице Увекдјеве 

Марије 

 

На Малој вечерњи 
 
на Господи воззвах.. стихире на 4, глас 1. 

Подобан: Небесних чинов.. 

 Јоаким са Аном празнује рађање праве Богородице, зачетнице 

нашега спасења. Са њима и ми данас празнујемо и славимо из корена 

Јесејевог Дјеву Чисту. 

 Данас је из Ане изникла Богом дана Богородица, као цвет и башта за 

спасење љовечанства. Из ње ће се надразумно родити Творац свих, да 

својом добротом очисти сву Адамову нечистоту јер је благ. 

 Ко може довољно и како приличи опевати Анину неизрециву 

девојчицу и Дјеву? Оросите се данас сладошћу брда и долине, јер се Чиста 

Богородица као живот и очишћење свих храни млеком. 

 Која је била неплодна, плодну земљу је родила, и из неплодне утробе 

плод свети је дала.О, дивног ли чуда: млеком се храни хранитељка Живота 

нашега! Млеком из груди се храни она, која је Хлеб Небески у себе 

примила. 

 

Слава и сада, глас 4. 

 Најславније твоје рођење Пресвета Дјево Чиста, мноштво ангела на 

небесима и род људски на земљи прославља, јер си постала Мати Творца 

свих: Христа Бога. Њега не престај да молиш за нас, молимо те сви који 

смо на тебе уздање по Богу положили, Богородице свеопевана и 

неискусобрачна.  

 

На стиховње стихире, глас 2. 

Подобан: Доме Еуфратов.. 

 Радујте се Јоакиме и Ано, радујте се, јер нам се Дјева као заступница  

радости и спасења од неплодне родила. 

Стих: Чуј кћери и види, и приклони ухо твоје. (Пс.44,11) 

 Само си се ти показала као спасење земних, јер си (Бога)-Реч 

неизрециво и надприродно родила, зато те сви прослављамо. 

Стих: Лику твоме помолиће се богаташи народни. (Пс.44,13) 
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 Одбаците Адаме и Ево сваку тугу, јер је данас Мати Радости из 

неплодне преславно изникла. 

 

Слава и сада, подобан тај исти. 

 Само је Богородица као Храм Божији, и она из неплодне и 

нерађајуће долази, њој се Адам радује и кличе. 

 

Тропар, глас 4. 

 Твоје рођење Богородице Дјево, јавило је радост целој васељени, јер 

из тебе је засијало Сунце правде: Христос Бог наш, разорио прадедовску 

клетву и даровао благослов, смрт је уништио, а нама живот вечни 

подарио. 

 

На великој вечерњи 

 

Стихословимо Блажен муж.. први антифон. 

На Господи воззвах.. стихире на 8, глас 6. самогласно. Дело патријарха 

Сергија. 

 Данас на духовном престолу почива Бог, јер је себи престо свети на 

земљи припремио, Он који је премудро небеса утврдио, небо духовно је 

човекољубиво начинио, од неплодног корена нам је Матер своју као 

живоносни врт засадио, Он који је чудотворни Бог, и безнадежних надање, 

зато Господе слава теби. (једанпут) 

 Ово је дан Господњи, радујте се народи, ево палате Светлости и 

књиге Речи живота, из утробе долази и родила се она која је као двери ка 

истоку, очекује улазак великога Светитеља, она је једина и јединога 

Христа уводи у васељену, за спасење душа наших. (једанпут) 

 Ако и божанском вољом неплодне жене светло процветају, али више 

од свих рођених је од Бога Марија заблистала, јер од неплодне матере 

чудно рођена да породи телом свима Бога, надприродно из бесемене 

утробе, једина двери јединородног Сина Божијег, кроз њу је Он прошао и 

закључаном је сачувао и све је мудро уредио како сам зна и свима људима 

је спасење учинио. (два пута) 

Дело Стефана Светоградца. 

 Данас се неплодна врата отварају и долази Дјева као двери 

божанске, данашњи плод почиње рађати благодат, и јавља се целом свету 

Божија Матер, њоме се земни са небеснима сједињују за спасење душа 

наших.  

(два пута) 
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 Данас се васељенска радост најављује, данас задуваше ветрови, који 

најављују спасење наше природе и разрешава се неплодност, неплодна се 

као матер појављује, а девствена остаје и по рађању Творца, Он из ње туђу 

природу присваја мада је по природи Бог, и заблуделима тело за спасење 

ствара: Христос Човекољубац и Избавитељ душа наших. (једанпут) 

 Данас неплодна Ана рађа Богодевојчицу, од свих нараштаја 

одабрану за станиште Христа Бога, Цара и Творца свију, за испуњење 

Божанског домостороја, јер смо њиме ми земни саздани али и обновљени 

од трулежи ка животу бесконачном. (једанпут) 

 

Слава и сада, прва стихира, глас 6.:  

Данас на духовном престолу почива Бог, јер је себи престо свети на 

земљи припремио, Он који је премудро небеса утврдио, небо духовно је 

човекољубиво начинио, од неплодног корена нам је Матер своју као 

живоносни врт засадио, Он који је чудотворни Бог, и безнадежних надање, 

зато Господе слава теби. 

 

Вход. Прокимен дана. 

 

Читање из Књиге Постања (гл.28.10-17)  
Отиде Јаков од Вирсавеје идући у Харан. И дође на једно место, и 

онде заноћи, јер сунце беше зашло; и узе камен на оном месту, и метну га 

себи под главу, и заспа на оном месту. И усни, а то лестве стајаху на 

земљи а врхом тицаху у небо, и гле, анђели Божји по њима се пењаху и 

силажаху; И гле, на врху стајаше Господ, и рече: Ја сам Господ Бог 

Аврама оца твог и Бог Исаков; ту земљу на којој спаваш теби ћу дати и 

семену твом; И семена ће твог бити као праха на земљи, те ћеш се 

раширити на запад и на исток и на север и на југ, и сви народи на земљи 

благословиће се у теби и у семену твом. И ево, ја сам с тобом, и чуваћу те 

куда год пођеш, и довешћу те натраг у ову земљу, јер те нећу оставити 

докле год не учиним шта ти рекох.  

А кад се Јаков пробуди од сна, рече: Зацело је Господ на овом месту; 

а ја не знах. И уплаши се, и рече: Како је страшно место ово! Овде је 

доиста кућа Божја, и ово су врата небеска. 

 

Читање из књиге Пророчанства Језекиљева (гл. 43.27 и 44.1-4)  
Тако говори Господ: осмог дана и после нека приносе свештеници на 

олтару жртве ваше паљенице и жртве ваше захвалне, и примићу вас, 

говори Господ Господ. И одведе ме опет к вратима спољашњим од 

светиње, која гледају на исток, а она беху затворена. И рече ми Господ: 
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Ова врата нека буду затворена и да се не отварају, и нико да не улази на 

њих, јер је Господ Бог Израиљев ушао на њих; зато нека буду затворена. 

За кнеза су; сам кнез нека седа на њима да једе хлеб пред Господом; кроз 

трем од ових врата нека улази и истим путем нека излази. И одведе ме к 

северним вратима пред дом; и видех, и гле, дом Господњи беше пун славе 

Господње. 

 

Читање из Прича Соломонових (гл. 9.1-11)  
Премудрост сазида себи кућу, и отеса седам ступова; Покла стоку 

своју, раствори вино своје, и постави сто свој. Посла девојке своје, те зове 

сврх висина градских: Ко је луд, нека се уврати овамо. И безумнима вели: 

Ходите, једите хлеба мог, и пијте вино које сам растворила. Оставите 

лудост и бићете живи, и идите путем разума. Ко учи подсмевача, прима 

срамоту; и ко кори безбожника, прима поругу. Не карај подсмевача да не 

омрзне на те; карај мудра, и љубиће те. Кажи мудроме, и биће још 

мудрији; поучи праведног, и знаће више. Почетак је мудрости страх 

Господњи, и знање је светих ствари разум. Јер ће се мноме умножити дани 

твоји и додаће ти се године животу. 

 

На Литији стихире, глас 1. самогласно.  

Дело Стефана Светоградца. 
 Народе, данас нам је дошао почетак нашега спасења, гле ево је Мати 

и Дјева проречена од давних поколења за станиште Божије, из неплодне се 

родила и потекла, као цвет из Јесеја и из корена његовог палица 

процветала. Нека се радује Адам праотац и нека се радосно весели Ева, 

гле саздана од ребра Адамова кћерку и унуку прославља јасно, родила се, 

говори, за моје избављење, због ње ћу се од окова адових ослободити! 

Нека се радује Давид свирајући у гусле и нека благосиља Бога: гле Дјева 

долази из неплодне утробе за спасење душа наших. 

Глас 2. 

 Ходите сви љубитељи девства и миљеници чистоте, дођите и са 

љубављу окадите похвалу девства, њу која као из тврдог камена излива 

извор живота, и која је из бездетне као купина нетварног огња, који чисти 

и просвећује душе наше. 

Анатолија пратријарха. 

 Каква је ово галама празнична? То Јоаким и Ана празнују 

тајанствено. Радујте се са нама Адаме и Ево и реците: ми смо давно 

преступом затворили рај, а плод веома славан даде се: Богодетенце 

Марија, да га опет отвори за улазак свима. 
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 Предсказана Царица свих и Божије станиште долази данас из 

неплодне утробе славне Ане, да буде увекпостојећег Бића божанско 

пребивалиште. Њоме је бестидни ад побеђен, и њоме се сверодна Ева у 

трајан живот уводи; зато Дјеви достојно кличимо: блажена си ти међу 

женама и благословен је плод твоје утробе.  

 Слава и сада, глас 8.  

Дело Сергија патријарха. 

 У овај знаменити дан празника нашег затрубимо духовном свиралом 

јер се од семена Давидова родила Мати Живота, да таму разори, Адама 

обнови, Еву избави и као извор нетрулежности, и измена пропадања. Ради 

ње смо се обожили и од смрти избавили и зато јој кличимо верни са 

Гаврилом: радуј се благодатна Господ је са тобом, због тебе нам је 

даровао велику милост. 

 

На стиховње стихире, глас 4. самогласан.  

Дело патријарха Германа. 

 Целог света радост од праведних Јоакима и Ане нам је заблистала: 

Дјева свеопевана; због њене превелике чистоте, духовни храм Божији је 

постала и заиста се једина као Богородица појавила. Њеним молитвама 

Христе Боже мир свету низпошаљи, а душама нашим велику милост. 

Стих: Чуј кћери и види, и приклони ухо твоје.  

 Пророчанством ангеловим долази нам данас Дјева као пречисти 

плод од праведних Јоакима и Ане, као небо и престо Божији, и као 

станиште чистоте, да објави радост целом свету, заступница живота 

нашега, која уклања клетву и доноси благослов, зато у твоме рођењу Дјево 

богозвана  измоли мир целом свету, а душама нашим велику милост. 

Стих: Лику твоме помолиће се богаташи народни. 

 Нека данас запљеска рукама неплодна и бездетна Ана, нека се озари 

све на земљи, нека цареви играју, а светитељи нека се веселе због 

благослова, нека празнује цео свет, јер ево Царице и непорочне Невесте 

Очеве, а израсла је из корена Јесејевог. Од сада нека жене не рађају децу у 

мукама јер радост је процвала и живот свима људима који у свету живе, 

од сада се дарови Јоакимови не враћају, а плач Ане се у радост претворио, 

па говори: радујте се самном цео изабрани Израиље, ево ми даде Господ 

душевну палату божанствене славе његове, на свеопште весеље и радост и 

спасење душа наших. 

Слава и сада, глас 8. Дело патријарха Сергија. 

 Ходите сви верни и хитајмо ка Дјеви, јер гле рађа се ова која је пре 

зачећа проречена, Мати Бога нашега, као сасуд девства, Аронов процвали 

жезал из корена Јесејевога, она је проповедање пророка и изданак 
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праведних Јоакима и Ане; рађа се пак и њоме се свет обнавља, рађа се и 

цркву својом лепотом украшава, она је Свети храм, станиште Божанства 

девствени сасуд и Царева палата, у њој су чудно и неизрециво сједињене и 

састављене у Христу природе, у њој је извршио савршену тајну, зато се  

њему клањајмо а рођењу свенепорочне Дјеве певајмо. 

 

На благосиљању хлебова, Тропар глас 4.:  

Твоје рођење Богородице Дјево, јавило је радост целој васељени, јер 

из тебе је засијало Сунце правде: Христос Бог наш, разорио прадедовску 

клетву и даровао благослов, смрт је уништио, а нама живот вечни 

подарио. 

( три пута) 

 

 

На јутрењу  
 
на Бог Господ.. Тропар празника, три пута. 

 

После првог стихословија сједален, глас 4.  

Подобан: Удивисја Јосиф.. 

 Кажи Давиде, шта ти се Господ заклео? Заклео ми се, каже и већ је 

испунио: да ће од мојег тела дати Дјеву.  Из ње ће се родити Створитељ 

Христос као нови Адам, и Цар на престолу мојем. Он већ царује данас и 

има царство непролазно, а неплодна рађа Богородицу и хранитељку 

Животодавца нашег. 

Слава и сада, то исто.  

И Чтенија празника. 

 

После другог стихословија, сједален, глас 4.  

Подобан: Удивисја Јосиф.. 

 Нека се радује небо и нека се весели земља, јер нам се као Божије 

небо на земљи родила Богоневеста ова обећана. Неплодна доји детенце 

Марију и радује се рођењу Јоаким говорећи: жезал ми се родио из којега 

ће изнићи као цвет Христос, из корена Давидовог. Заиста је ово чудо 

преславно! 

Слава и сада, глас тај исти. 

 Обнови се Адаме и радуј се Ево, весели се Давиде, храбри се Ано, 

јер се Мати Створитеља твога родила преславно. Ликује сва земља јер је 

обновљена и радује се, јер је у нову одећу одевена. Сваки народ нека се 
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радује и кличе Марији: блажен је дом Давидов, јер одхрањује хранитељку 

Живота нашег. 

 

И читамо реч Григорија јеромонаха. 

 

Степена, први антифон 4. гласа. 

Прокимен, глас 4. Спомињаћу име твоје у сваком нараштају и нараштају. 

Пс.44,18) 

Стих: Изрече срце моје Реч добру (Пс.44,2) 

 

Све што дише нека хвали Господа. 

Стих: Хвалите Бога у светима његовим. 

 

Еванђеље по Луки, зачало 4.: У оне дане уставши Марија.. 

После 50. псалма 

Слава: Молитвама Богородице Милостиви очисти мноштва сагрешења 

наших. 

И сада: то исто. 

Затим: Помилуј ме Боже.. и стихира празника, глас 6. 

 Ово је дан Господњи, радујте се народи, ево палате Светлости и 

књиге Речи живота, из утробе долази и родила се она која је као двери ка 

истоку, очекује улазак великога Светитеља, она је једина и јединога 

Христа уводи у васељену, за спасење душа наших.  

 

Канона два. Ирмоси оба канона по два пута а тропари њихови на 12. 

Канон први, дело кир Јована. Глас 2.  

 

     Песма 1. 

Ирмос: Ходите људи, запевајмо песму Христу Богу, који је разделио море 

и водио народ којег изведе из египатског ропства, јер се он прославио. 

 Ходите људи и радујте се божественим Духом; песмама поштујмо 

Увекдјеву и девојчицу која је данас дошла на свет из неплодне на спасење 

људима. 

 Радуј се чиста Мати и слушкињо Христа Бога, ти си посредница ка 

првобитном рајском блаженству, зато те сав људски род слави достојно у 

песмама. 

 Данас се рађа мост живота којим ће пало човечанство наћи прелаз из 

ада и песмама прославити Христа животодавца. 

 

Ини канон кир Андреја; Глас 8. 
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     Песма 1. 

Ирмос: Богу нашему који је својом мишицом скршио противнике и 

провео Израиља кроз Црвено Море, њему певајмо као избавитељу нашем 

јер се прославио. 

 Нека сва твар ликује и нека се Давид весели јер је из његовог колена 

и семена израстио жезал који носи цвет: Господа и Творца свега. 

 Дјева као Светиња над светињама и као детенце полаже се у 

светилишту да буде васпитана руком ангела, зато сви заједно празнујмо 

њено рођење. 

 Неплодна, нероткиња Ана, али не и за Бога бездетна, названа би од 

нараштаја мајком Чисте Дјеве, из које ће изнићи Створитељ у виду слуге. 

 Ти си Дјево рођена од Ане као незлобиво јагње, из твоје утробе доћи 

ће Христос као јагње и детенце и примити нашу природу, зато те Дјево 

песмама поштујемо. 

Тројичан: Троје беспочетних славимо; Троје Светих певамо; Троје у 

једној суштини сапостојећих проповедамо; један се Бог у Оцу, Сину и 

Духу славослови. 

Богородичан: Ко икада виде дете које није од телесног оца да се млеком 

доји? Или где икада би виђена девојка а мати? Заиста је обадва ово, чиста 

Богородитељко изнад људског ума.   

 

Катавасија: Крст учини Мојсеј замахнувши право жезлом Црвнео Море 

Израиљу пешаку пресече; а попреко ударивши, над фараоновим 

двоколицама море састави; тиме означи непобедиво оружије, зато певамо 

Христу Богу нашем јер се прослави. 

 

     Песма 3. 

Ирмос: Утврди нас у теби Господе; ти си дрветом крста умртвио грех, и 

страх твој усади у срца нас који ти певамо. 

 Поживесте по Богу непорочно и родисте спасење свима, богомудри 

родитељи Родитељке Творца и Бога нашега. 

 Господ који свима точи живот, из нероткиње даде Дјеву у коју се 

одлучио уселити и по његовом рођењу сачува је непромењеном. 

 Опевајмо данас Анин пород Марију као Богородицу, која роди 

живоносни грозд свима заступницу и помоћницу. 
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     Ини. 

Ирмос: Утврдило се моје срце у Господу, вазнела се сила моја у Богу 

моме, разширише се у покличу уста моја на непријатеље моје, развеселих 

се због спасења од Тебе Боже. 

 Васпитана си у Светињи над светињама, Пречиста Дјево 

Богородице, постала си узвишенија од свих створења јер си родила Творца 

у телу. 

 Благословена је Ано твоја целомудрена утроба, јер си родила плод 

девствености, која потом роди безсемено хранитеља твари и Избавитеља 

Исуса. 

 Тебе Увјекдјево сва твар назива блаженом, јер си се данас од Ане 

родила као жезал из Јесејевог корена, који је израстио пречисти цвет: 

Христа. 

 Тебе узвишенију од свих твари показа, Пречиста, Син твој; величамо 

твоје рођење од Ане јер оно данас све весели. 

Тројичан: Теби се клањамо Оче, суштином беспочетни, певамо о твоме 

безлетном Сину и поштујемо твога савечног Духа, као једнога Бога а у три 

лица. 

Богородичан: Родивши даваоца светлости и узрочника живота људима, 

чиста Богородице, постала си ризница живота нашег и двери ка 

неприступној светлости. 

 

Катавасија: Аронов жезал као праобраз тајне прихваћен је; озеленевши, 

предсказује свештеника; пређашњој старозаветној неплодној цркви, сада 

процвете дрво крста за њену силу и утврђење. 

 

Сједален. Глас 4. 

 Уистину Дјева Марија и Богородица, као светли облак нама данас 

засија и из праведних предходи на славу нашу. Неће више бити Адам 

осуђен и Ева ће се ослободити окова, због тога кличимо смело певајући 

јединој чистој: рођење твоје јавља радост целом свету. 

Слава и сада, то исто. 

 

     Песма 4. 

Ирмос: Чух Господе глас твога домостроја и прославих те, једини 

Човекољубче. 

 Певамо теби Господе, јер си нам свима подарио пристаниште 

спасења: твоју Родитељку. 

 Тебе, Богоневесто, Христос објави на похвалу свима и потпору који 

верно певају о твојој тајни. 



MINEJ SEPTEMBAR 
 

140 

 

 Неискусобрачна Владичице, твојим молитвама избављени од 

сагрешења сви те благоразумно називамо блаженом. 

 

     Ини. 

Ирмос: Пророк Авакум је умним очима предвидео твој долазак Господе и 

кликташе: Бог долази са југа; слава сили твојој, слава снисхођењу твоме 

Господе. 

 Патријарх Јаков је предсказао, Спаситељу, јасно величину твога дела 

и кликташе духом ка Јуди тајанствено говорећи: „Од изданка произашао 

си Сине мој“, јављајући тебе Бога од Дјеве. 

 Ево сада жезал Аронов од корена Давидовог процветава; то сада 

чиста Дјева происходи; заједно ликују и небо и земља и сви народи 

отечества, а са њима тајанствено и Ана и Јоаким. 

 Нека се сада весели небо, нека се обрадује и земља; нека ликују 

Јоаким и Давид, први као твој родитељ, јер си уистину родила Бога, а 

други као твој праотац који је проповедао о твојој узвишености. 

 Данас се са тобом богомудра Ано радује и васељена јер си процвала 

Мајку која ће избавити васељену; Дјеву која ниче из корена Давидовог и 

која нам доноси жезал силе и цвет, Христа. 

Тројичан: Славимо безпочетног Бога Оца, Сина и Светога Духа, Тројицу 

јединосушну и несаздану, пред којом стоје серафими побожно кличући: 

свет, свет, свет јеси Боже. 

Богородичан: Бог који је пре свакога почетка, прима почетак из тебе 

Богородитељко у време оваплоћења а остаје ипак и сабеспочетан; 

оваплотивши се Реч Очева, једне суштине са Духом сачувао је своје 

божанско достојанство.  

 

Катавасија: Чух Господе глас твога домостроја и прославих те, једини 

Човекољубче. 

 

     Песма 5. 

Ирмос: Разори се тамом обавијена и мрачна загонетка доласком Истине 

кроз Богодевојчицу, озарише се срца верних; ти нас Христе води твојом 

светлошћу. 

 Опевајмо народи Родитељку Спаситеља свих, који је постао узрок и 

нашег спасења. Њеном су се лику удостојили радовати пророци, јављајући 

будуће спасење од њеног Порода. 

 Изникла си из сувог јерејевог жезла Ароновог и тиме показала 

Израиљу свој предзнак, а сада свеславно рођена из неплодне, преславном 

светлошћу нас обасјаваш. 
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     Ини. 

Ирмос: Господе Боже наш мир твој подај нам, Господе Боже наш 

присвоји нас, Господе сем тебе за другог не знамо, Именом се твојим 

називамо. 

 Пречисто је рођење твоје, Дјево непорочна, неизрециво је и 

неописиво твоје зачеће и рођење, Невесто неневесна, јер се Бог сав обукао 

у моју природу. 

 Нека се веселе данас ангелски чинови, нека се радују потомци 

Адамови, јер се родио проречени жезал који ће процветати Христа, 

јединог избавитеља нашег. 

 Данас је Ева ослобођена осуде, данас је разрешена неплодност као и 

Адам од древне клетве, у рођењу твоме, јер се тобом избависмо од 

пропадљивости. 

 Слава теби Боже који си данас прославио нероткињу Ану, јер је 

родила обећани жезал, који заувек цвета и из којег изниче Христос, цвет 

нашег живота. 

Тројичан: слава теби Оче Свети, Боже нерођени; слава теби Сине 

надвремени, јединородни; слава теби Душе Божански и сапрестолни који 

из Оца исходиш а у Сину пребиваш. 

Богородичан: Утроба је твоја постала носиљка Сунца; твоја чистота 

остаде неповређена као и пре, а Христос-Сунце као Женик из ложнице 

појави се из тебе Дјево. 

 

Катавасија: О, трипут блажено дрво, на којем је разапет Христос, Цар и 

Господ, тобом паде варалица код рајског дрвета, јер се тобом превари; 

Бог, телом приковани, дарује мир душама нашим. 

 

     Песма 6.  

Ирмос: Из кита Јона завапи ка Господу: молим те избави ме из дубине 

ада, да ти као избавитељу похвалним гласом у духу истине подам принос. 

 У туги неплодства завапише ка Господу богомудри родитељи 

Богомајке и родише је, свим поколењима на општу похвалу и спасење. 

 Примише од Бога достојни небески дар, богомудри родитељи 

Богомајке, која је као носиљка изнад самих херувима и родитељка Творца 

и Бога-Речи. 
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     Ини. 

Ирмос: У животној сам бури као на таласима морске воде, Човекољубче, 

зато ти попут Јоне вапијем: изведи из пропасти живот мој, благи Господе.

  

Тебе светију од свих светих, твоји целомудрени родитељи Пречиста, 

поставише у храм господњи да се ту часно васпиташ и припремаш да 

постанеш Мати Господа. 

 Ликујте и матере и неплодне, осмелите се и заиграјте бездетне, јер 

бездетна и неплодна израсте Богородицу, која избави Еву од мука и Адама 

од клетве. 

 Чујем Давида како ти пева: „привешће се дјеве у твојој пратњи, 

привешће се у Царев храм“, а са њиме ти и ја Царева кћери певам. 

 Певамо о твоме светоме рођењу, поштујемо и непорочно зачеће тебе, 

Богом звана невесто и Дјево, а са нама те славе и чинови ангела и душе 

светих. 

Тројичан: У теби је опевана и прослављена тајна Свете Тројице, 

Пречиста. Отац је благоволео па се Бог-Реч у тебе уселио, а Божански Дух 

те је осенио. 

Богородичан: Била си као златна кадионица, јер се божански огањ у твоју 

утробу уселио: Бог-Реч од Духа Светог, и на изглед као Човек у теби је 

виђен Чиста Богородитељко. 

 

Катавасија: У утроби водене звери, Јона је крстообразно раширио руке 

објављујући собом Спаситељево страдање, а кад трећег дана изиђе из 

немани, свесветско васкрсење пројави телом прикованог Христа Бога, који 

својим тридневним васкрсењем свет просветли. 

 

Кондак. Глас 4. 

 Твојим светим рођењем Пречиста, ослободише се Јоаким и Ана 

срамоте због немања деце, а Адам и Ева од срамоте пропадљивости и 

народ твој, избављен од узрока греха ти кличе: Нероткиња рађа 

Богородицу и чуварку нашег живота. 

 

Икос: Благопријатне молитве и уздаси Јоакима и Ане због неплодности и 

бездетности, дођоше до ушију Господа, те учини па изниче живоносни 

плод свету. Јоаким молитву на гори чињаше, а Ана у врту срамоту 

трпеше, но са радошћу неплодна роди Богородицу и чуварку живота 

нашег. 
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     Песма 7. 

Ирмос: На гори купина огњем неопаљена као и росоносна пећ халдејска 

најавише тебе Богоневесто, јер си неопаљено примила божански и 

нетварни огањ у своју телесну утробу, зато певамо рођеном од тебе: 

Благословен си Боже отаца наших. 

 У телесним јављањима код купине, законодавац Мојсеј усуди се 

разумети велику тајну твоју Пречиста, па поучен би тада не размишљати 

на овоземни начин, у чуду говораше: Благословен је Бог отаца наших. 

 Гору и двери небеске и духовну ластавицу побожно прорече тебе 

хор небески; јер од тебе би одсечен као камен Христос, не рукама 

мушким. Ти си оне двери кроз које Господ прође, чудесни Бог отаца 

наших. 

 

     Ини. 

Ирмос: Пећ халдејска огњем распаљена, беше Духом орошена због 

Божијег присуства, зато у њој младићи појаху: Благословен си Боже отаца 

наших. 

 Празнујемо Пречиста и верно се клањамо твоме светом рођењу, 

певајући о твоме Сину који нас сада избави од давнашње Адамове осуде. 

 Сада се и Ана весели и пева хвалећи се: неплодна сам а родила 

Матер Божију; њоме се разрешила Евина осуда на трпљење мука. 

 Адам би ослобођен, а Ева ликује и у духу пева теби Богородице: 

Тобом смо се избавили првородне клетве јављањем Христа. 

 О, Анина утробо, која смести Божије станиште, о, утробо која си 

носила Дјеву ширу од небеса, свети престо и духовни ковчег освећења. 

Тројичан: Прослављајмо Оца, Сина и Духа у јединству божанства; 

Тројицу Пресвету, неразделиву, несаздану, увек постојећу и јединосушну. 

Богородичан: Ти једина Дјево преславно си родила Бога; својим си 

рођењем обновила природу, Еву си разрешила од првородне клетве, Чиста 

Богородитељко Маријо. 

 

Катавасија: Безумна наредба злочестивог мучитеља као и страшна 

претња и богомрско злохулење поколебали су народ, али три младића није 

поплашила ова јарост зверска, нити огањ који прождире, па су 

супротстављени росоносним духом и у огњу певали: опевани Боже наш и 

отаца, благословен си. 
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      Песма 8. 

 

Ирмос: Деца у пећи су праобраз твоје Мајке Господе, јер и она би 

неопаљена огњем који у њу уђе; њој певамо јер се данас твојом вољом 

јавила у све крајеве света, њу и величамо у све векове. 

 Она је наше измирење са Богом, она је предодређена скинија која од 

данас почиње да дела, она требаше родити Бога-Реч, који се нама у телу 

показао; њему певамо јер нас је из небића у биће призвао и њега величамо 

у све векове. 

 Измена неплодности разрешила је јаловости стари свет и јасно нам 

је показала чудо Христово који дође нама земнима; њему певајмо јер нас 

је из непостојања у постојање призвао и њега величајмо у све векове. 

 

     Ини. 

Ирмос: Ти си облацима покрио дворове, ти си песком ограничио море, ти 

све држиш, о теби пева сунце, тебе слави месец, теби песму хвале приноси 

сва твар као Створитељу свих, у векове. 

 Учинио си преславно дело: разрешивши неплодну утробу и 

отворивши старици Ани бедра која нису рађала, дарујући јој плод; ти 

Боже Свети, ти Сине Дјевин, ти си примио тело од увек у цвету Дјеве и 

Богородице. 

 Ти затвараш бездане и отвараш их, ти дижеш воду у облаке и 

низводиш кишу, ти си Господе дао да од неплодног корена свете Ане 

изникне пречист плод и да се роди Богородица. 

 Ти обрађујеш наше помисли, ти утврђујеш и душе наше, ти си 

неплодну земљу показао родном, ти си у давнини суву њиву свете Ане 

показао плодном, која донесе добар клас и пречисти плод, израстивши 

Богородицу. 

 Ходите сви и видите како се из малог ковчежића Ане сада рађа 

Божији град, кроз чије двери утробе излази, без познања брачног живота, 

сам Бог и Творац; он је прошао овом чудном стазом. 

Тројичан: О, надсуштаствена Тројице, и беспочетна Јединице, о теби 

пева и због тебе трепери мноштво ангела; небо и земља и бездани се 

ужасавају а људи те благосиљају и огањ ти служи и све што постоји 

послушно је са страхом теби Света Тројице. 

Богородичан: О, најновије вести: и Бог а и Син жене! О, безсеменог 

рођења, гле неискусомужна Мајка и рођени Бог! О, страшног ли виђења, 

о, чудног ли зачећа Дјеве! О , неизрецивог рођења; заиста све је ово изнад 

људског ума и чула. 
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Катавасија: Благосиљајте децо истог броја са Тројицом, Створитеља Оца 

и Бога, и опевајте снисхођење Слова, који огањ у росу претвори и 

величајте даваоца живота, Духа Светога у векове. 

 

На деветој песми не певамо „Чесњејшу“ него пре ирмоса и тропара 

канона следи  

Припев, глас 2. 

 Величај душо моја преславно рођење Божије Матере 

 

     Песма 9. 

 

Ирмос: Онога, који је пре постанка сунца као Бог светлост засијао и у 

телу нама дошао, њега си из свога бока Дјево неизрециво оваплотила; 

благословена си Свечиста и тебе Богородицу величамо. 

 Ти си непокорном а жедном народу из камена воду источио, а 

покорним народима даровао си из неплодних бедара плод, нама на весеље, 

зато твоју Пречисту Богоматер достојно величамо. 

 Брза одгонитељко давнашње осуде и оправдање праматере Еве, 

узроче нашег усиновљења код Бога, мосте ка Створитељу, тебе 

Богородице величамо. 

 

Други припев, глас 8. 

 Величај душо моја од неплодне рођену Дјеву Марију. 

 

     Ини. 

 

Ирмос: Не припада матерама девство ни дјевама рађање, а то се обоје на 

теби Богородице извршило, зато те сва племена земна непрестано 

величају. 

 Достојна Богомати, своје чисто богорођење наследила си по обећању 

и својој некада неплодној родитељки као богоизрасли плод подарена си, 

зато те сва племена земна непрестано величају. 

 Испунило се пророчанство вапијућег који говори: подигнућу палу 

скинију свештеног Давида, која је праобраз твој, Пречиста, тобом се прах 

свих људи саздаје у тело Божије. 

 Клањамо се твојим повојима Богородице, славимо Оног који даде 

пород раније неплодној, који преславно отвори бедра нероткиње, Бог који 

чини све што хоће јер је самовластан. 

 Као дар вере приносимо ти песму Богородице од Ане рођеној; мајке 

славе Мајку а дјеве Дјеву једину; клањамо ти се, певамо ти и славимо те. 
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Тројичан: Не приличи да безаконици славе безпочетну Тројицу: Оца, 

Сина и Светога Духа, Тројицу несаздану а сведржитељну, којом цео свет 

постоји по њеној заповести свемоћној. 

Богородичан: Сместила си у својој утроби Дјево Мати једнога од 

Тројице: Христа Цара. Њега пева сва твар и од њега стрепе вишњи 

ангелски чинови. Њега моли Свечиста да спасе душе наше. 

 

Катавасија, са припевом празника, глас 8. 

 Ти си Богородице тајанствени рај, и без обраде си изникла Христа, 

њиме се живоносно крсно дрво засади на земљи; њега узносимо и њему се 

клањамо, а тебе величамо. 

 

И припев и Катавасија глас 2. 

 Једући род дрвета рајског уселила се смрт која данас крстом беше 

побеђена, јер се разрушила клетва праматере Еве, изданком чисте 

Богоматере коју све небеске силе валичају. 

  

Светилен: 

Данас од неплодне Ане процвета као цвет Богородица, божанским 

мирисом испуњујући све крајеве света, и радости је испунила сву твар; 

њој певајмо и достојно је похвалимо, јер је заиста од свих земних 

узвишенија. (два пута) 

 

Слава и сада: 

 Адаме обнови се и Ево се узвиси, пророци са апостолима и 

праведнима ликујте, општа радост данас заблиста ангелима и људима, из 

праведних Јоакима и Ане Богородица Марија. 

 

На хвалитним стихире на 4. Глас 1. 

Подобан: О, дивнога чудесе.. 

 О, дивног ли чуда! Извор живота се из неплодне рађа и благодат 

светло почиње да доноси плодове. Весели се Јоакиме, јер си постао 

Богородичин родитељ; Нема другога као што си ти, земнима родитељи 

богопријатни: богосместива млада Дјева, Божије станиште, горо 

пресветла, тобом нам се Адам дарова. (два пута) 

 О, дивног ли чуда! Од неплодне је плод заблистао заповешћу 

Створитеља свих и Сведржитеља, одлучно светску разреши неплодност, 

ликујте мајке са матером Богородичином и кличите: радуј се обрадована, 

радуј се јер је Господ са тобом, и Он преко тебе дарује свету велику 

милост. 
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 Као духовна тврђава целомудрија и светло станиште блиставо од 

благодати, Ана се славна појавила и уистину је одбрану девствености 

родила, као божански цвет. Она је свима девственима и који девственост 

желе подарена, лепоту девства јасно дарује, а свима вернима велику 

милост.  

Слава и сада: Глас 6. Самогласан. 

 Ево дана Господњег, радујте се народи! Ево је палата светлости и 

књига Речи живота! Дошла је из утробе она која је родила двери ка 

Истоку; очекује улазак Великог Светитеља једина и јединога уводи 

Христа у васељену на спасење душа наших. 

 

Славословље велико. После Трисветог: Тропар празника један пут. 

Јектеније и отпуст. 

 Јереј помазује братију светим уљем, и певамо стихиру 

самогласну празника, коју еклисиарх хоће. 

 

На литургији 

 
Блажена од канона 2. гласа, песма 3. на 4;  и 8. гласа песма 6. на 4. 

После входа: тропар празника. слава и сада: кондак. 

Прокимен: Песма Богородице, 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 Филипљанима, зачало 140. 

Алилуја, глас 8: Чуј кћери и види, и приклони ухо твоје. (Пс.44,11) 

Стих: Лику твоме помолиће се богаташи народни. (Пс.44,13) 

Еванђеље по Луки, зачало 54. 

Уместо „Достојно“ појимо Ирмос: Чужде матерем.. са припевом 

празника и тако до оданија. 

Причастен: Чашу спасења ћу примити, и име Господње призвати. 

(Пс.115,4) 

 

На трпези утешење братији довољно и духовно.  

 

МР  
Треба пазити ако се догоди Рођење Пресвете Богородице у недељу. 

У суботу увече, на Малој вечерњи, на Господи воззвах.., стихире 

васкрсне гласа на 4. Слава и сада.. празника. На стиховње, стихира 



MINEJ SEPTEMBAR 
 

148 

 

васкрсна једна и празника стиховња са великог вечерња са 

припевима празника. Слава и сада..празника. Тропар васкрсан, 

Слава и сада..празника. Јектенија мала и отпуст. 

 

На Великој вечерњи: 

После уобичајене катизме, на Господи воззвах.. стихире васкрсне 3 и 

Анатолијева једна и празника 6. Слава и сада.. празника. Вход. 

Прокимен дана, и Чтенија три, празника. На Литији: стихире и Слава 

и сада празника. На стиховње стихире васкрсне, Слава и сада 

..празника. На благосиљању хлебова: Тропар празника, три пута. На 

Чтенију у посланицама или празника. 

 

На јутрењу:   
На Бог Господ.. Тропар васкрсан, два пута, Слава и сада..празника. По 

обичају катизме па сједални васкрсни са њиховим богородичиним. И 

Чтеније  Тумачења Еванђеља, Недеље пред Воздвижењем. Затим 

Полијелеј и тропари: Ангелскиј собор.. и Ипакоји гласа. Сједални оба 

празника по једанпут. Слава, сједален који је на Полијелеју. И сада.. 

други. И Чтеније празника. Степена гласа. Прокимен и Еванђеље 

празника. Затим: Васкрсење Христово.. 50 псалам и целивање 

Еванђеља по обичају. После тога Слава..Молитвама Богородице.. И 

сада.., то исто. Стихира празника. КАНОНИ: васкрсан са ирмосем на 

4 и Богородици на 2 и празника оба канона на 8. Катавасија: Крест 

начетрав Мојсеј.. После 3. песме, Кондак васкрсан и икос и сједален 

празника, два пута. После 6. песме Кондак празника и икос, и читамо 

Пролог. На 9. песми припеве не певамо, него Чесњејшу. Светилен 

васкрсан, Слава и сада.. празника. На Хвалитним стихире васкрсне 

на 4 и празника на 4 са припевима празника, Слава празника И 

сада..Преблагословена јеси.. Славословље велико. Трисвето и Тропар 

само васкрсан. Јектенија и отпуст. Даје се уље из кандила празника, 

затим Слава и сада.. Еванђелска стихира, и оглашавање, и уобичајен 

излазак и Први час у припрати. На првом часу тропар васкрсан, 

Слава празника и Сада, богородичан часова. После Оче наш.. Кондак 

васкрсан и отпуст. Такође и на осталим часовима Тропар васкрсан, 

Слава празника и Сада..богородичан часова. Кондак празника и 

васкрсан говоримо наизменично.  

 

На Литургији: 
Блажена васкрсна гласа на 6 и празника песма 3. на 4. После Входа 

тропар васкрсан и празника, Слава кондак васкрсан И сада.. 
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празника. Прокимен, апостол, алилуја и Еванђеље читамо прво 

недеље пред Воздвижење, затим редовно и најпосле Богородице. А 

прокимен гласа се изоставља. Причастен: Хвалите Господа са небеса.. 

и празника: Чашу спасења ћу примити.. 

 

МР 
Ако се догоди попразник Рођења Пресвете Богородице у недељу: 

У суботу на Малој вечерњи, стихире васкрсне и Богородице по 

обичају.  

 

На Великој Вечерњи 
На Господи воззвах.. стихире васкрсне три и Анатолијева једна, 

празника од тога дана на који је три и из Минеја светоме 3. Слава, 

празника или светога, И сада.. богородичан први гласа. Вход. 

Прикимен дана и јектеније. На Литији стихире празника, стиховња 

вечерња тога дана, Слава и сада.. празника. На стиховње стихире 

васкрсне, Слава: светога а ако нема: Слава и Сада празника. На 

благосиљању хлебова Тропар Богородице Дјево радуј се.. два пута и 

Празника један пут. И Чтеније у Апостолским посланицама.  

 

На јутрењи: 
Тропар васкрсан два пута, Слава: светога, а ако нема, Слава и сада, 

празника. После обојих катизми сједални васкрсни са њиним 

богородичиним. Чтеније у Толковном Еванђељу недеље која је на 

реду. Степена и прокимен гласа. Еванђеље васкрсно. Васкрсење 

Христово..и 50 псалам и остало васкрсно. КАНОН васкрсан са 

ирмосем на 4 и Богородице на 2 и празника на 4 и светога на 4. 

Катавасија: Крест начертав Мојсеј.. После 3. песме кондак и икос 

празника, и светога ако има и сједален. Слава и сада, празника. После 

6. песме кондак и икос васкрсан. На 9. песми певамо Чесњејшу.. 

Светилен васкрсан. Слава: светога а ако нема, Слава и сада.. 

празника. На хвалитним стихире васкрсне 4 и празника 4 са 

стиховњих тога дана са „славником“ и припевима празника. Слава: 

Еванђелска стихира. И сада.. Преблагословена јеси.. После 

Славословља тропар само васкрсан. Јектенија, отпуст, оглашење и 

излазак у припрату и Први час. На Првом часу тропар васкрсан, 

Слава: празника И сада.. богородичан часова. После Оче наш.. кондак 

празника и коначни отпуст. На Трећем часу тропар васкрсан, Слава: 
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светога, а ако нема, Слава: празника. После Трисветог кондак 

празника и васкрсан говоримо наизменично. 

 

На Литургији: 
Блажена гласа на 6 и празника од канона песма која је на реду на 4. 

После Входа тропар васкрсан и празника и храма светога или свете и 

светога из Минеја ако има. Затим кондак васкрсан и храма светога 

или свете, Слава светога из Минеја ако има а а ко нема Слава: храма 

светога И сада.. празника. Прокимен, апостол, алилуја, Еванђеље 

прво недеље пред Воздвижење затим редовно под зачалом и светога. 

Причастен: Хвалите Господа с небеса.. и светога ако ли има, а ако нема 

онда празника. 

 

ВИДИ 
Субота пред Воздвижењем 

На Литургији прокимен глас 3.: Појте Богу нашем појте, појте Цару 

нашем појте. Стих: Сви народи запљескајте рукама.. Апостол: Прва 

Коринћанима зачало 126.: Браћо, премудрост говоримо.. Алилуја, глас 

5.: Милост твоју Господе опеваћу у векове и из рода у род. Еванђеље по 

Матеју, зачало 39.:Рече Господ: Ко љуби оца или матер.. Затим Апостол 

и Еванђеље суботе редовно које је под зачалом тога дана. Затим 

светога из Минеја ако ли га има. Причастен дана.  

 

Треба знати: 

Ако се догоди Оданије Рођења Богородице у суботу пред 

Воздвижењем, Прокимен, Алилуја и причастен празника. Апостол и 

Еванђеље прво суботе пред Воздвижењем а после празника. Прокимен 

суботе пред Воздвижењем се изоставља. 

 

Недеља пред Воздвижењем: 

На Јутрењу читамо у Толковном Еванђељу Јована и дана по 

реду. 

На Литургији 
Прокимен, глас 6.:Спаси Господе народ твој..Стих: Теби Господе 

завиках..Апостол Галатима, зачало 215.: Браћо, видите како великим 

словима.. Алилуја, глас 1.: Узвисих изабранога.. Еванђеље по Јовану, 

зачало 9.: Рече Господ, нико се није попео на небо..Затим Еванђеље које 

је на реду. Причастен дана.    
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Месеца септембра 9. дан 
 

Спомен светих и праведних богородитеља Јоакима и 

Ане; 

Спомен светог мученика Севиријана. 
            (Служба мученика Севиријана поји се  на повечерју.) 

 
На Господи воззвах.. стихире празника 3, глас 1. 

Подобан: Небесних чинов.. 

 Јоаким са Аном празнује рађање праве Богородице, зачетнице 

нашега спасења. Са њима и ми данас празнујемо и славимо из корена 

Јесејевог Дјеву Чисту. 

 Данас се рађа од целомудрених Јоакима и Ане Млада Дјева и чиста 

Богородица у коју се Бог настанио. Она је слава пророка и кћерка 

Давидова, њеним рођењем се Адамова клетва са нас укида.  

Која је била неплодна, плодну земљу је родила, и из неплодне утробе 

плод свети је дала.О, дивног ли чуда: млеком се храни хранитељка Живота 

нашега! Млеком из груди се храни она, која је Хлеб Небески у себе 

примила. 

 

Ине стихире светих, глас 4. 

Подобан: Дал јеси знаменије.. 

 Ходите сада о, празникољубци и радујмо се у песмама, и са вером 

празнујмо и прославимо спомен часног пара: Јоакима и Ане, јер су нам 

они родили Богоматер и чисту Дјеву. Мада су престављени од 

привременога у непролазни живот и у насеља увек живих, они се моле да 

се ми спасемо. 

 Данас се весело украшава цела творевина, и јединомислено чини 

годишњи спомен и прославља твоје родитеље, чуднога Јоакима заједно са 

Аном, Богородице свеопевана, јер су нам радост обезбедили, и мимо 

надања тебе израстили, која светлошћу обасјаваш и хранитељку (Христа) 

Живота нашега. 

 Радује се данас Ана устрептале душе и весели се, јер је примила што 

је желела: добар пород од давниве очекиван; процвала је Марију 

Свенепорочну, као плод обећања и благослова Божијег. А ова је Бога 

нашега родила, и као сунце засјала нама који спавамо у тами живота.  

 

Слава и сада, глас 5. Дело Јефрема Карија. 
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 О, какав сте ви блажени ли пар, ви сте све родитеље превазишли, јер 

сте ону која је изнад целе творевине израстили. Уистину си блажен 

Јоакиме када си такве младе Дјеве постао родитељ. Блажено је крило твоје 

Ано, јер си израстила Матер Живота нашега. Блажене су груди којима си 

дојила ону која млеком храни Хранитеља свега што дише. Молимо вас 

свеблажени да Њега молите, да помилује душе наше. 

 

ПАЗИ! 
Ако се догоди у петак увече: Слава.. празника, И сада.. богородичан 

први од владајућег гласа. 

 

На стиховње стихире, глас 2. 

Подобан: Јегда от древа..  

 Богомудра Ана је раније заиста птичије гнездо видела, и свога се 

бездетства сетила и завапила: јао мени Господе, Господе! Ја најгрешнија 

остадох од тебе неплодна. Тада је Човекољубац Бог, подарио њој као плод 

Дјеву, часнију од свега створеног.  

Стих: Чуј кћери и види, и приклони ухо твоје. (Пс.44,11) 

 Богомудра Ана, упознала је најпре тугу бездетности, па се потом 

молила и ка Богу завапила: одреши ми окове туге и неплодства. И ти си јој 

подарио да роди ону, која је требала родити тебе: (Бога) Реч, Владико 

Христе, да роди тебе Спаса целог човечанства. 

Стих: Лику твоме помолиће се богаташи народни. (Пс.44,13) 

 Заиста је Владика и Бог услишио твоју молитву као некада Сарину, 

када си зачула глас ангела, који ти је јавио радост: да ћеш родити Божију 

Матер. А ти си кликнула весело из душе: мој Владика, Бог и Творац, 

уистину ми је укинуо срамоту и дао да родим Увекдјеву. 

 

Слава и сада, глас 8. 

 Као она сува палица процвала је из неплодне утробе света 

Богородица, а из ње је засијало спасење свету: Христос Бог. Свети су 

супрузи и свети је брак Јоакима и Ане. Они се преставише у небеска 

насеља, где са својом кћери Пречистом Дјевом и са ангелима ликују, и за 

свет чине молитве. Са њима и ми заједно побожно певајмо и рецимо: ви 

који сте се преко Богодевојчице и пречисте Марије назвали Христовим 

прародитељима, молите се за душе наше. 

 

Тропар светих, глас 2. 

 Данас празнујемо спомен твојих праведника Господе, и преко њих те 

молимо: спаси душе наше.  
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Или овај, глас 1. 

 Јоаким и Ана су по закону благодати били праведни, и богодану 

Девојчицу нам родили. Зато данас светло слави и весело празнује, 

божанска и часна Црква вашу успомену, и прославља Бога који нам је 

обновио снагу спасења у дому Давидовом. 

 

Слава и сада, празника: 

Твоје рођење Богородице Дјево, јавило је радост целој васељени, јер 

из тебе је засијало Сунце правде: Христос Бог наш, разорио прадедовску 

клетву и даровао благослов, смрт је уништио, а нама живот вечни 

подарио. 

 

Повечерјe 
cлужба мученика Севиријана поји се  на повечерју. 

  

Канон, глас 8. 

 

     Песма 1. 

Ирмос: Воду прошед..  

Када је Израиљ прешао воду као копно, и од египатскога зла избегао, 

тада је закликтао: Избавитељу и Богу нашем певајмо.  

 

 Безбожну заповест да се жртвује бездушним и глувим идолима, 

победио је Христос кроз одлучно и храбро притивљење мученика. 

 Ослобођао је од окова оне који се одрекну Христа, а све које нађе да 

њега славе као Бога почео је на све начине мучити, али је од тебе 

богомудри био посрамљен.  

 Задивио си мучениче безбожника храбрим долском на суђење, а 

немоћ, трулежност и  слабост лажних богова си са смелошћу изобличио. 

Богородичан: Само си ти примила у твоје тело Њега кога ни небеса не 

могу сместити млада Дјево, на божански начин се уселио у тебе и 

човекову природу је од тебе примио.  

 

     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.  
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 Када су те тукли за Христа, ти си се храбри радовао, због рана без 

милости, јер си имао чврсту наду да ћеш за патње примити награду. 

 Мучитељи су ти секли жиле и кидали ти тело на комаде, али ти то 

ниси осећао јер си био као у туђем телу. 

 Стекао си од Христа награду, јуначе, и примио си заслужени венац и 

радост бесконачну. 

Богородичан: Моја сродница ће бити добра и непорочна, певао је 

Соломон у песмама. јер те је давно унапред видео. 

 

     Песма 4. 

Ирмос: Услишах Господи..  

Чуо сам Господе тајну твога промисла, схватио сам дела твоја, и 

прославио твоје Божанство.  

 

 

 Надао се мучитељ да ће ти ласкањем омекшати снагу, и да ће те 

победити, али то је било као да стреља у небо. 

 Зар не осећаш Христову силу која ми помаже против патњи и 

мучења? Тако си узвикнуо преславни. 

 Када неби била дата мени сила са небеса, како бих могао као телесан 

претрпети сечење мојих удова? Тако је говорио мучитељу Севиријан. 

Богородичан: Пресвета Богоневесто, дај ми помоћ твојим молитвама, да 

се избавим Злога, и да бих славио тебе, Надање моје. 

 

     Песма 5. 

Ирмос: Утрењујушче вопијем ти..  

Од ране зоре поранивши кличемо теби Господе, спаси нас, јер си ти 

Бог наш, и осим тебе за другог не знамо. 

 

 

 Био си обешен за дрво, славни, и по телу струган сечивима, за Онога 

који влада над свима. 

 Када си тако сечен кликтао си: Боже мој, помози ми да завршим овај 

мученички подвиг. 

 Када је мучитељ видео тебе славни Севиријане, како неклонуло 

трпиш муке, задивио се бедник. 

Богородичан: Надање и заступнице и покровитељко моја, Богородице, 

твојим молитвама спасавај ме од змијиних саблазни. 
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     Песма 6. 

Ирмос: Ризу мње..  

Ти који се облачиш светлошћу као одећом, подари ми светлу одећу, 

многомилостиви Христе Боже наш. 

 

 У тамницу те је закључао страшни мучитељ, и гладом те прсиљавао 

да се Христа одрекнеш, којег си од младости своје заволео, блажени. 

 Вођен јуначе у тамницу, све који су те гледали учио си смело да не 

одступе од Христа, и тако их саветовао. 

 Страшни и безумни мучитељ је наредио да те мачем посеку, ако не 

принесеш жртве идолима, али ти за то ниси марио. 

Богородичан: Твојим молитвама Богоневесто и Владичице, да се оденем 

у светли плашт на дан суда, ја који ти певам.  

 

Сједален, глас 1. 

Подобан: Лик ангелскиј.. 

 Храброшћу си душу наоружао јуначе, и предао себе на свакаве муке, 

јер си био даровити загрејан љубављу Владике, и тако си изобличио 

неверје мучитеља, а од Бога си примио неувели венац победе. 

 

     Песма 7. 

Ирмос: В начаље земљу..  

У почетку си земаљу основао и небеса Речју утрвдио, благословени у 

векове Господе, Боже отаца наших.  

 

 Оштрим камењем је безбожник твоја уста поломио, јер си смело 

Христа сред безаконика проповедао; његову славу си стекао, и сада се 

радујеш тамо.   

  У великом гневу мучитељ те је страдалниче обесио на бедему и 

тешко камење на тебе привезао, али ти се ниси Христа одрекао, Бога од 

отаца прослављенога. 

 О чврстог твога противљења блажени! О велике ли љубави твоје ка 

Створитељу! Због ње те је он украсио венцем неувелим, јер си храбро 

пострадао. 

Богородичан: Ти си моја светлост Дјево Богородице, ти си Благословена 

моја радост, окриље и пристаниште, зато те славим као Родитељку Бога 

отаца наших. 
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 Песма 8. 

Ирмос: Царја небеснаго..  

Небескога Цара о којем поју војске ангела, хвалите и величајте у све 

векове.  

 

 До краја си издржао ране, Христов војниче, и преставио се 

преблажени радосно у небеском вишњем царству. 

 Ти се ниси Христа застидео, јуначе, и претрпео си свакојаке муке, 

зато си и прослављен у све векове.  

 Као овенчан сада се заиста радујеш са страдалницима око Цара, зато 

помињи све који са вером служе твој спомен. 

Богородичан: Богородитељко, заступнице хришћана, избави нас од сваке 

невоље, да бисмо ти певали у све векове. 

 

     Песма 9. 

Ирмос: Воистину Богородицу тја..  

Као истиниту Богородицу тебе исповедамо, јер се тобом Дјево чиста 

спасосмо, и са бестелесним хоровима тебе величамо. 

 

 Рукама оних који су те волели, блажени, твоје тело је погребено као 

свето, и излива реке исцелења у славу Божију.  

 О, каквог ли чуда! Умрло дете је устало, када су га носили па се 

сусрело са твојим телом на путу ка погребу, мучениче дивни! 

 Примио си, блажени, вечно царство, и пред Владиком свето стојиш, 

зато се моли усрдно за све који ти певају. 

Богородичан: Зачудиле су се војске ангела видећи Увекдјево како носиш 

оваплоћенога Творца векова. 

 

Стихире, глас 4. 

Подобан: Дал јеси знаменије.. 

 Жиле су ти секли, ради Христа, славни, и на дрво обесили и ело ти 

стругали немилостиво сечивима, и заповедали ти да жртвујеш идолима, 

јуначе, али се ти ниси одрекао Господа свих, него си твојим патњама 

изобличио немоћ и беду идолску, и био си сабеседник ангела. 

 Радосно си се решио на подвиг, као страдалник за веру дични, и 

храбром вољом за муке ниси марио, јер си се смрћу хтео на Христа 

угледати, светитељу. Зато те је Исус човекољубац и Спаситељ душа 

наших венцем царским украсио.  

Слава, глас тај исти: 
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 Као заробљен си вођен, ранама украшен, али си свима који су те 

гледали заповедио да следе твој пример, очекијући блажени са небеса 

награду, јер она велику лепоту и радост дају непролазну, која заувек 

остаје, и све који тамо бораве Духом постају свега наследници. 

И сада, празника: 

 Данас се богато излива божанство благодати Владике на све стране 

света, из извора неплодног се заиста изливају дарови, и јављају његов 

долазак свима који са љубављу славе њено рођење, и кличу: Исусе 

свесилни ти си Спаситељ душа наших. 

   

На јутрењу 
 
На Бог Господ..  

Тропар празника, два пута. 

 Твоје рођење Богородице Дјево, јавило је радост целој васељени, јер 

из тебе је засијало Сунце правде: Христос Бог наш, разорио прадедовску 

клетву и даровао благослов, смрт је уништио, а нама живот вечни 

подарио. 

 

Слава.. богородитеља. 

  Јоаким и Ана су по закону благодати били праведни, и богодану 

Девојчицу нам родили. Зато данас светло слави и весело празнује, 

божанска и часна Црква вашу успомену, и прославља Бога који нам је 

обновио снагу спасења у дому Давидовом. 

  

И сада..празника 

 

После 1.стихословија сједален, глас 3. 

Подобан: Дјева днес.. 

 Данас се Дјева и Богородица Марија рађа по вољи Божијој од 

неплодне Ане, да буде неразорива палата небескога женика, и спрема се за 

престо Речи Божије; предодређује се да ова Девојчица буде истинска Мати 

Живота. 

 

Слава и сада, то исто. 

 

По 2. стихословији сједален, глас 4. 

Подобан: Скоро предвари.. 

 Давиде, Онај што ти се у давнини заклео и помазао те, испунио је 

заклетву: дао је на престолу плод од твојих бедара Марију. Њу видиш од 
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Ане Јудине и радујеш се, јер ће се из ње оваплотити Христос Спас свему, 

који по неизмерној доброти спасава род наш. 

 

Слава и сада, то исто. 

 

Канон празника, са ирмосем на 6 и светих на 6 такође. 

Канон празника. Глас 2.  

 

Песма 1. 

Ирмос: Ходите људи, запевајмо песму Христу Богу, који је разделио море 

и водио народ којег изведе из египатског ропства, јер се он прославио. 

 Ходите људи и радујте се божественим Духом; песмама поштујмо 

Увекдјеву и девојчицу која је данас дошла на свет из неплодне на спасење 

људима. 

 Радуј се чиста Мати и слушкињо Христа Бога, ти си посредница ка 

првобитном рајском блаженству, зато те сав људски род слави достојно у 

песмама. 

 Данас се рађа мост живота којим ће пало чивечанство наћи прелаз из 

ада и песмама прославити Христа животодавца. 

 

Ини канон светима. Његов акростих је: Певам о твојим целомудреним 

родитељима Свечиста. Глас 2. 

 

     Песма 1. 

Ирмос: Во глубинје постла иногда фараонитскоје.. 

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. 

  

 Ана богомудра и Јоаким увекблажени, удостојили су се родити 

светило духовнога Сунца, телом заблисталог и из ње засијалог, која  сија  

светлошћу врлина.  

 Једино надањем у Бога, уистину богоугодни Јоаким и побожна Ана 

неклонуло молећи се, пречисту Богородицу родише, светошћу узвишенију 

од свих створених. 

 Имали сте живот узвишени, и по светлом животу своме бесте 

узвишенији од свих родитеља на земљи, јер сте непропадиву Дјеву 

родили, и због ње сте и ви уистину богооци постали. 
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Богородичан: Зачетници свега спасења блажени Јоаким и славна Ана, су 

чисту, непорочну и пречисту Богородицу родили, и њу су као награду за 

своју побожност примили.  

 

Песма 3. 

Ирмос: Утврди нас у теби Господе; ти си дрветом крста умртвио грех, и 

страх твој усади у срца нас који ти певамо. 

 Поживесте по Богу непорочно и родисте спасење свима, богомудри 

родитељи Родитељке Творца и Бога нашега. 

 Господ који свима точи живот, из нероткиње даде Дјеву у коју се 

изволи уселити и по његовом рођењу сачува је непромењеном. 

 Опевајмо данас Анин пород Марију као Богородицу, која роди 

живоносни грозд свима заступницу и помоћницу. 

 

Ини. 

Ирмос: На камени мја вери 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.  

 

 Неплодна и деце лишена богоугодна Ано, ти си са сузама 

Створитеља молила, и да родиш најблагословенију си се удостојила, 

кличући: нема светога као ти Господе. 

 Јоаким божански и богоречити се са супругом обогатио божанском 

благодаћу, па се удостојише да роде заступницу спасења људима,  којој 

кличимо: нема непорочне као ти Владичице. 

 Опевајмо свечасну супругу од које нам је заблистала Дјева, 

узвишенија од свега створенога, јер је Бога родила, а њему кличимо: нема 

светога као ти Господе. 

 Када је Ана Богородицу родила, срамоту због неплодности је 

скинула, и срамоту Еве је преславно укинула. Зато кличимо: нема 

непорочне као ти Владичице. 

 

Кондак празника, глас 4. 

 Твојим светим рођењем Пречиста, ослободише се Јоаким и Ана 

срамоте због немања деце, а Адам и Ева од срамоте пропадљивости и 

народ твој, избављен од узрока греха ти кличе: Нероткиња рађа 

Богородицу и чуварку нашег живота. 
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Икос: Благопријатне молитве и уздаси Јоакима и Ане због неплодности и 

бездетности, дођоше до ушију Господа, те учини па изниче живоносни 

плод свету. Јоаким молитву на гори чињаше, а Ана у врту срамоту 

трпеше, но са радошћу неплодна роди Богородицу и чуварку живота 

нашег. 

 

 

Сједален, глас 5. 

Подобан: Собезначалноје.. 

 Јоаким и Ана празнују, јер су заслужили благодат Божију, и родили 

као плод Дјеву и чисту Матер Божију, као богопријатан храм и једину 

благословену; она се моли непрестано да се спасу душе наше.  

 

Песма 4. 

Ирмос: Чух Господе глас твога домостроја и прославих те, једини 

Човекољубче. 

 Певамо теби Господе, јер си нам свима подарио пристаниште 

спасења: твоју Родитељку. 

 Тебе, Богоневесто, Христос објави на похвалу свима и потпору који 

верно певају о твојој тајни. 

 Неискусобрачна Владичице, твојим молитвама избављени од 

сагрешења сви те благоразумно називамо блаженом. 

 

 

      Ини. 

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. 

  

 Богомудри и богоугодни Јоаким радујући се од неплодне Дјеву 

прима, а њеним се рођењем, мада је дјевом остала, неплодност целог света 

разрешила. 

 Праотац Божији Јоаким сада нуди нама изобилну духовну трапезу, 

јер је Богоматер и непропадиву младу Дјеву родио.  

 Нуди нам се благодат од оне која је људе од смрти и пропасти 

спасла, која ће бити Матер Божија, и увекпостојећег Бога-Реч примити, 

неизрециво оваплоћенога. 

 Из корена Јесејевог је супруг заблистао, из њега је жезал изникао и 

цвет донео, и целог ме као човека мирисом божанства замирисао. 
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 Управљај мојим животом Богородице, и води ме по божанским 

наредбама из тебе оваплоћенога Бога-Речи, и упути ме ка светлости Дјево, 

Мати Маријо и Богоневесто.  

 

Песма 5. 

Ирмос: Разори се тамом обавијена и мрачна загонетка доласком Истине 

кроз Богодевојчицу, озарише се срца верних; ти нас Христе води твојом 

светлошћу. 

 Опевајмо народи Родитељку Спаситеља свих, који је постао узрок и 

нашег спасења. Њеном су се лику удостојили радовати пророци, јављајући 

будуће спасење од њеног Порода. 

 Изникла си из сувог јерејевог жезла Ароновог и тиме показала 

Израиљу свој предзнак, а сада свеславно рођена из неплодне, преславном 

светлошћу нас обасјаваш. 

 

 

      Ини. 

Ирмос: Просвјешченије во тме лежашчих, спасеније отчајаних.. 

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. 

  

 Двоје целомудрених, Ана и Јоаким богоугодни, блистају зрацима 

чистоте, па су њу, која је  божанским сијањем девства неплодну природу 

човечанску украсила, нама родили. 

 Као престо девствени и од Бога украшени и од свих божански 

узвишенији, родише целомудрија часни супрузи, и двоје богомудрих: Ана 

и Јоаким свехвални. 

 Побожни Јоаким и Ана су богомудро поживели, па су се јасно 

удостојили боговидци постати, и родити светлоносне двери, за Исток који 

се са висине јавио, за управљање залуталих. 

 Она је као богонаписана таблица Новога Закона, са разрешењем 

грехова старога Закона, раније од Божије Речи предзнаменована, а сада је 

као од камена, наредбом Сведржитеља, из неплодне одсечена. 

Богородичан: Нареди Дјево да се зрацима твојим обасја разум мој 

помрачен гресима, а да се мрак незнања и сагрешења уништи, јер за другу 

заштитницу осим тебе Богомати незнамо.  

 

 



MINEJ SEPTEMBAR 
 

162 

 

Песма 6.  

Ирмос: Из кита Јона завапи ка Господу: молим те избави ме из дубине 

ада, да ти као избавитељу похвалним гласом у духу истине подам принос. 

 У туги неплодства завапише ка Господу богомудри родитељи 

Богомајке и родише је, свим поколењима на општу похвалу и спасење. 

 Примише од Бога достојни небески дар, богомудри родитељи 

Богомајке, која је као носиљка изнад самих херувима и родитељка Творца 

и Бога-Речи. 

  

Ини.  

Ирмос: В бездње грјеховњеј..  

У бездану греха ваљајући се ја призивам неиспитиви бездан твоје 

милости: изведи ме Боже из пропасти. 

У давнини је неплодна Ана, примила плодно семе од божанског 

блистања, и удостојила се родити младу Дјеву, која влада целом 

творевином. 

Сада неплодна рађа по вољи Божијој, и покорно прима Дјеву, рођену 

мимо телесне воље, по вољи Божијој показану.  

Озарио се Исаија Духом, због порода Јоакима и Ане, као да је нови 

свитак видео, а у њему записану Реч оваплоћену. 

Тајни предходи тајна, јер раније жена неплодна благодат је родила, 

заступницу спасења, и родила је девствену која се ради нас појавила. 

  

Кондак, глас 2. 

Подобан: Вишњих ишчја.. 

 Сада се Ана радује, јер се разрешава окова неплодности, и храни 

Пречисту, па позива све да песмом прославе Дариваоца људима из њене 

утробе једину Матер неискусомужну. 

 

Икос: 

 Ова што се од окова бездетности молитвом избавила, позива нас да 

са њом славимо ово чудо, и да дарове принесемо рођеној, молећи се пред 

њом са љубављу, да дођемо као некада девојке брзо ликујући и певајући: 

ево је, дошла је као призив свима, ево се Адам ослобађа јер је из Ане плод 

процвао: једина Матер неискусомужна.  

 

Песма 7. 

Ирмос: На гори купина огњем неопаљена као и росоносна пећ халдејска 

најавише тебе Богоневесто, јер си неопаљено примила божански и 
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нетварни огањ у своју телесну утробу, зато певамо рођеном од тебе: 

Благословен си Боже отаца наших. 

 У телесним јављањима код купине, законодавац Мојсеј усуди се 

разумети велику тајну твоју Пречиста, па поучен би тада не размишљати 

на овоземни начин, у чуду говораше: Благословен је Бог отаца наших. 

 Гору и двери небеске и духовну ластавицу побожно прорече тебе 

хор небески; јер од тебе би одсечен као камен Христос, не рукама 

мушким. Ти си оне двери кроз које Господ прође, чудесни Бог отаца 

наших. 

 

     Ини. 

Ирмос: Богопротивноје вељеније безаконујушчаго мучитеља.. 

По богохулној заповести безаконога мучитеља, подигнут је високи 

пламен, али Христос простре на побожне младиће росу духовну; зато 

је Он благословен и највише прослављен. 

 

 Двоје светих, из вас је Дјева изникла као жезал пресвети из корена 

Давида богомудрога. Дјеву чисту сте целом свету родили, а она је нама 

као свети цвет Христа безсемено заблистала. 

 Богородицу као многосветлу светиљку и као златни свећник, је Ана 

побожна носила, а ова је светлим сијањем свога девства божанском 

светлошћу цео свет просветлила. 

 Прародитељи славни и духовно пребогати, Бог сведржитељ се по 

неизрецивој милости од ваше богомудре кћери оваплотио, зато сада мени 

који вам притичем, измолите опроштај сагрешења. 

Богородичан: Ви сте превелики родитељи, јер сте родили Марију 

Пречисту, која свим створеним влада, а она је родила Бога, из велике 

доброте телом обложеног и нама подобног.  

 

Песма 8. 

 

Ирмос: Деца у пећи су праобраз твоје Мајке Господе, јер и она би 

неопаљена огњем који у њу уђе; њој певамо јер се данас твојом вољом 

јавила у све крајеве света, њу и величамо у све векове. 

 Она је наше измирење са Богом, она је предодређена скинија која од 

данас почиње да дела, она требаше родити Бога-Реч, који се нама у телу 

показао; њему певамо јер нас је из небића у биће призвао и њега величамо 

у све векове. 
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 Измена неплодности разрешила је јаловости стари свет и јасно нам 

је показала чудо Христово који дође нама земнима; њему певајмо јер нас 

је из непостојања у постојање призвао и њега величајмо у све векове. 

 

Ини. 

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. 

 

 Јоаким часни и Ана целомудрена родили су Дјеву, која се прелива 

богатством врлина, и која је као царица божанском славом украшена. Њој 

као Богородици пева цела творевина. 

 Нама је послана Свенепорочна Невеста, као жезал силе, преко вас 

пријатељи Божији. Њоме посред противника безбожних одолевамо, и 

њине замке раскидамо. 

 По вољи Божијој нам је кроз тебе супруже свети као оружије 

дарована. Тако се ми верни сада увек и лепо овенчавамо, јер си Бога 

родила, Дјево и Мати Пречиста. 

 Сила Божија је плодношћу раније неплодну утробу отворила, и 

предходе двери светлога девства, од ње је Бог-Реч оваплоћен по 

неизрецивом начину и дошао нама земнима. 

 Блистањем из тебе Оваплоћенога нас ради, просветљено је двоје 

изузетних родитеља твојих, а он је Свенепорочна Владичице, посредник 

нама блага небеских.  

 

Песма 9. 

 

Ирмос: Онога, који је пре постанка сунца као Бог светлост засијао и у 

телу нама дошао, њега си из свога бока Дјевонеизрециво оваплотила; 

благословена си Свечиста и тебе Богородицу величамо. 

 Ти си непокорном а жедном народу из камена воду источио, а 

покорним народима даровао си из неплодних бедара плод, нама на весеље, 

зато твоју Пречисту Богоматер достојно величамо. 

 Брза одгонитељко давнашње осуде и оправдање праматере Еве, 

узроче нашег усиновљења код Бога, мосте ка Створитељу, тебе 

Богородице величамо. 

  

 

 



DAN 9. 
 

165 

 

     Ини.     

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. 

 

 Часни родитељи Пречисте Дјеве, ви сте истомислени и јединодушни 

у врлинама, па се молите да се спасемо сви који усрдно прехвални и 

славни ваш свети спомен служимо. 

 Испашу смрти сте славно разорили, када сте Матер Живота светло 

родили, она је нада вернима, јер је уништила последицу смрти и бесмртни 

живот издејствовала. 

Јоаким као прекрасно сунце сједињен са Аном као светлоносним 

месецем родили су девства зрачак, у њој се сјединило са телом Божанско 

Биће у Ипостаси и нама је као зора заблистао.  

Ви сте блажени целомудрено и побожно поживели, па сте се сада 

неизрециве сладости удостојили, и богојављење добили, јер се Бог преко 

вас целом свету јавио; Њега молите да се спасу душе наше. 

  

Светилен: 
Подобан: Посјетил ни јест.. 

 Ова која је Еви клетву укинула, рађа се сада од неплодних стараца 

Ане и Јоакима; њу сви верни похвалимо како доликује, у песмама са 

ангелима. 

 

Слава и сада: 

 Као сунце од сунца и месец од месеца, тако се од Ане и Јоакима 

свенепорочна Девојчица родила. Својим сјајем је обасјала све крајеве 

света; њу песмама како доликује похвалимо, а њихов часни спомен 

прославимо. 

 

На стиховње стихире празника, глас 6. 

Подобан: Тридневен.. 

 Играј сада пророче Давиде, јер се из твога колена преславно родила 

богодевојчица и Дјева Марија, њоме смо ми на земљи стекли повратак из 

понора ка Божанству. 

Стих: Чуј кћери и види, и приклони ухо твоје. (Пс.44,11) 

 Богородица се заиста из неплодне благодатно родила, да скине блато 

смртности са Еве и Адама, да прародитеље оживи, и свет од јаловости 

ослободи. 
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Стих: Лику твоме помолиће се богаташи народни. (Пс.44,13) 

 Свечасно твоје рођење светло празнујемо са ангелима, Мати и Дјево 

Чиста, а ти о, Богородитељко, не престај да штитиш хришћане који ти 

поје. 

 

Слава и сада, празника, глас 2. 

 Данас Свенепорочна и Чиста долази из неплодне, данас се све радује 

рођењу њеноме. Адам се решава окова, а Ева се од клетве ослобађа. Све се 

на небу радује и мир се људима дарује. А ми у славословљу кличемо: 

Слава Богу на висини и на земљи мир, међу људима добра воља. 

 

На Литургији: 

 
Блажена празника, песма 4. глас 2. на 4; и светих песма 6. на 4 

Прокимен Празника све до оданија. 

Затим  

Прокимен светима, глас 4: Диван је Бог у светима својима, Бог 

Израиљев. (Пс.67,36) 

Стих: У црквама благосиљајте Бога Господа са извора Израиљевих.  

Апостол Галатима, зачало 210. од половине; 

Алилуја, глас 1: Спасење праведних је од Господа он им је заклон у 

време невоље. (Пс.36,39) 

Стих: Господ им помаже и избавља их.  

Еванђеље по Луки, зачало 36. 

Причастен празника и светих: Радујте се праведни у Господу, 

праведнима приличи похвала.     
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Месеца септембра 10. дан 
 

Спомен светих мученица Минодоре, Митродоре и 

Нимфодоре. 

 

 
 

На Господи воззвах.. стихире празника 3, глас 8. 

Подобан: О преславнаго чудесе.. 

О преславног ли чуда: из бедара нероткиње и неплодне утробе, данас 

палица која носи цвет процветава, Богоматер и неискусобрачна, од 

праведних Јоакима и Ане. Зато се сада радује сабор пророка, и сви 

патријарси празнују њено рођење. 

Данас се Давид радује, и Јесеј се данас разиграо, Леви се велича, и 

радује се духом Јоаким праведни, јер се твојим рођењем Маријо Пречиста 

и богообрадована, бездетство Ане разрешило. О, Неискусобрачна, сабор 

ангела са свима на земљи хвале твоју божанску утробу. 

Радуј се, јер све на земљи сједињујеш, радуј се храме Господњи, 

радуј се Мати безневесна која си чудно разрешила Анино неплодство, а 

земнима твојим рођењем излила опроштај грехова, радуј се Свенепорочна, 

радуј се божански храме, радуј се скинијо у коју се уселио Творац и 

Господ. 

 

Ине стихире светима, глас 4. 

Подобан: Јако добља.. 

Руменилом своје крви украсиле сте се за Дивнога добротом, младе 

дјеве, и заувек се сјединиле са Христом Богом нашим, и сачувале ваше 

девство неокаљано. Сада сте у бесмртном и непролазном дому за невесте 

у обитељима небеским, у нерукотвореном дворцу, свете мученице.  

Биле сте несавршене телом али савршене разумом, па сте славне 

силом Духа стару змију и зачетника зла победиле и његову силу као 

немоћну показале. Зато сте венце победе примиле, Минодоро, Митродоро 

и Нимфодоро, поборнице Свете Тројице. 

И на комаде сте кидане, и огњем паљене и жељезним ноктима сте 

растрзане, и на дрво вешане и мачем сечене, али се Христа нисте одрекле, 

страдалнице прехвалне. Зато сте венце победе примиле, Минодоро, 

Митродоро и Нимфодоро, поборнице Свете Тројице. 
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Слава и сада, глас 2. 

 Зашто се чује звук празника? То данас Јоаким и Ана тајно са нама 

празнују, радују се Адаме и Ево па говоре: због вашег преступа је у 

давнини рај затворен, а нама се плод прослављен даде, Богодевојчица 

Марија, која нам свима поново отвара улазак у њега. 

 

На стиховње стихире, глас 1. 

Подобан: Небесних чинов.. 

 Нека се отворе двери хрма који прима Бога, да прими данас храм 

Цара свих и престо са славом; Јоаким је уводи и посвећује Господу, из 

њега изабрану да буде Мати Божија. 

Стих: Чуј кћери и види, и приклони ухо твоје. (Пс.44,11) 

 Твојим рођењем Пречиста, заблистали су духовни зраци радости 

целоме свету, и свима најављују сунце славе Христа Бога, а ти си постала 

заступница  истинитог весеља и благодати.  

Стих: Лику твоме помолиће се богаташи народни. (Пс.44,13) 

 Ова твоја свечасна слава Чиста, најављује свима људима твоја 

милостива доброчинства, јер ти си узрок садашњег весеља и основ будуће 

радости Пречиста, и са твојим молитвама јављаш се нама. 

 

Слава и сада, глас 2. самогласно: 

 Најављена Царица свих и Божије станиште, долази данас од 

неплодне утробе славне Ане. Она је Увекпостојећег Бића божанско 

пребивалиште; њоме је бестидни ад побеђен, а родоначелна Ева се у прави 

живот уводи. Зато Дјеви достојно кличимо: блажена си ти међу женама и 

благословен је плод твоје утробе. 

 

Тропар празника, глас 4:  

Твоје рођење Богородице Дјево, јавило је радост целој васељени, јер 

из тебе је засијало Сунце правде: Христос Бог наш, разорио прадедовску 

клетву и даровао благослов, смрт је уништио, а нама живот вечни 

подарио. 

 

На јутрењи 

 
После 1. катизме сједален, глас 4. 

Подобан: Скоро предвари.. 

 Јудо праоче величај се, и нека се и Давид радује, Адаме обнови се и 

нека се снажи Левије, јер се од њих мени Христос родио. Покрени 
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писаљку песниче и реци: ко је ова што се родила, а коју називаш као кћер? 

Она је хранитељка Живота нашега и Мати Христа Бога. 

 

Слава и сада, то исто. 

 

После 2. катизме сједален, глас 8. 

Подобан: Повељеноје тајно.. 

 Обнови се Адаме, радуј се Ево и весели се Давиде; орасположи се 

Ано јер се чудно рађа Мати Створитеља твога. Ликује обновљена земља и 

радује се обучена у нову одећу. Сваки народ нека сада ликује и пева 

Марији: блажен је дом Давидов, јер храни хранитељку Живота нашега. 

 

Канон празника са ирмосем на 8 и мученицама на 4. 

 

Канон празника. Глас 8.  

Песма 1. 

Ирмос: Богу нашему који је својом мишицом скршио противнике и 

провео Израиља кроз Црвено Море, њему певајмо као избавитељу нашем 

јер се прославио.  

 

Дјева као Светиња над светињама и као детенце полаже се у 

светилишту да буде васпитана руком ангела, зато сви заједно празнујмо 

њено рођење. 

Нека сва твар ликује и нека се Давид весели јер је из његовог колена 

и семена израстио жезал који носи цвет: Господа и Творца свега. 

 Неплодна, нероткиња Ана, али не и за Бога бездетна, названа би од 

нараштаја мајком Чисте Дјеве из које ће изнићи Створитељ у виду слуге. 

 Ти си Дјево рођена од Ане као незлобиво јагње, из твоје утробе доћи 

ће Христос као јагње и детенце и примити нашу природу, зато те Дјево 

песмама поштујемо. 

Тројичан: Троје беспочетних славимо; Троје Светих певамо; Троје у 

једној суштини сапостојећих проповедамо; један се Бог у Оцу, Сину и 

Духу славослови. 

Богородичан: Ко икада виде дете које није од телесног оца да се млеком 

доји? Или где икада би виђена девојка а мати? Заиста је обадва ово, чиста 

Богородитељко изнад људског ума.   

 

Ини.   

Ирмос: Отворићу уста моја и испуниће се Духа, и излићу реч Царици 

Матери и светло ћу славити и певати о њеним чудесима. 
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 Тројицу несаздану, коју сте побожно проповедале, учините према 

нама милостивом мученице славне, јер сада славимо ваша за Бога 

страдања и вашу науку богоблажене. 

 За мучитељеве речи нисте мариле девојке, него сте ограђене 

божанским оружијем вере, велику буру мука и смрт неправедну поднеле 

за Онога који је Живот свима. 

 Свемоћном силом Створитеља сте укрепљене, и јуначку сте нарав 

примиле свечасне, а змију велику и искварену сте ногама погазиле, и на 

земљу обориле.  

Богородичан: Песмама прославимо Марију чисту, као разумни храм, као 

непропадиву скинију, као двери небеске, као божанску трпезу, као палату 

и престо Владике. 

 

     Песма 3.  

Ирмос: Утврдило се моје срце у Господу, вазнела се сила моја у Богу 

моме, разширише се у покличу уста моја на непријатеље моје, развеселих 

се због спасења од Тебе Боже. 

 

 Васпитана си у Светињи над светињама, Пречиста Дјево 

Богородице, постала си узвишенија од свих створења јер си родила Творца 

у телу. 

 Благословена је Ано твоја целомудрена утроба, јер си уродила плод 

девствености, која потом роди безсемено хранитеља твари и Избавитеља 

Исуса. 

 Тебе Увјекдјево сва твар назива блаженом јер си се данас од Ане 

родила као жезал из Јесејевог корена који је прорастио пречисти цвет: 

Христа. 

 Тебе узвишенију од свих твари показа, Пречиста, Син твој; величамо 

твоје рођење од Ане јер оно данас све весели. 

Тројичан: Теби се клањамо Оче, суштином беспочетни, певамо о твоме 

безлетном Сину и поштујемо твога савечног Духа, као једнога Бога а у три 

лица. 

Богородичан: Родивши даваоца светлости и узрочника живота људима, 

чиста Богородице, постала си ризница живота нашег и двери ка 

неприступној светлости. 

 

     

 

 



DAN 10. 
 

171 

 

      Ини. 

Ирмос: Не хвалимо се ни мудрошћу ни силом ни богатством, него тобом 

као Очевом ипостасном мудрошћу Христе, и нема светога као што си ти, 

Човекољубче. 

 

 Умртвљен умом пребезакони мучитељ, ужасно те мученице 

Минодоро принуђаваше, да се одрекнеш Христа живота нашег, и 

рањаваше те. 

 Тебе која си на Бога гледала, мучитељ није поштедео, него ти је 

мотком немилосрдно уде ломио, и венац вечни и неувели ти је мученице 

исплео. 

 Кроз многе муке свете мученице су на небу ризницу и вечну славу 

стекле, и тако се Богу приближиле. 

Богородичан: Дођи Чиста Дјево, па одагнај таму душе моје и ланце 

грехова са мене покидај, и спаси ме, јер си родила Милосрднога. 

 

Кондак, глас 4. 

Подобан: Вознесијсја.. 

За Свету Тројицу сте трпељиво пострадале, али сте веома лукавога 

противника победиле, сложно сте се Духом оденуле, зато сте се са пет 

мудрих девојака у небеску палату уселиле, и са ангелима весело пред 

Свецарем Христом непрестано стојите. 

 

Сједален, глас 4. 

Подобан: Удивисја.. 

 Војске небеских сила зачудиле су се вашем великом трпљењу, као да 

неко други страда а не ви, као да сте са туђим телима тако сте страдале, 

када су вам ноге и делови тела ломљени. Ужасну сте смрт претрпеле и 

женским телом сте змију отпадника победиле, дјеве и невесте 

Животодавца и за веру поборнице. 

 

Слава и сада, празника, глас тај исти. 

 Из Јесејевог корена и од Давидовог колена, богодевојчица Маријам 

се нама данас родила, све се радује и обнавља са великом радошћу. 

Радујте се са нама заједно и небо и земља, похвалите је народе отаџбине. 

Јоаким се весели и Ана празнује кличући: неплодна рађа Богородицу и 

хранитељку Живота нашега.  
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Песма 4.  

Ирмос: Пророк Авакум је умним очима предвидео твој долазак Господе и 

кликташе: Бог долази са југа; слава сили твојој, слава снисхођењу твоме 

Господе. 

 

 Патријарх Јаков је предсказао, Спаситељу, јасно величину твога дела 

и кликташе духом ка Јуди тајанствено говорећи: „Од изданка произашао 

си Сине мој“, јављајући тебе Бога од Дјеве. 

 Ево сада жезал Аронов од корена Давидовог процветава; то сада 

чиста Дјева происходи; заједно ликују и небо и земља и сви народи 

отечества, а са њима тајанствено и Ана и Јоаким. 

 Нека се сада весели небо, нека се обрадује и земља; нека ликују 

Јоаким и Давид, први као твој родитељ, јер си уистину родила Бога, а 

други као твој праотац који је проповедао о твојој узвишености. 

 Данас се са тобом богомудра Ано радује и васељена јер си процвала 

Мајку која ће избавити васељену; Дјеву која ниче из корена Давидовог и 

која нам доноси жезал силе и цвет, Христа. 

Тројичан: Славимо безпочетног Бога Оца, Сина и Светога Духа, Тројицу 

јединосушну и несаздану, пред којом стоје серафими побожно кличући: 

свет, свет, свет јеси Боже. 

Богородичан: Бог који је пре свакога почетка, прима почетак из тебе 

Богородитељко у време оваплоћења а остаје ипак и сабеспочетан; 

оваплотивши се Реч Очева, једне суштине са Духом сачувао је своје 

божанско достојанство.  

 

Ини. 

Ирмос: Седећи у слави и на престолу божанском, и облаку лаком, дође 

Исус најбожанскији и непропадиви, да спасе све који му кличу: слава 

Христе твојој сили.  

 

 Увек блажена Митродора блиста зрацима крста, јер је уз дрво 

привезана трпила муку огња, али је росом љубави Христове, жар обмане 

угасила. 

 Све је нуђене сласти видела, али њене мисли су даље ишле, јер је 

гледала ка Женику доброте несхватљиве, и када је батинама тучена увек 

блажена Митродора трпела је храбро страдања. 

 Украсиле сте се девојке и светло прославиле, јер сте најславнијег 

Бога-Реч изнад свега заволеле, и коснуте љубављу његовом сва страдања 

сте храбро поднеле. 
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Богородичан: Ја сам умртвљен злобом лажљивога, а ти си Свенепорочна 

Живот родила, па ме оживи јер ка теби притекох, а пао сам у дубину 

греха, но ти ме извади Свенепорочна јер си милостива. 

 

     Песма 5.  

Ирмос: Господе Боже наш подари нам твој мир, Господе Боже наш узми 

нас, Господе осим тебе другога незнамо и именом се твојим називамо. 

 

 Празнујемо Пречиста и верно се клањамо твоме светом рођењу, 

певајући о твоме Сину који нас сада избави од давнашње Адамове осуде. 

 Сада се и Ана весели и пева хвалећи се: неплодна сам а родила 

Матер Божију; њоме се разрешила Евина осуда на трпљење мука. 

 Адам би ослобођен, а Ева ликује и у духу пева теби Богородице: 

Тобом смо се избавили првородне клетве јављањем Христа. 

 О, Анина утробо, која смести Божије станиште, о, утробо која си 

носила Дјеву ширу од небеса, свети престо и духовни ковчег освећења. 

Тројичан: Прослављајмо Оца, Сина и Духа у јединству божанства; 

Тројицу Пресвету, неразделиву, несаздану, увек постојећу и јединосушну. 

Богородичан: Ти једина Дјево преславно си родила Бога; својим си 

рођењем обновила природу, Еву си разрешила од првородне клетве, Чиста 

Богородитељко Маријо. 

 

Ини. 

Ирмос: Ти си, Господе мој, као светлост у свет дошао, ти си света 

светлости из мрачног незнања обратио, све који ти са вером певају. 

 

 Трпељиву нарав и несавладив дух су мученице пред судом показале, 

и тако су себи венце победе исплеле. 

 Сада храбро трпи кидања жељезним ноктима, обешена Нимфодора, 

јер је заволела Женика бесмртнога. 

Богомудре девојке су као трисјајане свеће и као трикровна палата и 

станиште Тројице, зато нека буду похваљене песмама. 

Богородичан: Тебе Богообрадована је нашао као једину одабрану и добру 

и непорочну, и из тебе се божански Бог-Реч оваплотио. 

 

     Песма 6.  

Ирмос: У животној сам бури као на таласима морске воде, Човекољубче, 

зато ти попут Јоне вапијем: изведи из пропасти живот мој, благи Господе.
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Тебе светију од свих светих, твоји целомудрени родитељи Пречиста, 

поставише у храм господњи да се ту часно васпиташ и припремаш да 

постанеш Мати Господа. 

 Ликујте и матере и неплодне, осмелите се и заиграјте бездетне, јер 

бездетна и неплодна израсте Богородицу, која избави Еву од мука и Адама 

од клетве. 

 Чујем Давида како ти пева: „привешће се дјеве у твојој пратњи, 

привешће се у Царев храм“, а са њиме ти и ја Царева кћери певам. 

 Певамо о твоме светоме рођењу, поштујемо и непорочно зачеће тебе, 

Богом звана невесто и Дјево, а са нама те славе и чинови ангела и душе 

светих. 

Тројичан: У теби је опевана и прослављена тајна Свете Тројице, 

Пречиста. Отац је благоволео па се Бог-Реч у тебе уселио, а Божански Дух 

те је осенио. 

Богородичан: Била си као златна кадионица, јер се божански огањ у твоју 

утробу уселио: Бог-Реч од Духа Светог, и на изглед као Човек у теби је 

виђен Чиста Богородитељко. 

 

Ини. 

Ирмос: Са гласом похвале приноси ти жртву црква Господе, и пева ти, од 

демонске крви очишћена, крвљу изливеном из ребара твојих, по твојој 

милости. 

 

 Желећи да виде твоју несхватљиву доброту, и коснуте твојом 

најслађом љубављу, беспочетна Речи, ужас мука су храбро претрпеле. 

 Као кринови на ветру страдања, преславне девојке су процвале, и 

кроз разне муке су цркву благодаћу Духа као мирисима замирисале. 

 Само су бесмртног Женика желеле, и његовом невидивом силом 

укрепљене су видиву смрт јавно презреле младе девојке. 

Богородичан: Свети Господ се у твоју утробу Богомати уселио, јер ју је 

као најсветију и чистију од свега створеног нашао, господоименита 

Владичице Пречиста. 

 

Кондак празника, глас 4. 

 Твојим рођењем Пречиста, ослободише се Јоаким и Ана срамоте 

због бездетности, а Адам и Ева од смртне пропадљивости, и твој народ 

избављен од узрока греха кличе ти: нероткиња рађа Богородицу и 

хранитељку Живота нашега. 
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Икос:  

 Молитва Јоакима и Ане са уздисајима због неплодности и 

бездетности као угодне дођоше до ушију Господа, па им изниче плод 

живоносан свету, када је он молитву на гори узнео, а она у врту срамоту 

понела, али са радошћу неплодна рађа Богородицу, и хранитељку Живота 

нашега. 

 

     Песма 7.  

Ирмос: Пећ халдејска огњем распаљена, беше Духом орошена због 

Божијег присуства, зато у њој младићи појаху: Благословен си Боже отаца 

наших. 

 

 Празнујемо Пречиста и верно се клањамо твоме светом рођењу, 

певајући о твоме Сину који нас сада избави од давнашње Адамове осуде. 

 Сада се и Ана весели и пева хвалећи се: неплодна сам а родила 

Матер Божију; њоме се разрешила Евина осуда на трпљење мука. 

 Адам би ослобођен, а Ева ликује и у духу пева теби Богородице: 

Тобом смо се избавили првородне клетве јављањем Христа. 

 О, Анина утробо, која смести Божије станиште, о, утробо која си 

носила Дјеву ширу од небеса, свети престо и духовни ковчег освећења. 

Тројичан: Прослављајмо Оца, Сина и Духа у јединству божанства; 

Тројицу Пресвету, неразделиву, несаздану, увек постојећу и јединосушну. 

Богородичан: Ти једина Дјево преславно си родила Бога; својим си 

рођењем обновила природу, Еву си разрешила од првородне клетве, Чиста 

Богородитељко Маријо. 

 

Ини. 

Ирмос: Аврамови потомци у давнини у Вавилону пламен пећи 

надвладаше, и у песми овако појаше: Боже отаца наших благословен си.  

 

 Наређење злога мучитеља да принесете жртву глувим идолима сте 

попљувале, него сте младе девојке овако узвикнуле: благословен си Боже 

отаца наших. 

 Ваш разум свехвалне је просветљен зрацима од Бога, па сте маглу 

идолску потамниле и овако сте певале: благословен си Боже отаца наших. 

 Ни сечење удова, ни гоњење, ни патње, не могоше одвојити од 

Христа мученице које су кликтале: благословен си Боже отаца наших. 

Богородичан: Удостојила си се Дјево, да из твоје утробе надприродно 

родиш Створитеља, да би нас на земљи уздигла, који са вером појимо: 

благословен си Боже наш. 
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     Песма 8.  

Ирмос: Ти си облацима покрио дворове, ти си песком ограничио море, ти 

све држиш, о теби пева сунце, тебе слави месец, теби песму хвале приноси 

сва твар као Створитељу свих, у векове. 

 

 Учинио си преславно дело: разрешивши неплодну утробу и 

отворивши старици Ани бедра која нису рађала, дарујући јој плод; ти 

Боже Свети, ти Сине Дјевин, ти си примио тело од увек у цвету Дјеве и 

Богородице. 

 Ти затвараш бездане и отвараш их, ти дижеш воду у облаке и 

низводиш кишу, ти си Господе дао да од неплодног корена свете Ане 

изникне пречист плод и да се роди Богородица. 

 Ти обрађујеш наше помисли, ти утврђујеш и душе наше, ти си 

неплодну земљу показао родном, ти си у давнини суву њиву свете Ане 

показао плодном, која донесе добар клас и пречисти плод, израстивши 

Богородицу. 

 Ходите сви и видите како се из малог ковчежића Ане сада рађа 

Божији град, кроз чије двери утробе излази, без познања брачног живота, 

сам Бог и Творац; он је прошао овом чудном стазом. 

Тројичан: О, надсуштаствена Тројице, и беспочетна Јединице, о теби 

пева и због тебе трепери мноштво ангела; небо и земља и бездани се 

ужасавају а људи те благосиљају и огањ ти служи и све што постоји 

послушно је са страхом теби Света Тројице. 

Богородичан: О, најновије вести: и Бог а и Син жене! О, безсеменог 

рођења, гле неискусомужна Мајка и рођени Бог! О, страшног ли виђења, 

о, чудног ли зачећа Дјеве! О , неизрецивог рођења; заиста све је ово изнад 

људског ума и чула. 

 

Ини. 

Ирмос: Свесилни Избавитељу свију, по сред пламена си деци сишао и 

тамо их оросио и овако их певати научио: сва дела благословите и појте 

Господа.  

 

 Наоштрене љубављу ка Створитељу, отупиле сте жаоку змијину, и 

мада у женском телу, ви сте  мушке подвиге поднеле и венцима небеским 

се овенчале. 

 У метежу сред подвига, и мада у телу, богомудре девојке су 

невидиве и бестелесне противнике победиле, па су узвикнуле: 

благословите сва дела господња Господа. 
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 Богом Спаситељем оснажене и од Христа ојачне, ви сте слабу силу 

вражију уништиле узвикујући: сва дела господња благословите Господа. 

 Вишње царство сте примиле, па са Христом Исусом царујете, 

окићене ранама од мука, и добротом украшене, веома славне младе 

девојке. 

Богородичан: Млада Дјево, ти си постала нескверно Божије станиште, јер 

си примила Њега оваплоћенога, и у две природе јављенога, зато Њему 

појимо: благословите сва дела господња Господа. 

 

     Песма 9.  

Ирмос: Не припада матерама девство ни дјевама рађање, а то се обоје на 

теби Богородице извршило, зато те сва племена земна непрестано 

величају. 

 

 Достојна Богомати, своје чисто богорођење наследила си по обећању 

и својој некада неплодној родитељки као богоизрасли плод подарена си, 

зато те сва племена земна непрестано величају. 

 Испунило се пророчанство вапијућег који говори: подигнућу палу 

скинију свештеног Давида, која је праобраз твој, Пречиста, тобом се прах 

свих људи саздаје у тело Божије. 

 Клањамо се твојим повојима Богородице, славимо Оног који даде 

пород раније неплодној, који преславно отвори бедра нероткиње, Бог који 

чини све што хоће јер је самовластан. 

 Као дар вере приносимо ти песму Богородице од Ане рођеној; мајке 

славе Мајку а дјеве Дјеву једину; клањамо ти се, певамо ти и славимо те. 

Тројичан: Не приличи да безаконици славе безпочетну Тројицу: Оца, 

Сина и Светога Духа, Тројицу несаздану а сведржитељну, којом цео свет 

постоји по њеној заповести свемоћној. 

Богородичан: Сместила си у својој утроби Дјево Мати једнога од 

Тројице: Христа Цара. Њега пева сва твар и од њега стрепе вишњи 

ангелски чинови. Њега моли Свечиста да спасе душе наше. 

 

Ини. 

Ирмос: Христос, као угаони камен несечен руком, од тебе се Дјево, као од 

несечене горе одсекао, да сакупи раздвојене природе, зато се веселимо и 

тебе Богородице величамо. 

 

 Ви сте богоносне желеле да видите доброту Женика, па сте се од 

њега свеобразованом науком у смртном телу бесмртности научиле, зато 

сте достојно прослављене. 
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 Појавиле сте се пред мучитељима као нескверна јагњад пред 

суровим вуковима, али сте њихово зверство савладале, и себе сте Христу 

као угодну жртву принеле. 

 Заједно сте девојке непропадив венац исплеле, и божанску славу сте 

примиле, и царство уистину непролазно сте као мученице добиле, и да 

будете са мученицима се удостојиле. 

 За све који са љубављу славе ваш спомен, молите се да добију славу 

које сте се ви са радошћу удостојиле, јер имате смелост код Владике, 

часне девојке. 

Богородичан: Ради молитава оне која те је родила, и часних твојих 

мученица, поштеди ме Христе, када будеш хтео са славом да судиш свету, 

и разагнај маглу мојих страсти, јер си благ и многомилостив.  

 

Светилен 

Подобан: Свјете неизменниј.. 

 Сунце духовно одакле је у телу потекло, озарило је данас свет из 

неплодних бедара, зато играјмо и кличимо: радуј се Маријо, праотаца 

избавлење. 

 

Слава и сада, тај исти. 

 

На стиховње стихире, глас 2. 

Подобан: Доме Еуфратов.. 

 Само је Богородица дом Божији, а из неплодне и бездетне је потекла, 

и радује се Адам својој обнови.  

Стих: Чуј кћери и види, и приклони ухо твоје. (Пс.44,11) 

 Дана се радост родила из Ане, и објавила целом свету скидање 

клетве, због тога се све радује. 

Стих: Лику твоме помолиће се богаташи народни. (Пс.44,13) 

 Радуј се Јоакиме и Ано богомудра, јер си родила свему свету радост 

и весеље и заступницу спасења. 

 

Слава и сада, глас 4. 

 Радост целог света заблистала нам је из праведних Јоакима и Ане: 

свеопевана Дјева, она је због превелике чистоте своје духовни храм 

Божији постала, и само се она као Богородица показала. Њеним 

молитвама Христе Боже низпошаљи целом свету мир, а душама нашим 

велику милост. 
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На Литургији 

Блажена празника, песма 4. и 5. на 8 
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Месеца септембра 11. дан 
 

Спомен преподобне мати наше Теодоре из Александрије; 

Овамо се преноси и служба свештеномученика Автонома. 
 

 

 
 

На Господи воззвах.. стихире преподобној 3, глас 4. 

Подобан: Јако добља.. 

 У женском телу а као мушко, пошла си на мушке подвиге и 

настанила се неприметно међу мушкима; нападе похотних страсти  си 

увенула и потпуно обуздала, постом и твојим непрестаним и божественим 

молитвама, Теодоро, јер си увек на небеску висину гледала. 

 Под земљу је зашло сунце невидећи да си икад сагрешила, и Господ 

срцезналац и који све сакривено види, познао те је као назалазну и обасјао 

очи твога срца светлошћу покајања. Зато си похитала да му угодиш 

превеликим уздржањем и животом у врлинама. 

 Намисао непријатеља ниси прихватила, а дете које ниси родила, 

волела си славна и родитељским милосрђем си га отхранила. У побожним 

мислима и заиста невина, трпела си казну и срамоту од људи Теодоро, 

зато твој часни спомен славимо. 

Ине стихире Автонома, глас и подобан тај исти. 

 Био си Божији јерарх кроз врлине просвећен, а побожношћу 

украшен, и као веома светло сунце кроз свет си прошао, и свуда си 

проповед вере сејао, а обману си српом твога језика искорењивао, јерарше 

богомудри и велики проповедниче Автономе. 

 Устремио си се на паћеничка страдања, и на храбре борбе, ране и 

повреде, и био си мноштвом камења засут Автономе, а учинио си га као 

степенице и лестве, по њима си као овенчан достигао до Бога; убројан си у 

војске бестелесних, и молиш се за цео свет. 

 Благодаћу Божанскога Духа претрпео си мучења, и својом крвљу се 

оденуо као у најсветлију одору, и свештено си у вишњу светињу доспео, 

где је као наш претеча Исус ушао, и венце победе си од Бога примио, због 

своје часне крви коју си Автономе до смрти излио. 

 

Слава и сада, празника, глас тај исти. Самогласан.  

 Од ангела си проречена као пречисти плод Јоакима и Ане праведних, 

данас си дошла Дјево као небо и престо Божији и чисто станиште, радост 
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јављаш целоме свету. Ти си заступница живота нашега, ти клетву укидаш 

а благослов доносиш, зато у твоме рођењу Дјево од Бога позвана, измоли 

мир целоме свету, а душама нашим велику милост. 

 

На стиховње стихире, глас 2. 

Подобан: Доме Еуфратов.. 

 Као бездетна си из душе плакала и јецала, јер си детенце желела, па 

си дете и родила, целом нашем роду на похвалу.  

Стих: Чуј кћери и види, и приклони ухо твоје. (Пс.44,11) 

 Славно је рођење Дјеве Свесвете, јер се њоме обновио цео свет, зато 

се гласовима ове песме прославља. 

Стих: Лику твоме помолиће се богаташи народни. (Пс.44,13) 

 Радујте се пророци мудри и богоречити, јер се Дјева рађа, а из ње ће 

се родити Спасење целог света. 

 

Слава и сада, глас 4. 

 Неплодна и бездетна Ана нека данас радосно пљеска рукама, нека се 

сви на земљи обасјају, а цареви нека се разиграју, светитељи нека се 

веселе у благослову, и нека слави цео свет, јер ево Царица и непорочна 

Невеста Бога Оца, процвала је из корена Јесејевога. Од сада нека се жене 

не жалосте рађајући децу, јер је радост процвала и живот за све људе који 

по целом свету живе. Од сада се дарови Јоакимови не враћају, а јецање 

Анино је престало, па говори: радује се самном цео Израиље изабрани, јер 

ево Господ ми даде духовну палату божанске славе његове, на опште 

весеље, радост и спасење душа наших.  

 

Тропар преподобне, глас 8. 

 У теби се мати свакако спасла боголикост, јер си крст примила и 

Господа Христа следила. Делима си учила презирати тело, а желела си за 

душу оно што је узвишено и бесмртно, зато се са ангелима преподобна 

Теодоро радује дух твој. 

 

Слава и сада, празника. 

 

 

На јутрењи 
 
На Бог Господ.. тропар празника два пута. Слава, светој. И сада.. 

празника. И уобичајене катизме. 
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После 1. стихословија, сједален, глас 1. 

Подобан: Камени запечатану.. 

Рођена си преславно од неплодне утробе, а од девствених крила 

родила си Надприроднога, Израстила си га као дивно стабло Живота 

свему свету. Зато силе небеске кличу теби Богородице: слава твоме 

доласку Чиста, слава Рођеноме из тебе, слава девству твоме, Мати 

неневесна. 

 

Слава и сада, то исто. 

 

После 2. стихословија сједален, глас 4. 

Подобан: Јавилсја јеси.. 

 Рођењем твојим заблистали су на земљи зраци васељенске радости, 

Дјево Мати Маријо, и обасјали мисли свима који ти са љубављу поје. 

 

Слава и сада, то исто. 

 

Канон празника, са ирмосем на 6 и преподобне на 4 и Автонома на 4.  

 

Канон празника. Глас 2. 

Песма 1. 

Ирмос: Ходите људи, запевајмо песму Христу Богу, који је разделио море 

и водио народ којег изведе из египатског ропства, јер се он прославио. 

 

 Ходите људи и радујте се божественим Духом; песмама поштујмо 

Увекдјеву и девојчицу која је данас дошла на свет из неплодне на спасење 

људима. 

 Радуј се чиста Мати и слушкињо Христа Бога, ти си посредница ка 

првобитном рајском блаженству, зато те сав људски род слави достојно у 

песмама. 

 Данас се рађа мост живота којим ће пало чивечанство наћи прелаз из 

ада и песмама прославити Христа животодавца. 

 

 

Канон преподобне. Глас 4 

 

     Песма 1. 

Ирмос: Отворићу уста моја и испуниће се Духа, и излићу реч Царици 

Матери и светло ћу славити и певати о њеним чудесима.  
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 Испуни моја уста хвалом теби Господе, да опевам славу твоју 

многоопевану и прославим страдања Теодоре, која ти је угодила својим 

светлим животом. 

 Прехвална, данас је заблистао твој свети празник, светлији од сунца, 

и све душе у тами обасјао, а мрак демонски занавек одагнао. 

 Није те видело сунце на заласку када си сагрешила, али једино 

незалазно Сунце је то дознао, јер је свезнајући, и озарио је зрацима 

покајања очи твоје душе, богоблажена. 

 Твој грех беше записан, јер тако каже Еванђеље, али ти си похитала 

па си га у зноју уздржања, и потоцима суза окајала свечасна. 

Богородичан: Марију чисту песмама прославимо, јер она је као духовни 

дворац, као непропадива скинија, као двери небеске, као божанска 

трапеза, као палата и престо Владикин. 

 

Ини канон мученика. Његов акростих је: По Божије закону си прошао 

живот. Глас 8. 

 

     Песма 1. 

Ирмос: Када је прешао воду као копно и од Египатскога зла избегао, 

Израиљац кликташе: Избавитељу и Богу нашему појмо. 

  

 И младости си васпитан по закону Творца, и у закону врлина и 

побожности си узрастао, а због Божијег закона си оче пострадао. 

 Трпљењем си мудри вољу наоружао, и оружијем храбрости, и у рат 

против обмане си кренуо, и коначно је победио. 

 Наставник закона побожности и истина догматских проповедник си 

постао, и по свему свету си се оче огласио, као и апостоли Автономе. 

Богородичан: Бога на земљи оваплоћенога смо познали, и од њега смо 

благодаћу обожени, зато певамо о теби Дјево, јер смо се дарова 

насладили.   

 

     Песма 3.  

Ирмос: Утврди нас у теби Господе; ти си дрветом крста умртвио грех, и 

страх твој усади у срца нас који ти певамо. 

 

 Поживесте по Богу непорочно и родисте спасење свима, богомудри 

родитељи Родитељке Творца и Бога нашега. 

 Господ који свима точи живот, из нероткиње даде Дјеву у коју се 

изволи уселити и по његовом рођењу сачува је непромењеном. 
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 Опевајмо данас Анин пород Марију као Богородицу, која роди 

живоносни грозд свима заступницу и помоћницу. 

 

Ини. 

Ирмос: Ти си Богородице живи и обилни извор (спасења), и зато хор 

твојих песмопојаца око себе сакупи и духовно утврди у божанској слави 

твојој, и венаца славе их удостоји. 

 

 Обучена у мушку одећу, мудро си похитала, решена да се убројиш у 

монашку заједницу, и да војујеш часна, против злога вође и господара 

поднебесја. 

 Женску слабост си за мушку снагу заменила, и искреним вапајима и 

у новом лику и делима си као частан и Богу угодан дар, саму себе 

преподобна принела. 

 Бестелесни живот си у смртном телу показала, а беспримерно 

уздржање и непрестано бдење и сталну молитву си о славна Теодоро 

држала. 

Богородичан: Против мене се подиже бура грехова и збуњује ме 

неумесним помислима, а ти се смилуј Свенепорочна, и пружи ми руку 

помоћи јер си милостива, да будем спасен и да те величам. 

 

     Ини. 

Ирмос: Ти си тврђава свима који ти притичу, Господе, ти си нам светлост 

у тами и теби пева дух мој.  

 

 Облацима твојих речи јерарше, ти си страсно блато безбожности 

потопио, а верне си напојио. 

 Био си учитељ и слуга Христов преподобни, и његових божанских 

страдања заједничар и саучесник. 

 Проповедањем као оружијем си, преподобни, добре слушатеље у 

вери утврдио, и од противника си их без повреда сачувао.  

Богородичан: Јавио се пречудни и на небу и на земљи глас, да си Творца 

свих постојећих Богородице неизрециво родила. 

 

Кондак свете, глас 2. 

Подобан: Вишњих ишчја.. 

 Тело твоје си постом изнурила  а моливеним бдењима си Творца за 

своје грехе умолила, да примиш савршени опроштај, и примила си њино 

опроштење и показао ти је пут покајања. 
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И светом Автоному Кондак, глас 2. 

Подобан: Вишњих ишчја.. 

 Божански и непорочно си премудри у тајности живот водио, и жртва 

угодна си богоблажени постао; Христову си чашу преславни испио, 

светилниче васељенски, и молиш се непрестано за све нас. 

 

Сједалне, глас 5. 

Подобан: Собезначалноје Слово.. 

 Храбро си издржала подвиге уздржања и најлукавијега си савладала, 

са мушкима си живот Теодоро побожно провела, и сада си ка Богу прешла 

и молиш се за све који празнују твоје свето уснуће. 

 

Слава, мученика, глас 4. 

Подобан: Скоро предвари.. 

 Теби свеблажени је Христос двострук и непропадив венац подарио: 

као страдалнику и као часном јерарху Автономе, јер си њему бескрвне 

жртве приносио и његово божанско страдање си непритворно следио. 

Њиме и непролазне сладости си се блажени насладио. 

 

И сада, празника, глас 5. 

Подобан:Собезначалноје слово.. 

Јоаким и Ана празнују, јер су заслужили благодат Божију, и родили 

плод Дјеву и чисту Матер Божију, као богопријатан храм и једину 

благословену; она се моли непрестано да се спасу душе наше.  

 

Песма 4.  

Ирмос: Чух Господе глас твога домостроја и прославих те, једини 

Човекољубче. 

 

 Певамо теби Господе, јер си нам свима подарио пристаниште 

спасења: твоју Родитељку. 

 Тебе, Богоневесто, Христос објави на похвалу свима и потпору који 

верно певају о твојој тајни. 

 Неискусобрачна Владичице, твојим молитвама избављени од 

сагрешења сви те благоразумно називамо блаженом. 

 

Ини. 

Ирмос: Неиспитиву Божију намеру ради оваплоћења тебе Вишњег (Бога), 

пророк Авакум је предсказао, и овако ускликнуо: слава сили твојој 

Господе.  
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Дуго време и храбро си трпела пост као бестелесна, а твоју немоћ је 

снажио Христос својом свемогућом вољом, и његовом божанском 

благодаћу те је хранио. 

Види моје смирење и плач, види моју тугу, и олакшај ми тешко 

бреме греха; тако је Теодора вапила Ономе који једини спасти може. 

Кушач те је ловио лажима, али си га ти славна облацима твојих суза 

потопила, у лову си победила ловца на твоју душу, у пристаништу 

благодати божанске заклоњена. 

Богородичан: Преславна Мати Божија, обасјај ме зраком покајања, и 

разори таму безбројних мојих зала, и зле помисли срца мога Дјево одагнај. 

 

     Ини. 

Ирмос: Чуо сам Господе тајну твога промисла, схватио сам дела твоја и 

прославио твоје Божанство.  

 

 Имајући Господа као помоћника и саборца у Божијем рату, старога 

противника нас земних си победио оче твојим подвизима. 

 Поклонио си се виђењима оче у дубинама Божијим сакривеним, и 

тако си научен тајнама његовим неизрецивим. 

 Оглашавањем твојих речи мудри оче, идолски су храмови падали, а 

олтари обмане су од огња твојих проповеди изгорели. 

 Пламен твоје науке и узвишени твој живот мудри, показао те је на 

све стране света, као нелажног ка Богу наставника. 

Богородичан: Уми нас Богородице твојим молитвама, јер смо окаљани 

страстима, и удостоји нас да о твојем рођењу певамо са чистим 

помислима. 

 

     Песма 5.  

Ирмос: Разори се тамом обавијена и мрачна загонетка доласком Истине 

кроз Богодевојчицу, озарише се срца верних; ти нас Христе води твојом 

светлошћу. 

 

 Опевајмо народи Родитељку Спаситеља свих, који је постао узрок и 

нашег спасења. Њеном су се лику удостојили радовати пророци, јављајући 

будуће спасење од њеног Порода. 

 Изникла си из сувог јерејевог жезла Ароновог и тиме показала 

Израиљу свој предзнак, а сада свеславно рођена из неплодне, преславном 

светлошћу нас обасјаваш. 
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Ини. 

Ирмос: Све је у страху од божанске славе твоје, а ти неискусобрачна 

Дјево, имала си у себи над свима Бога, и родила си безлетнога Сина, и 

свима који ти певају мир си подарила. 

  

 Чинови бестелесних су се зачудили, видећи тебе да у земном телу 

часно живиш и пребиваш као они, и да си победила врага, који је раније 

тебе Теодоро преварио и обмануо. 

 Разјарену звер си ти славна уз Божију помоћ покорила, и благодат 

исцелења си примила, тако је проповедао избављени из чељусти дивље 

звери, јер си њега изранављеног исцелила. 

 Мада чисте савести, хранила си туђе дете и трпела ужасну клевету, 

благодарна Сведржитељу, који ти је дао снагу и који те је прославио, 

Теодоро свехвална. 

Богородичан: Ти си неискусобрачна Дјево снага и моћ немоћнога срца 

мога, необориви бедем пред лицем врага, и спасаваш ме од свих ужаса, и 

побеђујеш војске злога противника. 

 

     Ини. 

Ирмос: Просвети нас твојим заповестима Господе и твојом високом 

мишицом даруј нам мир твој, Човекољубче. 

 

 Светлост духовна је тебе обасјала, и Бог-Реч који живот има, као 

светило те Автономе објавио на све стране и свима. 

 Речи Божије си извукао као мач и у борби сасекао лажно названу 

мудрост, оче Автономе.  

 Истрошио је враг цео свој тоболац стрела, а ти си показао као 

узалудне све, који ратоваху против тебе, блажени Автономе. 

Богородичан: Све беше ново и преславно Свечасна, јер се тобом на 

земљи Бог телом појавио, и нас земне обожио. 

    

 

     Песма 6.  

Ирмос: Из кита Јона завапи ка Господу: молим те избави ме из дубине 

ада, да ти као избавитељу похвалним гласом у духу истине подам принос. 

 

 У туги неплодства завапише ка Господу богомудри родитељи 

Богомајке и родише је, свим поколењима на општу похвалу и спасење. 
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 Примише од Бога достојни небески дар, богомудри родитељи 

Богомајке, која је као носиљка изнад самих херувима и родитељка Творца 

и Бога-Речи. 

 

Ини 

Ирмос: Богом умудрени, ходите да ово божанско и најчасније празновање 

Богоматере славимо, па рукама запљескајмо и од ње рођенога Бога 

прославимо.  

 

 Ти си извор суза приносила непрестано јаукала и плакала, и казну од 

монаха и избацивање благодарно си отрпила богоблажена. 

 Ти си пила морску воду и дивљим растињем се хранила, и са зверима 

у пустињи живела, а све то прехвална као да си на небу боравила. 

 Поднела си припеку сунца и ноћну студен, грејана благодаћу Духа 

Божијег, зато се сада горњим блаженством наслађујеш. 

Богородичан: Прославимо песмама Богородицу Дјеву, као божанску 

посуду и трапезу која је Хлеб живота носила, као неорану њиву и као гору 

свету. 

 

     Ини. 

Ирмос: Очисти ме Спаситељу од многога безакоња мога, и из дубине зала 

извуци ме молим те, ка теби вапијем: Услиши ме Боже, спасења мога. 

 

 Тебе мудри је сила Утешитељева укрепила, као раније ученике, и 

наоружала Автономе језиком огњеним, да све на земљи просветлиш, а 

безбожност огњем попалиш. 

 Младалачком смелом душом оче преподобни, поред природне 

телесне немоћи, узео си надприродне подвиге, за проповедање и труд 

силан и неуморни. 

 Наоружао си православне речима вере и благодаћу, па су положили 

под ноге њине главу вражију против Створитеља подигнуту. 

Богородичан: Створитељ и Творац је хтео Богородице, да тобом исцели 

пропалу човекову природу, па је теби дао божански лек, за све који у 

немоћи теби притичу. 

 

Кондак празника, глас 4. 

 Твојим рођењем Пречиста, ослободише се Јоаким и Ана срамоте 

због бездетности, а Адам и Ева од смртне пропадљивости, и твој народ 

избављен од узрока греха кличе ти: нероткиња рађа Богородицу и 

хранитељку Живота нашега. 
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Икос:  

 Молитва Јоакима и Ане са уздисајима због неплодности и 

бездетности као угодне дођоше до ушију Господа, па им изниче плод 

живоносан свету, када је он молитву на гори узнео, а она у врту срамоту 

понела, али са радошћу неплодна рађа Богородицу, и хранитељку Живота 

нашега.  

 

Песма 7.  

Ирмос: На гори купина огњем неопаљена као и росоносна пећ халдејска 

најавише тебе Богоневесто, јер си неопаљено примила божански и 

нетварни огањ у своју телесну утробу, зато певамо рођеном од тебе: 

Благословен си Боже отаца наших. 

 

 У телесним јављањима код купине, законодавац Мојсеј усуди се 

разумети велику тајну твоју Пречиста, па поучен би тада не размишљати 

на овоземни начин, у чуду говораше: Благословен је Бог отаца наших. 

 Гору и двери небеске и духовну ластавицу побожно прорече тебе 

хор небески; јер од тебе би одсечен као камен Христос, не рукама 

мушким. Ти си оне двери кроз које Господ прође, чудесни Бог отаца 

наших. 

 

Ини. 

Ирмос: Не послужише творевини више него Саздатељу, Богом умудрени, 

па опасност од огња храбро победише, и певаху радујући се: најопеванији 

Господе и Боже отаца благословен си.  

 

 Привиђењима и маштањима и неподносивим ранама те је 

многозлобни враг мучио, али си ти његову сујетну свирепост савладала, и 

узвикивала: благословен си Боже отаца наших. 

 Твојим молитвама ти си јасно чуда чинила, и пресахле бунаре ти си 

водом испунила, и величала си Бога који те је прославио. Њему и ми 

кличимо: благословен си Боже отаца наших. 

 Са великом смелошћу, увек моли славна Бога свемилосрднога, за све 

који твој спомен празнују, коме и ми кличемо: благословен си Боже отаца 

наших. 

Богородичан: Царице Дјево, ти си родила Цара Христа, смилуј се и спаси 

ме, јер ме спопадају страсти, а ти ме у утврди вери и упути ме ка стази 

спасења јер си ти вернима спасење. 
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     Ини. 

Ирмос: У давнини из Јудеје дођоше младићи у Вавилон и вером у Тројицу 

пламен пећи победише, певајући: Боже отаца благословен јеси.  

 

 Саставио си у једно саборе побожних оче Автономе, и твојим речима 

вере их просветлио, и учио их да непрестано кличу: благословен си Боже 

отаца наших. 

 Нуморно и храбро си мудри мучениче наредбе безбожника одбацио, 

укорењене у душама неверника, и из основа си их чупао, а у срцима 

верних си благодат усадио. 

 Твоје помазање за свештеника је помешано оче Автономе са 

божанским страдањем, а крв те је показала као светлог јерарха свима, који 

кличу верно: благословен си Христе. 

Богородичан: Творац и Бог је од земље створио човекову природу и када 

је пропала од тебе ју је Богомати Чиста примио, и тајанствено је обновио и 

усиновљења удостојио. 

 

     Песма 8.  

Ирмос: Деца у пећи су праобраз твоје Мајке Господе, јер и она би 

неопаљена огњем који у њу уђе; њој певамо јер се данас твојом вољом 

јавила у све крајеве света, њу и величамо у све векове. 

 

 Она је наше измирење са Богом, она је предодређена скинија која од 

данас почиње да дела, она требаше родити Бога-Реч, који се нама у телу 

показао; њему певамо јер нас је из небића у биће призвао и њега величамо 

у све векове. 

 Измена неплодности разрешила је јаловости стари свет и јасно нам 

је показала чудо Христово који дође нама земнима; њему певајмо јер нас 

је из непостојања у постојање призвао и њега величајмо у све векове. 

 

Ини. 

Ирмос: Побожну децу у пећи, Рођени од Дјеве спасао је, то бејаше 

праобраз, а сада стварност, и сву васиону да теби пева покреће: Господа 

појте дела и величајте га у све векове. 

 

 Чистим умом просветљен, твој старешина беше одушевљен, видећи 

коква блага ти је Господ припремио: сјајни рај и неописиву палату 

Теодоро, и ту је тебе први продвижник и небески Женик уселио. 
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 Сабори ангела, мученика и преподобних, предходећи души твојој њу 

су у небеске обитељи однели, у тамошњи покој где се сви они радују, а у 

њему је станиште свих који кличу и Христа у векове величају. 

 Када се мноштво монашко сакупило да погребу твоје блажено тело, 

видели су и сазнали чудо необично: да си као жена телом одлучила међу 

мушкима да се подвизаваш, покривена руком Свесилнога, Теодоро 

богомудра. 

 Свеноћне молитве си поднела, али си навале страсти успавала, па си 

уснула сном као праведна, и ка Зори незалазној си овако певајући прешла: 

сва дела певајте Господу и величајте га у векове. 

Богородичан: За тобом су Пречиста Богоневесто и млада неискусобрачна 

Дјево, ишле жене, и као миро миомирно славиле из твоје утробе 

заблисталога јединородног Сина, и са тобом заиста царују, и о Христу у 

векове певају. 

 

     Ини. 

Ирмос: Цара небескога којег поју војске ангела, хвалите и величајте у све 

векове. 

 

 Господ те је богомудри оче снажио, па си силу мучитеља савладао, и 

био си за њих страшан духом. 

 Снагом разума си трулу обману изобличио, а силу праве вере си оче 

свеблажени на делу показао. 

 Реке твојих чуда изливаш, и бездан твојих исцелења оче целом свету 

показујеш, јер изливаш благодат. 

Богородичан: Прославила се уистину у знацима на земљи благодат твоја 

Дјево, и задивљујуће чудо твога рођења. 

   

     Песма 9.  

Ирмос: Онога, који је пре постанка сунца као Бог светлост засијао и у 

телу нама дошао, њега си из свога бока Дјевонеизрециво оваплотила; 

благословена си Свечиста и тебе Богородицу величамо. 

 

 Ти си непокорном а жедном народу из камена воду источио, а 

покорним народима даровао си из неплодних бедара плод, нама на весеље, 

зато твоју Пречисту Богоматер достојно величамо. 

 Брза одгонитељко давнашње осуде и оправдање праматере Еве, 

узроче нашег усиновљења код Бога, мосте ка Створитељу, тебе 

Богородице величамо. 
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Ини. 

Ирмос: Свако на земљи нека се радује Духом просвећен и нека празнује 

бестелесних бића свет, поштујући празник Богоматере и нека кличу: радуј 

се најблаженија Богородице пречиста и Увекдјево. 

 

 Зашла си са овог света као звезда, а заблистала си у непролазном 

животу прехвална, оставила си нам сјај твога врлинског живота и поуку 

која обасјава срца свима, који са вером славимо спомен твој. 

 Светле двери небеске су се отвориле и тебе примиле, и сада си међу 

првенцима цркве и радосна са одабранима, никад незаборављена, а твоја 

света душа Теодоро је тамо где се чује глас који празнује и где је светлост 

незалазна. 

 Стекла си награду за патње: небеску почаст, као што си се надала, 

јер си савлађивала жеље и нашла извор добара где се наслађујеш, а у 

јасног и најчистијег Женика гледаш Теодоро, као што су се и ангели 

удостојили. 

 Разрешење и избављење од мрских страсти и поправак живота 

измоли никад незаборављена, да Бог низпошаље свима који те хвале и твој 

часни спомен славе, јер имаш смелост код Господа, Теодоро часна и 

преславна. 

Богородичан: Спаси ме чиста јер си родила Спаситеља свемилосног, 

смилуј се на слугу твога и упути на пут покајања, а одагнај саблазни злога 

из срца мога, и избави ме лова његовога, Богородице вернима помоћнице. 

 

     Ини. 

Ирмос: Као истинску Богородицу тебе исповедамо, јер се тобом спасосмо, 

Дјево чиста, и са бестелесним хоровима  тебе величамо. 

 

 Узлетео си на висину православља, врлинама узношен Автономе, и 

својим страдањем следио си Христа оче. 

 Твоја страдања богомудри са сузама посејана, уродили су неоскудне 

плодове радости и славе, у сладости која је код Христа Исуса. 

 Због Божијег Закона удостојен си јерарше Автономе венаца и 

божанских дарова, а божанске законе си утврдио у нама твојим 

молитвама. 

Богородичан: Живот и непропадивост си родила Дјево, а Он нас је 

победитељима над смрти учинио, зато те као Богородицу уистину 

величамо. 
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Светилен празника. 

Подобан: Духом во свјатилишчи.. 

 Од неплодне старице и престареле Ане, светлост и живот су 

заблистали; свенепорочна Девојчица, као двери са истока, светлост је свим 

крајевима неизрециво засијала, зато саставимо хор и прославимо њу, јер је 

од свих земних узвишенија. 

 

Слава и сада, то исто. 

 

На стиховње стихире, глас 1. 

Подобан: Небесних чинов.. 

 Данас је као цвет у врту од Бога даном, од Ане процветала 

Богородица, за спасење људима. Из ње се Творац свих надразумно родио, 

и сву Адамову нечистоту као благ је својом добротом очистио.  

Стих: Чуј кћери и види, и приклони ухо твоје. (Пс.44,11) 

 Ко може довољно и како приличи опевати Анину неизрециву 

девојчицу и Дјеву? Оросите се данас сладошћу брда и долине, јер се Чиста 

Богородица као живот и очишћење свих храни млеком. 

Стих: Лику твоме помолиће се богаташи народни. (Пс.44,13) 

 Раније неплодна и бездетна, рађа живот свима: једину Богородицу. 

Све је пуно весеља, и радује се сада цело човечанство, славећи истиниту 

Родитељку избавитеља Исуса јединога Господа. 

 

Слава и сада, глас 8. 

 Затрубимо у духовну свиралу у овај Божији дан празника нашега, јер 

се од семена Давидова, данас рађа Мати Живота. Она од таме разрешава, 

Адама обнавља и Еву дозива. Она је извор непропадања и укидање 

трулења. Њоме смо се обожили и од смрти избавили, зато јој појмо верни 

са Гаврилом: радуј се благодатна, Господ је са тобом, и због тебе нам 

дарује велику милост. 

 

На Литургији 

 
Блажена празника, песме 7. и 8. на 8 

Прокимен, глас 4. Диван је Бог у светима својима, Бог Израиљев. 

(Пс.67,36) 

Стих: У црквама благосиљајте Бога Господа са извора Израиљевих. 

(Пс.67,27) 

Апостол Галатима, зачало 208. Прежде пришествија вери.. 
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Алилуја, глас 1. Трпећи потрпех Господа и обрати пажњу на мене и 

услиша мољење моје. (Пс.39,2) 

Стих: Изведе ме из рова мучења. (Пс.67,27) 

Еванђеље по Јовану, зачало 28: Приведоша книжници.. 

Причастен: У вечни спомен биће праведник, жалосне се вести неће 

бојати. (Пс.111,5-6) 
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Месеца септембра 12. дан 
 

Спомен светог свештеномученика Автонома 

(пренет на 11.септ); 

 

Овога дана је оданије празника Рођења Пресвете 

Богородице и поји се све празнично. 
 

На вечерњи 
Уобочајено стихословије. На Господи воззвах.., стихире празника на 6. 

Слава и сада, празника. (Ако је у петак увече, Слава..празника, И 

Сада..догматик владајућег гласа). Без входа. Прокимен дана, без 

паримеја. Затим: Удостоји Господе.. и јектенија: Допунимо вечерњу 

молитву своју.. На стиховњим, стихире и Слава, И сада.. празника. 

После Оче наш..тропар празника. Затим јектенија и отпуст. 

 

На Повечерју: Кондак празника.  

Полуноћницу певамо по обичају, са катизмом и уобичајеним 

тропарима, а не празника. Говоримо молитву: Помени Господе у нади 

уснуле.. 

 

На јутрењу 
На Бог Господ.. тропар празника, два пута. Слава и сада..то исто. 

После катизми сједални празника и Чтеније. Псалам 50. Канон 

празника, први са Ирмосем на 8 и други са Ирмосем на 6. Ирмоси оба 

канона певају се по два пута. Катавасија: Крест начетрав..После 3. 

песме, сједален празника, два пута. После 6. песме, Кондак и икос 

празника. На 9.песми Чесњејшују се не пева, него певамо припеве 

празника. На скупу Катавасија: Тајин јеси.. и други: Сњедију древа.. са 

припевима празника. Светилен празника, два пута. На хвалитним 

стихире празника на 4, Слава и сада.. празника. Славословље велико. 

После Трисвете песме тропар празника, једанпут. Јектенија и отпуст. 

Излази се у припрату и Час први. На часовима тропар и кондак 

празника. 

 

На Литургији: 
Блажена оба канона, песма 9. на 8. После Входа, тропар празника, 

Слава и сада.., кондак празника. 
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Прокимен, алилуја и причастен празника.  

Апостол и Еванђеље дана. 

 

Треба знати, ако се догоди оданије Рождества Богородице у недељу: 

 

У суботу на Малој вечерњи стихире васкрсне по обичају. На стиховње 

стихира васкрсна једна и празника стиховња са припевима својим са 

Велике вечерње. Слава и сада.. празника. Тропар васкрсан, Слава и 

сада.. празника. 

 

На Великој вечерњи: 
После уобичајене катизме, на Господи воззвах.. стихире васкрсне 3 и 

Анатолијева једна, и празника 6 које се певају на сам празник. Слава, 

празника, И сада.. богородичан из прве групе по владајућем гласу. На 

Литији стихире и Слава и сада.. празника. На стиховње стихире 

васкрсне, Слава и сада..празника. На благосиљању хлебова тропар: 

Богородице Дјево.. два пута и празника једанпут. И Чтенија у 

посланицама апостолским. 

 

На Јутрењу: 
На Бог Господ.. тропар васкрсан два пута, Слава и сада.. празника. 

ПОсле катизми сједални васкрсни са њиховим богородичиним. 

Чтенија у Толковном Еванђељу, Недеља пред Воздвиженијем, Затим 

непорочни и Ипакоји гласа. Чтеније недеље по реду. Степена и 

прокимен гласа. Све што дише.. Еванђеље васкрсно. Васкрсење 

Христово.., Псалам 50. Стихира васкрсна. И остало по обичају. Канон 

васрсан са Ирмосем на 4 и Богородици на 2 и празника оба канона на 

8. Катавасија: Крест начертав.. После 3. песме, кондак и икос 

празника. Сједален празника два пута.  После 6. песме кондак и иос 

васкрсан. Чита се Пролог. На 9.песми певамо Чесњејшују.. Светилен 

васкрсан, Слава и сада празника. На хвалитним стихире васкрсне на 

4 и празника са „Славником“ на 4 са припевима празника. Слава: 

Еванђелска стихира. И сада.. Преблагословена јеси.. Славословље 

велико. После Трисветог тропар само васкрсан. Јектенија и отпуст и 

Оглашење Студитово и уобичајени излазак у припрату и Први час и 

коначни отпуст. На часовима тропар васкрсан, Слава..празника И 

сада..богородичан часова. После Оче наш.. кондак празника и 

васкрсан говоримо наизменично. 
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На Литургији: 
Блажена гласа на 6 и празника песма 9. на 4. После Входа тропар 

васкрсан и празника. Слава, кондак васкрсан И сада. Празника. 

Прокимен, апостол, алилуја, Еванђеље недеље пред Воздвижењем и 

редовно под зачалом, затим Богородици. Причастен: Хвалите Господа 

са небеса.. И други, празника: Чашу спасења..  
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Месеца септембра 13. дан 
 

Спомен обновљења светога храма Васкрсења 

Христа Бога нашега; 
Предпразник Уздизања часног и животворног Крста; 

Спомен светог свештеномученика Корнилија капетана 
 

На вечерњи уобичајена катизма.  
На Господи воззвах.. стихире на 6 

Обновљења, глас 6. самогласно. 

 Празновати обновљење храма Стари Завет беше добро установио, а 

тако треба поштовати и обнављање Новозаветних храмова. Исаија говори 

да ће се острва обновити за Бога, што треба разумети као цркве, које сада 

народи зидају, а тврди темељ им даје Бог. Зато и ми садашња обнављања 

духовно  прославимо. 

 Обнављајте се братијо, и одбаците са себе старог човека, и на нов 

начин да живите. Свему од чега смрт долази узде ставите. Све уде 

васпитајмо, и сваку злу храну са дрвета греха омрзнимо, и само на то 

мислећи: од старога живота у греху да бежимо. Тако да се обнавља човек, 

и нека се тако слави дан обнове. 

Анатолијево: 

 Ти си поставио носећи стуб твојој цркви Христе, превечна Речи 

Божија. Ти си је основао на камену вере, зато остаје утемељена довека. 

Тебе и сада имамо, јер си у наше време за нас без измене постао и Човек. 

Теби благодаримо и кроз песму говоримо: Ти постојиш од вечности, и ти 

остајеш довека, и ти си Цар наш, зато слава теби. 

 

Ине стихире светога, глас 4. 

Подобан: Дал јеси знаменије.. 

 Гледајући Христос на твоја доброчинства Корнилије и на побожне 

молитве, послао је теби светога ангела да те сасвим просвети, а од светих 

апостола врховнога, да тебе и твој дом обнови водом и Духом и да тебе 

достојни хвале са твојим укућанима научи свему добром, благодаћу Духа.  

 Помазан уљем свештенства богомудри, похитао си на спасоносну 

проповед, да је објавиш на све стране, и искорениш трње обмане, па да 

Духом садиш нелажну науку у душама. Зато те радосно славимо 

Корнилије као јерарха богоугодног и као мученика непобедивог. 
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 Због твоје добре нарави следили су те немудри и постали разумни, и 

мада си умро и по закону природе се у гроб уселио, њега си изворем 

направио и многа си чудеса учинио, мудри Корнилије, болесне си исцелио 

а зле духове си одагнао, Духом Светим богонадахнути. 

 

Слава, обновљења, глас 6. самогласан. Дело монаха Јована. 

 Спомен обновљења храма празнујемо Господе, а тебе даваоца 

светиње славимо и молимо: да освешташ чула душе наше, ради молитава 

славних страдалника, Боже свесилни. 

 

И сада, предпразника, глас тај исти: 

 Данас се дрво крста појавило и данас је род јеврејски пропао, данас 

се верним царевима вера објавила а Адам који због дрвета из раја беше 

изагнан сада се радује и демони пак због овог дрвета уздрхташе, свесилни 

Господе слава теби 

 

Ако ли је петак увече: И сада..богородичан из прве скупине 

владајућег гласа (догматик). 

 

Вход. Прокимен дана и три чтенија. 

 

Читање из Треће књиге о царевима (Гл.8.22-23, 27-30)  

Стаде Соломон пред олтар Господњи пред свим збором 

Израиљевим, и подиже руке своје к небу, и рече: Господе Боже Израиљев! 

Нема Бога таквог какав си Ти горе на небу ни доле на земљи, Ето, небо и 

небеса над небесима не могу Те обухватити, а камоли овај дом што га 

сазидах? Али погледај на молитву слуге свог и на молбу његову, Господе 

Боже мој, чуј вапај и молитву, којом Ти се моли данас слуга Твој; Да буду 

очи Твоје отворене над домом овим дан и ноћ, над овим местом, за које си 

рекао: Ту ће бити име моје. Да чујеш молитву којом ће се молити слуга 

Твој на овом месту. Чуј молбу слуге свог и народа свог Израиља, којом ће 

се молити на овом месту; чуј с места где станујеш, с неба, чуј, и смилуј се. 

  

2. Читање из Прича Соломонових (Глава 3, 19 -34). 

Бог је Премудрошћу основао земљу, а небеса је припремио разумом. 

Осећајем (Његовим) бездани се отворише, а облаци источише росу. Сине, 

не пренебрегавај, но сачувај мој савет и мисао, да жива буде душа твоја, и 

благодат буде око врата твога: и биће оздрављење телу твоме, и починак 

костима твојим: да ходиш са надом у миру, свим путевима твојим, и нога 

твоја да не посрне. Јер, ако седиш, бићеш без страха; и ако легнеш, слатко 
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ћеш спавати; и нећеш се бојати страха кад наиђе, нити напада безбожника 

кад долазе. Јер ће Господ бити на свим путевма твојим, и утврднуће ногу 

твоју да се не спотакнеш. Не одустај добро ченећи потребитоме, када рука 

твоја им (могућност) да помаже. Не реци: вративши се наврати, и сутра ћу 

дати, ако већ можеш да добро учиниш; јер не знаш шта ће донети 

сутрашњица. Не смишљај зла на пријатеља свога који је крај тебе и који се 

узда у тебе. Не непријатељуј човеку узалуд, да ти не учини неко зло. Не 

стичи срамоте злих људи, нити поревнуј путевима њиховим. Јер је нечист 

пред Господом сваки преступник закона, и са праведнима (он) не седи 

заједно. Проклетство Божије је у кућама безбожника, а станови праведних 

благосиљају се. Господ се гордима противи, а смиренима даје благодат. 

 

3. Читање из Прича Соломонових (Глава 9, 1 -11). 

Премудрост сазда себи дом, и постави седам стубова. Закла своје 

жртве и наточи у чашу своје вино, и припреми своју трпезу. Посла слуге 

своје, позивајући узвишеном проповеђу на чашу, говорећи: Ко је 

неразуман, нека приђе к мени. И оним који потребују разум, рече: Дођите, 

једите хлебове моје, и пите вино које вам наточих. Оставите безумље и 

живећете (да до века царујете – Сирах 6,21); и тражите разумност, да 

поживите, и достигнете разборитост у знању. Који кара зле, добиће 

(заузврат) себи безчашће; а који изобличава безбожника, себи ће навући 

погрду. (јер су изобличења безбожнога, њему ране). Не изобличавај зле, да 

те не омрзну; изобличи мудрога, и заволеће те. Дај мудроме повод, и биће 

мудрији; укажи праведном и наставиће да прима (савете). Почетак 

мудрости је страх Господњи, и савет светих је разумност; јер познати 

закон ствар је ума доброг. Јер (чинећи) на овај начин, живечеш дуго 

времена, и придодаће ти се године живота.  

 

На стиховње стихире предпразника, глас 5. Подобан: 

 Радуј се живоносни крсте, побожности непобедива победо, двери 

раја, верних тврђаво, цркви оградо. Тобом је пропадање разорено и 

уништено а сила смрти је побеђена, и тобом се узносимо са земље на небо. 

Ти си оружије непобедиво, демона противниче, славо мученика, 

преподобнима истинита лепота, пристаниште спасења, зато подари свету 

велику милост. 

Стих: Узвисујте Господа Бога нашег и клањајте се подножију ногу 

његових јер је то свето. (Пс.98,5) 

 Радуј се крсте Господњи, јер се тобом људи ослободише клетве, јер 

си знак радости и при твоме часном уздизању прогониш непријатеље, ти 

си наш помоћник, а царевима снага, ти си сила праведних а свештенству 
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украс, када се тобом осењујемо од зала нас избављаш, ти си жезал силе 

којим се спасавамо, ти си оружије мира које са страхом окружују ангели, 

ти си божанска сила Христова и дарујеш свету велику милост. 

Стих: Господ се зацарио нека уздрхте народи. (Пс.98,1) 

 Радуј се водиче слепима, лекаре немоћнима и васкрсење свима 

умрлима, ти подижеш нас који у пропаст падосмо крсте пречасни. Тобом 

је клетва оборена и процвало непропадање, а ми смо земни обожени и 

ђаво је коначно суновраћен. Данас гледамо тебе уздигнутог рукама 

архијереја, и величамо Узнесенога на теби, а теби се клањамо и из тебе 

велику милост богато захватамо. 

 

Слава, обновљења, глас 2. Дело Анатолијево. 

 Обновљење најсветијег твога храма васкрсења славимо Господе, јер 

си га сам ти твојом благодаћу освештао и украсио, да у њему верни свете 

и тајне жртве свештенодејствују, и из руку твојих слуга пречисте и 

бескрвне жртве примају, а ти онима који ти исправно приносе, узвраћаш 

очишћењем грехова и великом милошћу. 

 

И сада, предпразника, глас тај исти: 

 Крст Животодавца као Божија ризница у земљи је био скриван, а на 

небу се показао побожноме цару, и његов знак јасно показује победе над 

непријатељима. Њега је цар радосно и са вером и љубављу побожно на 

висину подигао да га сви виде, и царевим старањем је из недара земље 

изнет, на избављење света и спасење душа наших.  

 

Тропар обновљења, глас 4. 

 Као лепоту небеског свода показао си и земну лепоту светога храма 

славе твоје Господе. Утврди га до краја века, зато прими наше непрестане 

молитве, које ти у њему приносимо, молитвама Пресвете Богородице, 

Животе свих и Васкрсење. 

 

Слава мученика, глас тај исти: 

  Био си наследник апостола престолом и заједничар духом (и 

природом), 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 Корнилије, моли Христа Бога да спасе душе наше. 

 

И сада, предпразника, глас тај исти. 
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 Животворни крст твоје љубави, који си нама недостојнима даровао 

Господе, приносимо ти у молитви: спаси народ наш и град твој, 

молитвама Пресвете Богородице, једини Човекољубче. 

 

 

 

На јутрењу 
 
После 1. катизме сједален, глас 4. 

Подобан: Скоро предвари.. 

 Христос је својим доласком све просветлио, и својим Божанским 

Духом цео свет обновио, њиме се душе наше обнављају, и храм је сазидан 

у славу Господњу, где обнавља срца верних Христос Бог наш, за спасење 

народа. 

 

Слава и сада, то исто. 

 

После 2. катизме сједален, глас 4. 

Подобан: Скоро предвари.. 

 Предпразнични дан обновљења је нама вернима приспео, који 

заповеда свима изабранима Христовим да се обновимо, и светлим лицем 

из дубине срца да Владици верно песме певамо, као Избавитељу који нас 

обнавља.  

 

Слава и сада, то исто. 

 

Канона три: обновљења са ирмосем на 6, предпразника на 4 и светога 

на 4. 

 

Канон обновљења. Дело монаха Јована. Глас 4. 

 

     Песма 1. 

Ирмос: Морја чермнују пучину.. 

Крсним знаком Мојсејевим рукама, прешао је у давнини пучину 

Црвеног Мора пешке и неовлажених ногу Израиљ, и Амаликову силу 

је на исти начин у пустињи победио.  

  

 Са стубом си у давнини водио изабрани Израиљ, а бањом крштења 

си Христе у Сиону засадио цркву која кличе: певајмо песму Богу нашем. 
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 Данас је долазак твоје славе, јер је на земљи теби саграђени храм као 

небо, зато нас устоји да у њему сложно појимо песму Богу нашем. 

Богородичан: По вољи Очевој си бесемено од Божанског Духа зачела 

Божијега Сина и телом га родила, из Оца без матере, а ради нас без оца из 

тебе оваплоћенога. 

 

Ини канон предпразника, по афавиту без богородичиних. Јосиф. Глас 

тај исти. 

 

     Песма 1. 

Ирмос: Тристати крепкија рождејсја от Дјеви..  

Душе тристотине моћних од Дјеве Рођени је без муке у дубину три 

пута потопио, па се молим, да мојим умртвљеним телом, као 

тимпаном, победничку песму теби запевам. 

 

 Небо се весели а земља радује, јер је пресвети крст пронађен, и нас 

благодаћу освећује, када га целујемо као извор светости, и увек и свима је 

обожење. 

 Укрепи пресвети крсте нас који се са вером клањамо теби, да 

побожно пођемо небеском стазом, и да бисмо се удаљили од супротне 

провалије, и постали заједничари божанске славе. 

 Преко тебе свечасни крсте, постали смо познати Творцу, и срцем и 

душом тебе увек прихватамо, и гледајући те пред нама постављеног, умом 

се просветљујемо, а (Бога) Реч као узрочника свега прослављамо. 

Богородичан: Ти си свенепорочна Богородице као град Бога и Свецара и 

као побожна ризница часна, зато увек чувај твоје одабране који те хвале и 

са вером прослављају из тебе Рођеног. 

  

Ини канон светога свештеномученика Корнилија. Његов акростих је: 
Певам о твојим славним чудесима блажени. Јосиф. Глас 5. 

 

     Песма 1. 

Ирмос: Коња и всадника в море чермноје..  

Коња и коњанике у Црвено Море победник у ратовима високом 

мишицом Христос збаци а Израиља спасе који му победничку песму 

певаше.  

 

Молитвама твојим просвети јерарше богоблажени, све који славе  

светлоносно и божанско успење твоје, и који празнују пресветли спомен и 

свети празник твој. 
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И пре него се догодило, показао си се мудри као зналац тајни 

Божијих, јер си милостиње и молитве чинио, Корнилије свеблажени, и 

тражио си праву науку Господа свих. 

Наукама Спаситељевом си јасно научен: да се он са телом сјединио 

из његове крајње доброте, а врховни апостол те је блажени научио Закону 

Владике. 

Богородичан: Ти запаљујеш срца верних незаситом љубављу 

Богородитељко Владичице да те увек славе, а ти си слава људима, јер си 

родила Чиста славе Господа. 

 

Катавасија: Крест начертав Мојсеј.. 

 

Песма 3.  

Ирмос: Веселитсја о тебје… 

Због тебе се црква твоја радује, Христе и кличе ти: ти си моја снага 

Господе и уточиште и поуздање. 

 

Духом си освештао на земљи твоју цркву Христе и помазао је данас 

уљем твоје радости. 

По своме домостроју си данас показао Благи, рукотворену и над 

разумну скинију славе твоје, као твоје жилиште. 

Тебе има црква као неразориви темељ, и твојим је крстом овенчана, 

као царском дијадемом. 

Богородичан: Ти си једина на земљи заступница надприродних добара 

Мати Божија, зато тебе речи „Радуј се“ приносимо.  

 

     Ини. 

Ирмос: Не мудростију и силоју..  

Не хвалимо се ни мудрошћу ни силом ни богатством, него тобом као 

Очевом ипостасном мудрошћу Христе, и нема светога као што си ти, 

Човекољубче. 

 

 Славу Христову на теби насталу са вером славимо прослављени 

преславни крсте Господњи, јер смо твојим часним налажењем 

просветљени. 

 Дођите верни радосно, да захватимо из чистог извора увек живу 

воду крста, и тако спасени да Богу захвалимо.  

 Ти си Исусе живот а разапет си и умртвљен на дрвету крста, њега 

сада са вером прихватамо и тако страсти које нам смрт доносе одгонимо.  
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Богородичан: Појави се души мојој и одагнај њену таму, а моје окове 

греха раскини Чиста Дјево и спаси ме, јер си родила Свемилосрднога. 

 

     Ини. 

Ирмос: Водрузивиј на ничесноже земљу..  

Својом наредбом си основао из ничега земљу и поставио је у Космосу 

недржећи је претешку; на непокретном камену заповести твојих 

утврди Цркву твоју  једини Благи и Човекољубче.  

 

 Примио си просветлење од Светога Духа и божанску благодат, а 

доласком Божијег врховног апостола, из његових божанских уста примио 

си са целим домом спасоносну науку. 

 Ти си се врлинама узвисио као високи кедар, и твојим поукама нам 

донео плодове мирисне: благодат чудеса и дејство исцелења, блажени 

јерарше Корнилије. 

Највеће славе си се удостојио Кронилије са врховним и многим 

другима, и похитао си да свуда објавиш божанску проповед, тиме смо и 

ми просветљени и из таме незнања избављени. 

Богородичан: Ти си била светле чистоте станиште и носила си Даваоца 

светлости оваплоћенога, који се из човекољубља као Човек јавио и трулеж 

разорио, Пречиста Богоневесто и Дјево, ти си људима враћање 

нетрулежности.   

   

Кондак, глас 4. 

Подобан: Јавилсја јеси.. 

 Твоја Црква се показала као многосветло небо, које све верне 

просвећује, у њој стојимо и кличемо: утврди овај храм Господе. 

 

Затим сједален, глас 8. 

Подобан: Повељеноје тајно.. 

 Шатор сведочанства је Христос показао, и божански Мојсеј га је на 

земљи саздао, а Соломон је храм са жртвама обновио, и ми ка новоме 

Јерусалиму са вером притекнимо, па као Давид побожну песму 

принесимо,  Распетоме нас ради, молећи опроштај за све што сагрешисмо. 

 

Слава, светога, глас 4. 

Подобан: Јавилсја јеси.. 

 Тебе је црква примила као свети почетак од незнабожних народа, а 

ти си њу просветио твојим делањем врлина, свештенотајниче богомудри 

Корнилије. 
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И сада, предпразника, глас тај исти. 

Подобан: Удивисја Јосиф.. 

 Мојсеј је руке ка висини небеској у виду крста пружио, а то је 

божанско оружије верних, на којем је Христос грехе људи приковао. 

Њиме је враг тешко повређен и пострадао па је плакао и говорио: дрвено 

копље ме је посред срца мога проболо, јер је Христос све од окова адових 

ослободио.  

 

Песма 4.  

Ирмос: Вознесена тја видјевши церков на крестје..  

Када те је видела црква на крсту подигнутог, и где сунце стаде у току 

своме, тада је достојно кликтала: слава сили твојој Господе. 

 

Не неразумним жртвама, него твојом часном из живоносих ребара 

крвљу, окропљена црква умилно кличе: слава сили твојој Господе. 

Они који желе да виде омиљена насеља Господња и откривену славу 

лица његовог сложно кличу: слава сили твојој Господе. 

  У виду помазања изабраног народа твога, данас се црква помазује 

скупоценим миром и невидиво прима божанску благодат Духа. 

Богородичан: О Дјево, ти си неискусобрачно родила и по порођају си 

опет дјевом остала, зато неућутним гласовима и речима „радуј се“, теби 

Владичице са несумњивом вером кличемо. 

 

     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. 

 

 Крст Господњи као сунце изгледа, и пред њим се верни народи 

клањају, и целују га и душе просветљују. 

 Бог и Господ се оваплоћен показао и на дрво крста подигнут је био. 

Њему се клањамо а он нас просветљује и од зала увек избавља. 

 Подари Речи Божија очишћење и опроштај сагрешења свима нама, 

који се данас са вером клањамо изнетом крсту твоме часном. 

Богородичан: Недра Очева (Бог) Реч није напустио, када се у твојим 

недрима млада Дјево као детенце склонио, у жељи да обнови мене човека 

пропасти подложнога 
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     Ини. 

Ирмос: Божественоје твоје разумјев истошчаније..  

Схвативши твоје божанско порекло прозорљиви Авакум са трепетом  

кликташе ти Христе: Дошао си да спасеш народ твој и помазанике 

твоје.  

 

 Када си примио благодат Духа, као сунце сјајно си земљу прошао 

прехвални Корнилије, одгонећи таму  суманутог идолопоклонства. 

Извиреш као велика река и сав свет божанском науком напајаш, а 

плеву многобожја Корнилије потапаш. 

 За сав свет си свеблажени Корнилије као мртав био, а због Онога 

који је ради нас смрт поднео, и свима због страсти умртвљенима си 

божанско васкрсење објавио. 

Богородичан: Надприродно си постала Дјево чисто станиште Очеве 

Мудрости, и њиме смо се ми сада од  обмањивача избавили.  

 

     Песма 5. 

Ирмос: Ти Господи мој свјет в мир пришел јеси..  

Ти си, Господе мој, као светлост у свет дошао, ти си света светлости из 

мрачног незнања обратио, све који ти са вером певају. 

 

Ти си давно на Синају показао боговидцу Мојсеју нерукотворену 

скинију, осликавајући тако Христе цркву твоју. 

Ти си Господе скинију на земљи начинио, ти си својом силом  и 

саборе људи са небеским чиновима саставио. 

Ми смо у Теби познали извор живота, а ти си свети дошао, и мир 

твојој цркви Христе благовестио. 

Богородичан: Тебе имамо као моћно оружије на противника, тебе смо 

Богоневесто стекли као силу и наду нашега спасења. 

 

     Ини. 

Ирмос: Просвешченије твоје Господи низпосли..  

Просветлење твоје Господе низпошаљи нам, и од магле сагрешења 

разреши нас Благи, и твој мир нам подари. 

 

 Часни крсте, укрепи против страсти шкодљивих све који тебе 

поштују и целивају, јер ти си светих страдања најсветије знамење.  

 Данас је просветлење срдаца и душа, зато скрушено приступимо 

верни, и светоме и божанском дрвету крста се поклонимо. 
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 У оази Мери је у давнини Мојсеј горку воду усладио, када ју је 

дрветом у виду тебе часни крсте знаменовао; крстом је Господ сладост 

спасења људима излио. 

Богородичан: Помоли се за нас Христу Пречиста млада Дјево, јер се он 

од твоје чисте крви тварним телом одевенуо и нас земне обновио. 

 

     Ини. 

Ирмос: Одјејајсја свјетом јако ризоју..  

Ти се одеваш светлошћу као ризом; теби од јутра кличем: просветли и 

моју помрачену душу Христе једини милосрдни.  

 

 Целог си себе жртвовао за Сведржитеља, али глувим идолима ниси 

част принео свештенотајниче, када си од скверних убица бивао принуђен. 

 Узвишеног и невидивог Бога си веома славни Корнилије у 

молитвама призивао, а храм мрских идола си оборио. 

 Сведржитељеве заповести си богомудри сачувао, али си зато 

тамницу и окове претрпео, и окове зловерија и безумља си раскинуо. 

Богородичан: Ороси ми Пречиста опроштај грехова, и посети ме 

немоћнога, јер ми прете страсти телесне и животна искушења. 

  

Песма 6.  

Ирмос: Пожру ти со гласом... 

Са гласом похвале приноси ти жртву црква Господе, и пева ти, од 

демонске крви очишћена, крвљу изливеном из ребара твојих, по 

твојој милости. 

 

 Цар Христос је сада пожелео лепоту изабране цркве, и показао је 

мајком народа, јер ју је из ропства Духом усинио. 

 Стрепе војске противних демона, од Христове цркве знаменоване 

знаком крста, и заблистале и осењене освећујућим Духом. 

 Црква има Христа а не песак као темељ, и од народа се овенчала 

лепотом неприступном, и украшена је крстом, као царском круном. 

Богородичан: О последњег ли чуда над свим чудесима, јер је Дјева у 

утроби Сведржитеља свега неискусомужно зачела, а није га притеснила.  

 

     Ини. 

Ирмос: Приидох во глубини морскија..  

Прошао сам дубине морске и потопила ме је бура многих  греха, али 

ти као много милостиви Бог, избави из дубине живот мој. 
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 На теби крсте својевољно разапети и у ребра прободени Створитељ, 

крв и воду је излио и тиме нас утврдио, зато тебе верно целујемо. 

 Дрво Господње животодавно, изворе бесмртности и избавитељу 

целога света, спаси нас који те целивамо као нашег спасоносног чувара. 

 Божански крсте, показао си нам се као моћно оружије, којим 

побеђујемо све нападе противника, и срећни у души као светињу те 

целивамо. 

Богородичан: Ти си постала Свети храм Онога који у светима обитава 

Богородитељко, зато нас који ти верно појимо освештаваш Мати и Дјево. 

 

     Ини. 

Ирмос: Неистовствујушчејесја..  

Укроти море страсти мени обузетом буром душепогубном, Владико 

Христе и од пропасти изведи душу моју јер си милосрдан.  

 

 Чинећи твоје чисте молитве, ангела Божијег си јасно видео, који те је 

упутио на боље и на спасење. 

 Свештенослужитељу Корнилије, просвећен си Духом, и показао се 

као блистава звезда, јер својим сјајем просветљујеш све крајеве света. 

 Раније си био помрачен обманом, али си познао Господа Славе, и 

прогледао си блажени молитвом твојом, и са целим домом примио 

божанско очишћење. 

Богородичан: Господ Славе се из твоје девствене крви оваплотио, и као 

једини  наш зналац Свеопевана, спасао нас је својом добротом. 

 

Кондак, глас 2. 

Подобан: Твердија.. 

 Подари обновљење духа у срцима, и унутрашње освећење свима 

који славе свештено обновљење храма дома твога, који си благословио да 

се сазида у твоје Свето Име, Једини који си у светима прослављен. 

 

Икос: 

 Када је древни мудрац Соломон славио спомен обновљења храма, 

Богу је животињске и бесловесне паљенице и жртве приносио, а сада си ти 

као Истина и благодат на земљу дошао, па си жртве одмах променио,  јер 

си себе жртвовао као жртву за спасење наше, и као Човекољубац си цркву 

осветио, и њу непоколебиву показао, јер си Једини у светима 

прослављаен. 
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     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.  

 

 Росоносни пламен се у давнини у пећи појавио, а сада духовно 

помазање уљем освештава све који кличу: благословен си у храму славе 

твоје Господе. 

 Као у богоугодној пећи, тако сви у новој скинији, који смо од 

духовнога Израиља орошени, кличемо: благословен си у храму славе твоје 

Господе. 

 Дирнути најдражом побожном жељом, ходите у ову царску палату и 

сјединимо се са Жеником Христом, кличући: благословен си у храму 

славе твоје Господе. 

Богородичан: Радуј се, Вишњега освештано Божије станиште, јер тобом 

дође радост Богородице свима који кличу: благословена си ти међу 

женама свенепорочна Владичице. 

 

     Ини. 

Ирмос: Јуноши три в Вавилоње веленије мучителево..  

Три младића у Вавилону наредбу мучитељеву извргнуше подсмеху и 

сред пламена кликтаху: благословен си Господе, Боже отаца наших. 

 

 Давно при благосиљању деце, Јаков је тебе часни крсте унапред 

знаменовао, а ми се теби сада клањамо, славимо те и просветлење 

захватамо. 

 Речи божанских пророка су сада добиле испуњење, крсте свети, јер 

се Господ свих на теби узнео, и све из пропасти избавио. 

 Сада тебе свечасни крсте устима и срцем целивамо и освештање, 

здравље и спасење души и телу увек захватамо. 

Богородичан: Благословена Дјево, моли се за нас који се теби молимо, јер 

се у тебе сви надамо и теби вапијемо: Владичице не презри паству твоју. 

 

     Ини. 

Ирмос: Превозносимиј оцев Господ пламен угаси, отроки ороси.. 

Најузвишенији Господ отаца наших, пламен је угасио, а децу оросио 

која сложно појаху: Боже благословен јеси. 
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 Ти си био први из незнабожачких народа Корнилије, јер си први 

свето крштење примио и благодат Духа као раније богоречити апостоли. 

 Велика чуда си чинио божанском благодаћу, за веру си уловио из 

давнина зловерне, и научио их да певају: благословен си Боже. 

 У земљу си сакривен и купином заклоњен, али у божанским 

виђењима си се мудри јавио, па благодатна чуда изливаш, а искушења 

одгониш. 

 Показао си се Корнилије као умилна свирала која свира спасоносна 

учења и свима душе наслађује, певајући: благословен си Боже. 

Тројичан: Прославимо сви триипостасну Јединицу: Оца безпочетнога и 

Сина јединосушнога и Духа Светога, у песми певајући: благословен си 

Боже.  

Богородичан: Дјево свенепорочна, у теби се човечанска природа 

помешала и обожила, божанским твојим Породом, зато тебе како доликује 

верни славословимо. 

 

     Песма 8. 

Ирмос: Руцје распростер Данил лавов зијанија..  

Данило је руке своје раширио и у рову чељусти лавова затворио, силу 

огња је угасио, а врлином се опасао и са побожном и умилном децом 

певао: благословите сва дела господња Господа.  

 

 Данас се Господе црква твоја као невеста украсила, духовном ризом 

одозго од божанске благодати изатканом, и свој народ на весеље позива, 

да певају: благословите сва дела господња Господа. 

 Данас је Христос као други Адам, показао нову скинију, као рај 

духовни, и место дрвета знања приноси оружије живоносно,  свима који 

певају: благословите сва дела господња Господа. 

Тројичан: Тебе Оца беспочетног, Сина и Духа Светога, једно Божанство, 

савршено, беспочетно, несечено, јединосушно, несливено у три ипостаси, 

славимо и певамо: благословите сва дела господња Господа. 

Богородичан: Ти си се једина из свих поколења Дјево Пречиста као Мати 

Божија показала, ти си свенепорочна била станиште Божанства, 

неспаљена огњем неприступне светлости, зато те сви благосиљамо Маријо 

Богоневесто. 
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     Ини. 

Ирмос: Избавитељу всјех всесилне, посредје пламене..  

Свесилни Избавитељу свију, по сред пламена си деци сишао и тамо их 

оросио и овако их певати научио: сва дела благословите и појте 

Господа.  

 

 Поклонимо се сада крсту Господњем, као спасоносном и 

несаломивом оружију, вернима готовој помоћи и моћној заштити, јер је 

пред свима положен. 

 Мојсеј је високо на дрвету окачио знамење против змија, као што је 

написано, и тако знаменовао тебе свечасно дрво, да се тобом духовних 

змија избављамо. 

 Светлодавче крсте свечасни, ти си свештање душа наших, када тебе 

пригрлимо тада вође и власти таме одбацујемо, божанском силом твојом. 

Богородичан: Прославимо песмама Чисту Дјеву, јер нам је беспочетног и 

несазданога Бога-Реч надприродно родила за наше спасење, и кличимо: 

благосиљамо Дјево твој Пород. 

 

     Ини. 

Ирмос: Тебе вседетељу в пешчи всемирниј лик..  

Теби Творче свега, дечаци у пећи као целог света хор песме појаху: 

Сва дела Господа појте и величајте у све векове.  

 

 Са чистом савести и из све душе си тражио јединога на земљи 

јављенога Бога, зато си био часни почетак из незнабожаца и станиште 

Духа, богоносни. 

 Жаром твојих огњених речи попалио си блажени сву сујету, зато си 

ка светлости незалазној прешао и све обасјаваш који ти са љубављу 

певају.  

 Избор и удео и помоћ и Избавитељ, и сила и хвала и руководитељ и  

светлост, био је теби богомудри Корнилије Бог-Реч, који је све призвао из 

непостојања. 

Тројичан: Свети Оче, Света Речи, Свесвети Душе, несаздана и 

неразделива Тројице, спаси све који са љубављу певају о сили твојој и 

царству и узвишености. 

Богородичан: Излиј на нас твоју уобичајену милост млада Дјево, и 

измоли нам Чиста опроштај свих сагрешења која учинисмо у знању и 

незнању, и која нам дођоше због наше небриге. 
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     Песма 9. 

Ирмос: Камен нерукосечниј от несекомија..  

Христос, као угаони камен несечен руком, од тебе се Дјево, као од 

несечене горе одсекао, да сакупи раздвојене природе, зато се веселимо 

и тебе Богородице величамо. 

 

 Ходите сви чистога срца и трезвеним духовним очима, и погледајмо  

лепоту цркве као Цареве кћерке, сјајнију од злата па је величајмо. 

 Радуј се и весели се невесто Цара великога, гледајући красну лепоту 

Женика твога, и кличи са твојим народом: тебе Животодавче величамо.  

 Обдари Спаситељу са висине изабрану цркву твоју, јер за другога 

осим тебе не зна; за њу си давно твоју душу положио, а она те је познала и 

велича те. 

Богородичан: Радуј се одабрана неневесна Невесто великога Цара, јер 

смо се тобом Чиста сви од Евине клетве избавили, и твојим Породом смо 

живот стекли. 

 

     Ини. 

Ирмос: Рождество твоје нетљено јависја..  

Рађање те није променило када је Бог из твога бока дошао, и као 

телесан се на земљи појавио и са људима поживео, зато тебе 

Богородице сви величамо.  

 

 

 Христос је на теби разапет, и заиста је крсте Господњи цео свет пали 

у дубину пропасти подигао, зато ти се сада са љубављу клањамо, 

поштујемо те и прослављамо. 

 Очистимо душе и срца само добрим делима, и погледајмо 

спасоносно  дрво крста које је пред нама, и са вером и љубављу Богом 

умудрени му се поклонимо. 

 Као велико сунце, сјајем својим обасјаваш све у тами а демоне 

печеш, најлепши крсте, зато кличемо: просветли све који се са вером теби 

клањају. 

Богородичан: Обасјај ме светлошћу божанском, ти која си Светлост 

примила, па одагнај таму мојих страсти и заиста најдубљу ноћ мојих 

сладострасти, Богородитељко свесвета. 
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     Ини. 

Ирмос: Исаије ликуј, Дјева имје во чревје..  

Исаијо ликуј јер Дјева носи у утроби и роди сина Емануила, Бога и 

Човека, Исток му је име, њега величамо а Дјеву блаженом називамо. 

 

 На свето славље се сва црква сакупља, у спомен твој часни 

проповедниче Христов; ти си се показао једнак са светим ученицима, јер 

си као и они Духа Светог наследио. 

 Као свештенослужитељ украшен си побожним догматима, и 

уподобио се побожним Божијим служитељима, па изливаш увек реке 

исцелења блажени, и одгониш искушења од људи Корнилије свети. 

 Украшен си плаштом спаситељним, који је Христос оваплоћењем 

изаткао, па сада радосно вишње царство обилазиш, гледајући јасно 

несхватљиву лепоту Женикову Корнилије славни.   

 Света је рака твоја као извор, јер вернима изобилно излива исцелења 

и одгони Корнилије зле духове, и свима очи просветљује, који те са вером 

прослављају. 

Богородичан: Измоли ми просветлење, јер си Светлост родила од 

Светлости заблисталога, па одагнај далеко од мене мрак сласти и 

искушења, Пречиста Владичице, непостидна наша заступнице. 

 

Светилен обновљења. 

Подобан: Духом во свјатилишчи.. 

 Свету, свечасну и чудесну цркву си пречистом крвљу својом 

искупио Речи Божија, њу обнови Духом Благи, и украси је зрацима 

најсветијим, а славом прослави све, који достојно обнову твога храма 

славе. 

 

Слава и сада, предпразника. 

Подобан, тај исти. 

 Блиставим сјајем крст Господњи у предстојећи дан његовог 

узношења, све са љубављу божанском призива: ходите њему сви са 

радошћу и љубављу, и са страхом га целујмо верно, и прославимо 

Јединога Творца и Владику. 

 

На хвалитним стихире обновљења на 6, глас 4. 

Подобан: Дал јеси знаменије.. 

 Овог дана се божански, свети и часни храм Христовог Васкрсења 

светло обнавља, и овај светлоносни дом даје целом свету Христов гроб 

као божански живот; он нам даје извор бесмртности, и излива изобилно 



MINEJ SEPTEMBAR 
 

215 

 

као токове вода чудеса и благодати, и свима који са вером славе и поје 

дарује исцелења. 

 Заблистала нам је са висине као светла зора, која све обасјава и 

просвећује, зато верно прославимо сви Васкрсење Христа Створитеља, и 

обнављање живоносне светиње побожано славимо, и песмама празнујмо и 

у псалмима кличимо, да би стекли милост Спаса и Господа. 

 Пре него пожелимо да видимо посред земље узнесени крст као свети 

скиптар, предходно душе очистимо, и светлошћу разум просветлимо, и 

тако просветљени и силом божанском обасјани Христа опевајмо, јер 

дарује освештање часним дрветом, свима који га са вером призивају и 

усрдно му певају. 

 

Ине стихире, глас 1. Самогласно.  

Дело монаха Јована. 

 Обновљај се, обнављај се нови Јеруслиме, јер је дошла твоја светост 

и слава Господња те је обасјала, Отац је овај дом саздао, а Син је овај дом 

утврдио, Свети Дух је овај дом обновио; он просветљује, утврђује и 

освећује душе наше. 

 

Анатолијева: 

 Када је давно Соломон обнављао храм принео је Господе неразумне 

жртве животиња и паљенице, а од када си ти изволео Спасе лично да се 

појавиш и постанеш свету познат, поколења народа приносе истините 

бескрвне жртве слави твојој, који над свима владаш и све освештаваш 

Светим Духом. 

 

Глас 4.  

Дело монаха Јована 

 Данас се народима обнавља црква, часном и живоносном крвљу од 

пречистих и непропадљивих ребара оваплоћенога од Свете Дјеве, Христа 

Бога нашега. Зато се окупимо хорови верних, и прославимо Оца и Сина и 

Светога Духа, једно Божанство које је сведржитељно. 

 

Слава, глас 3. самогласно: 

 Уздигни се човече и буди нов наместо старог, и празнуј обновљење 

душе докле ти живот траје, и нека ти се обнови сваки пут живота, јер 

старо је прошло и гле ево све је ново. На добро се промени, и то принеси 

празнику као првине рода, јер тако се обнавља човек, и тако се слави дан 

обнове. 
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И сада, предпразника, глас тај исти.  

Дело монаха Јована. 

 Својевољно си примио твоје распеће Христе Боже наш, за опште 

васкрсење рода човечијег, и крстом као писаљком обојио си у црвено твоје 

прсте крвљу твојом, када си на крсту царски опроштај човекољубиво 

подписао, зато не презри нас који патимо опет од тебе одвојени, него се 

смилуј Једини дуготрпељиви, и све људе у невољи подигни за победу 

против свих који на нас војују, јер си само ти Свесилни. 

 

Славословље велико, тропари и отпуст. 

 

На Литургији 
 
Блажена од канона Обновљења песма 3. и 6. 

Прокимен, глас 4: Дому твоме приличи светиња Господе докле дани 

трају. 

Стих: Господ се зацари у лепоту се обуче. 

Апостол Јеврејима, зачало 307. 

Алилуја, глас 2: Темељи сду његови на светим горама 

Стих: Преславна се говорише о теби граде Божији. 

Еванђеље по Матеју, зачало 67. 

Причастен: Господе заволех лепоту дома твога и место боравка славе 

твоје. Алилуја. (три пута) 
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Месеца септембра 14. дан 
 

Целом свету уздизање часнога и  

животворнога Крста; 
 

Спомен успења међу светима оца нашега Јована 

архиепископа Константиновог града, Златоустога 
 

 

 

Нека се зна: 

Да се овај празник Златоустов ни у Константиновом граду 

нити игде служи због Уздизања часнога Крста као 

Господњег празника па се спомен Златоутога преноси у 

месец новембар на 13. дан. 
 

На Малој вечерњи  

 
Стихире, глас 1. 

Подобан: Небесних чинов.. 

 Крст се узноси и демони прогоне, а разбојник врата Едема отвара, 

смрт се умртвљује и празна се показује, а Христос се велича, зато се 

веселимо сви на земљи, јер је клетва разрушена. (два пута) 

 Дођите сви богољубиви, да узнесени часни Крст видимо, и да 

заједно величамо и славимо јединога Избавитеља и Бога кличући: 

Разапети на дрвету крста, не презри све који ти се моле. 

 Мојсеј је дрветом горчину осладио и Израиља избавио, када је знак 

крста начинио, а ми сви верни, крст побожно и тајно у срцима нашим увек 

означимо, јер се његовом силом спасавамо. 

 

Слава и сада, глас 6. самогласно. 

 Данас крст као врт живота, из незалазних земних недара долази, и 

најављује на њему прикованог Христа васкрсење, и подигнут рукама 

свештеника, јавља и небу његово узношење. Њиме и наша природа после 

пада на земљу, опет живи на небесима, зато благодарно кличимо: Господе 
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који си на њему вазнет, и тако и нас вазнео, удостоји нас и небеске твоје 

радости, јер си Човекољубац. 

 

Прокимен дана. И: Удостоји Господе.. 

На стиховње стихире, глас 2. 

Подобан: Доме Еуфратов.. 

 Твојом боготворном водом и крвљу Речи Божија, црква се свечано 

украсила као невеста, и пева о слави крста. 

Стих: Узвисујте Господа Бога нашег и клањајте се подножију ногу 

његових јер је то свето. (Пс.98,5) 

 Поклонимо се и узнесимо копље са крстом, клинове и остало, којима 

је живоносно Христово тело приковано. 

Стих: Бог и Цар наш је пре векова устројио спасење на сред земље. 

 Када је Мојсеј Амалика побеђивао, ка висини је руке у виду крста 

подигао, и тако је Христово пречисто страдање предсказао. 

 

Слава и сада, глас 6. 

 Данас се дрво крсно објавило, данас је род Јеврејски пострадао, 

данас се показује вера верних царева, и радост Адама који због дрвета 

беше из раја изагнан, данас демони дрхте због овог дрвета, а теби 

свесилни Господе нека је слава. 

 

Тропар, глас 1. 

Спаси Господе народ твој и благослови наслеђе твоје, даруј му 

победу над противницима, и твојим крстом сачувај своје житеље. 

 

На великој вечерњи 

 
А је субота увече, певамо Блажен муж.. целу катизму. Ако је у недељу 

увече певамо Блажен муж.. само 1.антифон. Ако је било који други дан 

Блажен муж.. не певамо, него после почетног псалма певамо 

Господи воззвах.. глас 6. 

И стихире глас 6. 

Подобан: Все отложше.. 

 Узношење крста заповеда целој твари, да пева о пречистом страдању 

на њему Вазнетога. На њему је убио убицу нас људи, и крстом је 

умртвљене оживио и добро нам подарио, и као Милосрдан је нас живота 

на небесима удостојио, по изобиљу своје благости, зато се радујмо и 

узвисимо Име његово, и његово крајње снисхођење величајмо. (три пута) 
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 Мојсеј те је часни крсте предсказао, када је руке ка висини подигао, 

и Амалика мучитеља победио. Верних похвало, уздање страдалника и 

доброто апостола, праведних саборче, и свих преподобних спасиоче, тебе 

узвишеног гледа цела твар и весели се, и празнује и слави Христа, који је 

помоћу тебе и по својој крајњој доброти све растурене окупио. (три пута) 

 Пречасни крсте, око којега се веселе ангелски чинови, данас си 

божанским хтењем уздигнут, и узносиш оне, који су због крађе јела из 

раја изгнани и у смртност пали, зато тебе срцем и устима верни целивамо, 

и од тебе освећење добијамо, па кличемо: узносите Христа преблагога 

Бога, и поклањајте се његовом божанском подножију. 

 

Слава и сада, глас 2. 

 Дођите сви народи и благоловеном се дрвету поклонимо, јер њиме је 

испуњена вечна правда: јер који је дрветом преварио праоца Адама, сада 

је крстом преварен,  оборен је, пао је и суновраћен, јер је у мукама држао 

Цареву творевину. Отров змијин је крвљу Божијом умивен, осудом 

Праведника је клетва разорена, када је неправедним судом Праведник 

осуђен. Дрветом крста је требало рајско дрво исцелити, и страдањем 

Нестрадалног на дрвету крста, разрешити страдање осуђенога (човека). 

Зато слава Христе Царе твоме о нама мудроме промислу, којим си све 

спасао, као благ и Човекољубац.  

 

Вход. Прокимен дана. 

 

Ако се догоди овај празник у суботу, у петак увече се прокимен дана 

изоставља и поји се Велики прокимен, глас 7: Бог је наш на небу и на 

земљи и све што је хтео то је и учинио. 

А у суботу увече се поји прокимен: Господ се зацари.. 

 

И читања: 

Читање из Књиге Изласка (гл.15.22-27 и гл.16.1)  

Покрену Мојсије синове Израиљеве од Мора Црвеног, и дођоше у 

пустињу Сур; и три дана ишавши по пустињи не нађоше воду. Оданде 

дођоше у Меру, али не могоше пити воду у Мери, јер беше горка; отуда се 

прозва место Мерра или Горчина. Тада стаде народ викати на Мојсија 

говорећи: Шта ћемо пити? И Мојсије завапи ка Господу, а Господ му 

показа дрво, те га метну у воду, и вода поста слатка. Онде му даде уредбу 

и закон, и онде га окуша. И рече: Ако добро послушаш глас Господа Бога 

свог, и учиниш што је право у очима Његовим, и ако пригнеш ухо к 

заповестима Његовим и сачуваш све уредбе Његове, ниједну болест коју 
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сам пустио на Мисир нећу пустити на тебе, јер сам ја Господ, лекар твој. 

И дођоше у Елим, где беше дванаест извора и седамдесет палми; и онде се 

улогорише код воде. Од Елима се подигоше, и сав збор синова 

Израиљевих дође у пустињу Син, која је између Елима и Синаја,  

 

Читање из књиге Приче Соломонове (гл.3.11-18)  

Сине мој, не одбацуј наставе Господње, и немој да ти досади карање 

Његово. Јер кога љуби Господ оног кара, и као отац бије сина који му је 

мио. Благо човеку који нађе мудрост, и човеку који добије разум. Јер је 

боље њом трговати него трговати сребром, и добитак на њој бољи је од 

злата. Скупља је од драгог камења, и шта је год најмилијих ствари твојих 

не могу се изједначити с њом. Дуг живот у десници јој је, а у левици 

богатство и слава. Из уста мудрости излази правда, а закон и милост на 

језику носи. Мудрост је дрво животно онима који се хватају за њу, и ко је 

год држи срећан је и поуздан као на Господа. 

  

Читање из Књиге пророчанства Исаије (гл.60.11-16)  

Тако говори Господ: отвориће се врата твоја Јерусалиме, твоја ће 

врата бити свагда отворена, неће се затворити ни дању ни ноћу, да ти се 

доведе сила народа, и цареви њихови да се доведу. Јер народ и царство, 

које ти не би служило, погинуће, такви ће се народи сасвим затрти. Слава 

ливанска теби ће доћи, јела, брест и шимшир, да украсе место светиње 

моје да би прославио место ногу својих. И синови оних који су те мучили 

доћи ће к теби клањајући се, и сви који те презираше падаће к стопалима 

ногу твојих, и зваће те градом Господњим, Сионом Свеца Израиљевог. 

Што си био остављен и мрзак тако да нико није пролазио кроза те, место 

тога ћу ти учинити вечну славу, и весеље од колена до колена. Јер ћеш 

млеко народа сисати, и груди царске дојићеш, и познаћеш да сам ја Господ 

Спаситељ твој и Избавитељ твој, Бог Израиљев. 

 

На Литији  
стихире самогласне, глас 1.  

Дело Андреја Јерусалимског: 

 Данас је заиста светојављена реч Давидова добила испуњење, јер се 

јасно поклањамо подножију твојих пречистих ногу, и на сенку твога 

окриља се надамо Свемилостиви и кличемо ти: нека се знаменује на нама 

светлост лица твога, а ти уздигни снагу православног народа твога, 

уздизањем твога часнога крста, Христе многомилостиви. 

 Данас је уздигнуто и постављено на сред земље, на месту Лобање, 

дрво правог живота, на којем је извршио спасење превечни Цар; оно 
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освећује све крајеве света и обнавља се храм васкрсења. Радују се ангели 

на небесима, и веселе се људи на земљи, па као Давид кличу и говоре: 

узносите Господа Бога нашега, и поклањајте се подножију ногу његових, 

јер је то свето, а он дарује свету велику милост. 

 Праобраз твога крста Христе начинио је пратијарх Јаков, јер је 

дајући благослов унуцима на главама руке укрстио. Њега Спасе ми данас 

узносимо и кличемо: даруј христољубивом народу нашем победе као 

Константину и издржљивост. 

 

Глас 2. 

Дело Теофаново:       

 Крст Животодавца као Божија ризница у земљи је био скриван, а на 

небу се показао побожноме цару, и његов знак јасно показује победе над 

непријатељима. Њега је цар радосно и са вером и љубављу побожно на 

висину подигао да га сви виде, и царевим старањем је из недара земље 

изнет, на избављење света и спасење душа наших.  

 

Дело Кипријаново: 

 Укрштање руку патријарха Јакова на благослов чада, снагу знака 

крста твога предсказује. Нама је он јаки чувар и свемоћно одгони 

демонске војске, и гордост Велијара се руши њиме. Њиме побеђујемо 

непријатељског Амалика свепогубну силу, зато га сада побожно и мудро 

верни узнесимо, за очишћење грехова, а твојој благости громогласно 

кличући приносимо: Господе благи који си се из Дјеве оваплотио, помилуј 

и смилуј се на твојих руку мудро саздање. 

 

Дело деспота Лава: 

 Ти си моје моћно окриље, трисунчани крсте Христов, зато ме освети 

твојом силом, да ти се са вером и љубављу клањам и да те славим. 

 

Глас 4. 

 Запљескајмо данас певајући празнику, и светлим лицем и јасним 

језиком кличимо: ради нас си Христе осуду примио, пљување и ране и у 

крваву се одећу оденуо, и на крст си узишао. Када су то сунце и месец 

видели, своје су зраке сакрили, а земља се у страху тресла, и завеса 

храмовна се на двоје поцепала. Ти и сада даруј крст твој часни нама као 

чувара и стражара и да прогони демоне, да би га сви целивали и кликтали: 

спаси нас крсте силом твојом, осветли нас светлошћу твојом, укрепи нас 

часни крсте уздизањем твојим, јер си нам светлост подарио и спасење 

душа наших. 
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Дело Анатолија: 

 Као звезда обасјан знак, означио си унапред крсте победу и одолење 

великом и побожном цару. Његова мати Јелена те је нашла и свету 

објавила и тебе данас уздигла. Зато окупљамо зборове верних: просветли 

нас твојим светлом крсте живоносни, освештај нас силом твојом свечасни 

крсте, и утврди нас уздизањем твојим, и буди уздигнут за борбу са 

непријатељима. 

 

Слава и сада, глас тај исти.  

Дело Анатолијево: 

 Када је Мојсеј пружао руке чинећи знак крста, снажио је народ и 

победио противника Амалика у пустињи Синајској и тако је Христе 

унапред показао дејство часнога крста. Сада се ово предсказање нама 

испунило, јер је данас крст уздигнут, и демони беже а творевина се данас 

од пропасти ослобађа. Сви су нам дарови због крста заблистали, зато се 

сви радујемо и пред тобом се Господе клањамо и говоримо: узвишена су 

дела твоја Господе, слава теби. 

 

На стиховње стихире, глас 5. самогласан: 

 Радуј се живоносни крсте, побожности непобедива победо, двери 

раја, верних тврђаво, цркви оградо. Тобом је пропадање разорено и 

уништено и сила смрти је побеђена, и тобом се узносимо са земље на 

небо. Ти је оружије непобедиво, демона противниче, славо мученика, 

преподобнима истинита доброта, пристаниште спасења, зато подари свету 

велику милост. 

Стих: Узвисујте Господа Бога нашег и клањајте се подножију ногу 

његових јер је то свето. (Пс.98,5) 

Радуј се крсте Господњи, јер се тобом људи ослободише клетве, јер 

си знак радости и при твоме часном уздизању прогониш непријатеље, ти 

си наш помоћник, а царевима снага, ти си сила праведних а свештенству 

украс, када се тобом осењујемо од зала нас избављаш; ти си жезал силе 

којим се спасавамо, ти си оружије мира које са страхом окружују ангели, 

ти си божанска сила Христова и дарујеш свету велику милост. 

Стих: Господ се зацарио нека уздрхте народи. (Пс.98,1) 

 Радуј се водиче слепима, лекаре немоћнима и васкрсење свима 

умрлима, ти подижеш нас који у пропаст падосмо крсте пречасни. Тобом 

је клетва оборена и процвало непропадање, а ми смо земни обожени и 

ђаво је коначно суновраћен. Данас гледамо тебе уздигнутог рукама 
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архијереја, и величамо Узнесенога на теби, а теби се клањамо и из тебе 

велику милост богато захватамо. 

 

Слава и сада, глас 8.  

Дело монаха Јована: 

 Твој праобраз крсте је Мојсеј лично назначио, када је Амалика 

поразио и победио, а Давид песник кличе и наређује: да се подножију 

твога часног крста клањамо Христе Боже. Данас се њему ми грешни 

клањамо а теби који си хтео да на њему будеш прикован, недостојним 

устима кличемо и молимо: Господе, удостоји нас бити са покајаним 

разбојником у царству твоме. 

 

Затим: Сада отпушташ.. 

 

На благосиљању хлебова Тропар, глас 1. 

 Спаси Господе народ твој и благослови наслеђе твоје, даруј му 

победу над противницима, и твојим крстом сачувај своје житеље.  

(три пута)  

 

И читамо поуку о часном дрвету. 

 

 

На јутрењу 
 
На Бог Господ.. тропар три пута. 

 

На 1. стихословију сједален, глас 6. 

 Чим је дрво твога крста уздигнуто Господе, темељи смрти су се 

зањихали. Тебе је желео ад као своју жртву, али те је отпустио са 

трепетом. Ти си нам јавио спасење твоје Свети, и зато те славословимо 

Сине Божији, помилуј нас. 

 

Слава и сада, глас 1. 

Подобан: Камени запечатану.. 

 Дрвету твога крста се клањамо Човекољубче, јер си на њему 

прикован Животе свих. Рај си отворио Спасе разбојнику, који ти је са 

вером пришао, и удостојио си га његове сладости, јер се теби исповедио 

речима: сети ме се Господе. Прими и мене као њега, и све нас који 

вапимо: сви смо грешни а ти нас по твоме милосрђу не презри. 
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После 2. стихословија сједален, глас 6. 

 Данас се испунило предсказање: ево клањамо се на месту где 

стајаше твоје ноге Господе и дрво спасења смо добили и греховних се 

страсти ослободили, молитвама Богородице једини Човекољубче. 

 

Слава и сада, глас 8. 

Подобан: Повељеноје тајно.. 

 У давнини је Исус Навинов начинио тајанствено праобраз крсног 

знака, када је пружио руке у виду крста Спасе мој, и стало је сунце докле 

је он непријатеље твоје Боже победио. Сада је твој залазак на крсту сунце 

гледало, а ти си моћ смрти разорио, и цео свет са собом подигао. 

 

После Полијелеја сједален, глас 8.  

Подобан: Повељеноје тајно.. 

 Пре ме је у рају дрво обнажило и умртвило, када ми је ђаво залогај 

са њега принео, а дрво крста доноси људима одећу живота, када је 

постављено на земљи, и цео свет је испунио сваке радости. На њега 

узвишеног народе гледајмо а Богу са вером и сложно кличимо: испунио се 

дом твој славе. 

Слава и сада, то исто. 

 

Степена, 1. Антифон 4. гласа. 

Прокимен, глас 4: Видеше сви крајеви земље спасење од Бога нашега. 

Стих:  Појте Господу песму нову, јер је дивна дела учинио Господ. 

 

Све што дише.. 

Стих: Хвалите Бога у његовим светима.. 

Еванђеље по Јовану, зачало 42. од половине. 

Затим: Васкрсење Христово.. 

Псалам 50. 

И стихира, глас 6. 

 Крсте Христов, надо хришћана, залуталих вођо и свима у бури 

пристаниште, у рату победо, утврђење васељене, болесних лекару а 

мртвих васкрсење, помилуј нас. 

 

Канон крста. Његов акростих је: Крсту са надом песму изливам. 

Дело кир Козме; ирмоси по двапут; тропари канона на 12; Глас 8. 

Песма 1. 
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Ирмос: Крст учини Мојсеј замахнувши право жезлом Црвено Море 

Израиљу пешаку пресече; а попреко ударивши, над фараоновим 

двоколицама море састави; тиме означи непобедиво оружје, зато певамо 

Христу Богу нашем, јер се прославио. 

  

У давнини Мојсеј собом  праобразоваше пречиста Христова 

страдања, стојећи на сред светиње раширеним рукама у знаку крста па 

задоби победу, а силу злочинца Амалика је сатро; зато певајмо Христу 

Богу нашем, јер се прославио. 

 Начинио је Мојсеј на стубу исцелење за избављење од 

пропадљивости и отровног уједа, јер змију која пузи по земљи привезао је 

на крстообразно дрво лечећи тиме повреду од Злога; зато певајмо Христу 

Богу нашем, јер се прославио. 

 Показало је небо крст као знак победе благочестивом владару и 

богомудроме цару; крстом беше оборена свирепост злочинца, лаж 

изобличена а божанска вера по свим крајевима земље разширена; зато 

певајмо Христу Богу нашем, јер се прославио. 

 

Катавасија оба хора заједно: Крст учини Мојсеј заманувши право 

жезлом Црвено Море Израиљу пешаку пресече; а попреко ударивши, над 

фараоновим двоколицама море састави; тиме означи непобедиво оружје, 

зато певамо Христу Богу нашем, јер се прослави. 

 

     Песма 3. 

 

Ирмос: Жезал као праобраз тајне прихваћен је; озеленевши, предсказује 

свештеника; раније неплодној цркви сада процвета дрво крста за њену 

силу и утврђење.  

  

Ударивши Мојсеј угао камена источи воду непокорном и окорелог 

срца народу, пројављујући тиме тајну Богом зване цркве којој је крст и 

сила и утврђење. 

 Из ребра Пречистог, копљем прободеног истече крв и вода на 

обнову Завета и омивање греха; вернима је крст похвала а царевима моћ и 

учвршћење. 

 

Сједален, глас 4. Подобан: Скоро предвари.. 

Тебе трипут блажени и животодавни крсте народи празнују скупа са 

хоровима безтелесних; архијереји ти побожно певају а монашко мноштво 

и посника ти се клањају, сви славећи распетога Христа. 
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Слава и сада, исто. 

 

Катавасија: Жезал као праобраз тајне прихваћен је; озеленевши, 

предсказује свештеника; раније неплодној цркви сада процвета дрво крста 

за њену силу и утврђење.  

 

 

     Песма 4. 

 

Ирмос: Чуо сам Господе тајну твога промисла, схватио сам дела твоја и 

прославио твоје Божанство.  

  

У давнини Мојсеј претвори горке изворе у пустињи у питке, 

пројављујући тиме обраћање крстом безбожника ка правој вери.  

 Располућена дубина Јордана би знак крсног дрвета и крштења и 

посечења лажи. 

 Народи са све четири стране свештено се сакупише око предходеће 

скиније сведочанства као праобраза, па стојаху около у виду крста, 

прослављени. 

 На небу чудно некада раширен, крст испусташе сунчане зраке а 

небеса причаше о слави Бога нашега. 

 

Катавасија: Чуо сам Господе тајну твога промисла, схватио сам дела 

твоја и прославио твоје Божанство.  

 

 

     Песма 5. 

 

Ирмос: О, трипут блажено дрво на којем је разапет Христос,Цар и 

Господ; тобом паде варалица код рајског дрвета, јер се тобом превари, а 

Бог телом приковани дарује мир душама нашим. 

  

Од тебе увек опеваног дрвета на коме је разапет Христос, Едем се 

застиде и крст га као оружје чуваше; но страшни херувим одступи од 

дрвета живота због Христа на теби прикованог и који дарује мир душама 

нашим. 

 Подземне силе противне крсту боје се нацртаног знака у ваздуху по 

којем ходе силе небеске и род земни приклањајући колена Христу који 

дарује мир душама нашим. 
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 Народима у тами и заблуделима у ђаволској превари јавио се 

божански крст непропадљивим зрацима; божанска светлост заблиставши 

усиновљава на крсту прикованом Христу који дарује мир душама нашим. 

 

Катавасија: О, трипут блажено дрво на којем је разапет Христос,Цар и 

Господ; тобом паде варалица код рајског дрвета, јер се тобом превари, а 

Бог телом приковани дарује мир душама нашим. 

 

 

     Песма 6. 

 

Ирмос: У утроби водене звери Јона је крстообразно раширио руке, 

најављујући собом Спаситељево страдање, а када трећег дана изиђе из 

немани, свесветско васкрсење пројави телом прикованог Христа Бога, који 

својим тридневним васкрсењем свет просвети. 

  

Доспевши у старост и обремењен болестима, диже се Јаков и 

укрстивши руке силу живоносног крста пројави чиме се сенка старог 

Завета новим Заветом исписа; на крсту приковани Бог одагнао је 

душепогубно страдање због лажи. 

 Божествени старац Израиљ положивши укрштене руке на своје 

младе синове пројави крст као најјачу славу народа који је служио Закону; 

помисливши старац да се преварио ипак није променио живоносни знак, а 

народи Христови и Божији новим Заветом утврђени у надмоћи певаху 

крстом ограђени. 

 

Катавасија: У утроби водене звери Јона је крстообразно раширио руке, 

најављујући собом Спаситељево страдање, а када трећег дана изиђе из 

немани, свесветско васкрсење пројави телом прикованог Христа Бога, који 

својим тридневним васкрсењем свет просвети. 

 

 

Кондак, глас 4. подобан 

На крст си се својом вољом узнео, и истоименом твоме новом 

народу даруј милости Христе Боже. Развесели силом твојом благоверни и 

христољубиви народ наш, и даруј му победу над непријатељима, јер 

имамо као оружије мира непобедиву победу крста. 
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Икос: 
Апостол који би уздигнут од трећег неба у Рај и чу речи неизрециве 

и божанске које човечији језик не може изговорити, као што и пише 

Галатима, чега сте ви сведоци јер сте читали и упознали где им говори; 

ничим се не хвалим, само крстом Господњим на којем Он пострада и уби 

страсти; то и ми са сигурношћу држимо крст Господњи хвалу свима; то 

нам је дрво спасоносно и неодољиво. 

      

Песма 7. 

 

Ирмос: Безумна наредба зловерног мучитеља, као и страшна претња и 

богомрско злохуљење поколебали су народ, али три младића не устраши 

ова јарост зверска, нити огањ који прождире, па су супротстаљени 

росоносним духом и у огњу певали: Опевани Боже наш и отаца, 

благословен јеси. 

  

Окусивши од дрвета знања први човек се обуче у пропадљивост; 

откинуо се од живота и би осуђен на безчашће; целом потомству предаде 

пропадљивост тела и склоност болестима; но ми земни народи, нашавши 

изављење дрветом крста узвикнимо: опевани Боже наш и 

отаца,благословен јеси. 

 Оглушивши се и погазивши Божју заповест, дрво познања донесе 

смрт људима, јер га неблаговремено окусивше па уместо да им буде на 

утврђење у најчаснијем Рају, дрво живота им поста забрањено, а покајном 

разбојнику умирућем на крсту у мукама отвори Рај па јасно узвикну: 

Опевани Боже наш и отаца, благословен јеси.  

Провидећи будућност и моћно царство, праотац Израиљ је крај 

палице Јосифове ухватио, и као примање преславног крста наговестио; то 

је царевима победоносна похвала, и светлост свима који са вером кличу: 

опевани Боже наш и отаца, благословен јеси. 

 

Катавасија: Безумна наредба зловерног мучитеља, као и страшна претња 

и богомрско злохуљење поколебали су народ, али три младића не устраши 

ова јарост зверска, нити огањ који прождире, па су супротстаљени 

росоносним духом и у огњу певали: Опевани Боже наш и отаца, 

благословен јеси. 
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     Песма 8. 

 

Ирмос: Благосиљајте децо истог броја са Тројицом; саздатеља Оца и Бога 

опевајте снисхођење Слова, који огањ у росу претвори и величајте даваоца 

живота: Духа Светога у векове. 

  

Уздижући крсно дрво окропљено крвљу оваплоћеног Бога-Речи, 

певајте небеске силе, празнујте народи земног рода подизање и поклоните 

се Христовом крсту којим је пали свет дигнут у векове. 

 Земни роде пљешћите рукама славећи крст, на којем стојаше 

стројитељ благодати: Христос Бог; узносите свештено и лепо и копље, 

које прободе тело Бога-Речи, нека виде сви народи спасење од Бога 

нашега и нека га славе у векове. 

 Веселите се ви, Божијим судом унапред одабрани, хвалите се верни 

хришћански цареви победоносним оружијем примивши од Бога часни 

крст; њиме потомство има смелост у ратовима и разбија непријатеље у 

векове.  

 

Катавасија: Благосиљајте децо истог броја са Тројицом; саздатеља Оца и 

Бога опевајте снисхођење Слова, који огањ у росу претвори и величајте 

даваоца живота: Духа Светога у векове. 

 

на деветој песми „Чесњејшују“ не певамо него: 

Припев празника: Величај душо моја пречасни крст Господњи . 

Затим ирмос првог канона: Ти си Богородица тајанствени... 

други хор исти припев и ирмос: и уз остале стихове исти припев 

  

Песма 9. 

 

Ирмос: Ти си Богородица тајанствени Рај и без обраде изникла си Христа; 

њиме се живоносно крсно дрво засади на земљи; њега узносимо и њему се 

клањамо, а тебе величамо. 

  

Нека се обрадује сво шумско дрвеће јер се освештала њина природа 

Оним који их у почетку света засади, Христом разапети на дрвету.Њега 

узносећи и њему се клањајући тебе Христе величамо. 

 Узнет беше крст, свима богомудрима освештана снага и глава; њиме 

се духовно потиру све силе грешника; њега узносећи и њему се клањајући 

тебе Христе величамо. 
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други хор исти припев и ирмос: и уз остале стихове исти припев 

 

Глас 2. други припев: Величај душо моја воздвиженије животворног 

крста Господњег. 

 

Ирмос: Једући род са дрвета рајског уселила се смрт која данас би крстом 

побеђена, јер се разруши клетва праматере Еве изданком чисте 

Богоматере, коју све силе небеске величају. 

 

И други хор исти припев и исти ирмос. Тропари на 6 и са истим 

припевом 

 

Једући род са дрвета рајског уселила се смрт која данас би крстом 

побеђена, јер се разруши клетва праматере Еве изданком чисте 

Богоматере, коју све силе небеске величају. 

 Горчину убиства од дрвета ниси оставио Господе него си је крстом 

сасвим ништио; некада си у давнини усладио горчину вода Мерри 

дрветом које праобразоваше дејство крста, којег све силе небеске 

величају. 

 Због праоца народи стално беху потонули у мрак; Господе крстом си 

нас подигао, јер лажју змије и неуздржањем прародитеља човечанство се 

суновратило; ипак све нас опет подиже светлост твога крста којег верни 

величају.  

 Показао си свету знак крста, Господе да би му се клањали; 

најславнијим на небу си га показао светлошћу неизмерном осветљен цару 

Константину као непобедиво свеоружје зато га све силе небеске величају. 

  

Припев први и ирмос:  
Катавасија: Ти си Богородица тајанствени Рај и без обраде изникла си 

Христа; њиме се живоносно крсно дрво засади на земљи; њега узносимо и 

њему се клањамо, а тебе величамо.  

Припев други и ирмос: Једући род са дрвета рајског уселила се смрт која 

данас би крстом побеђена, јер се разруши клетва праматере Еве изданком 

чисте Богоматере, коју све силе небеске величају. 

 

Светилен,  

Подобан: Учеником.. 

Крст је чувар васељене, крст је украс цркве, крст је царевима сила, 

крст је вернима утврђење, крст је ангелима слава а демонима рана.  

(два пута) 
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Слава и сада, 

Подобан: Жени услишите.. 

 Крст се данас уздиже и цео свет се освећује, а ти који седиш са Оцем 

и Духом Светим, на њему си руке раширио, и цео свет ка познању тебе 

Христе привукао, зато све који се у тебе надају удостоји божанске славе. 

 

На хвалитним стихире на 4 глас 8. Самоподобан: 

 О, преславног ли чуда! Као живоносни врт се данас пресвети крст на 

висини узнесен показао, и славослове га сви крајеви земље, а страше се 

војске демона. О, какав ли је дар земљи дарован! Њиме Христе спаси душе 

наше, јер си само ти милостив. (два пута) 

 О, преславног ли чуда! Крст је као грозд пун живота, који носи 

Вишњега, а уздигнут је са земље и види се данас. Ми смо њиме сви ка 

Богу привучени, а смрт је коначно жртвована. О, дрво пречасно, тобом 

смо опет примили у Едему бесмртну храну, зато Христа славимо. 

 О, преславног ли чуда! Ширина и дужина крста је равна са небом, 

јер божанском благодаћу све освештава. Њиме незнабожне варваре 

побеђујемо, њиме се скиптри царева утврђују. О, божанске ли лествице, 

којом узлазимо на небо, узносећи у песмама Христа Господа. 

 

Слава и сада, глас 6. 

 Данас се јавља крст Господњи, а верни га са жељом дочекују, и 

примају исцелења душа и тела и сваке патње. Њега целујмо са радошћу и 

страхом, страхом због греха јер смо недостојни, а радошћу због спасења 

које даје свету, на њему приковани Хрстос Бог, који има велику милост. 

 

И Велико Славословље, поји се сложно и тихо. 

 

О уздизању крста и поклонењу онако како Устав налаже. 

 

Када се целива часни крст појимо стихире самогласно часног крста, 

глас 2. 

 Приђите верни и поклонимо се животворном дрвету, на њему је 

Христос Цар својевољно руке раширио, а нас уздигао на првобитно 

блаженство, које нам је ђаво преко слатке хране украо и учинио да 

изагнани од Бога будемо. Ходите верни поклонимо се дрвету, којим смо се 

удостојили да сломимо невидљивих противника главе. Ходите из свих 

народа крст Господњи прославимо. Радуј се крсте, палог Адама коначно 

избављење, јер се тобом наши верни цареви хвале, јер твојом силом 
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Исмаилске народе моћно покоравају. Тебе сада ми хришћани са страхом 

целивамо, и славимо на теби прикованога Бога и говоримо: Господе, на 

крсту приковани, помилуј нас као благ и Човекољубац.  

 

Глас 5. 

 Приђите народе да видите преславно чудо, и да се сили крста 

поклонимо, јер је дрво у рају смрт процвало, а ово нам живот процвете, 

због безгрешнога Господа на њему прикованога. Од њега сви народи 

непропадање узимају и кличу: Ти који си крстом смрт уништио и нас 

ослободио, слава теби. 

 

Глас тај исти: 

 Испунио се Боже глас твојих пророка Исаије и Давида, јер су дошли 

сви народи Господе, да се пред тобом поклоне. Ево људи који се твоје 

благодати Благи испунише, у дворима твојим у Јерусалиму. Ти си за нас 

крст претрпео и твојим васкрсењем нас оживио, зато нас сачувај и спаси. 

 

Глас 6. 

 Данас се свет на све четири стране освећује, због уздизања 

четвероделног крста твога Христе Боже наш, и снага верног народа нашег 

се са њиме узноси, јер њиме ломимо ђаволу рогове, а ти си велик Господе 

и диван у својим делима, зато слава теби. 

 Гласови пророка су свето дрво најавили, њиме се Адам од старе 

смртне клетве ослободио. Данас творевина уз крст узноси и свој глас и 

моли од Бога богату милост, а ти Владико једини безмерни по милосрђу, 

буди нам очишћење и спаси душе наше. 

 

Глас 8. 

 Глас твога пророка Мојсеја Боже се испунио, јер вели: видите Живот 

ваш како виси пред вашим очима. Данас се крст узноси, а свет се од лажи 

ослобађа, данас се Христово васкрсење обнавља, а сви крајеви света се 

радују, и уз кимвале као Давид ти песму приносе и говоре: ти си Боже 

учинио спасење посред земље: и крст и васкрсење, и тиме смо спасени 

Благи Човекољубче, зато свесилни Господе слава теби. 

 

Глас тај исти: 

 Данас је Господар целе творевине и Господ славе, на крсту прикован 

и у ребра прободен, он који је сладост Цркве, жуч и оцат окуша, он који 

покрива небо облацима, венцем од трња се покрива, и у одећу поруге се 

облачи, он који је својим рукама саздао човека, шамаран је рукама 
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створеним од блата, по плећима је ударан, он који небо у облаке одева,  

пљување и ране добија, ругање и шамарање и све трпи због мене 

осуђенога, Избавитељ мој и Бог, да би спасао свет од обмане, јер је 

милосрдан. 

 

Слава и сада, глас тај исти: 

 Данас по природи Недодирив постаје Додирив и трпи страдања, да 

би мене од страдања избавио, он који слепима даје светлост од безаконих 

уста је попљуван, и даје тело своје на рањавање. Када га је Чиста Дјева и 

Мати видела на крсту, паћенички је говорила: тешко мени Чедо моје, 

зашто ово чиниш? По доброти си лепши од свих људи, а сада те видимо 

без даха и без погледа, немаш више онај изглед нити лепоту. Тешко мени 

светлости моја, не могу те гледати уснулог, јер ми се душа кида и као да 

ми срце пробија оштар мач. Али појим о твоме страдању, и клањам се 

твоме милосрђу, дуготрпљиви Господе, слава теби.  

 

Затим јектенија и отпуст 

На Литургији 

 
Антифон 1. глас 2. (Псалам 21) 

Стих 1: Боже,  Боже мој, погледај ме, зашто си ме оставио? 

 Молитвама Богородице, Спасе спаси нас.  

И опет други хор  

Стих 2: Далеко су од мога спасења речи којима падам у грехе.  

Молитвама Богородице, Спасе спаси нас.  

И опет први хор  

Стих 3: Боже мој, викаћу дању и нећеш услишити и ноћу, али немам 

мира. 

Молитвама Богородице, Спасе спаси нас.  

Затим други 

Стих 4: Свети који живиш у похвалама Израиљевим.  

Молитвама Богородице, Спасе спаси нас.  

Слава и сада.. 

Молитвама Богородице, Спасе спаси нас.  

 

Антифон 2. глас 2. (Псалам 73.) 

Стих 1: Боже, зашто си нас сасвим одбацио? 

 Спаси нас Сине Божији разапети телом, јер ти певамо: Алилуја. 

Други хор 

Стих 2: Сети се своје заједнице, коју си од старине стекао. 
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 Спаси нас Сине Божији разапети телом, јер ти певамо: Алилуја. 

Стих 3: Гора Сион на којој си се настанио. 

 Спаси нас Сине Божији разапети телом, јер ти певамо: Алилуја. 

Стих 4: Бог је Цар наш од искона, он је спремио спасење посред земље. 

 Спаси нас Сине Божији разапети телом, јер ти певамо: Алилуја. 

Слава и сада: Јединородни Сине..оба хора заједно 

 

Антифон 3. глас 1. (Псалам 98.) 

Стих 1: Господ се зацарио нека стрепе народи.  

 

Затим тропар, глас1. 

Спаси Господе народ твој и благослови наслеђе твоје, даруј му 

победу над противницима, и твојим крстом сачувај своје житеље. 

Други хор,  

Стих 2: Господ се зацарио нека стрепе народи, седи на херувимима и нека 

уздрхти земља.  

Тропар: Спаси Господе.. 

Опет први хор 

Стих 3: Господ је велик на Сиону и узвишен је над свима народима. 

Тропар: Спаси Господе.. 

Други хор 

Стих 4:Поклоните се Господу у његовом светом двору. 

Тропар: Спаси Господе.. 

 

Затим вход 

Ђакон каже: 

Премудрост стојмо смерно. 

А ми говоримо Входноје: 

 Узвисујте Господа Бога нашега и клањајте се подножију ногу 

његових јер је то свето. 

Затим  

Тропар: Спаси Господе.. 

Слава и сада,  

Кондак, глас 4. На крст си се својом вољом узнео, и истоименом твоме 

новом народу даруј милости Христе Боже. Развесели силом твојом 

благоверни и христољубиви народ наш, и даруј му победу над 

непријатељима, јер имамо као оружије мира непобедиву победу крста. 

 

Уместо Трисветог: 

Крсту твоме клањамо се Владико, и свето васкрсење твоје савимо. 
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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) 

Апостол Коринћанима зачало 125. 

Алилуја, глас 1: Сети се 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) 

Еванђеље по Јовану, зачало 60. 

Причастен: Знаменовала се на нама светлост твога лица Господе. 

 

На трпези бива утешење братији од уља и вина и осталих плодова 

воћа 

Ни сир ни јаја нити рибу никако да се дрзнемо да окусимо. 
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Месеца септембра 15. дан 

 
Спомен Светитеља Јосифа Новог митрополита 

Темишварског и партошког; 
 

Спомен светог великомученика Никите 
(писан иза ове службе) 

 

На великом вечерњу, Блажен муж..  
На Господи воззвах.., стихире на 8. Празника 3 и Светог Јосифа 5 

Стихире Светог Јосифа, глас 8. самогласан 

Господе, ти си засадио светог Јосифа као мирисно цвеће у 

божанском врту твоје Цркве, и напојио га водама твоје мудрости. Зато је и 

родио плодове мудрости, утврђујући у правој вери оне који те славе. 

(двапут) 

Господе, ти који испитујеш срца и савршено знаш оно што је 

сакривено, видећи да је свети Јосиф твој изабрани сасуд, поставио си га за 

пастира банатске цркве, те је водио стадо твоје на пашу праве вере. 

(двапут) 

Господе, ти си украсио оца нашег Јосифа архијерејским чином и 

просветио га божанским сјајем, просвети као Милостив и нас, ради 

његових молитава, да бисмо те достојно славили. 

 

Слава, глас 6: 

Слуго добри и верни, добри делатељу винограда Христова, ти си 

поднео тежину живота, даровани талант умножио, и ниси завидео никоме. 

Због тога су ти се отвориле небеске двери. Уђи у радост Господа твога, и 

моли се за нас, преподобни оче Јосифе. 

 

И сада, празника, глас исти: 

Узносећи данас крст Твој Христе Боже, освећују се четири стране 

васељене и заједно се с крстом узноси сабор верника, сатирући силу злог 

духа. Велики си, Господе, и диван у делима Својим слава Теби. 

 

Вход. Прокимен дана. Паримије Светитељу. 

 

Читање из књиге Приче Соломонове (гл.10.7,6; гл.3.13-16; гл.8.32-

35,4,6,11-12,17,5-9; гл.19.15,4) 



MINEJ SEPTEMBAR 
 

237 

 

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 живота 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 је 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 књиге Приче Соломонове (гл.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 погибао 

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. 

Оскудан памећу се руга се грађанима, а муж разборит у проводи живот у 

спокојству. 

 

Читање из књиге Премудрости Соломонове (гл.4.7-15)   
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Праведник кад достигне да сконча, биће у покоју. Јер старост честна 

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 лаж не 

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 светог Јосифа, глас 1: 

Дођите сви верни, да прославимо светога Јосифа, који нас позива на 

духовну гозбу; следимо његовим врлинама: незлобивости, човекољубљу и 

премудрости, којима је међу архијерејима сијао као светлост. 

Уздигнувши се ревношћу на висину познања и прозирући у дубину 

премудрости, обогатио си Цркву својим учењем. Моли се за нас, оче, 

Христу да се спасу душе наше. 

Човече Божји, и верни слуго Божји, продуховљени стубе и 

светитељу Духом надахнути; добила те је банатска црква као неисцрпну 

ризницу и молитвеника за душе наше. 

Слава светог, глас 6: 

Премудри оче Јосифе, својим си чудесима осветлио банатске крајеве 

и постао изобличитељ јереси. Моли Христа Бога да се спасу душе наше. 

И сада, празника, глас исти: 

Поклонимо се Христу Богу, и целивајмо пресвети Крст, на којем се 

излила крв нашега Господа, и даровала свету васкрсење. 

 

На стиховње, стихире празника, глас 6: 

Подобан: Трећег си дана васкрсао: 

Претрпео си шамарање и разапињање, дуготрпљиви. Поднео си и 

понижења, желећи да спасеш све из ропства греховног, једини 

животодавче, свемилостиви човекољупче. 

Стих: Узносите Господа Бога нашега, и клањајте се подножју ногу 

Његових јер је свето. 

Поштујемо Твој крст часни, Спаситељу благи, клинове и копље 

којим си нас спасао од трулежности, као једини животодавац, Господе 

човекољупче. 

Стих: Господ Бог наш пре свих векова, учинио је спасење насред земље. 
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Ударали су те, Спаситељу, по лицу, и кад си, Преблаги, био 

прикован на крст ради мене, оцтом си био напојен и копљем прободен; и 

све си претрпео, Безгрешни, слава Теби. 

Слава, Светог Јосифа, глас 6: 

Преподобни оче Јосифе, по свој банатској земљи прочула су се твоја 

чудеса; зато си на небу примио награду за трудове своје; погубио си 

демонске војске, достигао си чинове анђела, чијем си животу непорочно 

последовао. Имајући слободу пред Богом, измоли мир душама нашим. 

И сада, Празника, исти глас. 

Данас се уздигло крсно дрво славно. Данас је престао стари Израиљ. 

Данас се Адам, који је због дрвета пао, подиже дрветом крсним и демони 

задрхташе. Свесилни Господе, слава Теби. 

 

На благосиљању хлебова, тропар Светог, глас 8:  

Од младости потпуно се предаде Господу: молитвама, подвизима и 

постом. Видећи твоје трудове, одредио те је Бог за пастира и архијереја 

Цркве Своје; и населио те је међу саборе светих, светитељу оче Јосифе. 

Моли Христа Бога да дарује опроштај грехова нама, који с вером и 

љубављу прослављамо свету твоју успомену. (двапут) 

 

Богородице Дјево ... (једанпут) 

 

Ако није бденије, пева се тропар Светог једанпут, 

Слава, И сада, Празника  

Спаси Господе народ твој и благослови наслеђе твоје, даруј му 

победу над противницима, и твојим крстом сачувај своје житеље. 

 

 

На јутрењу, 
 
На Бог Господ, пева се тропар Празника, двапут, 

 

Слава, тропар Светог, И сада, Празника. 

 

После прве катизме, сједалан светог Јосифа, глас 4: 

Показао си се кротак, смеран и премудар, оче Јосифе, чувајући и 

испуњавајући божанске заповести небеског Владара. Ради тога си се 

уселио у небеске одаје. 

Слава, И сада, Празника, исто: 
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Крсте, изгонитељу демона, исцелитељу немоћних, снаго и чувару 

верних, похвало православних, тврђаво Христове Цркве, буди нам Богом 

благословено дрво, покровитељ, заштитник и чувар. 

 

После друге катизме, сједалан светог Јосифа, глас 4: 

Изабрао си драговољно сиромаштво, и напустио трулежно 

богатство; и узевши крст на рамена, кренуо си радосно уским путем; и 

уздржањем победивши сласти тела, постигао си да живиш сада у 

божанском рају, преподобни оче наш Јосифе. 

Слава, И сада, Празника, исто: 

С тобом се веселе верници и бестелесне силе, преблажени и 

животодавни Крсте, и заједно те с њима прослављају и хвале, чете 

архијереја и пустињака и мноштво монаха, и клањајући се теби, сви славе 

Христа распетог на теби. 

 

Полијелеј. 

Величаније: Величамо те, светитељу оче Јосифе, и славимо свету твоју 

успомену, учитељу монаха и сабеседниче ангела. 

 

Псалам изабрани Светитељу. 

 

После Полијелеја, Сједалан светог Јосифа, глас 1: 

Сијајући благодаћу и истином, испунио си хвалом банатску цркву, 

увек блажени оче Јосифе. Стога те верно величамо. 

Слава, И сада, Празника, глас исти: 

Данас се испуни реч пророка, јер се, ево, клањамо месту где су 

стојале ноге Твоје, Господе. Имајући дрво спасења, избавили смо сеод 

греховних страсти. Ради молитава Богородице, Једини Човекољупче, 

помилуј нас. 

Антифон први 4-тог гласа. 

Прокимен, глас 4: Часна је пред Господом смрт преподобних Његових. 

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

 

Јеванђеље по Јовану, зач. 35 од половине. 

По 50. псалму стихира глас 6: 

Преподобни оче Јосифе, по свој банатској земљи прочула су се твоја 

чудеса; зато си на небу примио награду за трудове своје; погубио си 

демонске војске, достигао си чинове анђела,чијем си животу непорочно 

последовао. Имајући слободу пред Богом, измоли мир душама нашим. 
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Канон празника, са ирмосима на 6 и Светога на 8. 

Канон Светитеља, глас 8. 

Песма 1. 

Ирмос: Појим Господеви..  

Певајмо Господу који је свој народ провео кроз Море Црвено, јер се 

само он славно прославио. 

  

Од Духа Светог био си послат из Свете Горе, прехвални Јосифе, да 

утврђујеш своју браћу. А сада, после борбе коју си водио, радујући се са 

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

Твојим доласком дошло је и избављење, твом народу у банатској 

земљи од тешких искушења; и пошто си достојно носио архијерејски 

жезал, Господ те је прославио, прехвални, да будеш заштитник онима који 

ти прибегавају, и који те са љубављу призивају. 

Видећи Господ красоту твојих дела, светитељу Јосифе, прославио те 

је на земљи, и удостојио те да будеш учасник и небеских добара. 

Богородичан:  

Тебе хвалимо, Богородице Пречиста, која си натприродно родила 

Бога Реч ради нашега спасења. 

 

Други канон 

Исти ирмос и глас. 

Привукла те је љубав Господња, блажени Јосифе, и одрекавши се 

телесних наслада, (про)живео си на земљи анђелским животом. Зато сада 

благујеш у Христу. 

Уздигао си се, оче Јосифе, на висину небеског живота, и непрестано 

се наслађујеш несазданим Божанством. 

Примивши pу срце нематеријални зрак божанске светлости, 

просветио си се, оче Јосифе, и разагнао си маглу страсти. 

Богородичан:  

Уздигавши се на првобитно блаженство, Адамов те род достојно 

хвали, Богородице. 

 

Катавaсија: Крест начертaвъ Мојсеј.. 

Крст учини Мојсеј замахнувши право жезлом Црвено Море Израиљу 

пешаку пресече; а попреко ударивши, над фараоновим двоколицама 

море састави; тиме означи непобедиво оружје, зато певамо Христу 

Богу нашем, јер се прославио. 
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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.  

  

  Будући да си близу Господа, моли му се, оче наш Јосифе, за оне који 

ти прибегавају, и избави их невоља. 

Посредовањем оца нашег Јосифа, Многомилостиви Господе, очисти 

нас,  слуге Своје, и опрости нам као благ свако сагрешење. 

Учинио си предивна чудеса, прехвални Јосифе, благодаћу која ти је 

била дана. Живот, пак, твој светли пред људима као звезда. Исцели ране 

наших душа, и својим молитвама избави нас, од сваког ђаволског 

искушења. 

Богородичан:  

Богоневесто, ти си похвала нас верних, јер те сви хришћани имамо 

као заштитницу, и избавитељицу од свих беда и невоља. 

 

Други канон. 

Исти ирмос. 

Распаливши се божанским огњем, преподобни Јосифе, и очистивши 

се, показао си се, Богношче, као живи пламен. 

Умртвивши страсти, преподобни, прешао си у бесконачни живот. 

Подвргао си тело подвизима, преподобни Јосифе, и душа ти се није 

покорила ропству страсти. 

Богородичан:  

Измоли нам помоћ, Пречиста, својим молитвама, да бисмо одбили 

нападе свих зала. 

 

Катавaсија: Жeзал во образ тајни.. 

Жезал као праобраз тајне прихваћен је; озеленевши, предсказује 

свештеника; раније неплодној цркви сада процвета дрво крста за 

њену силу и утврђење. 

  

Кондак и Икос Празника. 

Сједалан светог, глас 4: 

Изабрао си драговољно сиромаштво, и напустио трулежно 

богатство; и узевши крст на рамена, кренуо си радосно уским путем; и 

уздржањем победивши сласти тела, постигао си да живиш сада у 

божанском рају, преподобни оче наш Јосифе. 

Слава, И сада, Празника, исти глас. 
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Песма 4. 

Ирмос: Услишах Господи.. 

Чуо сам Господе тајну твога промисла, схватио сам дела твоја и 

прославио твоје Божанство. 

 

Био си својим вернима огледало божанске светлости, добри Пастиру 

банатске Цркве; својим непорочним животом светлио си, као огњени стуб 

у тами искушења, онима који се труде око спасења душе. 

Следећи заповестима Господњим, постао си учитељ вере, 

уништавајући речју својом незнабожачку заблуду. Ради тога те славимо 

као украс Цркве. 

Дариваш исцељење онима који приступају с вером твојим светим 

моштима, оче Јосифе. Излиј свој исцелитељски дар и у наше душе, да би 

се ослободили од сваке пагубне страсти, и следили примеру твога живота. 

Богородичан:  

Не презри слуге Своје, Исусе Спаситељу, него нам даруј опроштај 

грехова, као једини без греха, и подари мир свету, Многомилостиви, ради 

молитава Твоје свете Матере. 

 

Други канон. 

Исти ирмос. 

Твој је слуга, Господе, одбацио светску бригу, и припремио је свој 

ум, за Твоје тихо пристаниште. 

Повиновао си се заповестима Јеванђеља, блажени Јосифе, јер си, 

радујући се, узео крст, и последовао Христу. 

Сатро си непријатељске мреже оружјем смирења; стога си се 

уздигао, преподобни, и постао становник неба. 

Богородичан:  

Даруј нам, Боже, очишћење грехова, и умири свет, ради молитава 

оне која Те је родила. 

 

Катавaсија: Услишах Господи.. 

Чуо сам Господе тајну твога промисла, схватио сам дела твоја и 

прославио твоје Божанство. 

  

Песма 5. 

Ирмос: Утрењујушче вопијeмъ ти Господи.. 

Од ране зоре поранивши кличемо теби Господе „спаси нас“ јер си ти 

Бог наш, и осим тебе за другог не знамо. 
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Банатски народ непрестано спомиње твоја чудеса, а град Темишвар, 

заједно с твојим манастиром, радује се, славећи те, преосвећени оче 

Јосифе. 

Ни иновернима ниси ускратио своју доброту, него си све учинио 

причасницима твојих дарова; спаси нас све од болести и невоља, и својим 

молитвама избави нас од беда. 

Живећи у дворовима славе. и ликујући са апостолима и мученицима, 

постао си сабеседник анђела; зато празнујући твоју свету успомену, оче 

наш Јосифе, вапијемо: моли Христа Спаситеља за душе наше. 

Богородичан:  

Тебе исповедамо, Мајко Пречиста, као уточиште свих. И сада 

похитај и смилуј се на нас, који ти певамо и хвалимо, као једину 

заступницу пред Богом. 

 

Други канон. Исти глас. 

На змију си се разгневио, а сву си љубав своју устремио, према 

твоме Господу, Богоносче. 

Обуздавши телесна чула, постао си, преблажени, тврђава 

добродетељи. 

Претрпевши, преславни, летњу жегу, удостојио си се радости 

Господње. 

Богородичан:  

Богородице Маријо, заустави непријатељске стреле, и развесели оне 

који те славе. 

 

Катавaсија: О, треблажeное дрeво.. 

О, трипут блажено дрво на којем је разапет Христос, Цар и Господ; 

тобом паде варалица код рајског дрвета, јер се тобом превари, а Бог 

телом приковани дарује мир душама нашим.  

 

Песма 6. 

Ирмос: Ризу мње подажд... 

Ти који се облачиш светлошћу као одећом, подари ми светлу одећу, 

многомилостиви Христе Боже наш. 

 

Примио си венац светитељске славе, јер си непоколебивом вером 

укротио неверујуће, и своје си верне синове извео на духовну пашу; зато 

си као добри и верни слуга, ушао у радост Господа свог, где је сабор оних 

који се радују. 
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И часним својим гробом чиниш чудесна и неизречена исцељења, као 

што си чинио и за живота. Помоћник си онима који су у беди, лекар 

болеснима и утеха напаћенима. Показао си се као неустрашиви заштитник 

у свима гоњењима, и испунио си своје служење. 

Сада обитаваш на небесима, Преосвећени Оче наш, и гледаш вечну 

Славу. Закрили и нас својим моћним молитвама, Преблажени Јосифе, 

слуго Господа Христа. 

Богородичан:  

Свако биће, Мајко Приснодјево, полаже у тебе све своје наде, јер те 

сви имамо као котву, и помоћницу у спасењу. 

 

Други канон. 

Исти ирмос. 

Змијина претварања нису преварила, Христе, Твог слугу Јосифа, 

нити га је уплашио огањ искушења. 

Живећи на земљи равноанђелским животом, Преподобни Јосифе, 

украсила те је божанским даровима Сведржитељева десница. 

Кроз уздржање, љубав и непрестане молитве, показао си се као чисто 

огледало добродетељи. 

Богородичан:  

Божја те је Реч показала људима, као небеску лествицу, јер је кроз 

тебе, Богородице, дошла до нас. 

 

Катавaсија: Воднаго зверја.. 

У утроби водене звери Јона је крстообразно раширио руке, 

најављујући собом Спаситељево страдање, а када трећег дана изиђе 

из немани, свесветско васкрсење пројави телом прикованог Христа 

Бога, који својим тридневним васкрсењем свет просвети. 

 

Кондак Светог Јосифа, глас 8: 

Подобан: Заштитнице Војвоткињо ...  

Тебе има банатска земља, непобедивог заштитника у невољама, 

Свети Јосифе. Зато имајући милост пред Богом, заштити је од свих беда, 

да би ти певала: Радује се, Чудотворче Јосифе. 

 

Икос:  

Био си нам дарован, богоношче, као човек који размишља о 

небеском, те се и ми смртни кроз тебе узносимо тамо; ради тога с вером ти 

кличемо: Радуј се, похвало Темишвара! радуј се, светиониче Баната! радуј 

се, наставниче монаха! радуј се, лепото јерараха! радуј се, утешитељу 
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болних! радуј се, потпоро здравих! радуј се, јер си кроз трпљење и 

смиреност, постао изабрани сасуд Светога Духа! радуј се, јер на небу 

ликујеш с анђелима! радуј се, укротитељу свих страсти! радуј се, наш 

верни заштитниче! радуј се, надо свих верних! Радуј се, чудотворче 

Јосифе! 

 

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.  

 

Три младића, по броју као Тројица, победили су пламен огњени, 

росом благодати небеске и запевали: благословен си, Боже oтаца наших. 

Ти који си се показао исцелитељ болних, исцели и немоћи душа, нас 

који притичемо теби, Прехвални Јосифе, да би певали са захвалношћу: 

благословен си, Боже oтаца наших. 

Господе Царе свега, Многомилостиви Владару, ради молитава 

Светог Твог Јерарха, умири, Добри, живот наш, да би једногласно хвалили 

силу Твоју, преузносећи Те кроз све векове. 

Богородичан:  

Молитве и наде свих управљају се теби, Богородице Дјево; погледај 

на нас, и умоли Сина твога и Бога нашега, да избави вечних мука оне који 

кличу: благословен си, Господе Боже oтаца наших. 

 

Други канон. 

Исти ирмос. 

Одбацивши задовољства и укротивши страсти, примио си, 

Преблажени, као награду небеско наслеђе, и веселећи се кличеш: 

благословен си, Боже отаца наших. 

Ходећи путем добрих дела, успео си се, Преславни, у Едемски град, 

где се радујеш и певаш: благословен си, Боже oтаца наших. 

Објављујући, Преблажени, православно славу Тројице, живиш у 

тросунчаној светлости, и радујући се кличеш: благословен си, Боже oтаца 

наших. 

Богородичан:  

Ти си младица из корена Јесејева, Преблажена Дјево, и цвет из којег 

је израстао плод спасења, за све оне који кличу Сину твом: благословен 

си, Боже oтаца наших. 

 

Катавaсија: Безyмноје вењеније.. 
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Безумна наредба зловерног мучитеља, као и страшна претња и 

богомрско злохуљење поколебали су народ, али три младића не 

устраши ова јарост зверска, нити огањ који прождире, па су 

супротстаљени росоносним духом и у огњу певали: Опевани Боже 

наш и отаца, благословен јеси.  

 

Песма 8. 

Ирмос: Царја небеснаго.. 

Небескога Цара о којем поју војске ангела, хвалите и величајте у све 

векове.  

 

Пошто си примио неувели венац светитељства, оче наш Јосифе, 

избави из искушења оне који те славе, и моли се за нас Христу Спаситељу. 

Архијереју часног имена, Богом изабрани служитељу светих и 

раздаватељу надразумних тајни, моли се, за спасење и исцељење немоћи, 

свих који клече пред твојим гробом. 

Царе васељене, Речи Божја, Пастиру и Јагње, ради молитава твог 

Светитеља Јосифа, уврсти нас међу праведнике, при страшном Твом 

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

Стојећи близу неприступачне Светлости, просветли својим 

посредовањем и наше душе, да бисмо се избавили од мрачних искушења; 

и научи и нас да кличемо: све што дише, нека хвали Господа, и велича Га 

у све векове. 

Богородичан:  

Тебе величамо, Богородице Дјево, јер си, по благовољењу Оца, 

постала Слову светли облак и била си праобраз несагориве купине, пошто 

си у себе примила божански Огањ, Пречиста Владичице. 

 

Други канон. 

Исти ирмос. 

Онога Који је дивно крепио, преподобног свог Јосифа у пустињским 

подвизима, хвалите и узносите у све векове. 

Поживевши на земљи анђелским животом, Блажени Јосифе, заједно 

с анђелима у радости певаш Богу кроз векове. 

Монашки сабор се радује, и преподобни са праведнима ликују, јер си 

достојно примио победнички венац, Преблажени Јосифе. 

Богородичан:  

Натприродно си родила, Дјево, Бога Слово, Створитеља и 

Спаситеља; зато те сви хвалимо у векове. 
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Катавaсија: Благословите отроци.. 

Благосиљајте децо истог броја са Тројицом; саздатеља Оца и Бога 

опевајте снисхођење Слова, који огањ у росу претвори и величајте 

даваоца живота: Духа Светога у векове. 

  

Песма 9. 

Ирмос: Воистину Богородицу тја.. 

Као истиниту Богородицу тебе исповедамо, јер се тобом Дјево чиста 

спасосмо, и са бестелесним хоровима тебе величамо. 

 

Дођите ви који волите празнике, да обновимо достојно успомену на 

Светог Јосифа, благовестећи чуда његова, у славу Божју и за наше 

спасење; и величајући Господа у својим срцима, да добијемо ослобођење 

од страсти и свих опасности. 

Служитељу Христа Бога, не презри оне који празнују свету твоју 

успомену, него прими нашу песму од срца, и својим молитвама буди нам 

помоћник у спасењу. 

Једног Бога у три лица, Оца од Кога је све, и Сина кроз Кога је све, и 

Духа Светог Који све испуњава, величајмо, верни, песмама, - Тројицу 

једину и нераздељиву. 

Богородичан:  

Родивши, Дјево, лекара душа и тела, моли Мајко, Господа и 

Спаситеља, једина Заступнице, да нам дарује опроштај грехова и 

избављење од страсти. 

 

Други канон. 

Исти ирмос. 

Данас пресветли твој празник, Преподобни Јосифе, достојно весели 

сву банатску земљу; моли се за нас који празнујемо, свету твоју успомену. 

Нас који смо притешњени, многим опасностима и искушењима, 

заштити, Свети Јосифе, и спаси нас својим молитвама. 

Непрестано стојећи пред престолом Господа, као слуга верни и 

добри, блажени Преподобни Јосифе, не престај се молити за своје стадо. 

Богородичан:  

Тебе Благодатна, хвалимо у песмама, и непрестано ти кличемо: Радуј 

се, јер си свима донела радост. 

 

Катавaсија: Тaин јеси Богородице рај.. 
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Ти си Богородица тајанствени Рај и без обраде изникла си Христа; 

њиме се живоносно крсно дрво засади на земљи; њега узносимо и 

њему се клањамо, а тебе величамо. 

  

 Светилан 

Подобан: Узиђимо са ученицима ... 

Стојећи пред незалазном Светлошћу, Преподобни Оче Јосифе, заједно са 

душама преподобних, избави својим молитвама од искушења нас, који 

прослављамо твоју светлу успомену. (двапут) 

Слава, и сада, Празника: 

Крст је чувар све васељене, крст је украс Цркве, крст је утврђење верних, 

крст је слава анђела, и рана демона. 

 

На хвалите, 

Стихире Светог Јосифа на 4, глас 1: 

Подобан: Ти која си радост ... 

Имајући душу и тело чисто од порочних страсти, Дух те је Свети 

изабрао себи за станиште; и пошто си био удостојен архијерејског чина, 

задобио си десну страну својим богоподобним животом. Налазећи се на 

небу као небески грађанин, и причасник славе Господње, моли се за нас 

који те славимо, Преосвећени Јосифе. (двапут) 

Добрим делима учинио си светлијом, лепоту освећених одежди, 

богоносни Оче Јосифе. Зато чиниш увек чуда, Прехвални, и избављаш нас 

од свих невоља. 

Гледајући несагледиве лепоте, познао си неисказану славу Светих, 

Преблажени Јосифе. Стога помози молитвама својим и нама, да будемо 

причасници те светлости. 

Слава, Светог, глас 6: 

Излила се благодат кроз твоје усне, Преподобни Оче Јосифе, и био 

си пастир Христове Цркве, учећи разумне овце да верују у јединосушну 

Тројицу, у једном Божанству. 

И сада, Празника, исти глас: 

Данас из утробе земље ископано дрво живота, подсећа нас на 

васкрсење Христа, Који је на њему био прикован. Идок га подижу руке 

свештеника, подсећа нас на вазнесење,којим се људска природа, уздиже са 

земље к небу. Зато саблагодарношћу кличемо: Господе, Који си се распео 

на Крсту,и заједно си и нас узнео, удостој Твоје небеске радости и 

нас,који Те славимо. 

 

Велико славословље и отпуст. 
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На литургији, 
Блажена Празника са треће песме, на 4, и од канона Светог, 

песма шеста, на 4. 

Прокимен празника и светог, глас 7: Часна је пред Господом смрт 

преподобних Његових. 

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

Апостол, Јеврејима зач. 318. 

Алилуја, глас 4: Праведник ће процветати као финикс и као кедар на 

ливану умножоће се. 

Стих: Посађени у дому Господњем, у дворовима Бога нашега 

процветаће. 

Јеванђеље по Јовану зач. 36. 

Причастан празника и светог: У вечној ће успомени бити праведник.  

 

Овог месеца септембра 15. дан  
Служба светог великомученика Никите 

 
На Господи воззвах.. стихире празника и светога на 6  

Стихире крста глас 5. Подобан. 

Радуј се живоносни крсте, побожности непобедива победо, двери 

раја, верних тврђаво, цркви оградо. Тобом је пропадање разорено и 

уништено и сила смрти је побеђена, и тобом се узносимо са земље на 

небо. Ти је оружије непобедиво, демона противниче, славо мученика, 

преподобнима истинита доброта, пристаниште спасења, зато подари свету 

велику милост. 

Радуј се крсте Господњи, јер се тобом људи ослободише клетве, јер 

си знак радости и при твоме часном уздизању прогониш непријатеље, ти 

си наш помоћник, а царевима снага, ти си сила праведних а свештенству 

украс, када се тобом осењујемо од зала нас избављаш, ти си жезал силе 

којим се спасавамо, ти си оружије мира које са страхом окружују ангели, 

ти си божанска сила Христова и дарујеш свету велику милост. 

Радуј се водиче слепима, лекаре немоћнима и васкрсење свима 

умрлима, ти подижеш нас који у пропаст падосмо крсте пречасни. Тобом 

је клетва оборена и процвало непропадање, а ми смо земни обожени и 

ђаво је коначно суновраћен. Данас гледамо тебе уздигнутог рукама 

архијереја, и величамо Узнесенога на теби, а теби се клањамо и из тебе 

велику милост богато захватамо. 
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Ине стихире светог Никите, глас 1. 

Подобан: Небесних чинов.. 

 Најјачим оружије побожности одевен, постао си ратник Христа 

Свецара, Никото страдалниче, па као давно Гедеон снажни који је вијску 

иноплеменика поразио, тако си и ти твојом великом храброшћу. 

 Заратио си мучениче против иноплеменика, свесилном вером у 

Спаситеља, јуначе, и претрпео си страдања, али си затим храбри, и 

варваре обратио ка Творцу и Владици свих, па га славе побожно. 

 Вођо мученика, ти си од варвара Христу славу принео, и постао си 

страдалник богоречити, и умро си за Тројицу, зато си јавно и венац 

примио, и као свет светило блисташ у целом свету, дични. 

Слава светога, глас 6. 

Дело Теофаново. 

 Као светило мученика познали смо те Никито Христов страдалниче, 

а ти си сваку славу на земљи оставио, и очеву безбожност си омрзнуо, и 

њине лажа-богове си уништио, и победом си варваре посрамио, а за 

Христа си мучење и исповедање испунио, и постао си ратник Бога 

небеског, зато се моли за нас њему, Доброчинитељу свију, да се смилује и 

спасе душе наше. 

И сада, празника, глас тај исти.  
Гласови пророка су свето дрво најавили, њиме се Адам од старе 

смртне клетве ослободио. Данас творевина уз крст узнетои узноси свој 

глас и моли од Бога богату милост, а ти Владико једини безмерни по 

милосрђу, буди нам очишћење и спаси душе наше. 

 

Вход.  

Велики прокимен глас 7. 

 Бог је наш на небесима и на земљи, и све што хоће то и чини. 

Стих: Када изађе Израиљ из Египта, дом Јковљев из народа туђега, Јудеја 

постаде светиња Божија. (пс.114,1) 

Стих: Море виде и побеже, Јордан се обратио натраг.(пс. 114,3) 

Стих: Шта ти би море те побеже, и теби Јордане те се обрати назад?  

(пс. 114,5) 

 

Затим јектенија: Рецимо сви.. 

 

Ако се догоди субота, певамо прокимен дана: Господ се зацари.. А 

велики прокимен певамо на навечерју празника Крста. 

 

На стиховње стихире, глас 6. 
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 Уздигнимо крст, и на њему пречисто страдање Уздигнутог, јер овај 

празник наређује целом свету да поји, јер је на крсту убио нашег убицу, а 

нас умртвљњене је оживео, и даровао нам што је добро: удостојио нас на  

небесима живота јер је Милосрдан, и по превеликој својој доброти, зато 

радосно узнесимо Име његово, и величајмо Христово крајње снисхођење. 

Стих: Узносите Господа Бога нашега, и клањајте се подножју ногу 

Његових јер је свето. 

 Мојсеј је био твој пред-знак, када је руке ка висини пружио, и 

победио Амалика мучитеља, крсте часни, верних похвало, страдалника 

снаго, апостолима лепото, праведних саборче, и свих преподобних 

спасење, зато тебе уздижемо да те види цео свет и да се весли, и прослави 

и празнује Христа који је преко тебе удаљене саставио, по крајњој 

доброти. 

Стих: Господ Бог наш пре свих векова, учинио је спасење насред земље. 

 Пречасни крсте, око којег радосно стоје војске ангела, данас си 

уздигнут, а ти Божијом заповешћу све подижеш, који су због крађе јела из 

рају изгнани, и у смрт пропали, зато тебе срцима и устима верни 

целивамо, и свештање захватамо, кличући: уздигните Христа преблагога 

Бога, и поклањајте се његовом светом подножју. 

Слава, светог Никите, глас 8. 

 Постао си истоименит са победом, мучениче свечасни, Никото, у 

подвигу си Христа Бога нашег проповедао, и пред царевима и 

мучитељима си га исповедао, зато не престај да се молиш јединоме 

Човекољубцу за мир целог света, и за христољубиве владаре, и за спомен 

свих који твој празник са вером служе, да се избаве од сваке несреће. 

И сада, глас тај исти. 

Глас твога пророка Мојсеја Боже се испунио, јер вели: видите Живот 

ваш како виси пред вашим очима. Данас се крст узноси, а свет се од лажи 

ослобађа, данас се Христово васкрсење обнавља, а сви крајеви света се 

радују, и уз кимвале као Давид ти песму приносе и говоре: ти си Боже 

учинио спасење посред земље: и крст и васкрсење, и тиме смо спасени 

Благи Човекољубче, зато свесилни Господе слава теби. 

 

Тропар, глас 4.  

Мученик твој Господе Никита, 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.  

Или овај, глас тај исти: 
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 Примио си крст Христов као силно оружије, против ђавола си се 

борио и за Господа Христа си пострадао, предавши му своју свету душу 

усред огња, зато си се удостојио да од њега примиш дарове исцелења, 

великомучениче Никито, моли Христа Бога да спасе душе наше. 

 

Слава и сада, празника 
Спаси Господе народ твој и благослови наслеђе твоје, даруј му 

победу над противницима, и твојим крстом сачувај своје житеље.  

 

На јутрењи 

 

На Бог Господ.. тропар празника два пута 

Слава: светога, И сада: празника. 

 

После првог стихословија сједален глас 2. 

Подобан: Благоутробија сушчи.. 

 Када си разапет Владико Христе, држава смрти и њена моћ је 

разорена, а сво мучење од демона је савладано, и ми давно умрли због 

дрвета преступа оживљени смо дрветом крста, зато певамо о твојим 

страдањима. 

Слава и сада, то исто. 

 

После другог стихословија сједален, глас 3. 

Подобан: Красотје девства.. 

 Хтео си крст и смрт и страдање, да посред целог света поставиш, на 

њему си изволео Спасе, да се тело твоје прикује; тада је сунце зраке 

сакрило, и разбојник са крста ово видећи је кликтао и говорио „помени ме 

Господе“, и због вере је рај примио. 

Слава и сада, то исто. 

 

Канон празника са ирмосем на 6 и светог Никите на 6. 

 

Канон празника, глас 8. 

Песма 1. 

 

Ирмос: Крст учини Мојсеј заманувши право жезлом Црвено Море 

Израиљу пешаку пресече; а попреко ударивши, над фараоновим 

двоколицама море састави; тиме означи непобедиво оружје, зато певамо 

Христу Богу нашем, јер се прослави. 
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 У давнини Мојсеј собом  праобразоваше пречиста Христова 

страдања, стојећи на сред светиње раширеним рукама у знаку крста па 

задоби победу, а силу злочинца Амалика сатре; зато певајмо Христу Богу 

нашем, јер се прослави. 

 Начини Мојсеј на стубу исцелење за избављење од пропадљивости и 

отровног уједа, јер змију која пузи по земљи привеза на крстообразно дрво 

лечећи тиме повреду од Злога; зато певајмо Христу Богу нашем, јер се 

прослави. 

 Показа небо крст као знак победе благочестивом владару и 

богомудроме цару; крстом беше оборена свирепост злочинца, лаж 

изобличена а божанска вера по свим крајевима земље разширена; зато 

певајмо Христу Богу нашем, јер се прослави. 

 

Ини канон светога. Његов акростих је: Певам Никити истоименом са 

победом. Дело Теофаново. Глас 4. 

 

     Песма 1. 

Ирмос: Морја чермнују.. 

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.  

 

 Умртви прохтеве мога тела, и обасјај ми разум просветитељским 

светлом, да опевам твој празник као победитеља нарочитог и да се молиш 

Никито Христу. 

 Отров страсти си одбацио, и претрпео си ране јуначки, и у плашт 

светог страдања се оденуо, изаткан од твоје крви. 

 Нов и чудан пут страдања си показао, за нас си на дрвету прикован, 

и постао си вођа мученика Владико, и исповедања вере и наша снага. 

Богородичан: Двери за Господа ка нама и његовог снисхођења, и као 

исток и сунце и светлост тајанствену, тако тебе називамо, јер си нам 

надприродно заблистала двоструке природе Човекољубца.  

 

Песма 3. 

 

Ирмос: Аронов жезал као праобраз тајне прихваћен је; озеленевши, 

предсказује свештеника; пређашњој старозаветној неплодној цркви сада 

процвета дрво крста за њену силу и утврђење.  
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 Ударивши Мојсеј угао камена источи воду непокорном и окорелог 

срца народу, пројављујући тиме тајну Богом зване цркве којој је крст и 

сила и утврђење. 

 Из ребра Пречистог, копљем прободеног истече крв и вода на 

обнову Завета и омивање греха; вернима је крст похвала а царевима моћ и 

учвршћење. 

 

     Ини. 

Ирмос: Веселитсја о тебје.. 

Због тебе се Христе црква твоја радује и кличе: ти си моја снага 

Господе, и уточиште и поуздање.  

 

 Снагом твоје душе ти си мучитељеве претње претрпео, мучниче 

Христов славни, а помогнут Божијом силом. 

 Комадање твога тела и сечење удова си свехвални мучениче Христов 

претрпео, али си душу своју сачувао. 

 Због тебе се весели сабор Христових мученика, гледајући данас како 

се служи у твој спомен. 

 Богородичан: Маријо чистог девства и свето станиште Божије, исцели 

мога срца љуте ране. 

 

Кондак крсту, глас 4. Подобан:  

На крст си се својом вољом узнео, и истоименом твоме новом 

народу даруј милости Христе Боже. Развесели силом твојом благоверни и 

христољубиви народ наш, и даруј му победу над непријатељима, јер 

имамо као оружије мира непобедиву победу крста. 

 

Икос:  

Апостол који би уздигнут од трећег неба у Рај и чу речи неизрециве 

и божанскекоје човечији језик не може изоворити, као што и пише 

Галатима, чега сте ви сведоци јер сте читали и упознали где им говори; 

ничим се не хвалим, само крстом Господњим на којем Он пострада и уби 

страсти; то и ми са сигурношћу држимо крст Господњи хвалу свима; то 

нам је дрво спасоносно и неодољиво. 

 

Сједален мученика, глас 4. 

Подобан: Вознесијсја.. 

 Постао си ратник непобедиви, јер си замке варвара победио, и 

пострадао си славни, али си против најјачих хорди невидивих противника 
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војевао, зато си венац победе примио, па не престај да се молиш за нас, 

блажени Никито, јер ти са вером певамо. (два пута) 

Слава и сада, празника, глас тај исти. 

 Мојсеј је пружио руке ка висини небеској, и вернима нацртао 

предзнак крста као божанског оружија; на њему је Христос грехе наше 

приковао, зато и демон плакаше очајно, и у својој патњи је говорио: 

дрвено копље ме је посред срца мога проболо. Христос је од адових окова 

све ослободио. 

 

Песма 4. 

 

Ирмос: Чух Господе глас твога домостроја и прославих те, једини 

човекољубче. 

 У давнини Мојсеј претвори горке изворе у пустињи у питке, 

пројављујући тиме обраћање крстом безбожника ка правој вери.  

 Располућена дубина Јордана би знак крсног дрвета и крштења и 

посечења лажи. 

 Народи са све четири стране свештено се сакупише око предходеће 

скиније сведочанства као праобраза, па стојаху около у виду крста, 

прослављени. 

 На небу чудно некада раширен, крст испусташе сунчане зраке а 

небеса причаше о слави Бога нашега. 

 

     Ини. 

Ирмос: Вознесена тја.. 

Када те је видела црква на крсту подигнутог, и да сунце стаде у току 

своме, тада ти је достојно кликтала: слава сили твојој Господе.  

  

 Страдалник Никита искупљен је крвљу Владике, и своју крв је 

радосно Христу принео, жртвован такође он је кликтао: слава теби Боже 

мој. 

 Загрејан жудњом за Владиком, ти си мучениче идолски пламен 

савладао, и сву силу демонску, па си твоме Саздатељу кликтао: слава сили 

твојој Господе. 

 Благујући гледањем Господа, и ситећи се његове светлости, овај 

мученик страдање није осећао, него је радосно кликтао: слава сили твојој 

Господе. 

Богородичан: Пречиста Дјева је као твоје духовно небо украшена разним 

сјајем, Христе Царе царева, па је сада као Богородица прослављена.  
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Песма 5. 

 

Ирмос: О, трипут блажено дрво на којем је разапет Христос,Цар и 

Господ; тобом паде варалица код рајског дрвета, јер се тобом превари, а 

Бог телом приковани дарује мир душама нашим. 

 Од тебе увек опеваног дрвета на коме је разапет Христос, Едем се 

застиде и крст га као оружје чуваше; но страшни херувим одступи од 

дрвета живота због Христа на теби прикованог и који дарује мир душама 

нашим. 

 Подземне силе противне крсту боје се нацртаног знака у ваздуху по 

којем ходе силе небеске и род земни приклањајући колена Христу који 

дарује мир душама нашим. 

 Народима у тами и заблуделима у ђаволској превари јавио се 

божански крст непропадљивим зрацима; божанска светлост заблиставши 

усиновљава хна крсту прикованом Христу који дарује мир душама нашим. 

 

     Ини. 

Ирмос: Ти Господи мој свјет.. 

Ти си, Господе мој, као светлост у свет дошао, ти си света Светлости 

из мрачног незнања обратио све, који ти са вером певају.  

 

 Ко може описати венце за твоје борбе Никито? Које је Христос теби 

подарио, јер си за њега пострадао. 

 Мученици су на земљи свој подвиг завршили, а у небеским висинама 

су од тебе Животодавче награду примили. 

 Сада блисташ свехвални Никито као велико светило! И светлост 

друга си постао, јер пред великим Светлом стојиш славно. 

Богородичан: Светлост надвремена нам је у времену постао, и родила си 

га Богомати, а Он је све у тами живота и цео свет просветио.  

 

Песма 6. 

 

Ирмос: У утроби водене звери Јона је крстообразно раширио руке 

објављујући собом Спаситељево страдање,а када трећег дана изиђе из 

немани, свесветско васкрсење појави теом прикованог Христа Бога који 

својим тридневним васкрсењем свет просвети. 

 Доспевши у старост и обремењен болестима, диже се Јаков и 

укрстивши руке силу живоносног крста пројави чиме се сенка старог 

Завета новим Заветом исписа; на крсту приковани Бог одагнао је 

душепогубно страдање због лажи. 
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 Божествени старац Израиљ положивши укрштене руке на своје 

младе синове пројави крст као најјачу славу народа који је служио Закону; 

помисливши старац да се преварио ипак није променио живоносни знак, а 

народи Христови и Божији новим Заветом утврђени у надмоћи певаху 

крстом ограђени. 

  

     Ини. 

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.  

  

 Желећи лепоту Створитеља, о славни, ти си њему мучениче стремио, 

и од њега си блистање примио, јер за смрт ниси марио, само да би њему 

приступио. 

 Целомудрену савест си мучениче имао, па си непролазно изнад 

пролазног ценио, зато си о, Никито, тело твоје на муке са весељем и 

радосно си предао. 

Богородичан: Као јабуку у шуми је само тебе нашао, и као најчистији 

крин, и цвет у долини је, о, Богомати, тебе угледао, и зато се духовни 

Женик у тебе уселио.  

 

Кондак светога, глас 2. 

Подобан: Вишњих ишчја.. 

 Посекао си силу обмане борбом твојом, примивши венац победе у 

страдањима твојим, и са ангелима се славно радујеш, свети Никито са 

победом истоименити, са њима непрестно моли Христа Бога за све нас. 

Икос:  

Твоју науку постави у моју душу, и очисти мој разум и учини ме 

делатељем твојих заповести Спасе, да бих могао победити разне побуне 

мојих страсти, и примити почаст бестрасних победника, ради молитава 

твога страдалника Никите, Човекољубче, јер сам нас он позива да славимо 

његов спомен, молећи се непрестано за све нас.  

 

Песма 7. 

 

Ирмос: Безумна наредба злочестивог мучитеља као и страшна претња и 

богомрско злохуљење поколебали су народ, али три младића не устраши 

ова јарост зверска нити огањ који прождире, већ они су супротстабљени 



MINEJ SEPTEMBAR 
 

259 

 

расоносним духом и у огњу певаху: Опевани Боже наш и отаца, 

благословен јеси. 

 Окусивши од дрвета знања први човек се обуче у пропадљивост; 

одеравши се живота би осуђен на безчашће; целом потомству предаде 

пропадљивост тела и склоност болестима; но ми земни народи, нашавши 

изављење дрветом крста узвикнимо: опевани Боже наш и 

отаца,благословен јеси. 

 Оглушивши се и погазивши Божју заповест, дрво познања донесе 

смрт људима, јер га неблаговремено окусивше па уместо да им буде на 

утврђење у најчаснијем Рају, дрво живота им поста забрањено, а покајном 

разбојнику умирућем на крсту у мукама отвори Рај па јасно узвикну: 

Опевани Боже наш и отаца, благословен јеси.  

 

     Ини. 

Ирмос: В пешчи Аврамстији.. 

У пећи персијској Аврамова деца, побожном љубављу више него ли 

пламеном запаљени беху, и овако кликтаху: нека си благословен у 

храму славе твоје Господе.  

 

 Сада си обасјан недоступним сјајем мучениче, зато све који сада твој 

празник славе обасјај твојим светлом, кличући: благословен си Боже мој и 

Господе. 

 Војске ангела се веома задивише твојој храбрости, блажени, 

гледајући тебе како трпељиво страдаш и говориш: благословен си Боже 

мој и Господе. 

Провидећи будућност и моћно царство, праотац Израиљ је крај 

палице Јосифове ухватио, и као примање преславног крста наговестио; то 

је царевима победоносна похвала, и светлост свима који са вером кличу: 

опевани Боже наш и отаца, благословен јеси. 

Богородичан: Гаврило ти са небеским бестелесним хоровима са висине 

радосно кличе: Радуј се Богородице Чиста, благословена си ти међу 

женама, Свенепорочна Владичице.  

 

Песма 8. 

 

Ирмос: Благосиљајте децо истог броја са Тројицом; саздатеља Оца и Бога 

опевајте снисхођење Слова, који огањ у росу претвори и узносите даваоца 

живота,Духа Светога у векове. 
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 Уздижући крсно дрво окропљено крвљу оваплоћеног Бога-Речи, 

певајте небеске силе, празнујте народи земног рода подизање и поклоните 

се Христовом крсту којим се пали свет дигнут у векове. 

 Земни роде пљешћите рукама славећи крст, на којем стојаше 

стројитељ благодати:Христос Бог; узносите свештено и лепо и копље, које 

прободе тело Бога-Речи, нека виде сви народи сасење од Бога нашега и 

нека га славе у векове. 

 Веселите се ви, Божијим судом унапред одабрани, хвалите се верни 

хришћански цареви победононим оружијем примивши од Бога часни крст; 

њиме потомство има смелост у ратовима и разбија непријатеље у векове. 

 

     Ини. 

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.  

 

 Као потпуну и угодну жртву си себе самог принео мучениче 

непобедиви, и као плод добар и мирисан био си твоме Владици, који се 

ради нас разапео, и њему кличеш весело: благословите сва дела господња 

Господа. 

 Као свети ратник ти си законо војске демона оборио, и достојно си 

неувеле венце победе примио из живоносне Деснице, пред којом сада 

стојиш и певаш: благословите сва дела господња Господа. 

 Христа си неизмерно заволео, и са његовом крви си твоју крв 

помешао, комадан и рањаван на разне начине, ти си усмрћен, њему си 

налик, па зато сада са њиме царујеш, кличући: благословите сва дела 

господња Господа.  

Богородичан: Родивши Христа јединог пречистог, ти си нечистоту наше 

природе јасно си умила, Пречиста Богородице свенепорочна, и постала си 

од херувима и серафима узвишенија, а они кличу: благословите сва дела 

господња Господа.  

 

Песма 9. 

Ирмос: Ти си Богородица тајанствени Рај без обраде изникла си Христа; 

њиме се живоносно крсно дрво засади на земљи;њега узносећи и њему се 

клањајући тебе величамо.  

Нека се обрадује сво шумско дрвеће јер се освештала њина природа 

Оним који их у почетку света засади, Христом разапети на дрвету.Њега 

узносећи и њему се клањајући тебе Христе величамо. 
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 Узнет беше крст, свима богомудрима освештана снага и глава; њиме 

се духовно потиру све силе грешника; њега узносећи и њему се клањајући 

тебе Христе величамо. 

 

     Ини. 

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. 

  

 Целог себе приносим теби богоблажени Никито, да бих стекао тебе 

за заступника код Владике, јер ти можеш да спасеш од сваке невоље, и јер 

си заступник светог спасења. 

 Постао си страдалниче прави сведок Истине Ипостасне и Свете, и 

сада уистину радосно пред њом стојиш, јер си то достојно заслужио због 

твојих подвига у борбама. 

 У тихо пристаниште си пристао, и починуо од патњи, и овенчан се 

радујеш у рају са мученицима за Христа, зато тебе сада као Богом 

прослављеног сви достојно славимо. 

Богородичан: Мимо свих закона природе, родила си Законодавца 

благословена Пречиста, а он је телесан постао и без промене, због своје 

доброте неизрециве, и у две природе смо га познали. 

 

Светилен 

Подобан: Жени услишите.. 

 Оружијем твога часног крста ограђен, твој страдалник, Речи-Божија, 

је противничке силе моћно победио, и за тебе је пострадао, и са тобом 

Христе Свецаре мој Никита царује.  (два пута) 

Слава и сада, крсту: 

Крст је чувар васељене, крст је украс цркве, крст је царевима сила, 

крст је вернима утврђење, крст је ангелима слава а демонима рана.  

 

На стиховње стихире, глас 2. 

 Данас се подиже крст Христов, живоносно дрво, на којем је телом 

прикован, и све ка себи призива. 

Стих: Узносите Господа Бога нашега, и клањајте се подножју ногу 

Његових јер је свето. 

 Радуј се божански чуваре верних, и необорива стено, крсте 

Господњи, јер се тобом са земље узносимо. 

Стих: Господ Бог наш пре свих векова, учинио је спасење насред земље. 
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 Дођите и радосно целивајмо сви, живоносно дрво, на којем је 

разапет Христос Избавитељ. 

Слава, светога глас 6. 

 Данас се цео свет радује, због светог страдалника, и Христова црква 

се цвећем украшава, мучениче Христов, и кличе ти: угодниче Христов и 

заступниче усрдни, не престај да се молиш за слуге твоје. 

И сада, глас тај исти. 

 Данас врт живота излази, из незалазних недара земље; и Христом на 

њему прикованом објављује васкрсење, а подигнут рукама свештеника, 

јавља његово на небеса вазнесење; њиме је наша природа од земног пада 

оживљена и на небесима, зато благодарно кличимо: Господе узнесени на 

крсту, са собом узнеси и нас, и удостоји твоје небеске радости, јер си 

Човекољубац. 

 

На литургији 
 
Блажена празника песма 1. на 4 и светога песма 6. на 4.  

  

После входа: Спаси нас Сине Божији разапети телом, јер тио певамо: 

Алилуја. Тако певамо до оданија; Прокимен празника, до оданија.  

И Светоме глас 7. 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 Матеју зачало 36. 

Пичастен празника и до оданија,  

И светога: У вечни спомен биће праведник, жалосне се вести неће бојати. 

(Пс.111,5-6) 

 

ВИДИ 
Субота после Воздвижења. 

 

Апостол Коринћанима зачало 125. Од половине 

Еванђеље по Јовану зачало 30. 
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ВИДИ 
Недеља после Воздвижења. 

 

Прокимен празника;   

Апостол Галатима зачало 203. 

Еванђеље по Марку, зачало 37. 

Причастен дана и празника. 

 

ВИДИ 
Треба знати, ако се догоди Воздвижење Часнога Крста у суботу: 

 

Апостол и Еванђеље после Воздвижења читају се сутрадан по 

празнику. 

У следећу суботу, у оданије празника, Апостол и Еванђеље, најпре 

суботе после Воздвижења, а затим редовно. 

 

МР 
Треба знати: Ако се догоди попразник Воздвижења Часног Крста у 

недељу, а свети се пева на 4 или на 6 

 

У суботу на Малој вечерњи 

Стихире васкрсне и Богородици по обичају. Тропар васкрсан; Слава 

и сада: његов богородичан. 

На великој вечерњи 

После уобичајене катизме на Господи воззвах.. стихире васкрсне 3 

Анатолијева („Источна“) једна и празника 3 тога дана; светога из 

Минеја 3;   

 

ВИДИ 
 
Ако се пева свети на 6 или има и Полијелеј, певамо васкрсне стихире 

3 празника 3 и светога 4; Слава: светог; И сада: богородичан од првих 

по владајућем гласу (догматик). На литији стихире празника тога 

дана редовне; Слава и сада: празника писана на јутрењи на 

стихирама. Ако свети има Славу, онда Слава: светога; И сада: 

празника. На стиховњим васкрсн стихире; Слава: светога ако има а 
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ако нема, Слава и сада: празника. На благосиљању хлебова тропар 

Богородице Дјево.. (два пута) и празника (једанпут).  

На јутрењи 

На Бог Господ.. тропар васкрсан два пута, Слава: светога, ако има, а 

ако ли нема онда Слава и сада: празника. После катизми васкрсни 

сједални са њиним богородичиним. Чтеније из Толковног Еванђеља: 

Недеља после Воздвижења. Затим непорочни са тропарима, Ипакој 

гласа, и Чтеније из Толковног Еванђеља редовне недеље. Ако свети 

има Полијелеј посл друге катизме певамо Полијелеј светоме, а после 

Полијелеја тропаре: Ангелскиј собор.. и Ипакој гласа. Сједални 

светога сви и Чтеније. Степена и прокимен гласа. Све што дише.. 

Васкрсно Еванђеље, васкрсна стихира и остало васкрсно.  

Канон васкрсан са ирмосем на 4, Богородици на 2, празника на 4 и 

светога на 4;  Катавасија: празника. Ако свети има Полијелеј или 

велико славословље, певамо: канон васкрсан са ирмосем на 4, 

празника на 4 и светога на 6; После 3. Песме кондак празника и 

светога, ако има и икос и сједален светога, Слава и сада: празника. 

Чтенија. После 6. Песме кондак и икос васкрсан и Пролог. На 9. 

песми певамо Чесњејшу.. Светилен васкрсан; Слава: светог, ако ли 

има, а ако нема Слава и сада: празника. На хвалитним стихирама 

васкрсних 4 и светога ако ли има, подобна 3 и самогласна која је са 

Славе, певамо их са његовим припевима. Ако свети нема хвалитних, 

певамо васкрсне стихире 4 и празника 4 од тога дана са стиховњих на 

јутрењи са припевима празника, Слава: Еванђелска стихира; И сада: 

Преблагословена јеси.. Велико славословље а после Трисветог само 

тропар васкрсан. Јекенија, отпуст, оглашење и уобичајени излазак у 

припрату. Затим Час први. На Првом часу тропар васкрсан, Слава: 

празника И сада: богородичан са часова. После Оче наш.. кондак 

празника. Тако исто и на осталим часовима говоримо кондак 

празника и васкрсни наизменично. Ако је био Полијелеј, онда и 

кондак светога. 

 

На литургији 
Блажена гласа на 6 и празника песма по реду на 4; Ако свети нема 

песму и блажена васкрсна на 4 и празника песма по реду на 4 и сетога 

песма 6. на 4; После входа тропар васкрсан и празника, затим храма и 

светога ако ли има. Слава: кондак светога; И сада: празника. Ако 

свети нема тропара и кондака, онда Слава: васкрсан; И сада: 

празника. Прокимен, Апостол, Алилуја и Еванђеље недеље после 

Воздвижења, затим светога, ако има, а ако ли нема онда редовно. 
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Прокимен гласа се изоставља. Причастен: Хвалите Господа са небеса.. 

Други причастен светога, ако он има, а ако нема, празника. 
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Месеца септембра 16. дан 
Спомен свете великомученице Ефимије свехвалне 

 

 

  
Стихире празника, глас 4. 

Подобан: Дал јеси знаменије.. 

 Данас је заблистао сјајно као сунце крст твој часни Христе, утврђен 

на преславно Месту Лобање, и уздигнут Спаситељу на твојој пресветој 

гори, показујући јасно да си њиме дигнуо на небеса, нашу природу као 

Човекољубац. 

 Данас небеса јављају људима недостижну славу твоју, а светло 

заблистали знак крста, недоступном светлошћу изобличио је махниту 

нарав жестоког богоубице, зато твоју човекољубиву вољу славимо Исусе 

свесилни, Спаситељу душа наших.  

 Када је раније Мојсеј раширио своје руке, чинећи знак крста, 

победио је Амалика, а ми се сада дрвету крста клањамо, и замке вражије и 

сплетке побеђујемо, јер имамо Христа као саборца, који је на крсту телом 

уздигнут, змију умртвио а човека спасао. 

 

Ине стихире светој, глас тај исти. 

Подобан: Јако добља.. 

 Врлинама девства и крвавим мукама, ти си душу украсила, мученице 

славна, и себе си Створитељу уручила, а он те је уистину у векове 

нетрулежном сачувао, и учинио да ликујеш са војском архангела и ангела, 

апостола и пророка, и зборовима мученика, свехвална.  

 И на точак си везивана, и од звери кидана, а огњем и водом си твој 

разум Божанским Духом наоштрила. Поглавара таме си токовима твоје 

крви храбро удавила, и ушла си у духовну палату, а као мираз си твоме 

небеском Женику твоје страдање дјево подарила. 

 И ако си умрла ти си увек жива, јер си у похвалу Господу своју крв 

мученице излила, и тако верне напајаш и знањем просвећујеш, а неверне 

врагове потапаш, зато божански свитак црквених догмата теби уручен, 

чуваш и држиш у векове векова. 

 

Слава, глас 6. 

 Процвала си врлинама и просветљених помисли, ти изливаш миро у 

срца верних,  када си са истока засијала као светла звезда, и наитијем 
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Светога Духа учинила сабрање божествених Отаца, зато не престај да се 

молиш за нас ка Господу, Ефимијо свеславна, да се спасу душе наше.  

 

И сада, крсту, глас тај исти: 

Данас се свет на све четири стране освећује, због уздизања 

четвероделног крста твога Христе Боже наш, и снага верног народа нашег 

се са њиме узноси, јер њиме ломимо ђаволу рогове, а ти си велик Господе 

и диван у својим делима, зато слава теби. 

 

На стиховње стихире, глас 6. 

Подобан: Тридневен.. 

 Клањамо се месту где су стајале ноге Христове, узносећи треблажни 

крст, на којем се излила крв Владике, који излива целом свету васкрсење. 

Стих: Узвисујте Господа Бога нашег и клањајте се подножију ногу 

његових јер је то свето.  

 Богомудри умртвимо страсти тела и духа, па похитајмо да се 

уздигнемо од приземног у небески одмор, уздизањем крста, и сараспети 

Владици Христу.  

Стих: Бог и Цар наш је пре векова устројио спасење на сред земље. 

 Животодавни извор из божанских ребара Спаситељевих, јасно је 

проврео, да напаја душе свима који се са вером клањају његовим 

божанским страдањима, и крсту и васкрсењу.  

 

Слава, светој, глас 8. Дело Византијево. 

 Нека се сваки језик покрене на похвалу свехвалне Ефимије, свако 

поколење и сваки узраст, младићи и девојке, похвалама овенчајмо за 

Христа мученицу и дјеву, јер је вером охрабрена немоћ женску одбацила, 

а својим страдањима и патњама је мучитеља-противника победила, и 

небеским и божанским се венцем украсила, па се моли Женику и Богу, да 

нам подари велику милост. 

 

И сада, празника. Глас тај исти. Дело монаха Јована: 

Тебе крсте је Мојсеј собом праобразовао, када је Амалика поразио и 

победио, а Давид песник кличе и наређује: да се подножију твога часног 

крста клањамо Христе Боже. Данас се њему ми грешни клањамо а теби 

који си хтео да на њему будеш прикован, недостојним устима кличемо и 

молимо: Господе, удостоји нас бити са покајаним разбојником у царству 

твоме. 
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Тропар, глас 4: 

Као јагње твоје Исусе Ефимија 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. 

 

Слава и сада, празника:  

Спаси Господе народ твој и благослови наслеђе твоје, даруј му 

победу над противницима, и твојим крстом сачувај своје житеље. 

 

На јутрењи 
 
После 1. стихословија, сједален, глас 3. 

Подобан: Красотје дјевства твојего.. 

 Када си хтео да на смрт пострадаш, ти си крст посред света устројио, 

и када си решио Спасе да твоје тело прикујеш, тада је сунце своје зраке 

сакрило, а када је то разбојник видео, са крста је у песми завапио: сети ме 

се Господе, и због вере је рај стекао. 

 

Слава и сада, то исто. 

 

После 2. стихословија сједален, глас 6. 

Подобан: Надежда мира.. 

 Из дубине милости си Спаситељу на крсно дрво уздигнут, и у ребра 

си копљем прободен, као свемоћни Бог си покидао ужасну меницу греха, 

зато побожно појимо о твоме неизрецивом промислу Речи Божија. 

 

Слава и сада, то исто. 

 

Канон празника, са ирмосем на 6 и светој на 6. 

 

Канон празника. Глас 8.  

 

Песма 1. 

 

Ирмос: Крст учини Мојсеј заманувши право жезлом Црвено Море 

Израиљу пешаку пресече; а попреко ударивши, над фараоновим 

двоколицама море састави; тиме означи непобедиво оружје, зато певамо 

Христу Богу нашем, јер се прослави. 
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 У давнини Мојсеј собом  праобразоваше пречиста Христова 

страдања, стојећи на сред светиње раширеним рукама у знаку крста па 

задоби победу, а силу злочинца Амалика сатре; зато певајмо Христу Богу 

нашем, јер се прослави. 

 Начини Мојсеј на стубу исцелење за избављење од пропадљивости и 

отровног уједа, јер змију која пузи по земљи привеза на крстообразно дрво 

лечећи тиме повреду од Злога; зато певајмо Христу Богу нашем, јер се 

прослави. 

 Показа небо крст као знак победе благочестивом владару и 

богомудроме цару; крстом беше оборена свирепост злочинца, лаж 

изобличена а божанска вера по свим крајевима земље разширена; зато 

певајмо Христу Богу нашем, јер се прослави. 

 

 

Ини канон светој. Његов акростих је: Похваљујем свехвалну слушкињу. 

Дело Јованово. Глас 8. 

 

     Песма 1. 

Ирмос: Појим Господеви..  

Певајмо Господу који је свој народ провео кроз Море Црвено, јер се 

само он славно прославио. 

 

Појмо Господу који проведе свој народ кроз Црвено море и једино се 

Он славно прославио. 

 Чудесима призива на појање надсветске војске и хорове земних 

свехвална слушкиња. 

 Родбину је презрела часна Ефимија, и сав бљесак од богатства њина, 

и место тога је Христа стекла. 

 Владика свих је лепоту твога дивног срца свехвална зажелео, и 

небеских станова те је удостојио.  

Богородичан: Пречиста Богородице, теби као Родитељки надприродно 

оваплоћене и увек постојеће Речи певамо. 

 

     Песма 3.  

Ирмос: Аронов жезал као праобраз тајне прихваћен је; озеленевши, 

предсказује свештеника; пређашњој старозаветној неплодној цркви сада 

процвета дрво крста за њену силу и утврђење.  

 Ударивши Мојсеј угао камена источи воду непокорном и окорелог 

срца народу, пројављујући тиме тајну Богом зване цркве којој је крст и 

сила и утврђење. 
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 Из ребра Пречистог, копљем прободеног истече крв и вода на 

обнову Завета и омивање греха; вернима је крст похвала а царевима моћ и 

учвршћење. 

 

Ини. 

Ирмос: Ти јеси утвержденије..  

Ти си тврђава свима који ти притичу, Господе, ти си нам светло у 

тами и теби пева дух мој.  

 

 Појавила си се на суђењу јер си храбру душу имала и противника си 

као кукавицу победила, Ефимијо свехвална. 

 Ни порока нити мане не беше у доброти и души твојој, па је тебе 

Христос као невесту у непропадиве палате примио.  

 Исцели свехвална мученице Христова тешке ране душе моје, и 

твојим молитвама утишај буру мога живота. 

Богородичан: Тебе смо сви хришћани стекли као уточиште и бедем наш, 

и тебе неућутно славословимо Безневесна.  

 

Кондак, глас 4. Подобан. 

 На крст си се својом вољом узнео, и истоименом твоме новом 

народу даруј милости Христе Боже. Развесели силом твојом благоверни и 

христољубиви народ наш, и даруј му победу над непријатељима, јер 

имамо као оружије у свету непобедиву победу крста. 

 

Икос: Апостол који би уздигнут од трећег неба у Рај и чу речи неизрециве 

и божанске које човечији језик не може изговорити, као што и пише 

Галатима, чега сте ви сведоци јер сте читали и упознали где им говори; 

ничим се не хвалим, само крстом Господњим на којем Он пострада и уби 

страсти; то и ми са сигурношћу држимо крст Господњи хвалу свима; то 

нам је дрво спасоносно и неодољиво. 

 

 

Сједален светој, глас 8. 

Подобан: Премудрости.. 

 Токовима твоје крви мученице Христова, потоп увек чиниш 

безбожнима свехвална, облацима благодати разумне њиве увек напајаш, у 

којима ниче класје вере, зато си се и после смрти преславно као облак 

јавила који излива сведочанство живота, страдалнице свехвална моли се 

Христу Богу да подари опроштај грехова, свима који са љубављу славе 

твој свети спомен. (два пута) 
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Слава и сада, празника, глас тај исти: 

 У сред Едема је дрво процвало смрт, а посред целе земље крсно дрво 

је процвало живот, окусивши од првог дотле непропадљиви постали смо 

трулежни, а добивши друго непропадањем смо се насладили, јер ти  

крстом спасаваш као Бог род човечији. 

 

     Песма 4.  

Ирмос: Чух Господе гас твога домостроја и прославих те, једини 

човекољубче. 

 У давнини Мојсеј претвори горке изворе у пустињи у питке, 

пројављујући тиме обраћање крстом безбожника ка правој вери.  

 Располућена дубина Јордана би знак крсног дрвета и крштења и 

посечења лажи. 

 Народи са све четири стране свештено се сакупише око предходеће 

скиније сведочанства као праобраза, па стојаху около у виду крста, 

прослављени. 

 На небу чудно некада раширен, крст испусташе сунчане зраке а 

небеса причаше о слави Бога нашега. 

 

Ини. 

Ирмос, тај исти. 

 Ти си саму себе учинила нескверним огледалом божанских учења, и 

као светило најлепше, ти си мученице међу страдалницама заблистала. 

Мрачноме демону ниси принела жртве непобедива мученице, него 

си радије за живоносну, праву веру, волела смрт примити. 

Као неосетљиво носила си тело непорочна са страдалницама, за ране 

си безосећајна остала божанском љубављу утешена. 

Трпљивим страдањем си твоје лице мученице ранама светло 

украсила, а муњом Божанског Духа су се намере противника помрачиле. 

Богородичан: Као безгрешан подари нам очишћење скривених греха, и 

умири свет твој Боже, ради молитава Родитељке твоје. 

 

     Песма 5.  

Ирмос: О, трипут блажено дрво на којем је разапет Христос,Цар и 

Господ; тобом паде варалица код рајског дрвета, јер се тобом превари, а 

Бог телом приковани дарује мир душама нашим. 

 Од тебе увек опеваног дрвета на коме је разапет Христос, Едем се 

застиде и крст га као оружје чуваше; но страшни херувим одступи од 
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дрвета живота због Христа на теби прикованог и који дарује мир душама 

нашим. 

 Подземне силе противне крсту боје се нацртаног знака у ваздуху по 

којем ходе силе небеске, а род земни приклања колена Христу који дарује 

мир душама нашим. 

 Народима у тами и заблуделима у ђаволској превари јавио се 

божански крст непропадљивим зрацима; божанска светлост заблиставши 

усиновљава на крсту прикованом Христу који дарује мир душама нашим. 

 

Ини. 

Ирмос: Утрењујушче вопијем ти Господи..  

Поранивши кличемо теби Господе, спаси нас, јер си ти Бог наш и 

осим тебе за другог не знамо. 

 

 Супротности и дана и мира си спознала, а ратоборног демона си 

омрзнула. 

 Најлукавији је својим замкама намислио да ти мученице ослаби 

твоју од Бога силу, али се на подсмех показао. 

 Подари ми просветлење и мир свехвална, и од метежа и збуњености 

разреши ме твојим молитвама. 

Богородичан: Певамо ти Богородице као Дјеви и после порода, јер си 

Бога-Реч у телу целом свету родила. 

 

     Песма 6.  

Ирмос: У утроби водене звери Јона је крстообразно раширио руке 

објављујући собом Спаситељево страдање,а када трећег дана изиђе из 

немани, свесветско васкрсење појави теом прикованог Христа Бога који 

својим тридневним васкрсењем свет просвети. 

 Доспевши у старост и обремењен болестима, диже се Јаков и 

укрстивши руке силу живоносног крста пројави чиме се сенка старог 

Завета новим Заветом исписа; на крсту приковани Бог одагнао је 

душепогубно страдање због лажи. 

 Божествени старац Израиљ положивши укрштене руке на своје 

младе синове пројави крст као најјачу славу народа који је служио Закону; 

помисливши старац да се преварио ипак није променио живоносни знак, а 

народи Христови и Божији новим Заветом утврђени у надмоћи певаху 

крстом ограђени. 
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Ини. 

Ирмос: Ти који се облачиш светлошћу као одећом, подари ми светлу 

одећу, многомилостиви Христе Боже наш. 

 Храбро си славна у женском телу носила душевно размишљање и за 

звери у водама ниси марила. 

 У водама си непобедива мученице, без повреде победила гордост 

мучитеља, па си као Јона са зверима боравила. 

 Када је Господ чуо твоје молитве свехвална, избавио те је као 

Данила из јаме, од зверињег кидања. 

 Богородичан: Само си ти телом (Бога) Реч родила, зато избави од мрежа 

демонских душе наше. 

 

Кондак светитељке, глас 4. 

Подобан: Вознесијсја.. 

 У страдању твоме добро си се подвизавала, и по твојој смрти нас 

освећујеш точењем чудеса, свехвална. Зато о твоме светом уснућу певамо, 

ми који са вером у божански храм твој долазимо, да се избавимо од 

душевних болести и да благодат чудеса захватимо. 

 

Икос: 

 Храм свехвалне се показао као рај, који има усред себе њено часно 

тело као врт бесмртности, који од њега сакупљају плодове расцветане 

брзо се освећују, и гледају и чуде се: како мртво тело као живо излива крв 

и замириши све? Зато приђите сви самном смиреним и са пажњом, и 

очистимо се од сваке нечистоте, целивајмо то тело и благодат чудеса 

захватимо. 

 

     Песма 7.  

Ирмос: Безумна наредба злочестивог мучитеља као и страшна претња и 

богомрско злохуљење поколебали су народ, али три младића не устраши 

ова јарост зверска нити огањ који прождире, већ они су супротстабљени 

расоносним духом и у огњу певаху: Опевани Боже наш и отаца, 

благословен јеси. 

 Окусивши од дрвета знања први човек се обуче у пропадљивост; 

откинуо се од живота и би осуђен на безчашће; целом потомству предаде 

пропадљивост тела и склоност болестима; но ми земни народи, нашавши 

изављење дрветом крста узвикнимо: опевани Боже наш и отаца, 

благословен јеси. 

 Оглушивши се и погазивши Божју заповест, дрво познања донесе 

смрт људима, јер га неблаговремено окусивше па уместо да им буде на 
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утврђење у најчаснијем Рају, дрво живота им поста забрањено, а покајном 

разбојнику умирућем на крсту у мукама отвори Рај па јасно узвикну: 

Опевани Боже наш и отаца, благословен јеси.  

Провидећи будућност и моћно царство, праотац Израиљ је крај 

палице Јосифове ухватио, и као примање преславног крста наговестио; то 

је царевима победоносна похвала, и светлост свима који са вером кличу: 

опевани Боже наш и отаца, благословен јеси. 

 

Ини. 

Ирмос: От јудеји дошедше отроци в Вавилоње..  

У давнини из Јудеје дођоше младићи у Вавилон и вером у Тројицу 

пламен пећи победише, певајући: Боже отаца благословен јеси.  

 

 Надразумском се показала храброст божанских мученика, а Творац 

свих поучава твар која страда и вапије: благословен си Боже отаца наших. 

 Духом Светим затворила је дична девојка глупа уста мучитељева и 

гордост, побожно кличући: благословен си Боже отаца наших. 

 Тројицу преподобних ужарена пећ давно попали, а сада богомудра 

певајући Тројици слуге мучитељеве улови, појући: благословен си Боже 

отаца наших. 

 Свети Женик је ка светој невести росом Духа у пећ дошао, и 

благовољењем Оца је сачувао је јер је појала: Благословен си Боже отаца 

наших. 

Богородичан: Када си Спасе наше спасење устројити хтео, у утробу Дјеве 

си се уселио, и њу као заступницу света показао: зато си благословен Боже 

отаца наших. 

 

     Песма 8.  

Ирмос: Благосиљајте децо истог броја са Тројицом; саздатеља Оца и Бога 

опевајте снисхођење Слова, који огањ у росу претвори и узносите даваоца 

живота,Духа Светога у векове. 

 Уздижући крсно дрво окропљено крвљу оваплоћеног Бога-Речи, 

певајте небеске силе, празнујте народи земног рода подизање и поклоните 

се Христовом крсту којим се пали свет дигнут у векове. 

 Земни роде пљешћите рукама славећи крст, на којем стојаше 

стројитељ благодати: Христос Бог; узносите свештено и лепо и копље, 

које прободе тело Бога-Речи, нека виде сви народи спасење од Бога 

нашега и нека га славе у векове. 

 Веселите се ви, Божијим судом унапред одабрани, хвалите се верни 

хришћански цареви победоносним оружијем примивши од Бога часни 
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крст; њиме потомство има смелост у ратовима и разбија непријатеље у 

векове. 

 

Ини. 

Ирмос: Царја небеснаго јегоже појут воји ангелстии..  

Цара небескога којег поју војске ангела, хвалите и величајте у све 

векове. 

 

 Блажена међу женама, од Вишњега си примила као награду 

благодат, певајући и хвалећи Христа у све векове. 

 Укрепљена промислом Женика, из духовне љубави си тело на смрт 

предала и живиш у све векове. 

 На лаж као на звер, заратила је Светим Духом мученица, и узела 

плату на све векове. 

 Уједом звери ниси примила душепогубну смрт чиста и непорочна, 

него си храбро преминула у живот без старења у све векове. 

Богородичан: Нападе искушења од нас одгониш Дјево и наиласке 

страсти, зато ти певам у све векове. 

 

     Песма 9.  

Ирмос: Једући род са дрвета рајског уселила се смрт која данас би крстом 

побеђена, јер се разруши клетва праматере Еве изданком чисте 

Богоматере, коју све силе небеске величају. 

 Горчину убиства од дрвета ниси оставио Госпде него си је крстом 

сасвим ништио; некада си у давнини усладио горчину вода Мерри 

дрветом које праобразоваше дејство крста, којег све силе небеске 

величају. 

 Због праоца народи стално беху погружени у мрак; Господе крстом 

си нас подигао јер лажју змије и неуздржањем прародитеља човечанство 

се суновратило; ипак све нас опет подиже светлост твога крста којег верни 

величају.  

 Показао си свету знак крста, Господе да би му се клањали; 

најславнијим на небу си га показао светлошћу неизмерном осветљен цару 

Константину као непобедиво свеоружје зато га све силе небеске величају. 

  

Ини. 

Ирмос: Тја неискусобрачнују Матер Бога..  

Тебе неискусобрачну Матер Бога вишњега, тебе која си надразумно 

Реч и истинитог Бога родила, тебе узвишенију од пречистих сила, 

неућутним славословима величамо.   



DAN 16. 
 

276 

 

 

 Течење твоје живе крви беше знак непропадивог живота, одозго ти 

дарованог мученице свехвална, зато си постала ризница исцелења 

непрестана, онима који са вером захватају. 

 Када се по закону природе тебе богомудре смрт дотакла, у 

живоносну умртвљеност си се безстрастијем оденула, као духовно тело 

твоје положише свечасно, али ти и даље живиш нетрулежно, а то је твоје 

изливање крви посведочило. 

 Због Божијег Закона си страдала и овенчана мученице и Христова 

проповеднице; а када ти је свитак правоверних часних догмата Ефимијо 

уручен из руку отаца Четвртог Сабора, њега си држећи показала се као 

живи стуб православља. 

Богородичан: Невесто неискусобрачна, сасуде мирисни, истинита и 

непорочна, ти си као облак Божанства примила небеску кишу у утробу, 

зато те Дјево Мати величамо.  

 

Светилен: 
 Мада си смрт претрпела за Бога живога, али ти си жива остала, 

свехвална Ефимијо, и његов свитак у наручју твоме си држала, и постала 

бедем православних, који са вером славе твој часни, божански и свети 

спомен. (два пута) 

 

Слава и сада, крста: 

 Блиставим сјајем крст Господњи, на дан уздизања његовог, пред 

свима стоји по Божијој вољи и призива: дођите сви да га са радошћу, 

љубављу и страхом верно целивамо, и да прославимо јединога Творца и 

Владику. 

 

На хвалитне, стихире на 4 глас 3. самогласно 

Богомудро прославимо верни, славље страдалнице, и видимо 

чуднога у одлукама Бога нашега, па благодарно појмо у песмама, јер је 

невидиву моћ демонске силе, женска природа победила, и божанску силу 

у немоћи показала дивна мученица, зато њеним молитвама, спасава душе 

наше. (два пута) 

Као пехар истине, своју крв је страдалнички за Христа излила, 

свехвална мученица, и њу увек у себи чува црква, а чланове цркве гласом 

мудрости призива и говори: захватите пиће које сведочи о васкрсењу, а 

неверне прогони, чисти од страсти, и чува побожне душе и Спаситељу 

кличе: ти си нас напојио потоцима сладости Духа, зато спаси душе наше. 
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 Сви који смо крвљу Христовом душе запечатили у дан избављења, 

захватимо са духовним весељем и пророчки, крв свету из мученичког 

извора, која је за нас истекла кроз живоносна страдања Спаситељева, и 

која ствара непролазну славу. Зато њему кличимо: ти се Господе 

показујеш у твојим светима, зато молитвама твоје страдалнице спаси душе 

наше. 

 

Слава, глас 6. 

 Са десне стране Спаситеља стоји девојка, страдалница и мученица 

Ефимија, одевена врлинама и непобеђена, а украшена уљем чистоте и 

крвљу страдања, и док радосно држи свећу, кличе ка Христу: за мирисом 

твога миомира ишла сам Христе Боже, јер сам коснута твојом љубављу, 

зато ме не одвој од себе, Жениче небески. Њеним молитвама низпошаљи и 

нама свесилни Спасе милости твоје.  

 

И сада, глас тај исти: 

 Данас се јавља крст Господњи, а верни га са жељом дочекују, и 

примају исцелења душа и тела и сваке патње. Њега целујмо са радошћу и 

страхом, страхом због греха јер смо недостојни, а радошћу због спасења 

које даје свету, на њему приковани Хрстос Бог, који има велику милост. 

 

На стиховње стихире, глас 2. 

Подобан: Доме Еуфратов.. 

 Тајанственим песмама и сложно, опевајмо крст Господњи, јер се на 

њему разапео Спас наш, који је свима васкрсење. 

Стих: Узвисујте Господа Бога нашег и клањајте се подножију ногу 

његових јер је то свето. (Пс.98,5) 

 Приђите и сакупите се мноштво монаштва, и побожно опевајмо 

живоносно дрво, на којем се Христос разапео.  

Стих: Бог и Цар наш је пре векова устројио спасење на сред земље. 

(Пс.73,12) 

 Верни прославимо крст Господњи, на којем је изливена крв Владике, 

свима за избављење. 

 

Слава, глас 1. Византијево: 

 Данас хорови отаца свехвална окупљени Христа ради, свитак 

православне вере доносе теби, њега си у твоје часне руке примила, и до 

краја сачувала, зато верни народи окупљени страдање твоје славимо и 

побожно кличемо: радуј се свехвална, јер си женску природу у мушку 

претворила, радуј се свехвална јер си тако наоружана православну и од 
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отаца предану веру неповредиву сачувала, радуј се јер се молиш за душе 

наше. 

 

И сада, глас тај исти. Дело Андреја Јерусалимског: 

 Данас је заиста светојављена реч Давидова добила испуњење, јер се 

јасно поклањамо подножију твојих пречистих ногу, и на сенку твога 

окриља се надамо Свемилостиви и кличемо ти: нека се знаменује на нама 

светлост лица твога, а ти снагу правосланог народа твога уздигни, 

уздизањем твога часнога крста, Христе многомилостиви. 

 

На Литургији 
 
Блажена од Канона празника, песма 3. на 4 и од мученице песма 6. на 

4 

Прокимен, глас 4: Диван је Бог у светима својима, Бог Израиљев. 

(Пс.67,36) 

Стих: У црквама благосиљајте Бога Господа са извора Израиљевих. 

(Пс.67,27) 

Апостол Коринћанима, зачало 181. 

Алилуја, глас 6: Трпећи потрпех Господа и обрати пажњу на мене и 

услиша мољење моје. (Пс.39,2) 

Стих: Изведе ме из рова мучења. (Пс.67,27) 

Еванђеље по Луки, зачало 33. 

Причастен: У вечни спомен биће праведник, жалосне се вести неће 

бојати. (Пс.111,5-6) 
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Месеца септембра 17. дан 

 
Спомен свете мученице Софије и њене три кћери: 

Вере, Наде и Љубе. 
 

 

 
На Господи воззвах.. стихире празника 3 глас 1 

Подобан: Небесних чинов.. 

 Крст се узноси и демони прогоне, а разбојник врата Едема отвара, 

смрт се умртвљује и празна се показује, а Христос се велича, зато се 

веселимо сви на земљи, јер је клетва разрушена. 

Дођите сви богољубиви, да узнесени часни крст видимо, и да заједно 

величамо и славимо јединога Избавитеља и Бога кличући: Разапети на 

дрвету крста, не презри све који ти се моле. 

 Мојсеј је дрветом горчину осладио и Израиља избавио, када је знак 

крста начинио, а ми сви верни, крст побожно и тајно у срцима нашим увек 

означимо, јер се његовом силом спасавамо. 

 

Ине стихире мученицама, глас 4. 

Подобан: Дал јеси знаменије.. 

 Младе девојке, мада законом природе везане, али љубављу ка 

Саздатељу јасно укрепљене, окове обмане су вером порушиле, а 

немоћнога противника су храбро ногама сатрле, зато су венцем победе 

светло украшене, и у небеску ложницу се са радошћу уселиле. 

 Свехвална Вера и Славна Љуба и богомудра Нада, истоимене са 

вринама, показале су се најсветлије, јер страдањима су злога победиле, 

који је праматер лукаво преварио, и рајско насеље су обожене примиле, и 

за све се оне моле. 

 Свечасне девојке за огањ нису мариле, ни за смрт ни муке 

најразличитије, него су доброту најкраснијег (небеског) Женика са вером 

тражиле, и разним ранама украшене, Њему су се Софијина чада Вера, 

Нада и Љуба прибројале; због њих Господе ослободи и нас од невоља. 

 

Слава и сада, празника, глас 1. самогласно: 

 Данас је уздигнуто и постављено на сред земље, на месту Лобање, 

дрво правог живота, на којем је извршио спасење превечни Цар; оно 

освећује све крајеве света и обнавља се храм васкрсења. Радују се ангели 
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на небесима, и веселе се људи на земљи, па као Давид кличу и говоре: 

узносите Господа Бога нашега, и поклањајте се подножију ногу његових, 

јер је то свето, а он дарује свету велику милост. 

 

На стиховње стихире, глас 2. 

Подобан: Доме Еуфратов.. 

 Твојом боготворном водом и крвљу Речи (Божија), црква се свечано 

украсила као невеста, и пева о слави крста. 

Стих: Узвисујте Господа Бога нашег и клањајте се подножију ногу 

његових јер је то свето.  

 Узнесимо копље са крстом, клинове и остало, којима је живоносно 

Христово тело приковано, и поклонимо им се. 

Стих: Бог и Цар наш је пре векова устројио спасење на сред земље. 

 Када је Мојсеј Амалика побеђивао, ка висини је руке у виду крста 

подигао, и тако је Христово пречисто страдање предсказао. 

Слава и сада, глас 1: 

Праобраз твога крста Христе начинио је пратијарх Јаков, јер је 

дајући благослов унуцима на главама руке укрстио. Њега Спасе ми данас 

узносимо и кличемо: даруј христољубивом народу нашем победе као 

Константину и издржљивост. 

 

Тропар празника глас 1:  

Спаси Господе народ твој и благослови наслеђе твоје, даруј му 

победу над противницима, и твојим крстом сачувај своје житеље.  

 

На јутрењи 

 
После 1. стихословија сједален, глас 2. 

Подобан: Благоутробија сушчи.. 

 Твојим распећем Владико, сила смрти је разорена, и сво 

мучитељство вражије је побеђено, а ми који смо давно умртвљени 

дрветом преступа, оживљени смо дрветом крста, зато појимо о твојим 

страдањима. 

Слава и сада, то исто. 

 

После 2. стихословија сједален, глас 4. 

Подобан: Скоро предвари..  

 Због тебе триблажени и живоносни крсте народи се уређују и 

празнују, са хоровима духова и чинови архијерејски побожно певају, и 
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мноштво монаштва и испосника се клањају, и сви Христа распетога 

прослављају. 

Слава и сада, то исто. 

 

Канон празника са ирмосем на 8, и светих на 4. 

 

Канон празника. Глас 8.  

 

Песма 1. 

 

Ирмос: Крст учини Мојсеј заманувши право жезлом Црвено Море 

Израиљу пешаку пресече; а попреко ударивши, над фараоновим 

двоколицама море састави; тиме означи непобедиво оружје, зато певамо 

Христу Богу нашем, јер се прослави. 

 У давнини Мојсеј собом  праобразоваше пречиста Христова 

страдања, стојећи на сред светиње раширеним рукама у знаку крста па 

задоби победу, а силу злочинца Амалика сатре; зато певајмо Христу Богу 

нашем, јер се прослави. 

 Начини Мојсеј на стубу исцелење за избављење од пропадљивости и 

отровног уједа, јер змију која пузи по земљи привеза на крстообразно дрво 

лечећи тиме повреду од Злога; зато певајмо Христу Богу нашем, јер се 

прослави. 

 Показа небо крст као знак победе благочестивом владару и 

богомудроме цару; крстом беше оборена свирепост злочинца, лаж 

изобличена а божанска вера по свим крајевима земље раширена; зато 

певајмо Христу Богу нашем, јер се прослави. 

  

 

Ини канон мученицама. Његов акростих: Певаћу о Софијиним веома 

знаним и светлим чедима. Дело Теофаново. Глас 1. 

 

     Песма 1.  

Ирмос: Твоја побједитељнаја десница..  

Твоја победничка десница Бесмртни, божански се лепо прослави, јер 

она као свемогућа противнике сатре а Израиљу нови пут кроз дубину 

(мора) начини. 

  

Подари ми Владико Христе од сјаја твоје небеске и неизрециве 

премудрости, да бих могао опевати твоје побожне и прослављене 

мученице и Софијине изданке. 
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 Твоје име си богомудра јасно својим животом укарасила, јер си сав 

свој живот славна Софијо, у жељи за Премудрим провела, и по мудрости 

си благодатно заблистала.  

Твој свеблажени пород бројем најбожанскије Тројице украшен, 

страдалнички су се за њу подвизавале, свемудра Софијо истоименита са 

Премудрошћу Божијом. 

Три младе девојке су врлинама тело и душу очистиле, и теби су као 

духовном Женику Христе, мученички приведене: Вера са Надом и Љубом 

славне. 

Богородичан: Сав мој изглед је примио који ми је раније по Божијем лику 

био, и целог ме је у твојој утроби божански лепо обновио, када се у тебе 

Пречиста уселио, зато те Богородице сви верни славимо. 

 

     Песма 3.  

Ирмос: Аронов жезал као праобраз тајне прихваћен је; озеленевши, 

предсказује свештеника; пређашњој старозаветној неплодној цркви сада 

процвета дрво крста за њену силу и утврђење.  

 Ударивши Мојсеј угао камена источи воду непокорном и окорелог 

срца народу, пројављујући тиме тајну Богом зване цркве којој је крст и 

сила и утврђење. 

 Из ребра Пречистог, копљем прободеног истече крв и вода на 

обнову Завета и омивање греха; вернима је крст похвала а царевима моћ и 

учвршћење. 

 

Ини. 

Ирмос: Једине вједиј человјеческаго..  

Ти једини знаш немоћ човечанске природе, а из милости си се у њу 

обукао; опаши ме силом са висине, да бих ти појао свети и духовни 

храме неизрециве славе твоје, Човекољубче. 

 

 Када су глас Христов чуле, који ка бесмртности и безстрастију 

позива, овенчане девојке и мученице су му следовале, и теби су Свети 

кликтале: духовни храме пречисте славе твоје Човекољубче. 

 Као што је обећао, Христос им је силу подарио, када су на суђењу 

као мученице стајале, богонадахнутом мудрости их је испунио, и светлим 

победницама је мученице показао, које су девојаштвом благодатно 

заблистале. 

 Ви сте девојке узвишеном мудрошћу надахнуте, хвалисави разум 

демонски отупиле, и његову гордост сте обориле, а море раније 

хвалисавога сте исушиле и токовима ваше крви га потопиле. 
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 Узвишеном мудрости Христовом су се богато наситиле, изабране по 

мудрости и разумне, и три кћери су свирепост мучитеља и немоћну 

махнитост његову посрамиле, и о божанској вери су певале.   

Богородичан: Светога Христа над свима светима си свето родила, зато си 

станиште свете светиње Онога који у светима обитава, њему кличимо: 

свети је духовни храм неизрециве твоје славе Човекољубче.  

 

Кондак светитељкама, глас 1.  

Подобан: Гроб твој Спасе..  

 Као свештене гране славне Софије, показале сте се Вера, Надо и 

Љубо, мудрост јелинску сте благодаћу посрамиле, и пострадале сте али се 

као и победоносне показале, и венцем неувелим сте од Христа Владике 

свију овенчане. 

 

Сједален, глас 1. 

Подобан: Лик ангелски.. 

 Као разумна јагњад Христа Јагњета и Пастира, на огањ и ужасне 

муке сте предане и показале се са ангелима једнаке, зато сви веселога срца 

свети празник ваш славимо, богомудре девојке. 

 

Слава и сада, празника, подобан тај исти глас: 

 У давнини се оружије крста у рату показало, побожноме цару 

Константину због вере као неодољива победа над непријатељима, од крста 

стрепе противничке силе, јер он је за верне спасење и Павлова похвала. 

 

     Песма 4.  

Ирмос: Чух Господе гас твога домостроја и прославих те, једини 

човекољубче. 

 У давнини Мојсеј претвори горке изворе у пустињи у питке, 

пројављујући тиме обраћање крстом безбожника ка правој вери.  

 Располућена дубина Јордана би знак крсног дрвета и крштења и 

посечења лажи. 

 Народи са све четири стране свештено се сакупише око предходеће 

скиније сведочанства као праобраза, па стојаху около у виду крста, 

прослављени. 

 На небу чудно некада раширен, крст испусташе сунчане зраке а 

небеса причаше о слави Бога нашега. 
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Ини. 

Ирмос: Гору тја благодатију Божијеју..  

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, на наше спасење и обновљење. 

 

 Божанском благодати укрепљене, Вера, Љуба и Нада као победнице, 

мучитељеве претње су храбро посрамиле, и мада су свемудре огњем 

сажежене, оне су тако Женику Христу приведене. 

 Свете Вера, Љуба и Нада су свеоружијем крста оснажене и њиме 

ограђене, па су тако ране од мучења издржљиво претрпеле, и чак до крви 

су се силно греху успротивиле. 

 Као трисунчане светиљке које мудрошћу сијају, Вера, Љуба и Нада 

су Тројичном светлошћу јасно заблистале, и пресветло цркву просветљују 

на наше спасење и заштиту. 

Богородичан: Најсветија од свих светих, Богородице свеопевана, ти си 

очекивање народа, и спасење верних, јер је из тебе Избавитељ и 

Животодавац и Господ заблистао, на спасење нас који ти појимо.  

 

     Песма 5.  

Ирмос: О, трипут блажено дрво на којем је разапет Христос,Цар и 

Господ; тобом паде варалица код рајског дрвета, јер се тобом превари, а 

Бог телом приковани дарује мир душама нашим. 

 Од тебе увек опеваног дрвета на коме је разапет Христос, Едем се 

застиде и крст га као оружје чуваше; но страшни херувим одступи од 

дрвета живота због Христа на теби прикованог и који дарује мир душама 

нашим. 

 Подземне силе противне крсту боје се нацртаног знака у ваздуху по 

којем ходе силе небеске и род земни приклањајући колена Христу који 

дарује мир душама нашим. 

 Народима у тами и заблуделима у ђаволској превари јавио се 

божански крст непропадљивим зрацима; божанска светлост заблиставши 

нас усиновљава на крсту прикованом Христу који дарује мир душама 

нашим. 

 

Ини. 

Ирмос: Просвјетивиј сијанијем пришествија твојего..  

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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 Све смишљене муке су трпеле и поднеле али су о тајни мудрости 

која у Богу постоји говориле, и властодршца су три богоносне девојке 

посрамиле, јер су једном вером и нарави биле повезане. 

 Прамати се обрадовала, кад је видела да су богомудре женске Нада, 

Вера и Љуба рођене од Софије, победиле лажљивца, који је њу давно из 

Едема изагнао. 

 Отровно мучитељево ласкање су часне девојке одбациле, и ране од 

мука су радо претрпеле, јер су Христе твојом љубављу и твојом 

божанском утехом биле надахнуте. 

Богородичан: Небеске силе се веселе гледајући те, а са њима се радују 

сабори народа, јер си својим Породом Дјево Богородице обоје сјединила, 

зато Њега достојно славимо. 

 

     Песма 6.  

Ирмос: У утроби водене звери Јона је крстообразно раширио руке 

објављујући собом Спаситељево страдање,а када трећег дана изиђе из 

немани, свесветско васкрсење појави теом прикованог Христа Бога који 

својим тридневним васкрсењем свет просвети. 

 Доспевши у старост и обремењен болестима, диже се Јаков и 

укрстивши руке силу живоносног крста пројави чиме се сенка старог 

Завета новим Заветом исписа; на крсту приковани Бог одагнао је 

душепогубно страдање због лажи. 

 Божествени старац Израиљ положивши укрштене руке на своје 

младе синове пројави крст као најјачу славу народа који је служио Закону; 

помисливши старац да се преварио ипак није променио живоносни знак, а 

народи Христови и Божији новим Заветом утврђени у надмоћи певаху 

крстом ограђени. 

 

Ини. 

Ирмос: Обиде нас последњаја бездна..  

Снашао нас је најдубљи бездан и нема ко да нас избави; постадосмо 

као овце за заклање, зато спаси људе твоје Боже наш, јер си снага 

немоћнима и усправљење. 

 

 Три девојчице су радосно у твоје пречисте руке Владико наду 

положиле, па су по броју и са бројем Тројице слављене и похваљене.   

 Лепотом девства су блистале, и мученичким ранама су украшене, па 

су и двоструки венац одозго, од Христа свемилостивог животодавца, 

заслужено примиле. 
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Приведене су Владико који над свима царујеш, у твој храм као часне 

ризнице девства, и уврштене у царству твоме, а ти си им и светлост и 

весеље.  

Богородичан: Због тебе се радују Дјево пречиста праоци нашега рода, јер 

су тобом Едем примили, када су га својим преступом изгубили, а ти си 

чиста и пре и после порода. 

  

Кондак празника, глас 4. Подобан:  

На крст си се својом вољом узнео, и истоименом твоме новом 

народу даруј милости Христе Боже. Развесели силом твојом благоверни и 

христољубиви народ наш, и даруј му победу над непријатељима, јер 

имамо као оружије у свету непобедиву победу крста. 

 

Икос: Апостол који би уздигнут од трећег неба у Рај и чу речи неизрециве 

и божанске које човечији језик не може изоворити, као што и пише 

Галатима, чега сте ви сведоци јер сте читали и упознали где им говори; 

ничим се не хвалим, само крстом Господњим на којем Он пострада и уби 

страсти; то и ми са сигурношћу држимо крст Господњи хвалу свима; то 

нам је дрво спасоносно и неодољиво. 

 

     Песма 7.  

Ирмос: Безумна наредба злочестивог мучитеља као и страшна претња и 

богомрско злохуљење поколебали су народ, али три младића не устраши 

ова јарост зверска нити огањ који прождире, већ они су супротстабљени 

расоносним духом и у огњу певаху: Опевани Боже наш и отаца, 

благословен јеси. 

 Окусивши од дрвета знања први човек се обуче у пропадљивост; 

откинуо се одживота и би осуђен на безчашће; целом потомству предаде 

пропадљивост тела и склоност болестима; но ми земни народи, нашавши 

изављење дрветом крста узвикнимо: опевани Боже наш и отаца, 

благословен јеси. 

 Оглушивши се и погазивши Божју заповест, дрво познања донесе 

смрт људима, јер га неблаговремено окусише па уместо да им буде на 

утврђење у најчаснијем Рају, дрво живота им поста забрањено, а покајном 

разбојнику умирућем на крсту у мукама отвори Рај па јасно узвикну: 

Опевани Боже наш и отаца, благословен јеси.  

Провидећи будућност и моћно царство, праотац Израиљ је крај 

палице Јосифове ухватио, и као примање преславног крста наговестио; то 

је царевима победоносна похвала, и светлост свима који са вером кличу: 

опевани Боже наш и отаца, благословен јеси. 
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Ини. 

Ирмос: Тебе умнују Богородице пешч..  

Ти вернима личиш Богородице на ону (вавилонску) пећ где 

Најузвишенији три младића спасе, сав свет је у утроби твојој обновио, 

хваљени Бог отаца и најславнији. 

 

 Трисјајном благодаћу заједно и јасно озарене, девојке су демонску 

превелику безбожност разориле, и триипостасну Светлост су проповедале 

и појале: ти си хваљени Бог отаца и најславнији. 

  Светлоносне душе њине на небесима палату имају, и са ангелима 

сада весело ликују, славу непролазну гледају, и кличу: ти си хваљени Бог 

отаца и најславнији. 

 Богоносне су огањ храбро савладале, и као деца у Вавилонској пећи 

су трпљење су и издржљивост показале, са њима једнаког броја су и 

једнаку славу стекле, увек хваљенога Бога отаца и најславнијега. 

Богородичан: Дарујеш Чиста опроштај сагрешења свима који ти верно 

певају, избављаш их од искушења и сваке неприлике, па смо тебе сада 

стекли Богоневесто као уточиште, јер си на рукама носила отаца наших 

Бога хваљенога. 

 

Песма 8.  

Ирмос: Благосиљајте децо истог броја са Тројицом; саздатеља Оца и Бога 

опевајте снисхођење Слова, који огањ у росу претвори и узносите даваоца 

живота,Духа Светога у векове. 

 Уздижући крсно дрво окропљено крвљу оваплоћеног Бога-Речи, 

певајте небеске силе, празнујте народи земног рода подизање и поклоните 

се Христовом крсту којим се пали свет дигнут у векове. 

 Земни роде пљешћите рукама славећи крст, на којем стојаше 

стројитељ благодати: Христос Бог; узносите свештено и лепо и копље, 

које прободе тело Бога-Речи, нека виде сви народи спасење од Бога 

нашега и нека га славе у векове. 

 Веселите се ви, Божијим судом унапред одабрани, хвалите се верни 

хришћански цареви победоносним оружијем примивши од Бога часни 

крст; њиме потомство има смелост у ратовима и разбија непријатеље у 

векове. 
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Ини. 

Ирмос: В пешчи отроци Израиљеви, јакоже в гониле..  

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. 

 

 Вера, Нада и Љуба, дјеве од Бога просветљене, лепотом побожности 

су чистије од злата блистале, и говориле: благословите сва дела господња 

Господа, певајте му и величајте га у све векове. 

 Девојке су кроз мучење блиставо засијале, а ми верни им певајмо и 

рецимо: благословите сва дела господња Господа, певајте му и величајте 

га у све векове. 

 Изобилно, довољно и богато, мошти од страдалница као реке 

исцелења увек изливају свима, који верно кличу: благословите сва дела 

господња Господа, певајте му и величајте га у све векове. 

Богородичан: Ти си Чиста била као света њива, јер си Христа као 

живоносни клас и посредника непролазног живота родила. Њему сви 

кличимо: благословите сва дела господња Господа, певајте му и величајте 

га у све векове. 

 

     Песма 9.  

Ирмос: Ти си Богородица тајанствени Рај без обраде изникла си Христа; 

њиме се живоносно крсно дрво засади на земљи; њега узносећи и њему се 

клањајући тебе величамо.  

Нека се обрадује сво шумско дрвеће јер се освештала њина природа 

Оним који их у почетку света засади, Христом разапети на дрвету. Њега 

узносећи и њему се клањајући тебе Христе величамо. 

 Узнет беше крст, свима богомудрима освештана снага и глава; њиме 

се духовно потиру све силе грешника; њега узносећи и њему се клањајући 

тебе Христе величамо. 

 

Ини. 

Ирмос: Образ чистаго рождества твојего..  

Праслику чистога рођења од тебе Богородице, показала нам је она 

купина неопалива; и сада те молимо да угасиш свирепу претњу пећи, 

да бисмо те непрестано величали. 

 

 Ви сте пуне трисјајне светлости, и божанским сјајем се сада 

насићујете, истоимените са врлинама и са њима једнаке: Љубо, Надо и 

Веро, и нас у нади, љубави и вери утврдите. 
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   Нека вишња Сила сада укроти навалу бурне јереси, о, страдалнице 

несавладиве, и подари вернима јединомислије, молимо вас непрестано да 

то измолите добре дјеве. 

 Кроз ноћ живота сте прошле свемудре, и доспеле сте у дан 

незалазни; као мученице се радујете и због свога девства се веселите у 

благодати, јер сте се непролазног Божијега царства удостојиле. 

Богородичан: О, како је Дјева родила увек постојећег (Бога) Реч 

ипостасну, блистање Очеве ипостаси, нашега доброчинитеља и Господа, 

из ње оваплоћенога, а ми га достојно величајмо. 

 

Светилен: 

Крст је чувар васељене, крст је украс цркве, крст је царевима сила, 

крст је вернима утврђење, крст је ангелима слава а демонима рана. 

 

Слава и сада, то исто. 

 

На стиховње стихире, глас 6. 

Подобан: Тридневен.. 

Клањамо се месту где су стајале ноге Христове, узносећи треблажни 

крст, на којем се излила крв Владике, који излива целом свету васкрсење. 

Стих: Узвисујте Господа Бога нашег и клањајте се подножију ногу 

његових јер је то свето.  

 Богомудри умртвимо страсти тела и духа, па похитајмо да се 

уздигнемо од приземног у небески одмор, уздизањем крста, и сараспети 

Владици Христу.  

Стих: Бог и Цар наш је пре векова устројио спасење на сред земље. 

 Животодавни извор из божанских ребара Спаситељевих, јасно је 

проврео, да напаја душе свима који се са вером клањају његовим 

божанским страдањима, и крсту и васкрсењу. 

 

Слава и сада, глас 2.  

Дођите сви народи и благоловеном се дрвету поклонимо, јер њиме је 

испуњена вечна правда: јер који је дрветом преварио праоца Адама, сада 

је крстом преварен,  оборен пао и суновраћен, јер је у мукама држао 

Цареву творевину. Отров змијин је крвљу Божијом умивен, осудом 

Праведника је клетва разорена, када је неправедним судом Праведник 

осуђен. Дрветом крста је требало рајско дрво исцелити, и страдањем 

Нестрадалног на дрвету крста, разрешити страдање осуђенога човека. Зато 

слава Христе Царе твоме о нама мудроме промислу, којим си све спасао, 

као благ и Човекољубац.  
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Месеца септембра 18. дан 
Спомен преподобног оца нашег Евменија, епископа 

Гортинског чудотворца 
 
На Господи воззвах..стихире празника, глас 4. 

Подобан: Јако добља.. 

 Када си био подигнут на крст Владико, собом си одигао сву Адамову 

палу природу, због тога узносећи пречисти твој крст Човекољубче, 

молимо од твоје вишње силе и кличемо: спаси Вишњи као милостиви Бог, 

све који славе часног и светлоносног твога крста божанско узношење. 

 Сада видимо што је псалмима предсказано о подножју твоме 

Владико, где су твоје пречисте ноге биле, и данас са љубављу славимо 

твој крст пречасни, и узносећи га побожно молимо те и кличемо: Вишњи, 

ти си све крстом твојим посветио, зато и нас покажи заједничарима твоје 

неизрециве милости и благодати. 

 Клањамо се Христе твоме пресветом крсту, као непобедивом 

оружију и штиту неодољивом, и као божанском скиптру, јер смо њиме 

спасени, и Адам се радује, а сабори на земљи њега песмама хвале и славе, 

и ми његово божанско узношење празнујемо и очишћење молимо. 

 

Ине стихире светога, глас и подобан тај исти: 

 Душу и тело твоје си од страсти очистио, и дом Светога Духа си 

постао, и светим миром си себе украсио, и нарочити заступник си 

Евменије постао, и сабеседник светих ангела, и наследник славе 

Господње, и молитвеник за све који те хвале. 

 Преславно је твоје житије, јер је врлинама просветљено, и светлим 

чудесима заблистало, и тебе славним до свих крајева света свеблажени 

учинило, постао си светило без обмане, и житељ са светима и града 

светога грађан и јерарх, и ангелима суграђан, чудотворче достојни славе. 

 Евменије јерарх је понос Крита и начелник Гортински, он је 

непоколебиви темељ цркве по чудесима превелик а по великој моћи 

преславан, као светило верних он сва помрачена срца обасјава, зато га 

сакупљени громогласно прославимо. 

 

Слава и сада, глас 2. самогласно 

Крст Животодавца као Божија ризница у земљи је био скриван, а на 

небу се показао побожноме цару, и његов знак јасно показује победе над 

непријатељима. Њега је цар радосно и са вером и љубављу побожно на 
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висину подигао да га сви виде, и царевим старањем је из недара земље 

изнет, на избављење света и спасење душа наших. 

 

На стиховње стихире, гас 2. 

Подобан: Доме Еуфратов.. 

 Данас се Христов крст узноси као живоносно дрво јер је на њему он 

телом разапет и све људе призива. 

Стих: Узвисујте Господа Бога нашег и клањајте се подножију ногу 

његових јер је то свето.  

 Радуј се божански чуваре верних, и необориви бедеме: крсте   

Господњи, јер се тобом узносимо од земље.  

Стих: Бог и Цар наш је пре векова устројио спасење на сред земље.  

 Ходите весело сви и целивајмо живоносно дрво, јер је на њему 

разапет Христос, наше избављење. 

 

Слава и сада, глас 4. 

Када је Мојсеј пружао руке чинећи знак крста, снажио је народ и 

победио противника Амалика у пустињи Синајској и тако је Христе 

унапред показао дејство часнога крста. Сада се ово предсказање нама 

испунило, јер је данас крст уздигнут, и демони беже а творевина се данас 

од пропасти ослобађа. Сви су нам дарови због крста заблистали, зато се 

сви радујемо и пред тобом се Господе клањамо и говоримо: узвеличаше се 

дела твоја Господе, слава теби. 

 

Тропар празника:  

Спаси Господе народ твој и благослови наслеђе твоје, даруј му 

победу над противницима, и твојим крстом сачувај своје житеље.  

 

 

На јутрењу 
 
Тропар празника три пута.  

После 1. стихословија сједален, глас 4. 

Подобан: Удивисја Јосиф.. 

 Мојсеј је руке ка висини небеској у виду крста пружио, а то је 

божанско оружије верних, на којем је Христос грехе људи приковао. 

Њиме је враг тешко повређен и пострадао па је плакао и говорио: дрвено 

копље ме је посред срца мога проболо, јер Христос све од окова адових 

ослободио.  
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Слава и сада, то исто. 

 

После 2. стихословија сједален, глас 6. 

Подобан: Надежда мира.. 

Из дубине милости си Спаситељу на крсно дрво уздигнут, и у ребра 

си копљем прободен, као свемоћни Бог си покидао ужасну меницу греха, 

зато побожно појимо о твоме неизрецивом промислу Речи Божија. 

 

Канон празника, са ирмосем на 8, и светога на 4. 

 

Канон празника. Глас 8. 

 

Песма 1. 

Ирмос: Крст учини Мојсеј заманувши право жезлом Црвено Море 

Израиљу пешаку пресече; а попреко ударивши, над фараоновим 

двоколицама море састави; тиме означи непобедиво оружје, зато певамо 

Христу Богу нашем, јер се прослави. 

 У давнини Мојсеј собом  праобразоваше пречиста Христова 

страдања, стојећи на сред светиње раширеним рукама у знаку крста па 

задоби победу, а силу злочинца Амалика сатре; зато певајмо Христу Богу 

нашем, јер се прослави. 

 Начини Мојсеј на стубу исцелење за избављење од пропадљивости и 

отровног уједа, јер змију која пузи по земљи привеза на крстообразно дрво 

лечећи тиме повреду од Злога; зато певајмо Христу Богу нашем, јер се 

прослави. 

 Показа небо крст као знак победе благочестивом владару и 

богомудроме цару; крстом беше оборена свирепост злочинца, лаж 

изобличена а божанска вера по свим крајевима земље раширена; зато 

певајмо Христу Богу нашем, јер се прослави. 

  

Ини канон светога. Његов акростих је: Молитвама твојим блажени, 

подари ми наклоност Христову. Дело Јосифа. Глас 2. 

 

      Ини. 

Ирмос: Грјадите људије појим пјесањ Христу Богу..  

Ходите народи, појмо песму Христу Богу, који раздели море и проведе 

људе које изведе из египатског ропства и јер се прославио.  

 

 Христос слуша твоје побожне молитве богомудри оче Евменије, 

њега учини благим за све, који тебе блажени са љубављу хвале. 
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 Из младости си преподобни узвишено смирење заволео, а горду 

змију си понизио, и даром исцелења си се јасно обогатио. 

 Стан и свирала Духа си био, а многим постовима си побуне тела 

души покорио, оно што је лошије си бољем поробио. 

Богородичан: Сада су се сва пророчанства о теби Богородитељко 

Владичице  испунила, јер Кога су узвишеним речима предсказали, ти си у 

утробу примила, у две природе савршенога. 

 

     Песма 3.  

Ирмос: Аронов жезал као праобраз тајне прихваћен је; озеленевши, 

предсказује свештеника; пређашњој старозаветној неплодној цркви сада 

процвета дрво крста за њену силу и утврђење.  

 Ударивши Мојсеј угао камена источи воду непокорном и окорелог 

срца народу, пројављујући тиме тајну Богом зване цркве којој је крст и 

сила и утврђење. 

 Из ребра Пречистог, копљем прободеног истече крв и вода на 

обнову Завета и омивање греха; вернима је крст похвала а царевима моћ и 

учвршћење. 

 

Ини. 

Ирмос: Утверди нас в тебје Господи..  

Утврди нас у теби Господе, као што си крсним дрветом грех умртвио  

и страх твој усади у срца нас који ти појимо. 

 

 Као пчела си јерарше марљиво у разумне цветњаке похитао, слатки 

мед си сакупљао и у саћу срца си их слагао. 

 Живот чист а реч сољу божанском Евменије си учино, и показујеш 

славни твоју скривену благодат и светлост. 

 Узвисио си се врлинама и њима се украсио, и до небеских престола 

си се уздигао, помазан си миром Божанскога Духа, и по у Христовом 

миомиру си се показао. 

Богородичан: Маријо златна кадионице, ти одагнај смрад страсти мојих и 

утврди ме пољуљанога многим насртајима противника.  

 

Кондак, глас 2. 

Подобан: Випњих ишчја.. 

 Светлошћу божанском си се просветио свеблажени, просвећујући 

нас који са љубављу поштујемо твоје часно, славно и свето престављење, 

оче јерарше Евменије, зато се непрестано моли за све нас. 
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Сједален, глас 5. 

Подобан: Собезначалноје.. 

 Блистајући православним учењем, мрачне јереси си уклонио, и као 

творац чудеса си се Евменије показао, дичан по Божијем промислу си био, 

зато тебе са вером славимо, као јерарха и ангелима једнакога. 

 

Слава и сада, подобан тај исти.. 

 Крст си Спасе својевољно претрпео, и од пропасти си људе 

ослободио, зато ти ми верни певамо и теби се клањамо, јер си нас силом 

крста просветлио, и сви те милостиви Човекољубче благосиљамо, као 

Животодавца и Господа.  

 

Песма 4.  

Ирмос: Чух Господе гас твога домостроја и прославих те, једини 

човекољубче. 

 У давнини Мојсеј претвори горке изворе у пустињи у питке, 

пројављујући тиме обраћање крстом безбожника ка правој вери.  

 Располућена дубина Јордана би знак крсног дрвета и крштења и 

посечења лажи. 

 Народи са све четири стране свештено се сакупише око предходеће 

скиније сведочанства као праобраза, па стојаху около у виду крста, 

прослављени. 

 На небу чудно некада раширен, крст испусташе сунчане зраке а 

небеса причаше о слави Бога нашега. 

 

Ини. 

Ирмос: Услишах Господи, слух твојего смотренија..  

Чуо сам Господе за славни твој промисао и прославио сам 

Човекољубче, несхватљиву силу твоју. 

 

 Постао си дом Духа, јер си у божанском храму јерарше боравио, и 

православном науком се украсио. 

 Побожан јерарх оче и мудри предстојник Гортински си био, и 

зрацима чудеса си заблистао. 

 Када се велика змија на тебе свети устремила, ти си њено зијање 

спалио зрацима твојих молитава. 

Богородичан: Светитељи су одавно гласовима наговестили дубоки значај 

твога Порода, а ми смо сада видели њино остварење Пречиста. 
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     Песма 5.  

Ирмос: О, трипут блажено дрво на којем је разапет Христос,Цар и 

Господ; тобом паде варалица код рајског дрвета, јер се тобом превари, а 

Бог телом приковани дарује мир душама нашим. 

 Од тебе увек опеваног дрвета на коме је разапет Христос, Едем се 

застиде и крст га као оружје чуваше; но страшни херувим одступи од 

дрвета живота због Христа на теби прикованог и који дарује мир душама 

нашим. 

 Подземне силе противне крсту боје се нацртаног знака у ваздуху по 

којем ходе силе небеске и род земни приклањајући колена Христу који 

дарује мир душама нашим. 

 Народима у тами и заблуделима у ђаволској превари јавио се 

божански крст непропадљивим зрацима; божанска светлост заблиставши 

нас усиновљава на крсту прикованом Христу који дарује мир душама 

нашим. 

 

Ини. 

Ирмос: Свјета податељу и вјеков Творче Господи..  

Даваоче светлости и творче векова Господе, ка светлу наредаба 

твојих упути нас, јер сем тебе за другога бога не знамо. 

 

 Био си разуман преподобни, јер си умирио од страсти и душу и срце, 

зато прекидаш распре верних владара, и свих који ти се вољно покоравају. 

 Пажњу су верни цареви теби поклонили, и дугу свађу која је сукоб 

доносила су прекинули, а братско јединомислије су тобом богомудри 

Евменије заволели. 

 Као светило си блажени и у Рим дошао, и њега си твојим чудесима 

просветлио, а страсти си у дубину потопио, и све ка тихом и целебном 

пристаништу јасно призвао. 

Богородичан: Као мало детенце си нам Свенепорочна превечнога Сина 

родила, вољом и дејством двострукога: и као Човека и као Бога. 

 

     Песма 6.  

Ирмос: У утроби водене звери Јона је крстообразно раширио руке 

објављујући собом Спаситељево страдање,а када трећег дана изиђе из 

немани, свесветско васкрсење појави теом прикованог Христа Бога који 

својим тридневним васкрсењем свет просвети. 

 Доспевши у старост и обремењен болестима, диже се Јаков и 

укрстивши руке силу живоносног крста пројави чиме се сенка старог 
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Завета новим Заветом исписа; на крсту приковани Бог одагнао је 

душепогубно страдање због лажи. 

 Божествени старац Израиљ положивши укрштене руке на своје 

младе синове пројави крст као најјачу славу народа који је служио Закону; 

помисливши старац да се преварио ипак није променио живоносни знак, а 

народи Христови и Божији новим Заветом утврђени у надмоћи певаху 

крстом ограђени. 

 

Ини. 

Ирмос: В бездње греховњеј ваљајасја..  

У бездану греха ваљајући се, ја призивам неиспитиви бездан милости 

твоје: Боже, из пропасти изведи ме. 

 

 Као делатну и неисцрпну ризницу имао си у срцу твоме Евменије 

Христа, па си као блато заменио злато које ти је цар дао. 

 На узвишен трон си сео оче, и речи мира си одозго цркви говорио, а 

она се сада хвали твојим призивом. 

 Кроз буру многострадалног живота си препливао, али се ниси 

грехом оквасио, и у пристаниште си доспео, где се весели преподобних 

сабор. 

Богородичан: На тебе је Увекдјево као небеска роса сишао, и охладнелу 

земљу водама богопознања напојио, и многородном је показао. 

   

Кондак, глас 4. Подобан: 
На крст си се својом вољом узнео, и истоименом твоме новом 

народу даруј милости Христе Боже. Развесели силом твојом благоверни и 

христољубиви народ наш, и даруј му победу над непријатељима, јер 

имамо као оружије у свету непобедиву победу крста. 

 

Икос:  

Апостол који је био уздигнут до трећег неба у Рај и чуо речи 

неизрециве и божанске, које човечији језик не може изговорити, као што и 

пише Галатима, чега све ви сведоци, јер сте читали и упознали где им 

говори: ничим се не хвалим, само крстом Господњим, на којем је Он 

пострадао и страсти погубио. Зато и ми свакако држимо крст Господњи 

хвалу свих нас, јер то нам је дрво спасоносно, оружије мира и непобедива 

победа.  
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     Песма 7.  

Ирмос: Безумна наредба злочестивог мучитеља као и страшна претња и 

богомрско злохуљење поколебали су народ, али три младића не устраши 

ова јарост зверска нити огањ који прождире, већ они су супротстабљени 

расоносним духом и у огњу певаху: Опевани Боже наш и отаца, 

благословен јеси. 

 Окусивши од дрвета знања први човек се обуче у пропадљивост; 

откинуо се од живота и би осуђен на безчашће; целом потомству предаде 

пропадљивост тела и склоност болестима; но ми земни народи, нашавши 

изављење дрветом крста узвикнимо: опевани Боже наш и отаца, 

благословен јеси. 

 Оглушивши се и погазивши Божју заповест, дрво познања донесе 

смрт људима, јер га неблаговремено окусивше па уместо да им буде на 

утврђење у најчаснијем Рају, дрво живота им поста забрањено, а покајном 

разбојнику умирућем на крсту у мукама отвори Рај па јасно узвикну: 

Опевани Боже наш и отаца, благословен јеси.  

Провидећи будућност и моћно царство, праотац Израиљ је крај 

палице Јосифове ухватио, и као примање преславног крста наговестио; то 

је царевима победоносна похвала, и светлост свима који са вером кличу: 

опевани Боже наш и отаца, благословен јеси.  

 

Ини. 

Ирмос: Образу златому на поље Деирје служиму..  

Златноме идолу на пољу Деиру се клањаху, а твоја три дечака 

немарише за ту безбожничку наредбу и зато бачени усред огња 

орошени појаху: Благословен си Боже отаца наших. 

 

 Усрдном душом и умртвљених жеља, ти си хваљени преподобни у 

најдубљој старости странствовао, ради добра оних који су са вером 

примали Евменије тебе, као сејача свете и славне науке. 

 Рим се твојим добрима насладио, и тебе је вољени оче Евменије 

нерадо на дар Тиваиди послао. Тамо си био и жалост због суше си 

обуздао, наводњењем помоћу твојих славних молитава преподобни. 

 Ти си подојен уздржањем и млеко чистоте си посисао и у велику 

меру узраста си достигао, и на висину врлина си оче узишао, и светлије од 

сунца блисташ божанским знацима свима, који се по ноћи боре са 

страстима. 

Богородичан: Твоја утроба је била станиште духовне Светлости, 

светлошћу божанског знања безбожије потиремо, пречиста Богоневесто и 

млада Дјево, зато певамо и кличемо: благословен је плод твоје утробе. 
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     Песма 8.  

Ирмос: Благосиљајте децо истог броја са Тројицом; саздатеља Оца и Бога 

опевајте снисхођење Слова, који огањ у росу претвори и узносите даваоца 

живота, Духа Светога у векове. 

 Уздижући крсно дрво окропљено крвљу оваплоћеног Бога-Речи, 

певајте небеске силе, празнујте народи земног рода подизање и поклоните 

се Христовом крсту којим се пали свет дигнут у векове. 

 Земни роде пљешћите рукама славећи крст, на којем стојаше 

стројитељ благодати: Христос Бог; узносите свештено и лепо и копље, 

које прободе тело Бога-Речи, нека виде сви народи спасење од Бога 

нашега и нека га славе у векове. 

 Веселите се ви, Божијим судом унапред одабрани, хвалите се верни 

хришћански цареви победоносним оружијем примивши од Бога часни 

крст; њиме потомство има смелост у ратовима и разбија непријатеље у 

векове. 

 

Ини 

Ирмос: В пешч огњенују ко отроком Јеврејским..  

Бога, који је у пећ огњену јеврејским младићима сишао и пламен у 

росу претворио, појте њега сва дела као Господа, и величајте га у све 

векове. 

 

 Врага си победио и трку завршио те у дубокој старости ка оцима 

твојим прешао, и као зрела пшеница у страној си земљи скончао. 

 Не заборављајући оче твоја добра, деца Тиваиде ка отечеству и 

светој пастви, твоје мошти свечано носећи испратише, а по њиним 

повратку оне чудеса благодати изливају. 

 Онај Ракс је часно и многострадално Кирилово тело из раније чувао, 

а сада верно твоје скрива мудри, и окупља животом истомишљенике. Тако 

сте своју горњу отаџбину стекли заувек. 

Богородичан: Часни сабор светих пророка, тебе је пресказао као кивот и 

гору несечену, и као жезал и двери, кроз које је како је познато само 

Вишњи прошао, и опет те је закључану оставио Дјево. 

 

     Песма 9.        

Ирмос: Једући род са дрвета рајског уселила се смрт која данас би крстом 

побеђена, јер се разруши клетва праматере Еве изданком чисте 

Богоматере, коју све силе небеске величају. 
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 Горчину убиства од дрвета ниси оставио Госпде него си је крстом 

сасвим ништио; некада си у давнини усладио горчину вода Мерри 

дрветом које праобразоваше дејство крста, којег све силе небеске 

величају. 

 Због праоца народи стално беху погружени у мрак; Господе крстом 

си нас подигао јер лажју змије и неуздржањем прародитеља човечанство 

се суновратило; ипак све нас опет подиже светлост твога крста којег верни 

величају.  

 Показао си свету знак крста, Господе да би му се клањали; 

најславнијим на небу си га показао светлошћу неизмерном осветљен цару 

Константину као непобедиво свеоружје зато га све силе небеске величају. 

  

Ини. 

Ирмос: От Бога Бога Слова, неизреченоју мудростију..  

Бог Реч беше од Бога по неизрецивој мудрости и дође да обнови 

Адама, који је због јела у тешку пропаст пао; Богочовек се од свете 

Дјеве ради нас неизрециво оваплотио, зато њега верни једнодушно 

песмама величајмо. 

 

 Као Христов јерарх, ти си оче из силе у силу чудно прешао, тамо где 

свети служе у страху Тројици часној, са свима небеским силама 

свеблажени Евменије. 

 Твојим молитвама блажени, умилостиви Божанство, да заустави 

садашњу буру у отечеству, па савладај варварске навале и нападе, јер нас 

муче, а искушења злих која нас сналазе, одагнај у дубину пропасти, 

незаборављени Евменије. 

 Твој свети спомен призива пастире преподобне и народ побожни, јер 

он освештање свима носи, а нас који те славимо, богато обасјај сјајем 

благодати која је у теби, свехвални Евменије. 

Богородичан: Ти носиш Онога који све својом божанском силом носи, и 

храниш Свечиста од својих груди Онога који храни свако биће, 

надразумном твоме чуду се диве и ангели и људи, и певају ти увек и са 

љубављу те славе.  

 

Светилен: 

Блиставим сјајем крст Господњи у предстојећи дан његовог 

узношења, све са љубављу божанском призива: ходите њему сви са 

радошћу и љубављу, и са страхом га целујмо верно, и прославимо 

Јединога Творца и Владику. 
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Слава и сада, то исто 

 

На стиховње стихире, глас 2. 

Подобан: Доме Еуфратов.. 

Тајанственим песмама и сложно, опевајмо крст Господњи, јер се на 

њему разапео Спас наш, који је свима васкрсење. 

Стих: Узвисујте Господа Бога нашег и клањајте се подножију ногу 

његових јер је то свето.  

 Приђите и сакупите се мноштво монаштва, и побожно опевајмо 

живоносно дрво, на којем се Христос разапео.  

Стих: Бог и Цар наш је пре векова устројио спасење на сред земље.  

 Верни прославимо крст Господњи, на којем је изливена крв Владике, 

свима за избављење. 

 

Слава и сада, глас 4. 

Као звезда обасјан знак, означио си унапред крсте победу и одолење 

великом и побожном цару. Његова мати Јелена те је нашла и свету 

објавила и тебе данас уздигла. Зато окупљамо зборове верних: просветли 

нас твојим светлом крсте живоносни, освештај нас силом твојом свечасни 

крсте, и утврди нас уздизањем твојим, и буди уздигнут за борбу са 

непријатељима. 

 

На Литургији  

 

Блажена празника песме 5. и 6. на 6 
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Месеца септембра 19. дан 
Спомен светих мученика Трофима, Саватија и 

Доримедонта 
 

 

 

 
На Господи воззвах.. стихире празника, глас 4. 

Подобан: Дал јеси знаменије.. 

 Пресвети крст као непобедива победа, данас се из земље појављује, 

као сакривена ризница, и обогаћује цео свет блистањем своје свесветске 

доброте, јер се удостојио да се на њему разапне Христос Бог наш. 

 Када је у давнини божански пророк Мојсеј, угодник Божији и верни 

боговидац учинио знак крста, тада су војске иноплеменх бежале, а сада 

крст рукама свештеника побожно уздигнут и знаменован, одгони војске 

демона и саборе јудејаца и гордост безбожних изобличава.  

 Крст твој Спасе наш је непобедива сила нама хришћанима, њиме 

мноштво иноплемених безбожника побеђујемо, и безбедан мир се цркви 

твојих православних Христе дарује. Њега сада целивамо, а тебе 

Човекољубче молимо: удостоји нас удела светих твојих. 

 

Ине стихире светих, глас 8. 

Подобан: Мученици твоји.. 

  Храну непролазну си хтео наследити мучениче Трофиме, зато си се 

страдањем свога тела хранио, и радосно си из тулежности у 

непропадљивост прешао, сведочењем украшен, зато твојим молитвама 

блажени измоли свима велику милост.    

 Саватије славни је многе муке претрпео, па се сада најрадосније 

славе у дворима небеским удостојио, почасти је за своје подвиге примио и 

сабору ангела се убројио. Његовим молитвама подари Христе народу 

твоме велику милост. 

 Безбожни савет безбожни си Доримедонте одбацио, и у сабор 

божански си се утврдио, на искушење мукама си храбро приступио, и 

почасти победника си примио: да са Христом увек царујеш и да се за све 

нас молиш. 

 

Слава и сада, глас 4: 

Запљескајмо данас певајући празнику, и светлим лицем и јасним 

језиком кличимо: ради нас си Христе осуду примио, пљување и ране и у 
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крваву се одећу оденуо, и на крст си узишао. Када су то сунце и месец 

видели, своје су зраке сакрили, а земља се у страху тресла, и завеса 

храмовна се на двоје подерала. Ти и сада даруј крст твој часни нама као 

чувара и стражара и да прогони демоне, да би га сви целивали и клицали: 

спаси нас крсте силом твојом, осветли нас светлошћу твојом, укрепи нас 

часни крсте уздизањем твојим, јер си нам светлост подарио и спасење 

душа наших. 

 

На стиховње стихире, глас 1. 

Подобан: Небесних чинов.. 

 Крст се узноси и демони прогоне, а разбојник врата Едема отвара, 

смрт се умртвљује и празна се показује, а Христос се велича, зато се 

веселимо сви на земљи, јер је клетва разрушена.  

Стих: Узвисујте Господа Бога нашег и клањајте се подножију ногу 

његових јер је то свето.  

  Дођите сви богољубиви, да узнесени часни крст видимо, и да заједно 

величамо и славимо јединога Избавитеља и Бога кличући: Разапети на 

дрвету крста, не презри све који ти се моле.  

Стих: Бог и Цар наш је пре векова устројио спасење на сред земље.  

Мојсеј је дрветом горчину осладио и Израиља избавио, када је знак 

крста начинио, а ми сви верни, крст побожно и тајно у срцима нашим увек 

означимо, јер се његовом силом спасавамо. 

Слава и сада, глас 5. 

Испунио се Боже глас твојих пророка Исаије и Давида, јер су дошли 

сви народи Господе, да се пред тобом поклоне. Ево људи који се твоје 

благодати Благи испунише, у дворима твојим у Јерусалиму. Ти си за нас 

крст претрпео и твојим васкрсењем нас оживио, зато нас сачувај и спаси. 

 

Тропар, глас 8. 

 У Тројици хваљни Бог, тројицу мученика је прославио: Трофима, 

Саватија и Доримедонта.У Њега су веровали и ђавола победили, њиховим 

молитвама Христе Боже помилуј нас. 

 

На јутрењи 
 
После 1.стихословија сједален глас 7: 

 Црква ти поји Христе Боже и због кедра, певка и кипариса ти се 

поклања, ради Богородице подари победе владарима и помилуј нас. 

Слава и сада, то исто 
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После 2. стихословија сједален, глас 4: 

 Крст твој Господе тако блиста, да одгони војске таме, а верне 

просветљује који поје, крст је целом свету похвала. 

Слава и сада, то исто. 

 

Канон празника са ирмосем на 8, и светих на 4.  

 

Канон празника. Глас 8.  

 

     Песма 1. 

 

Ирмос: Крст учини Мојсеј замахнувши право жезлом Црвено Море 

Израиљу пешаку пресече; а попреко ударивши, над фараоновим 

двоколицама море састави; тиме означи непобедиво оружје, зато певамо 

Христу Богу нашем, јер се прославио. 

 У давнини Мојсеј собом  праобразоваше пречиста Христова 

страдања, стојећи на сред светиње раширеним рукама у знаку крста па 

задоби победу, а силу злочинца Амалика сатре; зато певајмо Христу Богу 

нашем, јер се прослави. 

 Начини Мојсеј на стубу исцелење за избављење од пропадљивости и 

отровног уједа, јер змију која пузи по земљи привеза на крстообразно дрво 

лечећи тиме повреду од Злога; зато певајмо Христу Богу нашем, јер се 

прослави. 

 Показа небо крст као знак победе благочестивом владару и 

богомудроме цару; крстом беше оборена свирепост злочинца, лаж 

изобличена а божанска вера по свим крајевима земље разширена; зато 

певајмо Христу Богу нашем, јер се прослави. 

  

Ини канон светих. Његов акростих је: Певаћу о трисјајној светлости 

мученика. Дело Јосифа. Глас 8. 

 

     Песма 1.  

Ирмос: Колеснице гонитеља фараонња погрузи..  

Коњаника фараоновог си потопио, а у давнини си Мојсејев жезал 

чудотворним учинио, и у виду крста море си разделио, а пешака 

Израиља бегунца си спасао док је песму Богу појао.  

 

 Знаменити мученици Христови, ви сте пресветлим муњама Духа 

обасјани, зато тамне облаке моје душе одагнајте, а разум мој обасјајте и 

уста ми отворите да вас песмом похвалим. 
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 Силом свога разума сте се мученици противили сујетноме, да дајете 

част туђем богу када су вас присиљавали, и као жртва савршена кроз разне 

муке сте себе Свецару принели.  

 Сила од Бога Сведржитеља је вама дарована, да савладате моћ 

змијину, часни великомученици и Тројице борци: Саватије чудни и 

Доримедонте и Трофиме божествени. 

Богородичан: Од изливања твоје светле благодати Богорадована  и једина 

двери Светлости, храбри мученици су светло обасјани, па су дубоку таму 

неиздрживих страдања прошли а теби су певали.  

 

     Песма 3.  

Ирмос: Аронов жезал као праобраз тајне прихваћен је; озеленевши, 

предсказује свештеника; пређашњој старозаветној неплодној цркви сада 

процвета дрво крста за њену силу и утврђење.  

 Ударивши Мојсеј угао камена источи воду непокорном и окорелог 

срца народу, пројављујући тиме тајну Богом зване цркве којој је крст и 

сила и утврђење. 

 Из ребра Пречистог, копљем прободеног истече крв и вода на 

обнову Завета и омивање греха; вернима је крст похвала а царевима моћ и 

учвршћење. 

 

Ини. 

Ирмос: Утверждеј в начале небеса разумом, и земљу на водах..  

У почетку си утврдио небеса разумом и земљу си на водама основао, 

на камену заповести твојих Христе утврди и мене, јер нема светијег 

од тебе једини Човекољубче.  

 

 Са најлепшим мислима и одлучном савести, ви сте на мученичко 

искушење дошли: јако сте стругани и ранама измрцварени, али сте са 

непобедивом вољом и непоколебани остали. 

 Изливањем ваше крви храбри војници, ви сте свету порфиру 

заруменили, и сада пред бесмртним Царем и Господем стојите и за нас 

непрестану молитву чините.  

 Свеславни војници и свети великомученици, у мукама се нисте 

Христа одрекли, мада сте мрцварени и телесно на разне начине и ужасно 

истјазавни и пред звери бацани. 

Богородичан: Поучени законом Владике из тебе оваплоћенога, млада 

Дјево Свенепорочна, храбри страдалници су безаконике победили, јер су 

тебе  као помоћницу имали, која спасава душе наше.  
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Кондак мученика, глас 8. 

Подобан: Јако начатки.. 

 Као основ мученика и уврђење побожности, црква слави и празнује 

твоје светлоносно страдање, знаменити и блажени страдалче, многомудри 

и славни Трофиме, са свима са тобом пострадалима, измоли као 

непобедив онима који те прослављају очишћење од грехова. 

 

Сједален,глас 1. 

Подобан: Гроб твој.. 

 Патње и муке сте храбро претрпели, и ка животу који је без патње 

сте заједно прешли, Доримедонте, Трофиме и Саватије славни, зато данас 

црква Христова слави ваш свети спомен, и побожно се радује. 

 

Слава и сада, крста, глас тај исти: 

 Као Бог имаш горе небо за престо, а земљу Христе Спасе као 

подножије носиш, крст си нам показао као подножије твојих ногу, и њему 

се сви као Давид поклањамо, јер нам је чувар и помоћник, а тебе верно 

прослављамо.  

 

Песма 4.  

Ирмос: Чух Господе гас твога домостроја и прославих те, једини 

човекољубче. 

 У давнини Мојсеј претвори горке изворе у пустињи у питке, 

пројављујући тиме обраћање крстом безбожника ка правој вери.  

 Располућена дубина Јордана би знак крсног дрвета и крштења и 

посечења лажи. 

 Народи са све четири стране свештено се сакупише око предходеће 

скиније сведочанства као праобраза, па стојаху около у виду крста, 

прослављени. 

 На небу чудно некада раширен, крст испусташе сунчане зраке а 

небеса причаше о слави Бога нашега. 

 

Ини. 

Ирмос: Ти моја крепост Господи, ти моја и сила..  

Ти си снага моја Господе, ти си моја сила, ти си Бог мој, ти си моја 

радост, ниси оставио недра Очева, а нашу си убогост посетио, зато ти 

са пророком Авакумом кличем: Слава сили твојој Човекољубче.  

 

 Кроз трпљење мука ви сте просветљени, и на дрвету сте славни 

мученици повешени,  и жељезним ноктима по ребрима стругани, и мада 
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сте без својих тела остали, ви сте се у божанско и непропадиво оденули, 

да би пред престолом Тројице заувек стајали. 

 За Христа си рањаван мучениче Трофиме, али си се засладио и у 

највећим својим патњама, гледајући божанску плату небеску и сладост 

непролазну, које си се сада удостојио, када си подвиг завршио, и жртва за 

Владику постао. 

 Саватије ти си храбро муке претрпео, и твоју душу радосно Богу у 

руке предао, у небеским насељима си мирно починуо, јер си проклетога 

који је оданде низвргнутог победио, и зато си победничке почасти 

примио. 

Богородичан: Тебе као чисту Цареву палату, тројни скуп мученика 

призива, за помоћницу Дјево Пречиста; они су демонске храмове разорили 

и ка горњем храму славе се преселили, да би тебе увек похвалама славили. 

 

     Песма 5.       

Ирмос: О, трипут блажено дрво на којем је разапет Христос,Цар и 

Господ; тобом паде варалица код рајског дрвета, јер се тобом превари, а 

Бог телом приковани дарује мир душама нашим. 

 Од тебе увек опеваног дрвета на коме је разапет Христос, Едем се 

застиде и крст га као оружје чуваше; но страшни херувим одступи од 

дрвета живота због Христа на теби прикованог и који дарује мир душама 

нашим. 

 Подземне силе противне крсту боје се нацртаног знака у ваздуху по 

којем ходе силе небеске а род земни приклањајући колена Христу који 

дарује мир душама нашим. 

 Народима у тами и заблуделима у ђаволској превари јавио се 

божански крст непропадљивим зрацима; божанска светлост заблиставши 

усиновљава на крсту прикованом Христу који дарује мир душама нашим. 

 

Ини. 

Ирмос: Вскују мја отринул јеси от лица твојего..  

Зашто си ме одбацио 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.  

 

 Удаљили сте се свехвални од сваке телесне љубави, али сте се 

мноштвом рана и патњи свемилосрдном Богу приближили, а он вас је 

милостиво заволео, јер сте и вашим страдањима своје страсти погубили.  
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 Живот твој свемудри мучениче Трофиме је текао путем мучења, и 

храбро си у жељезне опанке прикован, али си тиме поломио и главу и 

жаоку Велијара. 

 Певајући побожне песме Трофиме многострадални, мучитеља си 

посрамио, а потоцима твоје крви земљу си освештао, и радосно си до раја 

дошао, да би и нама спасење измолио. 

Богородичан: Свету Дјеву богомобрадовану и свенепорочну, одлучни 

војници су на помоћ призивали, и тако су тешкоће мука и патње од рана 

неклонуло и храбро издржали. 

 

     Песма 6.  

Ирмос: У утроби водене звери Јона је крстообразно раширио руке 

објављујући собом Спаситељево страдање,а када трећег дана изиђе из 

немани, свесветско васкрсење појави теом прикованог Христа Бога који 

својим тридневним васкрсењем свет просвети. 

 Доспевши у старост и обремењен болестима, диже се Јаков и 

укрстивши руке силу живоносног крста пројави чиме се сенка старог 

Завета новим Заветом исписа; на крсту приковани Бог одагнао је 

душепогубно страдање због лажи. 

 Божествени старац Израиљ положивши укрштене руке на своје 

младе синове пројави крст као најјачу славу народа који је служио Закону; 

помисливши старац да се преварио ипак није променио живоносни знак, а 

народи Христови и Божији новим Заветом утврђени у надмоћи певаху 

крстом ограђени. 

 

Ини. 

Ирмос: Очисти мја Спасе многа бо безаконија моја..  

Очисти ме Спаситељу од многога безакоња мога и из дубине зала 

извади ме молим те, ка теби вапијем: Услиши ме Боже спасења мога. 

 

 Вођени Духом као кормиларем, славни страдалници су пучину мука 

мирно препловили, и у пристаниште спасења и без валова су као свети 

достигли.  

 Гледао си како падају на земљу твоји удови Трофиме, и киселину су 

ти кроз твој нос сипали, али си зато примио мноштво угодних мириса 

Христове љубави. 

 Био си саветник, али си држао и Христове заповести, па си савете 

безбожних противника одлучно одбацио а себе си Доримедонте мучениче 

на муке предао и изранављен био. 
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Богородичан: Ојачани из тебе изливеним силама, страдалници твоји 

Христе су за веру пострадали, али су и твојој чистој Матери која те је 

неизрециво родила појали.  

 

Кондак, глас 4. Подобан:  

 На крст си се својом вољом узнео, и истоименом твоме новом 

народу даруј милости Христе Боже. Развесели силом твојом благоверни и 

христољубиви народ наш, и даруј му победу над непријатељима, јер 

имамо као оружије у свету непобедиву победу крста. 

 

Икос:  

Апостол који је био уздигнут до трећег неба у Рај и чуо речи 

неизрециве и божанске, које човечији језик не може изговорити, као што и 

пише Галатима, чега све ви сведоци, јер сте читали и упознали где им 

говори: ничим се не хвалим, само крстом Господњим, на којем је Он 

пострадао и страсти погубио. Зато и ми свакако држимо крст Господњи 

хвалу свих нас, јер то нам је дрво спасоносно, оружије мира и непобедива 

победа.  

 

Песма 7.  

Ирмос: Безумна наредба злочестивог мучитеља као и страшна претња и 

богомрско злохуљење поколебали су народ, али три младића не устраши 

ова јарост зверска нити огањ који прождире, већ они су супротстабљени 

расоносним духом и у огњу певаху: Опевани Боже наш и отаца, 

благословен јеси. 

 Окусивши од дрвета знања први човек се обуче у пропадљивост; 

откинуо се од живота и би осуђен на безчашће; целом потомству предаде 

пропадљивост тела и склоност болестима; но ми земни народи, нашавши 

изављење дрветом крста узвикнимо: опевани Боже наш и отаца, 

благословен јеси. 

 Оглушивши се и погазивши Божју заповест, дрво познања донесе 

смрт људима, јер га неблаговремено окусивше па уместо да им буде на 

утврђење у најчаснијем Рају, дрво живота им поста забрањено, а 

покајаном разбојнику умирућем на крсту у мукама отвори Рај па јасно 

узвикну: Опевани Боже наш и отаца, благословен јеси.  

Провидећи будућност и моћно царство, праотац Израиљ је крај 

палице Јосифове ухватио, и као примање преславног крста наговестио; то 

је царевима победоносна похвала, и светлост свима који са вером кличу: 

опевани Боже наш и отаца, благословен јеси. 
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Ини. 

Ирмос: Божија снисхожденија огањ в Вавилоње иногда..  

У давнини постиђен је у Вавилону огањ због Божијег снисхођења, 

стога дечаци у пећи играху радосним ногама и као да су башти 

ликујући певаху: Благословен јеси Боже отаца наших.  

 

 Мимо свакога закона си блажени од Бога охрабрен, и мада су те 

мучили ужареним шипкама и пекли на жеравици и до твојих ребара 

неправедно стругали, ти си то Доримедонте, све храбро претрпео. 

 Желео си да видиш неизрециву Божију славу, када су ти очи 

усијаним жељезом ослепели, па си благодарно Господу кликтао Трофиме: 

благословен је Бог отаца наших. 

 Запаљени љубављу часне Тројице, три сте узвишена подвига 

извршили, и сада се са мноштвом небеским радујете, а са њима и нас 

помињите, и да се ослободимо од сагрешења увек се молите. 

Богородичан: Као Владичица, чистија си од свега створенога, и примила 

си Бога-Реч, из тебе неизрециво рођенога, њега су храбри мученици 

заволели и тако мноштво мука претрпели. 

 

     Песма 8.  

Ирмос: Благосиљајте децо истог броја са Тројицом; саздатеља Оца и Бога 

опевајте снисхођење Слова, који огањ у росу претвори и узносите даваоца 

живота,Духа Светога у векове. 

 Уздижући крсно дрво окропљено крвљу оваплоћеног Бога-Речи, 

певајте небеске силе, празнујте народи земног рода подизање и поклоните 

се Христовом крсту којим се пали свет дигнут у векове. 

 Земни роде пљешћите рукама славећи крст, на којем стојаше 

стројитељ благодати: Христос Бог; узносите свештено и лепо и копље, 

које прободе тело Бога-Речи, нека виде сви народи спасење од Бога 

нашега и нека га славе у векове. 

 Веселите се ви, Божијим судом унапред одабрани, хвалите се верни 

хришћански цареви победоносним оружијем примивши од Бога часни 

крст; њиме потомство има смелост у ратовима и разбија непријатеље у 

векове. 

 

Ини. 

Ирмос: Седмерицеју пешч Халдејскиј..  

Седам пута халдејски мучитељ махнито разжари пећ против 

побожних (младића), а они видећи да су јачом силом спасени, Творцу 
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и Избавитељу појаху: Децо благословите, свештеници опевајте а људи 

га величајте у векове.  

 

 Тела су вам обнажена и сва мукама изранављена, али ви сте украсе 

нетрулежне добили, а противника сте у срамоту оденули, па сте вечно 

овенчани прешли у божанска одморишта и кличете: свештеници појте а 

народи величајте Бога у све векове. 

 Следбеници Христових страдања, ви сте за дрвеће били везани, и 

кидања тела сте храбро претрпели, а потоцима крви своје сте војске злих 

демона подавили, и још сте побожно певали: свештеници појте а народи 

величајте Бога у све векове. 

 Нека је данас похваљен Трофим, и нека се слави Саватије, и нека се 

велича Доримедонт, јер су куле непоколебиве и вернима бедем, и 

блистави светионици цркве, њу су зрацима великих подвига славно 

обасјали у све векове. 

Богородичан: Као мало детенце родила си Пречиста Дјево Христа Бога, 

са Оцем и Духом исте природе јављенога, њега су храбри мученици 

исповедили и свето пострадали. Са њима тебе Свесвета, са вером славе 

људи, племена и народи у све векове. 

 

     Песма 9.  

Ирмос: Ти си Богородица тајанствени Рај без обраде изникла си Христа; 

њиме се живоносно крсно дрво засади на земљи;њега узносећи и њему се 

клањајући тебе величамо.  

Нека се обрадује сво шумско дрвеће јер се освештала њина природа 

Оним који их у почетку света засади, Христом разапети на дрвету. Њега 

узносећи и њему се клањајући тебе Христе величамо. 

 Узнет беше крст, свима богомудрима освештана снага и глава; њиме 

се духовно потиру све силе грешника; њега узносећи и њему се клањајући 

тебе Христе величамо. 

 

Ини. 

Ирмос: Ужасесја о сем небо и земљи..  

Ужасну се небо и задивише се сви крајеви земље, када се Бог јавио 

људима у телу и утроба твоја постаде шира од небеса; зато тебе 

Богородицу и ангелски и људски чинови величају. 

 

 Саздатељ свега вас је укрепио, па сте јарст звери обуздали, и 

неповређени сте мученици од њих остали, у великим мукама сте остали 



DAN 19. 
 

312 

 

непоколебиви, зато сте се у стадо мученика убројали, и за нас се увек 

молите. 

 Као жртве тајанствене трпезе сте себе принели, и као јунаци сте 

мачем посечени, и сада сте се радосно у насеља првородних уселили, и 

гледате славу Божију, а као добитак за патње и страдања сте почасти 

примили. 

 Ходите верни сложно окупљени, похвалимо Доримедонта и Саватија 

и славнога Трофима, као моћне сведоке Истине, као грожђе са лозе 

духовне, преко њих нам се излива вино весеља Божије благодати. 

 Данас је заблистао празник у спомен храбрих страдалника, и заиста 

нас све обасјава јаче од сунчаних зрака, па одгони таму страсти и облаке 

лењости; ради њиних молитава, подари Христе свима нама твоју велику 

милост.  

Богородичан: Сачувао је тебе као Дјеву, када је из твојих бокова 

заблистао, као истинито незалазно сунце Дјево, па је страдалнике прејасно 

обасјао, који су се подвизавали трпељиво; са њима моли га Дјево да се 

смилује на све, који побожно величају тебе. 

 

Светилен: 

Крст је чувар васељене, крст је украс цркве, крст је царевима сила, 

крст је вернима утврђење, крст је ангелима слава а демонима рана. 

 

На стиховње стихире, глас 6. 

Подобан: Тридневен.. 

Клањамо се месту где су стајале ноге Христове, узносећи треблажни 

крст, на којем се излила крв Владике, који излива целом свету васкрсење. 

Стих: Узвисујте Господа Бога нашег и клањајте се подножију ногу 

његових јер је то свето.  

 Богом умудрени умртвимо страсти тела и духа, па похитајмо да се 

уздигнемо од приземног у небески одмор, уздизањем крста, и сараспети 

Владици Христу.  

Стих: Бог и Цар наш је пре векова устројио спасење на сред земље. 

 Животодавни извор из божанских ребара Спаситељевих, јасно је 

проврео, да напаја душе свима који се са вером клањају његовим 

божанским страдањима, и крсту и васкрсењу.  

 

Слава и сада, глас 5: 

Испунио се Боже глас твојих пророка Исаије и Давида, јер су дошли 

сви народи Господе, да се пред тобом поклоне. Ево људи који се твоје 
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благодати Благи испунише, у дворима твојим у Јерусалиму. Ти си за нас 

крст претрпео и твојим васкрсењем нас оживио, зато нас сачувај и спаси. 

 

На Литургији 

 

Блажена празника, песма 7. на 6 
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Месеца септембра 20. дан 
Спомен светог великомученика Евстатија и његове 

дружине 
 

 

 

 
На Господи воззвах.. стихире празника 3 и светих 3 

Стихире празника, глас 4.  

Подобан: Дал јеси знаменије.. 

Данас је заблистао сјајно као сунце крст твој часни Христе, утврђен 

на преславно Месту Лобање, и уздигнут Спаситељу на твојој пресветој 

гори, показујући јасно да си њиме дигнуо на небеса, нашу природу као 

Човекољубац. 

 Данас небеса јављају људима недостижну славу твоју, а светло 

заблистали знак крста, недоступном светлошћу изобличио је махниту 

нарав жестоког богоубице, зато твоју човекољубиву вољу славимо Исусе 

свесилни, Спаситељу душа наших.  

 Када је раније Мојсеј раширио своје руке, чинећи знак крста, 

победио је Амалика, а ми се сада дрвету крста клањамо, и замке вражије и 

сплетке побеђујемо, јер имамо Христа као саборца, који је на крсту телом 

уздигнут, змију умртвио а човека спасао. 

 

Ине стихире светима, глас и подобан тај исти: 

 Позив твој је са висине а не од људи Евстатије, јер ти се сам Христос 

Човекољубац јавио, и мрежом вере те је уловио, а крштењем твојим ти је 

грехе животних искушења очистио, и трпљење ти је као Владика пружио,  

и показао те као славнога победника. 

 Радуј се Евстатије, јер си од младости науку врлина примио, лишење 

твоје деце и супруге и робљење њино си храбро претрпео, али теби 

незаборавни, који си у борби храброст показао, милост ти је Господ 

учинио и чудом ти их вратио. 

 Као божанска кадионица, са најмириснијим жаром и као дивна и 

благоугодна жртва, и као живи и савршени принос, ти си принео Богу себе 

са целим домом као плодом, зато је сада тебе најдивнији Евстатије 

небеска обитељ примила, са твојима и са светим војскама. 

 

Слава,светима. Глас 2. Дело Јефрема Кареја: 
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 По животу, страдању и подвигу своме, Евстатије је као други Јов, и 

нама је пример врлина, он је стуб трпљења, а Јова је превазишао 

врлинама, и у вери је живео са супругом и децом, непоколебив је у 

искушењима и победоносац у страдањима. Њега приводимо у молитву 

Христу, да подари душама нашим просветлење и очишћење од сагрешења.   

 

И сада, празника, глас тај исти: 

Укрштање руку патријарха Јакова на благослов чада, снагу знака 

крста твога предсказује. Нама је он јаки чувар и свемоћно одгони 

демонске војске, и гордост Велијара се руши њиме. Њиме побеђујемо 

непријатељског Амалика свепогубну силу, зато га сада побожно и мудро 

верни узнесимо, за очишћење грехова, а твојој благости громогласно 

кличући приносимо: Господе благи који си се из Дјеве оваплотио, помилуј 

и смилуј се на твојих руку мудро саздање. 

 

На стиховње стихире, глас 2. 

Подобан: Доме Еуфратов.. 

 Твојом боготворном водом и крвљу Речи (Божија), црква се свечано 

украсила као невеста, и пева о слави крста. 

Стих: Узвисујте Господа Бога нашег и клањајте се подножију ногу 

његових јер је то свето.  

 Узнесимо копље са крстом, клинове и остало, којима је живоносно 

Христово тело приковано, и поклонимо им се. 

Стих: Бог и Цар наш је пре векова устројио спасење на сред земље. 

 Када је Мојсеј Амалика побеђивао, ка висини је руке у виду крста 

подигао, и тако је Христово пречисто страдање предсказао. 

Слава, глас 6. Дело Јефрема Кариа: 

 Како да те достојно похвалимо, јер си као дијамант душом? 

Човекову природу си превазишао, када си чеда, супружнице и имања 

лишен био. Оним блаженим и незаборавним речима Јова си завапио: 

Господ даде Господ узе, како је Господ хтео тако је и учинио. Али пошто 

си Бога заволео и њега усрдно желео, он ти је вољене особе назад подарио, 

да ти по промислу буду састрадалници. Трпећи многе муке ти си са њима 

блажени крај живота примио, зато са њима као твојим самолитвеницима 

моли Евстатије да се избавимо од безакоња наших.  

И сада, празника, глас тај исти: 

 Крсте Христов, надо хришћанима, водиче залуталих, пристаниште 

свима у бурама, и победо онима у ратовима, васељенско утврђење, лекару 

болеснима, и мртвима васкрсење, помилуј нас. 
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Тропар мученицима, 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. 

 

Слава и сада, празника, глас 1:  

Спаси Господе народ твој и благослови наслеђе твоје, даруј му 

победу над противницима, и твојим крстом сачувај своје житеље. 

 

На јутрењу 
 
После 1. стихословија сједален, глас 4. 

Подобан: Удивисја Јосиф.. 

Мојсеј је руке ка висини небеској у виду крста пружио, а то је 

божанско оружије верних, на којем је Христос грехе људи приковао. 

Њиме је враг тешко повређен и пострадао па је плакао и говорио: дрвено 

копље ме је посред срца мога проболо, јер Христос све од окова адових 

ослободио. 

Слава и сада, то исто: 

 

После 2 стихословија, сједален глас 8. 

Подобан: Воскресе из мертвих..  

У сред Едема је дрво процвало смрт, а посред целе земље крсно дрво 

је процвало живот, окусивши од првог дотле непропадљиви постали смо 

трулежни, а добивши друго непропадањем смо се насладили, јер ти  

крстом спасаваш као Бог род човечији. 

Слава и сада, то исто: 

 

Канон празника, са ирмосем на 6. Глас 8.  

 

Песма 1. 

 

Ирмос: Крст учини Мојсеј заманувши право жезлом Црвено Море 

Израиљу пешаку пресече; а попреко ударивши, над фараоновим 

двоколицама море састави; тиме означи непобедиво оружје, зато певамо 

Христу Богу нашем, јер се прослави. 

 У давнини Мојсеј собом  праобразоваше пречиста Христова 

страдања, стојећи на сред светиње раширеним рукама у знаку крста па 
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задоби победу, а силу злочинца Амалика сатре; зато певајмо Христу Богу 

нашем, јер се прослави. 

 Начини Мојсеј на стубу исцелење за избављење од пропадљивости и 

отровног уједа, јер змију која пузи по земљи привеза на крстообразно дрво 

лечећи тиме повреду од Злога; зато певајмо Христу Богу нашем, јер се 

прослави. 

 Показа небо крст као знак победе благочестивом владару и 

богомудроме цару; крстом беше оборена свирепост злочинца, лаж 

изобличена а божанска вера по свим крајевима земље разширена; зато 

певајмо Христу Богу нашем, јер се прослави. 

  

Ини канон светога Евстатија на 6. Његов акростих је: Похвала 

истоименитоме са чврстином. Дело Теофаново. Глас 4. 

 

     Песма 1.  

Ирмос: Морја чермнују пучину..  

Крсним знаком Мојсејевим рукама, прешао је у давнини пучину 

Црвеног Мора пешке и неовлажених ногу Израиљ, и Амаликову силу 

је на исти начин у пустињи победио.  

 

Речима твоје молитве мучениче Христов укроти побуне мојих 

страсти, па га учини да говори похвале у свети празник твојих подвига 

свеблажени. 

Твој призив није био од човека нарочити мучениче, него са неба, и 

као што је Христос раније Павла призвао тако је и тебе, па ти се јавио као 

јелен и спасао те од отрова. 

Мудрости са висине си мучениче испуњен био, и уместо трулежног 

богатства и сладости за небеску сладост си се побожно одлучио, и са 

целим домом се овенчао.  

Богородичан: Нашао је тебе чисту Свечиста, Створитељ све творевине и 

свију Бог, и одлучио да се из тебе оваплоти телом, да обнови човека по 

промислу свом. 

 

     Песма 3.  

Ирмос: Аронов жезал као праобраз тајне прихваћен је; озеленевши, 

предсказује свештеника; пређашњој старозаветној неплодној цркви сада 

процвета дрво крста за њену силу и утврђење.  

 Ударивши Мојсеј угао камена источи воду непокорном и окорелог 

срца народу, пројављујући тиме тајну Богом зване цркве којој је крст и 

сила и утврђење. 
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 Из ребра Пречистог, копљем прободеног истече крв и вода на 

обнову Завета и омивање греха; вернима је крст похвала а царевима моћ и 

учвршћење. 

 

Ини. 

Ирмос: Веселитсја о тебје церков твоја..  

Због тебе се црква твоја радује, Христе и кличе ти: ти си моја снага 

Господе и уточиште и поуздање.  

 

 Снажно си трпео буре искушења, славни мучениче Христов 

Евстатије, када си жене и деце био лишен. 

 Бог је спасао твоју децу када су их звери уграбиле, мучениче 

Христов Евстатије, и духовне звери су победили. 

 Кроз живот си прошао као преко реке искушења славни, и сачувао 

си непоколебану боголикост твоје душе. 

Богородичан: Чистије од најчистијег је часно насеље твога девства, зато 

ходите верни појмо њој радосним песмама.  

  

Кондак празника, глас 4. Подобан: 
На крст си се својом вољом узнео, и истоименом твоме новом 

народу даруј милости Христе Боже. Развесели силом твојом благоверни и 

христољубиви народ наш, и даруј му победу над непријатељима, јер 

имамо као оружије у свету непобедиву победу крста. 

 

Икос:  

Апостол који је био уздигнут до трећег неба у Рај и чуо речи 

неизрециве и божанске, које човечији језик не може изговорити, као што и 

пише Галатима, чега све ви сведоци, јер сте читали и упознали где им 

говори: ничим се не хвалим, само крстом Господњим, на којем је Он 

пострадао и страсти погубио. Зато и ми свакако држимо крст Господњи 

хвалу свих нас, јер то нам је дрво спасоносно, оружије мира и непобедива 

победа. 

 

Сједален Евстатију, глас 8. 

Подобан: Премудрости.. 

 На путу живота угледао си знак крста и на њему лик Исуса Христа, 

пао си ничице зачуђен виђењем и са целим домом својим си отишао на 

божанско крштење, и осиромашио си и био као други Јов, јер си лишен и 

супруге и синова али си кликтао: Господ даде, Господ је и узео. 
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Војсковођо Евстатије моли Христа Бога, да подари опроштај грехова 

свима који са љубављу славе спомен твој. (два пута) 

 

Слава и сада, празника, глас и подобан тај исти: 

 Спаситељев крст сакривени у земљу нашла је побожна царица, и 

радошћу се испунио цео свет, па је наредила духом да га у храму Божијем 

подигну, и да га као скиптар у царски двор унесу. Затим Јелена сину 

говори: пружи руке твоје мудри господаре, и прими у њих моћ твоју и 

пебеде, па научи народе да се у благодати крсту клањају и страдањима 

Христовим.  

 

Песма 4.  

Ирмос: Чух Господе гас твога домостроја и прославих те, једини 

човекољубче. 

 У давнини Мојсеј претвори горке изворе у пустињи у питке, 

пројављујући тиме обраћање крстом безбожника ка правој вери.  

 Располућена дубина Јордана би знак крсног дрвета и крштења и 

посечења лажи. 

 Народи са све четири стране свештено се сакупише око предходеће 

скиније сведочанства као праобраза, па стојаху около у виду крста, 

прослављени. 

Ини. 

Ирмос: Вознесена тја видјевши церков..  

Када те је видела црква на крсту подигнутог, и где сунце стаде у току 

своме, тада ти је достојно кликтала: слава сили твојој Господе.  

 

 Божијом руком сачувана од вражијег мучења остала је твоја супруга 

па је и целомудреност сачувала и узвикнула: слава сили твојој Господе. 

 Нападан разним искушењима, мучениче Христов Евстатије, ка 

бојишту сведочења си хитао и твоме Владици кликтао: слава сили твојој 

Господе. 

 Управљан законима Владике, показао си се мученичком крвљу 

украшен, незаборављени славни Евстатије, са женом и твојим чедима. 

Богородичан: Неискусобрачно си родила, о, Дјево, и по порођају опет 

дјевом остала, зато неућутним гласовима и са вером несумњивом ти 

кличемо Владичице: радуј се! 
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Песма 5.  

Ирмос: О, трипут блажено дрво на којем је разапет Христос,Цар и 

Господ; тобом паде варалица код рајског дрвета, јер се тобом превари, а 

Бог телом приковани дарује мир душама нашим. 

 Од тебе увек опеваног дрвета на коме је разапет Христос, Едем се 

застиде и крст га као оружје чуваше; но страшни херувим одступи од 

дрвета живота због Христа на теби прикованог и који дарује мир душама 

нашим. 

 Подземне силе противне крсту боје се нацртаног знака у ваздуху по 

којем ходе силе небеске и род земни приклањајући колена Христу који 

дарује мир душама нашим. 

 Народима у тами и заблуделима у ђаволској превари јавио се 

божански крст непропадљивим зрацима; божанска светлост заблиставши 

усиновљава на крсту прикованом Христу који дарује мир душама нашим. 

 

Ини 

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.  

 

 Постао си као Јов, Евстатије, непорочан и побожан, јер си 

дуготрпљењем кроз живот препловио. 

 Ко може опевати твоје патње блажени Евстатије које си поднео? Јер 

си мучениче и супруге и деце лишен био. 

Богородичан: О, Мати Божија! Исцели јаде душе моје јер си родила 

свеблаженога Бога-Реч, који све благосиља. 

 

     Песма 6.  

Ирмос: У утроби водене звери Јона је крстообразно раширио руке 

објављујући собом Спаситељево страдање,а када трећег дана изиђе из 

немани, свесветско васкрсење појави теом прикованог Христа Бога који 

својим тридневним васкрсењем свет просвети. 

 Доспевши у старост и обремењен болестима, диже се Јаков и 

укрстивши руке силу живоносног крста пројави чиме се сенка старог 

Завета новим Заветом исписа; на крсту приковани Бог одагнао је 

душепогубно страдање због лажи. 

 Божествени старац Израиљ положивши укрштене руке на своје 

младе синове пројави крст као најјачу славу народа који је служио Закону; 

помисливши старац да се преварио ипак није променио живоносни знак, а 
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народи Христови и Божији новим Заветом утврђени у надмоћи певаху 

крстом ограђени. 

 

Ини. 

Ирмос: Пожру ти со гласом...  

Са гласом похвале приноси ти жртву црква Господе, и пева ти, од 

демонске крви очишћена, крвљу изливеном  из ребара твојих, по 

твојој  милости. 

 

 Желео си славни Христа који ти се јавио, и љубављу си се са њим 

сјединио, јер си се показао украшен огртачем руменим од твоје крви 

мучениче. 

 Журно си следио за божанским Христовим стопама, и постао си 

заједничар његових страдања али и царства, потпуно и заједно са својим 

домом, мучениче овенчани. 

Богородичан: Речима Гаврила Дјево свенепорочна, ти сада кличемо: 

радуј се једина Мати благословена, радуј се двери која имаш Сунца 

правде.  

 

Кондак, глас 2. 

Подобан: Вишњих ишчја.. 

 Страдања Христова си јасно следио, и његову чашу страдања си 

усрдно испио, и његов друг и наследник славе си постао, свети Евстатије, 

од самога Бога свих си примио са висине божанско опроштење грехова. 

 

Икос: 

 Подари ми Боже мој песму да сада опевам и испричам подвиге 

страдалника твога Господе, и да достојно похвалим у страдањима 

храброга Евстатија, свагдашњег победника у борбама против непријатеља, 

великога у побожности који лица мученичка обасјава. Са њима и са 

ангелима о теби свемудри непрестано певају ангели а и ми, јер примамо са 

висине божанско праштање.  

 

Песма 7.  

Ирмос: Безумна наредба злочестивог мучитеља као и страшна претња и 

богомрско злохуљење поколебали су народ, али три младића не устраши 

ова јарост зверска нити огањ који прождире, већ они су супротстабљени 

расоносним духом и у огњу певаху: Опевани Боже наш и отаца, 

благословен јеси. 
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 Окусивши од дрвета знања први човек се обуче у пропадљивост; 

откинуо се од живота и би осуђен на безчашће; целом потомству предаде 

пропадљивост тела и склоност болестима; но ми земни народи, нашавши 

изављење дрветом крста узвикнимо: опевани Боже наш и 

отаца,благословен јеси. 

 Оглушивши се и погазивши Божју заповест, дрво познања донесе 

смрт људима, јер га неблаговремено окусивше па уместо да им буде на 

утврђење у најчаснијем Рају, дрво живота им поста забрањено, а покајном 

разбојнику умирућем на крсту у мукама отвори Рај па јасно узвикну: 

Опевани Боже наш и отаца, благословен јеси.  

Провидећи будућност и моћно царство, праотац Израиљ је крај 

палице Јосифове ухватио, и као примање преславног крста наговестио; то 

је царевима победоносна похвала, и светлост свима који са вером кличу: 

опевани Боже наш и отаца, благословен јеси. 

 

 

Ини. 

Ирмос: В пешчи Авраамстии 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. 

 

 Када сте у бакарној пећи налик ужареном волу закључани мученици 

Христови, благодарно сте кликтали: благословен си у храму твоје славе 

Господе. 

 Законом љубави и природе сједињени, једнако трпљење сте 

мученици славни страдајући показали, појући: благословен си у храму 

твоје славе Господе. 

Богородичан: Ти си узвишенија од небеских божанских сила, и заиста си 

само ти таква кроз све векове, јер си Творца свију неизрециво родила, 

Богородитељко и Владичице свечиста. 

 

     Песма 8.  

Ирмос: Благосиљајте децо истог броја са Тројицом; саздатеља Оца и Бога 

опевајте снисхођење Слова, који огањ у росу претвори и узносите даваоца 

живота,Духа Светога у векове. 

 Уздижући крсно дрво окропљено крвљу оваплоћеног Бога-Речи, 

певајте небеске силе, празнујте народи земног рода подизање и поклоните 

се Христовом крсту којим се пали свет дигнут у векове. 
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 Земни роде пљешћите рукама славећи крст, на којем стојаше 

стројитељ благодати:Христос Бог; узносите свештено и лепо и копље, које 

прободе тело Бога-Речи, нека виде сви народи спасење од Бога нашега и 

нека га славе у векове. 

 Веселите се ви, Божијим судом унапред одабрани, хвалите се верни 

хришћански цареви победоносним оружијем примивши од Бога часни 

крст; њиме потомство има смелост у ратовима и разбија непријатеље у 

векове. 

 

Ини. 

Ирмос: Руцје распростер Даниил..  

Данило је руке своје раширио и у рову чељусти лавова затворио, силу 

огња је угасио, а врлином се опасао и са побожном и умилном децом 

певао: благословите сва дела господња Господа.  

 

 Сви побожно похвалимо скуп нелажних сведока, окупљен светло 

законима сродства и учењем вере, као љубитеље праве вере па са вером 

запевајмо: благословите сва дела господња Господа. 

 Чудом сте се сјединили јер сте предходно вишњим Промислом били 

раздељени; вашом крвљу сте свадбену порфиру заруменили и ка небеској 

палати усрдно хитате кличући: благословите сва дела господња Господа. 

 Плод твоје утробе и супругу си побожно Богу принео, и са њима 

блажени Евстатије заједно за Христа си страдао, појући: благословите сва 

дела господња Господа. 

Богородичан: Ти си била Дјево као жезал из корена Јесејевог, јер си као 

цвет процвала свесилнога Господа, Он нас је замирисао и свој миомир 

подарио свима који кличу: благословите сва дела господња Господа. 

 

     Песма 9.  

Ирмос: Једући род са дрвета рајског уселила се смрт која данас би крстом 

побеђена, јер се разруши клетва праматере Еве изданком чисте 

Богоматере, коју све силе небеске величају. 

 Горчину убиства од дрвета ниси оставио Госпде него си је крстом 

сасвим ништио; некада си у давнини усладио горчину вода Мерри 

дрветом које праобразоваше дејство крста, којег све силе небеске 

величају. 

 Због праоца народи стално беху погружени у мрак; Господе крстом 

си нас подигао јер лажју змије и неуздржањем прародитеља човечанство 

се суновратило; ипак све нас опет подиже светлост твога крста којег верни 

величају.  



DAN 20. 
 

324 

 

 Показао си свету знак крста, Господе да би му се клањали; 

најславнијим на небу си га показао светлошћу неизмерном осветљен цару 

Константину као непобедиво свеоружје зато га све силе небеске величају. 

  

Ини. 

Ирмос: Камен нерукосечниј от несекомија гори..  

Христос, као угаони камен несечен руком, од тебе се Дјево, као од 

несечене горе одсекао, да сакупи раздвојене природе, зато се веселимо 

и тебе Богородице величамо. 

 

 Коначно си у светлост Тројице са весељем дошао, и са војскама 

ангела се радујеш, мучениче Евстатије, зато са њима непрестано моли да 

се спасу сви који те у песмама славе. 

 Због твојих подвига на земљи и разних патњи, примио си сада право 

весеље на небу са праведнима, зато удостоји славни, да се њега насладе 

сви који певају теби. 

 Целог себе усрдно теби приносим, мучениче Евстатије, да се тобом 

обогатим као заступником код Владике, заузми се колико можеш да се 

избавим од сваке неприлике и буди ми посредник за спасење Божије. 

Богородичан: Сви усрдно молимо тебе која си неискусомужно родила 

Животодавца и Спаса, и тебе као Богородицу исповедамо, да се избавимо 

од сваке беде твојим молитвама Мати и Дјево.  

  

Светилен светога. 
Подобан: Духом во свјатилишчи.. 

 Бесмртну славу и живот без краја си добио, јер си блажени Евстатије 

сладости света оставио, са богомудром децом и са женом свеблаженом, 

зато са љубављу освештаном и божественом празнујемо спомен твој.  

(два пута)  

Слава и сада, празника: 

 Када се у тебе надамо Богородице, двоструке непријатеље потпуно 

побеђујемо, јер имамо и крст Сина твојега као наше оружије и победу, као 

штит, мач, копље и стреле против Велијара. 

 

На хвалитне стихире на 4 глас 4. самогласно. Дело Андреја 

 Ко да не слави твоју благу нарав Евстатије? Јер храбро си поднео 

нападе од демона оснивача зла, а када си лишен супруге и деце ниси 

очајавао, него си као Јов благодарно појао: наг изиђох из утробе моје 

матере, наг ћу се и вратити јединоме Створитељу у Спасу душа наших. 

(два пута) 
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Глас 6: 

 Ти си мучениче станиште непропадивога Порода Маријинога, и 

живиш непрестано у светлости духовној, и чиниш Тројицу несаздану 

милостивом према нама. 

Глас 8:  

У неприступни облак си ушао, и Сунце правде који се са висине 

разумно појавио те је усвојио, јер си се начином свога живота  божанства  

коснуо, и постао си његова жива слика свеблажени Евстатије. Дејством 

Духа и воде си просвећен, и својом мученичком крвљу умивен. Удостојен 

си да будеш уврштен у небеске саборе ангела, и да се са њима радујеш. 

Међу њих и нас уброј код Христа Спаситеља и Бога нашега. 

 

Слава, глас тај исти, дело Германово: 

 Одбацио си да будеш војсковођа земнога царства, када ти се на 

животном путу јавио лично наш Спаситељ. Зато си сада заједно са горњим 

силама и са женом и чедима свеблажени Евстатије, па те молимо: моли се 

Господу за душе наше. 

 

И сада, празника, глас тај исти: 

Твој праобраз крсте је Мојсеј лично назначио, када је Амалика 

поразио и победио, а Давид песник кличе и наређује: да се подножију 

твога часног крста клањамо Христе Боже. Данас се њему ми грешни 

клањамо а теби који си хтео да на њему будеш прикован, недостојним 

устима кличемо и молимо: Господе, удостоји нас бити са покајаним 

разбојником у царству твоме. 

 

На стиховње стихире, глас 2.  

Подобан: Доме Еуфратов.. 

Данас се Христов крст узноси као живоносно дрво јер је на њему он 

телом разапет и све људе призива. 

Стих: Узвисујте Господа Бога нашег и клањајте се подножију ногу 

његових јер је то свето.  

 Радуј се божански чуваре верних, и необориви бедеме: крсте   

Господњи, јер се тобом узносимо од земље.  

Стих: Бог и Цар наш је пре векова устројио спасење на сред земље.  

 Ходите весело сви и целивајмо живоносно дрво, јер је на њему 

разапет Христос, наше избављење. 
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Слава, глас 8. 

 Као и Павле позив ниси од људи примио, мучениче Евстатије, али си 

у Богу узрастао, уздањем у крст си мучитељево безбожије и ужасне муке 

храбро посрамио, и до крви си се греху успротивио, на невидиве 

непријатеље си нападао, и молиш се непрестано Цару и Богу, да мир 

подари целом свету, а душама нашим велику милост. 

 

И сада, празника, глас тај исти:  

Глас твога пророка Мојсеја Боже се испунио, јер вели: видите Живот 

ваш како виси пред вашим очима. Данас се крст узноси, а свет се од лажи 

ослобађа, данас се Христово васкрсење обнавља, а сви крајеви света се 

радују, и уз кимвале као Давид ти песму приносе и говоре: ти си Боже 

учинио спасење посред земље: и крст и васкрсење, и тиме смо спасени 

Благи Човекољубче, зато свесилни Господе слава теби. 

 

На Литургији:  

 

Блажена празника песма 8. на 4 и светога песма 6. на 4 
Прокимен, глас 4: Светима који су на земљи његовој, чудесно је учинио 

Господ сву вољу своју у њима. (Пс.15,3) 

Стих: Свагда провиђах Господа предамном, јер је са десне стране мени да 

не посрнем. (Пс.15,8) 

Апостол Ефесцима, зачало 233. 

Алилуја, глас 4. Завапише праведници и Господ их услиша од свих 

невоља њихових избавиће их. (Пс.33,18) 

Стих: Многе су невоље праведних, и од свих њих избавиће их Господ. 

(Пс.33,20) 

Еванђеље по Луки, зачало 106. 

Причастен: Радујте се праведни у Господу, праведнима приличи похвала. 

(Пс.32,1)  
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Месеца септембра  21. дан 

 
Спомен светог апостола Кодрата из Магнесије 

Његова служба се поји овог месеца 22. дана заједно 

са свештеномучеником Фоком 
 

Овога дана је Оданије празника Часнога Крста. 

 

На Вечерњи: 
Уобичајена катизма. На Господи воззвах.. стихире празника на 6 које 

се певају на сам празник. Слава и сада..празника. Ако је субота: 

Слава..празника, И сада.. догматик владајућег гласа. На стиховње 

стихире празника, Слава и сада.. празника. После Трисветог: тропар 

празника. Јектенија и отпуст. 

 

На повечерју: 
После трисветог кондак празника. 

 

Полуноћницу певамо пообичају са дневним тропарима. 

 

На Јутрењу: 
На Бог Господ.. тропар празника три пута. После катизми сједални 

празника. Канон празника на 12. Ирмоси по два пута, на послетку 

исти ирмос оба хора заједно. После 3. песме сједален два пута. После 6. 

песме кондак и икос празника. На 9. песми  Чесњејшују.. не певамо 

него певамо припеве празника: из првог канона са Ирмосем на 8 а из 

другог канона са Ирмосем на 6.. Ирмоси оба канона девете песме по 

два пута. Затим сакупљена оба хора на средини певамо са припевом 

Ирмос: Ти си Богородица тајанствени Рај.. После тога са припевом и 

Ирмос: Једући род са дрвета рајског..и поклањање. Светилен празника 

два пута. Славословље велико. После Трисветог тропар празника. 

Затим јектенија и отпуст. На часовима тропар и кондак празника. 

 

На Литургији: 
Блажена од канона песма 9. на 8;  

После Входа тропар празника. Слава и сада, кондак празника. 

Прокимен, алилуја и причастен празника. 
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Апостол и Еванђеље дана.  

После отпуста литургије излази јереј са кадионицом и ђакон са 

свећом и кади часни крст, затим узима јереј часни крст са тањирем на 

глави и уноси га у свети олтар кроз царске двери а пред њиме иде 

ђакон са свећом и кади часни крст. 

Затим полаже јереј часни крст на свети престо и кади га крстообразно 

и тако се врши одање празника Часнога Крста. 

 

Треба знати:  

Ако се догоди оданије Воздвижења Часнога Крста у недељу: 

У суботу на Малој вечерњи 

Стихире васкрсне. На стиховњим стихира васкрсна и празника 

стиховња са својим припевима са великог вечерња. Слава и сада, 

празника. Тропар васкрсан, Слава и сада, празника. 

 

На Великој вечерњи:  
После уобичајене катизме, на Господи воззвах.. стихире васкрсне 3 
и анатолијева 1 и празника 6 које се певају на сами дан празника. 

Слава, празника, И сада.. богородичан од првих, владајућег гласа. 

На Литији стихире и Слава и сада.. празника. На стиховњим стихире 

васкрсне, Слава и сада..празника. На благосиљању хлеба тропар 

Богородице Дјево.. два пута и празника један пут. И Чтеније у 

Посланицама апостолским. 

 

На Јутрењи: 
На Бог Господ.. тропар васкрсан два пута. Слава и сада..празника. 

После катизми сједални празника са њиховим богородичнима. И 

Чтеније Толковног Еванђеља у недељу после Воздвиженија. 

Непорочни. Ипакој гласа и Чтеније недеље која је на реду. Степена и 

прокимен гласа. Све што дише.. Еванђеље васкрсно. Васкрсење 

Христово.. Псалам 50, стихира васкрсна и остало по обичају. КАНОН: 

васкрсан са ирмосем на 4 и Богородици на 2 и празника на 8. После 3. 

песме, кондак и икос празника и сједален два пута и Чтеније 

празника. После 6. песме кондак васкрсан и икос и Пролог. На 9. 

песми певамо Чесњејшују.. Светилен васкрсан, Слава и сада празника. 

На хвалитним стихире васкрсне 4 и празника на 4. са „Славником“ и 

припевима празника. Слава: Еванђелска стихира; И сада.. 

Преблагословена.. Славословље велико. После Трисветог тропар 

васкрсан и јектенија и Оглашење Студитово. Уобичајени излазак у 

припрату и Час први и коначни отпуст.  
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На часовима тропар васкрсан, Слава: празника, И сада: богородичан 

часова. После Оче наш.. кондак празника и васкрсан говоримо 

наизменично. 

 

На Литургији 
Блажена гласа на 6 и празника песма 9. на 4; После Входа, тропар 

васкрсан и празника. Слава: кондак васкрсан И сада.. празника.  

Прокимен дана и празника. 

Апостол и Еванђеље недеље после Воздвижења идана.  

Алилуја и причастен празникиа и дана. 

 

ВИДИ  
Служба светога апостола поји се у 22. дан 

Нека се зна:  

После оданија празника Воздвижења Часнога Крста, од 21. септембра 

месеца, почињемо на јутрењима стихословити по 3 катизме и узимамо 

4 Чтенија, поред Пролога. На вечерњу стихословимо 18. катизму: Ка 

Господу.. Ако ли се догоди велики светитељ који има Полијелеј, 

стихословимо на јутрењу 2 катизме а на вечерњу трећу која је по 

реду. 

 Ово нека буде знано да од недеље почиње Псалтир од понедељка 

три катизме сваки дан до 20 децембра месеца. У недељама на јутрењу 

стихословимо по 2 катизме и додајемо Полијелеј сваке недеље до 20. 

децембра. 

Од 20. децембра не пева се Полијелеј до 14. јануара, док се не заврши 

оданије празника Богојављења, осим када је велики светитељ који 

има Полијелеј. 

Од 14. јануара појимо Полијелеј сваке недеље све до Сиропусне 

недеље.  

 

ВИДИ: 
Катавасија од данас је: Отворићу уста моја.. (Отверзу уста моја..) до 21. 

новембра.  
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Месеца септембра 22. дан 
 

Спомен светог свештеномученика Фоке, епископа града Синопа; 

Спомен светог пророка Јоне; 

Спомен преподобног Јоне презвитера, оца Теофановог, творца 

канона, и Теодора Начертаног; 

(њихова служба  је на повечерју) 

 

 

Овога дана појимо службу и светоме апостолу Кодрату. 

 

 

Увече на Господи воззвах.. стихире апостола 3 глас 4. 

Подобан: Званниј свише.. 

 Био си свештеноначалник и божански проповедник, и богоизабрани 

сведок страдања Христових, и санаследник неизрециве славе која ће се 

јавити, Кодрате славни; свемудро си светитељу проповедао свето 

Еванђеље, и све си из таме незнања водио ка светлости, зато твој празник 

радосно славимо, и твој свештени и свети спомен оче богоносни и 

блажени празнујемо. 

 Божанској науци си се изузетно научио, и као сунце си земљу 

прошао, и муњама проповеди си је свештенослужитељу просветио, а све 

душе у мраку си просветлио, и тако си господара таме одагнао, и са њиме 

његове мрачне демоне који не трпе светлост која у теби живи, нити 

божанску благодат и дејства свестваралачког Духа оче блажени, 

свештеноначалниче Кодрате, молитвениче за све који те хвале. 

 Исповедањем Бога си укрепљен, и ранама си храбро украшен, из 

Атине си са твојом паством од безаконих људи прогоњен, свеблажени оче, 

и дотле усахла срца помрачена сујетом, ти си их као извор спасоносни 

земљу напојио, и плодоносном их показао, као прави апостол и ученик 

Христов, свештеноначалниче Кодрате, молитвениче за све који те хвале. 

 

Ине стихире свештеномученика, глас 1.  

Подобан: Небесних чинов.. 

 Твојим светим речима си сујету идола победио, а вером си 

неутврђена срца утврдио, и у вечни живот си их јерарше упутио, због вере 

си и пострадао, мучениче Господњи Фоко. 
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 Свештену одежду си у крви оквасио од твога светог тела свештени 

оче, и двострук си венац заиста од Христа примио свеблажени, и са 

анелима се радујеш на небесима, и молиш се да се и ми спасемо. 

 Зрацима чудеса сву земљу просветљујеш, и онима на мору увек оче 

помажеш, сваку патњу од душе одгониш као и телесне слабости, јер си 

благодат од Господа примио, мучениче Фоко богоблажени. 

 

Слава, глас 4. Кипријаново дело: 

 Од младости си био Господњи миљеник, Фоко свеблажени, и 

свештеномучениче мудри, оружије крста си на рамена узео, и право си 

путем спасења ишао, тако си житељ са ангелима постао и прогонитељ 

демона, и молитвеник си за цео свет оче пресветли. 

 

И сада, богородичан 

Ако је среда или петак, крстобогородичан, глас исти. 

Подобан: Званниј свише.. 

Не плачи замном Мати, гледајући на дрвету крста пропетога Сина 

твога и Бога, који је свемоћно поставио земљу на водама, и сву је 

творевину саздао, јер ћу васкрснути и прославићу се, и мојом силом ћу 

срушити адово царство, и уништити силу његову, а свезане ћу избавити од 

зала његових као Милосрдан,  и привешћу их Оцу моме као Човекољубац. 

 

На стиховње Октоиха. 

Тропар апостола, глас 3:  

Апостоле свети Кодрате, моли милостивога Бога, да опроштај 

грехова дарује душама нашим. 

 

Слава, свештеномученика, 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 Фоко, моли Христа Бога да спасе душе 

наше. 

 

Повечерје 

Служба пророка Јоне и преподобног Јоне поји се на повечерју 

Канон, његов акростих је: Опеваћу Христе славу твога пророка. Глас 2. 
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     Песма 1. 

Ирмос: Во глубине 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. 

 

 Сачувао си достојанство душе, блажени Јоно, и постао си углед 

побожности, удостојио се да будеш целом свету пра-слика Христовог 

васкрсења, зато сви певамо: славно се прославио. 

 Богу свих си се са љубављу повинуо, незаборавни, и његовим сјајем 

си зато обасјан, а он те је учинио си громогласним пророком народима, 

учећи исцелитељном и спасоносном покајању. 

Преподобног Јоне 

 Постао си оче слуга Божији, и сачувао си као свештеник 

Спаситељеве заповести, смутњу светску си оставио и твој си крст узео и 

живоносним стопама си свеблажени следовао. 

 Постао си заступник спасења јер си имао богонадахнути разум и јер 

си сво Писмо побожно испунио, и богојављеним заповестима се научио, 

Јоно оче преподобни, и зато си почаст свештенства примио. 

Богородичан: Из тебе је заблистало Сунце Мати и Увекдјево, које је из 

Оца пре векова било невидиво, и показао се преславно видив у елу, и људе 

је зарцима побожности просветио. 

 

     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.  

 

 Унапред знајући силом Божијом, да ће благодат прећи на народе, у 

пучину очајања је пао кличући теби Владико: ти си Бог наш, и нема 

праведног осим тебе Господе. 

 Казао си бродарима праву веру, и самога себе објавио слугом 

Узвишенога, па си бачен био у пучину, кличући славни пророче: ти си Бог 

наш, и нема праведног осим тебе Господе. 

Преподобном 

  Примаш сада од нас исплетене речи похвале, и радујеш се 

богоносни, јер за своје подвиге сада благујеш и кличеш преподобни: ти си 

Бог наш, и нема праведног осим тебе Господе. 
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 Када си речи Владике чуо, овај свет си оставио и све што је у њему, 

и привео си и плод свој Господу кличући преподобни: ти си Бог наш, и 

нема праведног осим тебе Господе. 

Богородичан: Од како свет постоји само си се ти удостојила такве 

величине и мимо природе, јер си Бога несместивог на целом свету у своме 

телу носила и оваплотила га, зато тебе Богоридице сви славимо. 

 

     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. 

 

 Ниси могао гледати свој народ како је отпао, Јоно богоречити, зато 

си хтео да побегнеш, али те је кит ухватио, и тако си блажени постао пра-

слика Христовог тридневног погребења. 

 Познао си човекољубивог Владику, и ниси издржао да гледаш 

пророчки дар посрамљен, зато си бежећи хтео да одложиш Божију 

заповест, богоречити. 

Преподобног 

 Отворио си богомудри Јоно твоја врата попут Аврама, свима који су 

били потребити, преподобни, зато ти је Христос отворио небеска врата, 

свеблажени. 

 Свети чин свештенства си украсио, Јоно блажени, и ка монашком 

сабору си радосно притекао, и целу своју подродицу си привео, 

преблажени. 

Богородичан: Исцељујући стари Евин преступ, у тебе се Свенепорочна и 

Пресвета Најсветији уселио и мене целог човека обновио, јер сам био 

пропао. 

 

     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 тебе не 

знам. 

 

 Велики пророк Јона постао је пра-слика твога погреба Христе у 

камену, чиме си спасао Божија Речи  све који са вером и љубављу кличу: 

осим тебе за другог бога не знамо. 
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 Ниси могао истрпети да гледаш Христе мој како Ниневићани леже у 

јами греха, него смиловавши се послао си им Владико пророка Јону 

проповедника, да их позове на покајање. 

Преподобног 

  Охристовљеним си се просветио животом, Јоно блажени, и у свему 

си се частан показао, знао уистину врлине славни и њих си вршио, и зато 

си постао достојан јереј Христов. 

 Помоћу силе Божије, блажени, ти си љубав светску одлучно 

одбацио, и радосно си ка Владици дошао твојом одлуком, и веру си 

сачувао потпуно, зато си богомудри и венац славе примио. 

Богородичан: Једну Ипостас видимо али у две природе, нама си једина 

Благословена неизрециво родила, Божијега Бога-Реч, оваплоћенога из 

неизрециве милости; њега моли да сачува све који ти поје.  

 

     Песма 6. 

Ирмос: В бездње греховњеј..  

У бездану греха ваљајући се, ја призивам неиспитиви бездан твоје 

милости: изведи ме Боже из пропасти. 

 

 Као што си Спаситељу надразумно спасао Јону неповређеног из 

кита, тако и сада спаси душу моју од замки змијиних. 

 Ти си славни пропроче постао заступник спасења, онима 

Ниневљанима који су поверовали твојој проповеди, јер си их позивао на 

покајање. 

Преподобног 

 Ти си оче спознао непостојаност животних ствари, и све то си 

оставио, и ка награди небеског добитка си похитао, даровити. 

 Хранио си побожно мноштво монаштва, и ниси их оставио оче 

блажени, зато си се  боље сладости у небеским обитељима удостојио. 

Богородичан: Ти си Дјево Пречиста неискусомужно родила и заувек 

девствена остала, и показала си истинито Божанство, у лику Сина и Бога 

твога. 

 

Сједален, глас 4. 

Подобан: Скоро предвари.. 

 Постао си пророк Христовог доласка, јер си његово тридневно 

божанско васкрсење јасно предсказао, у китивој утроби си три дана 

неповређен остао, кличући: сада нека изиђе из трулежи живот мој ка теби, 

Који хоћеш од трулења да земне избавиш. 
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     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. 

 

 Не трпећи да гледа тебе како те је мука и туга снашла, пророче 

свечасни, одмах ти је чудом сенку раширио, и дао ти је олакшање, Он који 

је благословен и најславнији. 

 Од младости си посвећен твоме Творцу, Јоно свехвални, побожни, и 

свеблажени, јер си ти изданак молитве, и удостојио си се да примиш 

благодат духа пророчког, даровити. 

Преподобног 

 Исправним расуђивањем си се украсио, и свештеник си постао Јоно 

оче преподобни, зато си ушао у храм небески, и гледаш оно што ми 

невидимо, и тако си плод твога свештенодејства пожњео. 

 Заволео си саборе светих отаца, и у сабор отаца си се радосно 

преставио, и пред Христом стојиш свеблажени преподобни, и примаш 

заслужену награду за цело твоје служење. 

Богородичан: Дјева као облак је родила тебе Сунце правде, а Дјева је и 

даље остала, а ти си се Христе сјединио са обичним телом и постао Човек, 

зато о њој певамо као најславнијој. 

 

     Песма 8. 

Ирмос: В пешч огњенују..  

Бог је у пећ огњену јеврејским младићима сишао, и пламен у росу 

претворио, зато му појте њега сва дела као Господу, и величајте га у 

све векове. 

 

 Као у палати ти си богоречити Јоно у немани руке своје раширио, и 

завапио си свевидећем Богу и рекао: Спасе мој, избави ме из трулежи, и 

нека сада опет изађе ка теби живот мој.  

 Разумно си очистио нечистоту своје душе, и сјединио се са 

Жељеним, блажени, и постао си боговидац обожен побожним разумом, и 

певао си: сва дела певајте Господу и величајте га у све векове. 

Преподобног 
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 Потпуно чистом љубављу си желео Христа, оче и свештениче, и 

непрестаним гласом си кликтао: певајте о Господу сва дела, и величајте га 

у све векове. 

 Лепоте овога света си оставио, па си својевољно ка Христу дошао 

блажени, јер си желео да гледаш његову красоту, и у свете обитељи си се 

уселио, величајући Христа у векове. 

Богородичан: Светим гласовима су те, Пречиста, свети Божији пророци 

јасно наговестили као будућу Матер Владара над свима, зато њега 

величамо 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. 

  

 Зрацима благодати обасјан, постао си Јоно богојављени пра-слика 

Христова, зато тебе дични као пророка сви побожно, наслађујући се 

твојим свемудрим поукама, хвалимо. 

 Побожним песмама и са вером певамо теби, јер си постао пра-слика 

Христовог погреба и васкрсења, блажени, и постао си надразумно 

знамење, њега да се и ми насладимо твојим заузимањем, пророче  

богоугодни. 

Преподобног 

 Правоверни разум си побожно од младости стекао, о Сину који је од 

Оца заблисао пре свих векова, и коме се клањамо у Духу, који од Оца 

неизрециво исходи, то си ти објаснио као светитељ, оче преподобни.  

 У небеске битељи те је Створитељ уселио, јер си био његових тајни 

частан служитељ, оче Јоно богоносни, и сада надгледај нас твоју децу, 

свеблажени, који те увек хвалимо. 

Богородичан: Постала си надразумно палата оваплоћенога Бога-Речи, 

Дјево Богородитељко, одевена славом врлина и украшена, зато те 

Свенепорочна Богородице сви величамо. 

 

Стихире, глас 4. 

Подобан: Дал јеси знаменије.. 

 Обасјан зрацима Трисунчаног Божанства, Јоно даровити, као пророк 

Божији чистог срца, примио си дар прорицања, и предсказао си и 

назанчио будуће тридневно васкрсења Бога-Речи, када си бачен у неман, 

али без трулења.  
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 Предвидећи пророче блажени, да ће на народима бити спасоносно 

блистање Владике, бежао си од лица Свецара, кријући се мудри од 

спасоносних и светих проповеди, и био си предан киту, који те није 

уништио него те је на копно избацио, по вољи Божијој. 

 Описујући унапред христово тридневно васкрсење, из кита си после 

три дана изашао, блажени, и још три дана си Јоно кликтао, и послан си у 

потпуно развраћену Ниниву, и очајан си био јер се нису покајали на твоју 

проповед, али си се Божијем човекољубљу дивио. 

Слава и сада, богоричан, глас 4.: 

 Родила си Пречиста најправеднијег Судију, па га моли 

Свенепорочна, за мене који сам блудно поживео, осуђеног и неразумног, 

да ме на будућем страшном суду, Дјево, не осуди, него да ме уброји у 

изабране који стоје са десне стране, по његовој великој доброти и 

милости. 

Ако је среда или петак, крстобогородичан:    

Пречиста Владичица је умртвљеног Христа гледала, који је умртвио 

Лажљивца, и као за Владиком је плакала и јецала, и чудила се  

дуготрпљењу њега, који је из њеног тела дошао, и овако је нарицала: Чедо 

моје најдраже, не заборави твоју слушкињу, и не оклевај Човекољубче да 

ме утешиш.  

 

На јутрењу 
 
Канон Октоиха један и светих два. 

Канон апостола. Његов акростих је:Теби велики Кодрате плетем 

похвалу. Глас 2. 

 

     Песма 1. 

Ирмос: Грјадите људије, појим пјесн Христу Богу..  

Ходите народи, појмо песму Христу Богу, који раздели море и проведе 

људе које изведе из египатског ропства и јер се прославио.  

 

 Носећи венац изашао си пред Цара сила, зато га моли да обасја све 

који сада празнују твој светли спомен блажени апостоле. 

 Зидао си на темељу вере и био пуноћа побожних, и великом силом 

твога учења богоречити, сву идолску лаж си оборио.  

 Твојим свештеничким речима си проповедао свето Еванђеље, а душе 

верних си силом Духа твоме Творцу кроз веру освештао, увек помињани 

Кодрате.    
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Богородичан: Створитељ целе творевине је од младе и неискусобрачне 

Дјеве телом рођен, а по рађању као и пре рађања је Дјеву сачувао, јер је 

тако одлучио. 

 

Ини канон свештеномученика. Његов акростих је: Нека ме Бог надари 

да ти певам Фоко. Дело Јосифа. Глас 4. 

 

     Песма 1. 

Ирмос: Морја чермнују пучину..  

Крсним знаком Мојсејевим рукама, прешао је у давнини пучину 

Црвеног Мора   пешке и неовлажених ногу Израиљ, и Амаликову 

силу је на исти начин у пустињи победио.  

 

 Просветли зрацима Духа моју душу и обасјај, јер желим данас да 

певам о божественом спомену твом, јер си се као славни пастир и сведок 

Сведржитеља показао. 

 Мученике си светло обогатио и Божију славу, јер си као пастир 

украшен врлинама и твоју одежду си богоблажени, заруменио крвљу твога 

светог страдања. 

Умртвио си маштања бољим надањем свемудри, а силнога у злоби 

си коначно надјачао и као изузетан победоносац си Фоко ка небеским 

насељима похитао. 

Богородичан: Укинута је запрека праотаца, јер си Чиста превечнога Бога 

родила; Он се као младо Детенце појавио, али је и сво право човеково 

биће обновио. 

 

     Песма 3. 

Ирмос: Утведи нас в тебје..  

Утврди нас у теби Господе, као што си крсним дрветом грех умртвио  

и страх твој усади у срца нас који ти појимо. 

 

 Као апостол богоугодан, и као јерарх частан и свети, ти си Кодрате 

дивна чуда чинио, и неверне си у веру божанску привео. 

 Провосвештениче Кодрате, ти си божанском науком многе 

просветио, и слуга Светлости си постао, који је све крајеве света 

божанским сјајем просветлио.  

Велики заступник си био твојој пастви, изводећи их из таме незнања, 

и просветљујући их учињеним предивним чудесима. 
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Богородичан: У тебе се неиздрживи Огањ уселио, али твоју утробу 

Богородице није сагорео, него је наше страсти сагорео а блато обмане у 

пепео претворио. 

 

     Ини. 

Ирмос: Веселитсја о тебе церков..  

Због тебе се црква твоја радује, Христе и кличе ти: ти си моја снага 

Господе и уточиште и поуздање.  

 

 Призивањем Христа ти си преподобни исцелења вршио, и благодаћу 

Божијом си од лажи вражије и град и народ спасао. 

 Ти си мучениче храм Божији постао па си идолске храмове оборио, 

јер си свемогућу Силу у помоћи и као сатрудника имао. 

 Виђена је војска ангела и неизмерна светлост Божија када си пред 

судбеним престолима стајао и док си Господа славио.  

Богородичан: Једина свеблагословена Владичице, из тебе се Бог 

оваплотио, и по својој доброти се са људима сјединио, и клетву нам 

разорио. 

 

Кондак свештеномученика, глас 6. 

Подобан: Јеже о нас.. 

 Као архијереј си приносио оче Бескрвну Жртву, на крају си себе 

принео као живу жртву, укрепљен од ангела посведочио си закон Христа 

Бога, и смрт си изабрао са онима који кличу: дођи Фоко ка нама, и нико 

нам ништа неће моћи. 

 

Икос: 

 Ако желимо живот на небесима, сладост на земљи погазимо и уста 

очистимо, језик просветимо на појање и похвале, да бисмо достојно 

исплели химне Фоки јерарху, јер он је до небеских врата стигао, и без 

препреке тамо улаз нашао, и гледа Кога је желео: Прослављенога од 

ангела. Пошто је о Њему сведочио, зато и може умилостивити 

Најмилосрднијега, према нашим душевним патњама, зато певајмо и 

кличимо: погледај на нас и дођи нам Фоко и нико нам ништа неће моћи.  

 

Сједален апостола, глас 3. 

Подобан: Красотје девста.. 

 Онога који је по доброти најлепши од синова људских, Реч Очеву 

пре беспочетнога, и надразумно оваплоћенога, ти си Кодрате проповедао, 
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тако си све у тами просветлио, и као јерарх Божији постао си светлост 

народима, зато твој светлоносни празник са вером славимо и теби појимо. 

 

Слава мученика, глас 1. 

Подобан: Гроб твој.. 

 И као мученик и као пастир, свето си се прославио и својом крвљу 

си одежду свештеничку јарко заруменио, и пред Господем стојиш, зато 

данас Божија црква празнује најсветији твој спомен, Фоко свеблажени. 

 

И сада, богородичан: 

Пресвета Дјево, надање Хришћана, са вишњим силама моли 

непрестано Бога, којега си надразумно родила, да дарује опроштај грехова 

свима нама, и исправак живота, јер те са вером и љубављу увек славимо. 

 

Крстобогородичан: 

 Гледајући тебе Христе свенеорочна Мати мртвога на крсту 

разапетога нарицаше: Сине мој сабеспочетни Оцу и Духу! Какав је ово 

твој неизрециви прмисао, којим си спасао саздане твојим пречистим 

рукама?  

 

Песма 4.  

Ирмос: Услишах Господи, слух твојего смотренија..  

Чуо сам Господе за славни твој промисао и прославио сам 

Човекољубче, несхватљиву силу твоју. 

 

 Ти си њиву срца обрађивао, па си српом твојих речи, сво трње злобе 

искоренио. 

 Твоја гроб свети Кодрате исцелења излива, свима нама који те 

хвалимо. 

 Милостиво се приклањаш и од ужасних невоља избављаш, свети 

Кодрате, све који ти се моле. 

 Речима твојим као светилима просветљујеш све помрачене обманом, 

и целу си осушену идолску обману спалио. 

Богородичан: Из твоје чисте крви Богородице се Створитељ оваплотио, и 

све пропале је обновио. 

 

     Ини. 

Ирмос: Вознесена тја видјевши церков..  

Када те је видела црква на крсту подигнутог, и где сунце стаде у току 

своме, тада ти је достојно кликтала: слава сили твојој Господе.  
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 Тебе Фоко као најсветлију звезду на висини цркве Владика је 

положио, јер си свето пострадао, а блистањем твојих чудеса си срца свих 

просветлио. 

 Проповедао си оваплоћење Владике пред мучитељевим судом, 

мучениче и страдалниче, и сјајно си посрамио Јелинска идолишта и 

многобожје и безбожје.  

 Божанским кормилом ти си подигнуто море буром многобожачке 

обмане прешао, па си, прослављени, свима који плове најмирније 

пристаниште постао. 

Богородичан: Неискусобрачна Дјево благословена, похвало јерараха, и 

венче свих страдалника, избави од невоље и туге све који ти поје. 

 

     Песма 5. 

Ирмос: Свјета податељу и вјеков Творче..  

Даваоче светлости и творче векова Господе, ка светлу наредаба 

твојих упути нас, јер сем тебе за другога бога не знамо. 

 

 Твоју чисту душу, најчистији Бог је начинио стаништем своје славе, 

да тобом чисти душе окаљане ужасним падовима у грех. 

Јелински мудраци побеђени твојим блажени мудрим догматима, 

покорише се и исповедише веру у Христа Створитеља, као мудрост и силу 

беспочетног Оца. 

 Објавио си Кодрате људима свету светлост насталу  од Оца светова, 

и просветио си народе да празнују и славе Тројицу нераздељну. 

Богородичан: Родила си нам Чиста, Сина у две природе оваплоћенога, из 

Оца рођенога пре свих векова, безсеменог и надвременог, како сам он 

може. 

 

     Ини. 

Ирмос: Ти Господи 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.  

 

Налете врага си јавно омео, а твоје кораке си свештени оче на стазе 

Божије воље усмерио. 

Кидано и рањавано твоје многострадално тело, божанском силом је 

покидало окове безбожија, Фоко богоблажени. 

Потпуно си свехвални принео себе као жртву Богу за нас 

жртвованом, а идолске крвне жртве си укинуо. 
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Богородичан: Мудрост Божија је Владичице од твоје свете крви храм 

себи саздао, јер је тако је одлучио. 

 

Песма 6.    

Ирмос: В бездње грјеховној..  

У бездану греха ваљајући се, ја призивам неиспитиви бездан милости 

твоје: Боже, из пропасти изведи ме. 

 

 Ти си Кодрате био као високо небо, које казива спасоносну славу 

Божију, и као јерарх Божији и као славни апостол.  

 Проповедао си свемудри једно господство и једну природу Бога 

беспочетнога, и тако си Кодрате разорио мрачно безумље многобоштва. 

 По закону природе твоје свето тело сада у гробу лежи, и мимо 

природе чини предивна чуда, Кодрате увекпомињани. 

Богородичан: Бог је својом вољом небо раширио, а тебе је 

Богородитељко Владичице као друго небо на земљи показао, и тобом је 

све у тами просветлио. 

 

     Ини. 

Ирмос: Пожру ти со гласом..  

Са гласом похвале приноси ти жртву црква Господе, и пева ти, од 

демонске крви очишћена, крвљу изливеном из ребара твојих, по 

твојој милости. 

 

 Када си као извор часну науку живота излио, тада си свемудри море 

безбожија исушио, и сада облацима чудеса омиваш сваки смрад страсти.  

 Свезан за дрво јако си ломљен и истјазаван блажени, али си глас са 

висине чуо, који те је укрепио, првосвештениче и мучениче 

многострадални. 

Страдањима си био налик на Нестрадалног Фоко, и зато твојим 

побожним молитвама ка Богу лечиш разне страсти и избављаш из 

орканске буре оне који плове. 

Богородичан: Спасоносни Бог-Реч се као облак излио, у твоју 

нетрулежну утробу свесвета млада Дјево, и божанском силом је потоке 

злобе исушио.  

 

Кондак, глас 8. 

Подобан: Јако начатки.. 

 Као славног првосвештеника и храброг мученика, васељена ти 

приноси Господе апостола Кодрата, песмама поштујући славни спомен 
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његов и молећи увек Милосрдни даровање опроштаја грехова свима, који 

га славе у песмама.  

 

Икос: 

 Прославимо мудрога јерарха, као верног учитеља и пастира; као 

најсветија ружа процвао је у врту страдања, а нас верне је замирисао 

зрацима чудеса, земљу је испунио просвећењем својим врлинама, и 

светлошћу исцелења, и Бог га је као милостив дао за украс свима, који 

песмама славе његов часни спомен.  

 

Песма 7. 

Ирмос: Образу златому на поље Деире..  

Златноме идолу на пољу Деиру се клањаху, а твоја три дечака 

немарише за ту безбожничку наредбу и зато бачени усред огња 

орошени појаху: Благословен си Боже отаца наших. 

 

 Узнео си разум ка првом блаженству, и као Божији храм Тројице си 

постао, а твојом узвишеном науком си све из дубине зала уздигао, па си 

кликтао: благословен си Боже отаца наших. 

 Молитвама као раскопавањем ти си свети оче идолске храмове 

оборио, а Божанским Духом си храмове Божије саздао, и мноштво 

спасених си привео који кличу: благословен си Боже отаца наших. 

 Био си огњеног духа свемудри и духовни огањ божанства си увек у 

срцу твоме имао; био си налик на свећу која пали осушену лаж и све који 

кличу си просветлио: благословен си Боже отаца наших. 

Богородичан: Тобом смо избављени од прадедовске клетве 

Богообрадована, јер си нам ти узрочница добара, ти си надразумно и 

чудно родила Реч који је узрочник свега, зато ти кличемо Пречиста: 

благословена си, јер си Бога телом родила. 

 

     Ини. 

Ирмос: В пешчи аврамстии отрици 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.  

 

 Жестине мучитељеве се ниси уплашио славни, него си као 

предходник словесне пастве, и као јагње, себе принео првопастиру 

Христу, и мученички си Фоко прослављен. 
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 Искушен си био као злато у топионици мучениче, и бачен посред 

горућега креча, али нимало ниси био опечен, него си кликтао: благословен 

си Боже мој у храму славе твоје Господе.  

 Божанска љубав запалила је срце твоје божанском росом славни, и 

сачувала те јерарше у огњу неповређенога, али је безбожија блато 

сагорела. 

Богородичан: Дом душе моје је труо, а ти га пречиста млада Дјево као 

добра обнови, и даруј њој осећај покајања, јер си цео свет Породом твојим 

обновила.  

 

     Песма 8. 

Ирмос: В пешч огњенују ко отроком Јеврејским..  

Бога, који је у пећ огњену јеврејским младићима сишао и пламен у 

росу претворио, појте њега сва дела као Господа, и величајте га у све 

векове. 

 

 Имајући стопе душе утврђене на духовном камену, спотакао си 

блажени противнике Господње, и све си Кодрате утврдио који поје и 

величају Христа у све векове.  

 Имао си и душу и срце украшене врлинама, па си украсио речју 

Божије науке друге душе, и избавио их ругобе сваког идолослужења 

богоречити Кодрате. 

 Као ученик Исусов, и као светли апостол, као Сунца правде блистава 

муња, Кодрате просветли и освештај све који славе свети спомен твој. 

Богородичан: Тебе су Чиста светим гласовима светитељи Божији и 

пророци јасно најавили, да ћеш бити Пречиста Мати Онога који влада 

свима, а ми Њега благосиљамо у све векове. 

 

     Ини. 

Ирмос: Руцје распростер Даниил..  

Данило је руке своје раширио и у рову чељусти лавова затворио, силу 

огња је угасио, а врлином се опасао и са побожном и умилном децом 

певао: благословите сва дела господња Господа.  

 

 Благодат се излила у твоја уста мудри Фоко, зато си обратио све 

залутале људе саветом змије, и привео си их као истинити пастир Христу 

да кличу: благословите сва дела господња Господа. 

 Сабор верних има тебе мудри као незаспалог молитвеника, који 

утишава свирепе валове мора, искушења укроћује и од свакога зла 

избавља нас који кличемо: благословите сва дела господња Господа. 
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 Храм твој увек излива реке исцелења којима то треба, и постао је 

пристаниште без валова, ту се страсти одгоне од оних који тебе мучениче 

славе и који кличу Христу: благословите сва дела господња Господа. 

 Усрдно моли Фоко предоброга Господа, да славимо твој часни 

спомен Фоко празнујући, и да подари избављење од тешкоћа нама, који 

кличемо: благословите сва дела господња Господа. 

Богородичан: Ковчег Закона, посуда са маном, божанска трапеза као и 

свећник позлаћени, предсказиваху  у откровењу тебе Пречиста, а ти си 

народима Светлост родила, који просветљује богопознањем све крајеве 

света.  

 

     Песма 9. 

Ирмос: От Бога Бога Слова..  

Бог Реч беше од Бога по неизрецивој мудрости и дође да обнови 

Адама, који је због јела у тешку пропаст пао; Богочовек се од свете 

Дјеве ради нас неизрециво оваплотио, зато њега верни једнодушно 

песмама величајмо. 

 

 Украшен разумом пред дивним Владиком стојиш, увек светао и као 

јерарх и као Божији апостол богоугодан, и са свима апостолима уистину 

Кодрате мир целоме свету молиш. 

 Магнисија има гроб твој са моштима као божански ћивот, и од њега 

Кодрате сваку корист захвата са љубављу, а небеске обитељи твоју душу 

имају, која се са свима светима весели. 

 Ово је твој блистави дан, и светоносни спомен твој, уистину је 

славни твој празник свима као сунце засијао, а ми док га верно Кодрате 

служимо, молимо да твојим молитвама очишћење грехова стекнемо и 

велику милост. 

Богородичан: Поштеди ме Господе, поштеди, када будеш мени судио и 

не осуди ме на огањ, нити покажи на мени срдитост, јер те моли Дјева која 

те Христе родила, и мноштво апостола, са пророцима и мученицима. 

 

     Ини. 

Ирмос: Камен нерукосечниј..  

Христос, као угаони камен несечен руком, од тебе се Дјево, као од 

несечене горе одсекао, да сакупи раздвојене природе, зато се веселимо 

и тебе Богородице величамо. 

 

 Ходите сви да побожним и светим речима прославимо свети празник 

светога пастира, јер се моли Богу добротвору за све нас. 
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 Горео си ревношћу за Владику када си мучениче у ужарену бању 

ушао, у њој си мучениче своју душу у руке Бога радосно предао. 

 Због тебе се веселе хорови јерараха и сабори мученика и светих 

апостола и душе свих праведника, јер те имају мучениче Фоко међу собом 

као сажитеља. 

 Твој спомен се по целом свету раширио, јер ти просвећујеш душе 

свима који са вером хвале твоје подвиге и борбе и храбро страдање, 

преславни пастиру и мучениче. 

Богородичан: Просветли Чиста моју душу помрачену грехом, и твојим 

заступањем избави ме вечнога пламена и таме, да бих твоју узвишеност 

радосно хвалио. 

 

Светилен апостола. 

Подобан: Духом во свјатилишчи.. 

 Трчање твојим красним ногама Кодрате апостоле, управио си ка 

путу небеском, тамо си са радошћу узишао, и пред Тројицу си изашао, у 

Оцу видиш Сина и Духа Божанскога, зато са вером твој свети и божански 

спомен славимо. 

 

Слава, свештеномученика.  

Подобан: Небо звездами.. 

 Богомудри оче, ти си се показао као слава архијерејима, и као 

заштитник пониженима, и као стуб врлина, зато помени све који ти поје 

Фоко. 

 

И сада, богородичан: 

 Тебе као заступницу сви ми грешни имамо, о, Свесвета Дјево, а ти 

нам милостивим учини Сина твога, твојим материнским молитвама.  

 

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 Јеврејима, зачало 311. 

Алилуја, глас 2: Свештеници твоји обући ће се у правду, и преподобни 

твоји обрадоваће се. (Пс.131,9) 

Стих: Блажен је човек који се боји Господа, и до његових  заповести држи 

веома. (Пс.111,1) 

Еванђеље по Јовану, зачало 36. 
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Причастен: У вечни спомен биће праведник, жалосне се вести неће 

бојати. (Пс.111,5-6) 

 



348 

 

Месеца септембра 23. дан 
 

Спомен зачећа часног и славног Пророка, Претече и 

Крститеља Господњег Јована 
 

 

 
На вечерњи уобичајена катизма. На Господи воззвах.. стихире на 6, 

глас 4. 

Подобан: Званниј свише.. 

 Захарија је у храму Божијем свештенослужио, и за народ жртве 

свемилостивоме Доброчинитељу приносио, и видео је Божијег ангела који 

му је рекао: твоја молитва и молење су услишени, не бој се старче и немој 

бити неверан, јер ћеш добити дете, Божијег Претечу, највећег међу 

рођенима од жена, који ће бити у сили Илије и Христу предходити. 

 Захарија се овако успротивио: Чудо си ми јавио и виђењем и речима, 

чудно ми је твоје казивање и јављање, јер ја сам дошао да спасење за 

народ измолим, а не потомство да добијем. Ти јављаш, да ћу добити 

супротно од онога што тражим, па помишљам да то није истина. Како ћу 

знати да ће се то што говориш свакако догодити? Јер је Јелисавета 

неплодна, а ја сам како видиш већ старац. 

 Зашто не верујеш мојим речима Захаријо? Зашто кажеш да ти лажну 

благовест доносим? Божији сам архангел и како ми је наређено пред 

тобом стојим и теби говорим. Но пошто ниси поверовао и ниси вере имао 

бићеш глув и нем, докле не видиш речи мојих божанско испуњење, а када 

ти Јелисавета роди Гласника Речи Божије, великога Претечу, одвезаће ти 

се језик и благословићеш Бога Израиљева. 

 

И сада, богородичан: Кто тебе не ублажит.. 

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.  

 

На стиховње стихире глас 6. 

Подобан: Все отложше.. 
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 Свети пророк и свети старац ишао је на свету службу у светињу, и 

како је написано, пред њега је ангел стао и ове речи му јавио: твоја 

молитва је услишена и сада је неплодност Јелисаветина разрешена, па ће 

ти старче родити сина: Јована Претечу као светило сунчево, највећег 

пророка и глас Бога-Речи који ће заблистати из Дјеве Божије слушкиње. 

 

Стих: И ти дете зваћеш се пророк Вишњега (Лк. 1,76) 

 Реци ми јасније, како ћу познати ово? Тако је блажени старац ангелу 

одговорио, јер као што видиш моје су се године испуниле, а Јелисавета је 

неплодна. Како ми говориш и јављаш нешто мимо природе? Зато се чудим 

и помишљам да ово сада није истина. О, човече одлази одавде, ја за народ 

молим избављење, а не да дете добијем, ствар несхватљиву. 

 

Стих: Да му без страха служимо у светости и у правди пред њим у све 

дане живота нашега. (Лк.1,74-75)  

 Ја сам архангел Бога Сведржитеља, а име ми је Гаврило, рече старцу 

бестелесни, и сада ћеш оглувети и ћутању се научити, јер ниси поверовао 

мојим речима и тако све док ти супруга не роди сина као трубу Бога-Речи. 

Тада ће ти Дух језик одвезати, па ћеш јасно узвикнути: пророк Вишњега 

назваћеш се сине мој, и њему ћеш благодатно припремити стазе као што је 

одлучио. 

 

Слава, глас 6.самогласно: 

 Крститељу, ти си као ангел дошао из неподне утробе, и од самих 

пелена се у пустињи настанио, и као печат пророка се показао, јер Онога 

којега су они на много начина предсказали, и у загонеткама проповедали, 

ти си се удостојио да га крстиш у Јордану, и чуо си глас Очев са небеса 

који је посведочио синовство, и Духа си видео као голубицу, и глас који 

силази на Крштенога. Зато о, највећи од свих пророка, не престај да се 

молиш за нас, који са вером славимо спомен твој.  

 

И сада, богородичан: 

 Нико ко би теби притекао није од тебе посрамљен отишао, Пречиста 

Богородице Дјево, него когод моли благодат, прима дарове на корисно 

испуњење молбе. 

 

Тропар, глас 4: 

 Раније си била нероткиња и неплодна, а сада се развесели, јер си 

јасно зачела свећњак Сунцу Христу, а он ће просветлити цео свет, који је 
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патио од слепила. Ликуј Захаријо и кличи одважно: пророк Вишњега ће се 

родити. 

 

Слава и сада, богородичан: 

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 Повечерју, после Трисветог, кондак Претече. 

 

 

На јутрењи 
 
После 1. стихословија, сједален, глас 5. 

Подобан: Собезначалноје слово.. 

 Јелисавета се неплодности ослободила, а Дјева пак је дјева остала, 

када је на глас Гаврила у утроби зачела, али у утроби племенитој је 

Претеча Јован заиграо и тако оваплоћење Бога и Владике нашег на 

спасење наше наговестио. (два пута) 

 

Слава и сада: 

 Радуј се горо света кроз коју је Бог прошао, радуј се неопалива 

духовна купино, радуј се једини мосте свету ка Богу, јер преводиш смртне 

ка вечном животу, радуј се непропадива млада Дјево, јер си 

неискусомужно родила Спасење душа наших. 

 

После 2. стихословија сједалне, глас 4. 

Подобан: Скоро предвари.. 

 Свети Крститељу, грлице која воли пустињу, ти си покајање 

проповедао и Христа објавио који је Човек постао; родио си се као 

заступник свима грешнима, и блиски помоћник свима у бурама, зато 

Христе спаси свет, Претечиним молитвама. 

 

Слава и сада, богородичан: 

 Само си ти родила Творца свих, и само си ти улепшала човечанство 

Рођеним из тебе Пречиста, зато ме избави из мреже лажљивог Велијара, и 

постави ме на камену воље Христове, и моли усрдно Сина твога, јер си га 

оваплотила. 
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Оба канона Октоиха, без мученичких и светога на 6. Дело Јована 

Дамаскина. Глас 6. 

 

     Песма 1. 

Ирмос: Јако по суху пешешествова Израиљ..  

Као по сувом пешачио је Израиљ по бездану стопама и видео свога 

прогонитеља фараона како се утапа и песму победничку Богу певаше 

и кликташе.  

 

 Ишчупај неплодне помисли из душе моје, изданче из неплодне, да 

бих почео похвалу твога светога зачећа у утроби матере твоје. 

 Свештеник Захарија је у храм ушао, и Божијег ангела угледао, који 

му је објавио: сина и Претечу примићеш у старости свештениче. 

 Велики Претеча као сјајно светило Сунца славе у утроби матере се 

зачиње; он ће заблисти и таму страсти одагнати и окове неплодности 

разрешити. 

Богородичан: Видећи Пречиста Богородице да у утроби твојој носиш 

Владику, у материци је заиграо Јован као истинити његов Претеча. 

 

Катавасија: Отверзу уста.. 

 

Песма 3.  

Ирмос: Њест свјат... 

Нема светог као што си ти Господе, Боже мој, подигни снагу твојих 

верних Благи и утврди нас на камену исповедања тебе. 

 

 Данас неплодна свети плод благодатно зачиње, који на послетку 

жели да сву неплодност душа духовном секиром посече. 

 Велики Захарија је унутар храма оглувео, када је вест од Бога-Речи 

страшним јављањем примио, па је јасно Господа милостивога величао. 

 Показао је вернима чврсту стазу покајања, када је наредбом ангела у 

утроби матере процвао, божанском вољом а мимо надања, славни 

Претеча.   

Богородичан: У утроби Дјеве ношенога Христа јасно је препознао, па се 

у неплодној разиграо, и тако је радост која стиже на земљу најавио, да 

избави све од очајања. 

 

Сједален, глас 4.  

Подобан: Удивисја Јосиф.. 
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 Док је свети Захарија у храму кадио, Гаврило је пред њега стао и ово 

му рекао: у твојој старости добићеш плод благословен, а пређашња 

неплодност Јелисавете ће се сада одмах разрешити, и зачеће па ће 

Исусовог проповедника и Претечу родити. Њиним молитвама Спаситељу 

света, спаси душе наше. (два пута) 

 

Слава и сада, богородичан: 

 Чиста, свенепорочна и неискусобрачна, једина је надвременог Сина 

и Реч Божију у времену родила, њега са светим и часним апостолима, 

мученицима, пророцима и преподобнима, моли да нам подари очишћење 

и велику милост. 

 

     Песма 4. 

Ирмос: Христос моја сила Бог и Господ..  

Христос је моја сила, Бог и Господ, тако часна Црква божански 

певајући кличе, чисто мислећи и Господа празнујући. 

 

 Глас светог ангела је твој долазак као весника Христовог доласка 

свештенику најавио: да ћеш из неплодне утробе изнићи, блажени Претечо. 

 Раније си била бездетна и нероткиња, а сада се веселиш са 

неплоднима, јер ћеш пречудно родити Крститеља и Претечу Христовог, 

Јелисавето предивна. 

 Свеблажени Претечо, секиром твојих молитава трње мојих страсти и 

саблажњиве помисли искорени, и плодоносан мој ум врлинама учини. 

Богородичан: Када је твоја утроба Дјево носила Онога који све носи, тада 

се Крститељ у утроби ношен теби Христе поклонио и у весељу заиграо. 

 

     Песма 5. 

Ирмос: Божијим свјетом твојим блаже..  

Твојом божанском светлошћу озари нам душе, Благи од јутра ти се са 

љубављу молимо, да те познамо Речи Божија као истинскога Бога 

који из мрака греховног нас призива. 

Док је пророк у унутрашњост светилишта улазио и закону службу 

Творцу приносио, свети ангел му се јавио и божанско Претечино зачеће 

најавио. 

Рече Захарија архангелу:  Како ће бити ово што си мени јавио? Јер ја 

сам старац како видиш и имам неплодну супругу, а ти ми јављаш ову вест 

неприродну. 



MINEJ SEPTEMBAR 
 

353 

 

Погледај човече на Сару Аврамову и види како је она Исака у 

старости родила, и истинитом казивању веруј; тако је старцу објавио 

велики ангел.  

Богородичан: Благословена си ти међу женама, богообрадована, јасно ти 

је Јелисавета кликтала, када је тебе као родитељку неискусомужну 

познала, и као једину која је и после порођаја иста као и пре њега остала. 

 

     Песма 6. 

Ирмос: Житејскоје море 

Море живота, узбуркано буром искушења, гледајући, тихом 

пристаништу твоме притекох; вапијем ти: изведи из пропадљивости 

живот мој, Многомилостиви. 

 

 Моје мисли су сумњичаве и не верујем твојим речима, рекао је 

свештеник ангелу, јер спасење народа тражим, али не од потомства из 

мога тела. 

 Твој изглед је огњени и лик је твој страшан, а речи су твоје чудне, па 

ипак не верујем теби, јер ми говориш о надприродним стварима, тако рече 

Захарија слуги. 

Богородичан: Светило Сунчево познао је у облацима материне утробе, 

сакривено Сунце, и мада је био и сам у тамној утроби настањен, радосно 

се поклонио и разиграо.  

 

Кондак, глас 1. 

Подобан: Лик ангелскиј.. 

 Весели се светло Захарија велики, са свеславном супругом 

Јелисаветом, јер достојно зачесте Јована Претечу, којега је арханђел 

радосно благовестио, и кога ми људи како доликује славимо, као 

повереника Божије благодати. 

 

Икос: 

 Отворимо свето Еванђеље које нам је свети и дивни Лука написао, и 

видећемо Претечево светло и часно зачеће, јер говори: да је праведни 

старац Захарија ушао у светињу над светињама да кади у време чреде, и да 

му се појавио Гаврило па му благовестио и рекао: добићеш архијереју 

сина у старости, и пророка и Претечу, гласа и проповедника, и светило 

неугасиво и повереника Божије благодати.  
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Песма 7. 

Ирмос: Росодатељну убо пешч содјела ангел..  

Росоподатељном учини ангел пећ преподобним дечацима, а Халдејце 

опали наредба Божија и мучитеља научи да поји: Благословен си 

Боже отаца наших.  

 

 Зато јер ниси поверовао мојим речима нека ти је знано: бићеш глуво-

нем и када се роди Глас Речи и видиш га, и примићеш моћ говора да 

кличеш: благосовен си Боже Израиљев.  

 Јелисавети налик на месец приближио се многосветли као сунце, а 

Захарија је светлост светлоносног светилника родио, да светли нама који 

смо у тами и поробљени страшним страстима. 

 Када га је Јелисавета у утроби носила Исусе, велики је Претеча 

играње као речи употребио, и тако се теби Христе док си био у девственој 

утроби поклонио: благословен си Боже отаца наших. 

Богородичан: Јелисавета је као месец носила у себи као звезду Божијег 

Претечу, и поклонила се Марији као светлом облаку који носи Сунце 

Христа, из Дјеве оваплоћенога на спасење наше. 

 

     Песма 8. 

Ирмос: Из пламене преподобним росу источил јеси..  

Из пламена си росу преподобним источио и жртву праведнога водом  

запалио, и све чиниш Христе само ако хоћеш и тебе преузносимо у све 

векове. 

 

 Жеников пријатељ се спрема, и глас Речи почетак прима, и сада се у 

неплодној утроби одгаја, као велики војник Свецара. 

 Неродним срцима је земљеделац процвао, и секира за страсти се већ 

кује, јер се велики Претеча као славни теоц и жртва уздржања одгаја, зато 

се народи веселите. 

 Разреши Крститељу окамењеност окова мојих грешних помисли, као 

што си давно нероткињу разрешио, и учини да узвратим полодовима 

покајања, да бих у све векове живео. 

Богородичан: Када је Јелисавета видела тебе бремениту млада Дјево, 

обрадовала се побожно, због разиграног детета у себи, који је свога 

Владику препознао. 

 

 

 

 



MINEJ SEPTEMBAR 
 

355 

 

     Песма 9. 

Ирмос: Бога человјеком..  

Људима је немогуће Бога видети јер на њега не смеју ни ангелски 

чинови гледати, а тобом се Свечиста јави људима Реч оваплоћена, 

њега величамо а тебе називамо блаженом. 

 

 Велики и божански Христов Претеча, сада неплодна врата отвара, и 

настањује се као у утроби матере као у царској палати, да као војник изиђе 

и припреми за Свецара путеве.   

 Пророче Божији и старче ликуј, јер ћеш родити сина од којега се 

није већи појавио међу људима: Јована Претечу Господњега. Заиграј 

Јелисавето, и радуј се сва земљо, па принеси хвалу Творцу и Богу свију. 

 Помени сада Пророче и Претечо Господњи, нас који те са вером 

хвалимо, па нас од душевних страсти избави, и од беда спаси, и ка 

небеској стази богоугодно поведи, увек блажени. 

Богородичан: Тебе је као чисту Матер Јелисавета јасно препознала, када 

је осетила да се окова неплодности разрешила, и да носи Претечу Онога 

који се у твоју утробу уселио Дјево Маријам, чиста и  богообрадована.  

 

Светилен  

Подобан: Со ученики.. 

 Славно зачеће Претече, из неплодне и бездетне Јелисавете, и 

великога старог јереја Захарије, наговештава Цара који ће се родити из 

Дјеве. Њиним молитвама и Богородице и Јована Крститеља твога, Господе 

спаси све и смилуј се. (два пута) 

 

Слава и сада, богородичан: 

 После савета са Богом Оцем, твој превечни Син је заиста на теби 

учинио величанствено дело: јер си родила њега Живот бесмртни, и то без 

патњи; материнске болове си избегла, и остала каква си била и пре порода: 

остала си Дјево и после порода дјева. 

 

На хвалитне стихире на 4, глас 1. 

Подобан: Небесних чинов.. 

 Сва твар се весели због твога зачећа, Пророче и Претечо Крститељу 

Јоване, јер твоје по Богу рођење назначује нам рођење Владике, и зато те 

сви на земљи достојно и сложно хвалимо. 

 Нашао је ангел као сведочење о чуду зачећа код неплодне, да Марију 

доведе њој за уверење. Зато и ми хвалимо неплодну Јелисавету и њеног 

супруга Захарију и Јована. 
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 Као светилник непролазне Светлости ради добра устројен, и као 

друг Женика, као велики светлоносац Сунца славе, и као живи глас 

Божије Речи, и као Претеча доласка Господњега, на позив ангела он се 

данас зачиње. 

 Ти си као жртвеник Божијег мириса Христовога, добио да стојиш са 

десне стране, и науку његову као мирис јављаш, и као предзнак показао си 

се Претечо, заступањем ангела са десне светих се показујеш. 

 

Слава и сада, глас 6. самогласно: 

 Јелисавета је зачела Претечу Благодати, а Дјева Господа славе, 

целиваху се обе матере, а младенац се разиграо: изнутра је слуга 

Господара хвалио. И зачудила се Мати Претечева и почела питати: одкуда 

мени ово да дође код мене Господа мога Мати? Да спасе људе од очајања, 

јер има велику милост.  

 

Славословље велико и тропар светога. Слава и сада, богородичан: 
Јеже от вјека утајеноје.. Јектенија и остало. 

 

Немој да се чудиш за Велико славословље, јер је могуће како Устав 

каже, да се и Осмогласник пева и да се чита Господеви појем.. и да 

буде Велико славословље. 

 

На Литургији  

 

Блажена од канона 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 Галатима, зачало 210 од половине: Браћо, Аврам имаше два 

сина.. 

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 Луки, зачало 2: У време оно беше у дане Ирода цара.. 

Крај: ..моју срамоту пред људима.  

Причастен: У вечни спомен биће праведник, жалосне се вести неће 

бојати. (Пс.111,5-6) 
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Месеца септембра 24. дан 
 
Спомен преподобног оца нашег Симона, бившег краља српског 

Стефана Првовенчаног; 

 

Спомен светог благоверног Владислава, српског краља.  

(Његова служба писана иза службе преподобног Симона) 

 

Спомен свет првомученице и равноапостолне Текле.  

(Њена служба писана иза службе преподобног Симона и иза Светог 

краља Владислава) 

 

 

Служба преподобног оца нашег Симона, бившег 

краља српског Стефана Првовенчаног: 
 

 
На Малој вечерњи,  

на Господи воззвах.. стихире на 4. Глас 4. Подобан: Званниј свише.. 

 Радуј се благоверни и првовенчани краљу, јер си први од Бога ти 

дано царство украсио, и први си међу Србима крунисан био од 

првосветитеља Саве, твога брата по телу, и добро си са скиптром царства 

управљао, и на послетку се монашком ризом оденуо, налик твоме 

родитељу и делом и именом, зато се моли Господу да се смилује душама 

нашим.  

(два пута) 

 Када после три сата по твоме престављењу весници дођоше и 

провосветитеља обавестише, и када је чуо првосветитељ и брат твој за 

твоје престављење, веома је уздахнуо и кроз плач рекао: ова болест није 

на смрт него на славу Божију; Њега моли и њему се помоли светитељу да 

спасе душе наше.  

 Када је првосветитељ Сава дошао, Господу се помолио, и твоју душу 

опет у тело вратио, а ти си се од света и свега у свету одрекао: и власти и 

почасти, па си скиптар власти сину своме Радославу уручио, а сам си 

монашки чин примио, који си од младости желео; зато Христа Бога моли 

да подари душама нашим мир и велику милост. 

Слава, глас 3.  

 Када се у теби божанска жеља разгорела, љубав твога брата Саво 

ниси заборавио, па си из далека у твоје отечество дошао али већ умрлог 
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брата затекао, наредио си да велико нарицање и вапај престане, па си руке 

твоје преподобни ка висини подигао и са сузама си се Господу Богу твоме 

помолио и Божијом вољом си брата оживио; и првовенчани краљ Свефан 

је жељу испунио, и тада се изменио и монах Симон назвао, зато слава 

твоме чудотворном доласку. 

И сада, богородичан: 

 Просветли Дјево Богородице очи моје душе јер су многим гресима 

ослепљене а мој разум избистри молим те Владичице, јер га смућују разне 

страсти, па ме спаси када ти појим: јер сво надање по Богу на тебе 

полажем. 

 

На стиховње, стихире глас 2. Подобан: Доме Еуфратов.. 

 Ти си са твојим родитељима дом духовни стекао, зато и нас не 

заборави који ти се молимо.  

Стих: Часна је пред Господем смрт, преподобних његових. 

 Стефане првовенчани, Србима велика похвало, не заборави никада 

твоје сродство. 

Стих: Похвалиће се преподобни у слави, и обрадоваће се на постељама 

својим. 

 Монаштво си желео и то си и примио, Симоне, преподобни оче наш. 

Слава, глас 8. 

 Данас се краљ србаља растаје од тела и у монашке ризе се одева и 

чина царскога се својевољно лишава. 

И сада, богородичан: 

 Певам теби Пречиста Дјево: заступи нас и заклони од сваког 

искушења вражијег. 

 

Тропар, глас 3. 

 Бога си од младости заволео а скиптар државе си уздигао; на земљи 

си се са храброшћу подвизавао и земним благом си небеско наследио, од 

великог Дародавца ти подарено; монаштво си зажелео па си и то примио, 

и узбрзо си опет умро, и као да си заспао Господ је твоје тело сачувао; 

зато те молимо, да молиш Христа Бога да спасе нас који поштујемо свети 

спомен твој. 

 

Слава и сада, 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.  
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На великој вечерњи 

 

Стихослови се Блажен муж.. 1. антифон.  

На Господи воззвах.. узимамо стихове на 8 и певамо стихире на глас 2. 

Подобан: Јегда от древа.. 

 Потоцима суза си разум напојио, а постом си плодове врлина стекао, 

и као родни виноград си дивно грожђе донео: божанску славу којом се 

насићујеш, њоме и ми уистину осећања својих душа наслађујемо Симоне 

преподобни, зато моли Христа Бога да се спасу душе наше. (два пута) 

 Лепотом твога живота преподобни ти си све видиве лепоте 

надмашио и оштрим умом и чистотом душе си преблажени ка 

непролазнима прешао, као ангел бестелесни ти си у видивом телу 

поживио, и сада пред Христом и Владиком свих стојиш и за душе наше 

смело се молиш. 

 Због твоје чисте кротости се духовна благодат у тебе уселила, и 

сјајем врлина те украсила, а разумом и разним даровима те просветлила и 

чином краља и монаштва удостојила, а ти си се показао са истином 

именован, и сада си међу разумним духовима на набесима, достоблажени 

Симоне преподобни, моли се за душе наше. 

 

Ине стихире самогласне. Глас 2. 

 Сакупите се данас сабори монашки на бесмртно престављење првог 

краља србског Стефана, јер је данас променио име и монах Симон је 

назван; данас скиптар своје државе сину Радославу предаје; жалостан плач 

одјекује због престављења побожног краља Стефана, а сада названог 

монаха Симона; слава дивном престављењу твоме. (два пута) 

 Када се душа од тела одвојила и када су три сата минула, а тело без 

душе је гледано, доласком светитеља Саве душа се опет у тело вратила, 

јер је он молитву Господу у тајности упутио да би мољено добио, па се 

данас делом и речју велико чудо нашем народу збило, зато Саво слава 

дивном твоме доласку. 

 Када је молитвом тражено од првосветитеља стекао, опет се од овог 

сујетног света одрекао; велика је туга сродницима била, али се ипак на 

радост изменила, када је првосветитељ Сава дошао; затим су погребне 

песме певане а мошти монаха Симона су гробу предане, зато слава дивном 

васкрсењу твоме. 
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Слава, глас 5. 

 Преподобни оче Симоне, мада си телом на кратко видив био, али си 

Божијом силом одевен и велик си пред Бога изашао, и невидиво ка нама 

долазиш и чуда чиниш, и мада си много у блату земном боравио, али си се 

ипак на послетку твојим сроднима показао; за њих пред Господем стојиш 

и молиш се да нам подари опроштај грехова и велику милост. 

 

И сада, богородичан: В Чермњем мори.. 

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. 

 

Вход. Прокимен дана и три Чтенија. 

 

Читање из Треће књиге о царевима (Гл.8.22-23, 27-30)  

Стаде Соломон пред олтар Господњи пред свим збором 

Израиљевим, и подиже руке своје к небу, и рече: Господе Боже Израиљев! 

Нема Бога таквог какав си Ти горе на небу ни доле на земљи, Ето, небо и 

небеса над небесима не могу Те обухватити, а камоли овај дом што га 

сазидах? Али погледај на молитву слуге свог и на молбу његову, Господе 

Боже мој, чуј вапај и молитву, којом Ти се моли данас слуга Твој; Да буду 

очи Твоје отворене над домом овим дан и ноћ, над овим местом, за које си 

рекао: Ту ће бити име моје. Да чујеш молитву којом ће се молити слуга 

Твој на овом месту. Чуј молбу слуге свог и народа свог Израиља, којом ће 

се молити на овом месту; чуј с места где станујеш, с неба, чуј, и смилуј се. 

  

Читање из књиге Премудрости Соломонове (Гл.3,1-9)  

Душе праведника су у руци Божјој, и неће их се дотаћи невоља. 

Изгледало је у очима неразумних да су умрли, и сматран је за погибао 

исход њихов, а одлазак од нас - уништење; они, међутим, пребивају у 

миру, јер ако су у очима људи и кажњени, нада је њихова пуна 

бесмртности; и мало намучени, велико ће добро задобити, пошто их Бог 

испроба и нађе их достојне себе самога; као злато у огњеној пећи испроба 

их, и као свеплодну жртву прими их. И у вријеме када их посјети засијаће, 

и као искра у стрњици плануће. Судиће племенима и загосподариће 

народима, и зацариће се над њима Господ вавијек. Који се у Њега поуздају 
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познаће истину, и вјерни ће у љубави пребивати у Њему, јер благодат и 

милост је са светима Његовим.  

 

Читање из књиге Премудрости Соломонове (Гл.4.7-15)  

Праведник доспије ли да оконча, у покоју ће бити; јер часна старост 

није у мноштву љета нити се мјери бројем година; сједина људима је 

разборитост и зрео узраст - живот неупрљан. Угодан Богу поставши 

омиље Му и живећи међу грешницима би пресељен; прими га себи, да не 

би зло измијенило разум његов или лукавство преварило душу његову; јер 

злобна завист помрачује добра, и похотљиво маштање развраћа ум 

незлобив. Ко се за кратко усаврши, напуни много година; јер је омилила 

Господу душа његова, зато и похита из зле средине; а свјетина видје и не 

схвати и на ум јој не дође нешто тако да је благодат и милост на 

избраницима Његовим, и промишљање над светима Његовим.  

 

 

На Литији, стихире самогласне. Глас 1. 
 Сакупимо се како доличи Христово одабрано стадо и станимо око 

гроба преблаженог Симона, којега је некада краљевски чин красио, а сада 

је пак као монах крај живота примио, јер је душу пре три часа испустио 

али се доласком првосветитеља душа у тело вратила, да би овај свети 

жељено монашење добио; слава дивноме твоме оживљењу. 

 Укрепимо разум да се дивимо чуду које се при твоме уснућу 

догодило, јер си из овог живота отишао а после три часа молитвом и 

молењем првостетитеља ти се душа у своје тело вратила, да би ти 

монашење примио које си из младости желео, зато стојиш пред престолом 

Христа Бога нашега, па се моли да се спасу душе наше. 

 Јецајте и жалите велика цркво Студеницо и сви крајеви, јер се 

велики и први краљ Срба од овог света одваја и ка вечним обитељима 

одлази, а нас као сирочад оставља, и данас се у монашки чин одева, па је 

налик своме родитељу и делима и именом: Симон преподобни, јер она 

сада пред Тројицом стоји и моли се да се спасу душе наше. 

Глас 4. 

 Данас се Симон монах назива и скиптар своје државе сину своме 

предаје; весели се велика цркво Студенице, јер си тако чудотворне мошти 

примила; радуј се реко Студенице и саслужитељи твоје обитељи, јер нам 

се велика радост данас догодила, и весеље душе; а ти преподобни оче 

Симоне, не заборави сродство твоје, које слави твој спомен, па се моли 

Господу да се смилује душама нашим. 

Слава, глас 5. 
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 Радуј се пресветли украсе правде, Богом обасјане цркве Студенице, 

јер си њој поверен као процветали миомирни цвет Владици Христу. Чист 

ангелски живот си са љубављу стекао и свој град си светло украсио. Нека 

се весели земља Српска и Велика Црква данас, у спомен светога Симона 

монаха, који реке мирисаве науке излива, и моли се Христу да нам подари 

велику и богату милост. 

 

И сада, богородичан:  

Ми верни те блаженом називамо Богородице Дјево и славимо те како 

доликује, граде непоколебиви, бедеме необориви, тврда заступнице и 

уточиште душа наших. 

 

На стиховње, стихире глас 5. Подобан: Радуј се.. 

 Радуј се хорова ангелских сабеседниче, јер у истом низу стојиш са  

вишњим силама, преподобни Симоне; живот овај на земљи си у врлинама 

проживео, и показао се као чист и неокаљан као огледало, пун Духа 

Светога пребогати. Тако обасјан видиш и будућност и све предсказујеш, 

божанским светлом просветљен, па се моли Христу: да подари душама 

нашим мир и велику милост. 

Стих: Часна је пред Господем смрт, преподобних његових. 

 Радуј се похвало монаштва и Србима велики саборче, јер ти страсти 

из корена сечеш, а насртајима демона се храбро супротстављаш, па си и 

њину немоћ и душепагубну обману изобличио. Дејство спасоносног крста 

и силу си показао, јер си се њиме опасао и победио све који се одметнуше 

од божански у телу јављенога Христа. Њега моли преподобни Симоне, да 

подари душама нашим велику милост. 

Стих: Блажен је човек који се боји Господа, и до његових  заповести држи 

веома. 

 Радуј се оче Симоне преподобни, јер си у чином царском од Бога ти 

подареном честито живот проживео; радуј се јер када је првосветитељ при 

упокојењу твоме дошао, у јарам монашки те је оденуо, а ти си скиптар 

државе твоме сину уручио, па си се у дворима небеским настанио и 

дарујеш исцелења свима који са вером долазе ка твојој раки преподобни.  

Слава, глас 8. 

 Сео си светитељу у кочију врлина која јури на небо, и због твога 

крајњег уздржања у животу и чистоте гледаш вишњег Јерусалима лепоту, 

а због патњи твога подвига достојне си почасти примио, и радујеш се 

преблажени са небескима чиноначалима. Вечних блага си постао 

наследник, и житељ небескога царства, зато се моли богоносни оче 

Симоне да се сви спасу и да наше душе буду помиловане. 
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И сада, 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. 

 

На благосиљању хлебова  

Тропар глас 3 (два пута)  

Бога си од младости заволео а скиптар државе си уздигао; на земљи 

си се са храброшћу подвизавао и земним благом си небеско наследио, од 

великог Дародавца ти подарено; монаштво си зажелео па си и то примио, 

и узбрзо си опет умро, и као да си заспао Господ је твоје тело сачувао; 

зато те молимо, да молиш Христа Бога да спасе нас који поштујемо свети 

спомен твој.  

 

Богородице Дјево.. (један пут) и чтенија. 

 

На Јутрењи 
 
После прве катизме сједален.  

Глас 1. Подобан: Камени запечатану.. 

 Изабрани Христов војниче, новопрослављени краљу Стефане 

првовенчани, данас се верни сакупљамо да твој спомен прославимо 

преблажени Симоне, јер си у правоверју заблистао и овога дана си од нас 

ка небесима отишао. Зато слава Ономе који је тебе прославио, слава Њему 

који те је овенчао, слава Ономе који преко тебе чини чудеса. (два пута) 

Слава и сада, богородичан:  

Сви те познасмо као истиниту Матер Божију и Дјеву, која си и после 

порођаја таква остала, сви ми грешни који са љубављу притичемо ка твојој 

доброти, имамо тебе као заступницу, тебе смо стекли у искушењима 

спасење, једину свенепорочну. 

 

После друге катизме, сједален.  

Глас 4. Подобан: Удивисја Јосиф.. 

Симоне богонадахнути, ти си царски чин презрео и вечних се добара 

насладио, које око не виде и на срце човеку не дође, то је теби Бог  

припремио. Њега си заволео и њиме си иноверне посрамио, а он те је 

укрепио зато просветли душе наше. (два пута) 

Слава и сада, богородичан: 

Зачудио се Јосиф видевши нешто надприродно, и схватио је да је 

твоје бесемено рађање Богордице као роса на руну, као купина несагорива 



MINEJ SEPTEMBAR 
 

364 

 

и као палица Аронова процвала, а сведочаше и обручник твој и заштитник 

и свештеницима је узвикнуо: Дјева рађа и после рађања као Дјева опет 

остаје. 

 

После Полијелеја, сједален, глас 3. Подобан: Красотје.. 

У одежду божанску си се оденуо, и оружијем вере се укрепио и тако 

се против непријатеља опремио, њих си из твојих крајева одагнао или си 

их теби покорио, оружијем крста си се оградио и кривоверје  иноверних 

разорио, и ка твоме отачаству их приводиш чинећи их чедима светлости, 

зато Христа Бога моли да подари душама нашим мир и велику милост.  

(два пута) 

Слава и сада, богородичан: 

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! 

 

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 Марку, зачало 37.: Рече Господ: Ко хоће за мном да иде.. 

 

После 50. псалма, стихира глас 6. 

Данас нам је заблистао спомен преподобнога Симона, који је 

монаштво заволео па се радосно хвали и говори: каквих сам родитеља син, 

такав ће бити и мој пород, јер сам их у правој вери васпитао и обитељ 

Тројице начинио. Па нас јасним гласом позива на похвалу Христа Бога 

нашега, а светлост лица његовог сведочи душевну му незлобивост, зато и 

ми прилазећи ћивоту преподобнога, исцелења молимо, јер он има смелост 

код Господа и моли се за душе наше. 

 

Канон Богородици, на 6, И светога два канона на 8.  

 

Канон Богородици, глас 2. Његов акростих је: Певам похвалу 

живоносној младој Дјеви. Глас 2. 
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     Песма 1.  

Ирмос: Ходећи необичном и немокром стазом кроз море изабрани 

Израиљ кликташе: Појмо Господу јер се прославио.   

 Из давнине духовна лествица и чудесни осушени пут кроз море, 

најавили су твој пород Пречиста, којем сви појимо јер се прославио. 

 Сила Вишњега и савршена ипостас и Божија мудрост из тебе се 

овапотио Пречиста и народу се приближио, јер се прославио. 

 Прошао је из твоје утробе Пречиста, као кроз закључане непроходне 

двери, Христос као сунце правде и свету је засијао, јер се прославио. 

 

Канон преподобног, глас 4. 

     Песма 1. 

Ирмос: Отверзу уста..  

Отворићу уста моја и испуниће се Духа, и излићу реч Царици Матери 

и светло ћу славити и певати о њеним чудесима. 

 

 Веома украшен лепотом врлина, ти си се придружио богопозванима, 

и обичајима блиставим  уздигао се оче преподобни Симоне. 

 Мада си дуго у блатном телу провео, али просветљен пресветлим 

зрацима изузетан си постао и зато си преподобни вечно блаженство 

наследио. 

 Ипостасном Мудрошћу и силом си војске неверних разгонио, 

часним молитвама првосветитеља и твојим преподобни оче. 

Богородичан:  

 Онога који као Бог држи све крајеве света држиш Пречиста на 

твојим рукама у видивом телу мада је по своме божанском лику неописив. 

 

Ини канон. Глас 5. 

    Песма 1. 

Ирмос: Коња и всадника..  

Коња и коњанике у Црвено Море победник у ратовима високом 

мишицом Христос збаци а Израиља спасе који му победничку песму 

певаше.  

 

 Ти си хтео да земаљску славу оставиш као бедну паучину, па си 

чисто и без порока поживео и крст си на своје раме узео, и у небеску 

обитељ си дошао. 

 У твоме светом храму преподобни смо се данас часно сакупили да 

би твоје напоре прославили и твоје подвиге похвалили, а ти са небеса 

погледај и закрили увек оне који ти поје. 
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 Ти си пастир и наставник Србима био, па си нам науком и чудесима 

заблистао, јер си благодати богомудрог твога оца и науци следовао. 

Богородичан:  

 Творац целе творевине је тебе нашао као чисту и најсветију, и зато је 

хтео да се Бог из тебе оваплоти, да би по промислу нас као његов лик 

обновио. 

 

Катавасија по Уставу. 

 

     Песма 3.  

Ирмос: Поломљен је лук насилника снагом твојом Христе, и немоћни се 

твојом силом опасаше. 

 Као Творац времена, Онај који је изнад сваког времена, својом 

вољом саздан је као детенце из тебе Дјево. 

 Опевајмо утробу ширу од небеса, због које Адам живи на небесима и 

радује се. 

 

     Ини. 

Ирмос: Твоја пјеснословци..  

Ти си Богородице живи и обилни извор (спасења), и зато хор твојих 

песмопојаца око себе сакупи и духовно утврди у божанској слави 

твојој, и венаца славе их удостоји. 

 

 Твој славни спомен се данас оче Симоне као труба веома разгласио у 

твојој студеничкој цркви, па сазива верне да принесу хвалу теби. 

 Твојим молитвама ка Господу избави од страшног потопа и навале 

безбожника а твој народ ослободи од патњи, јер ти из срца пева. 

 Отац те је миром помазао и благодаћу свечинитеља Духа, али ти си и 

монаштво желео, па си и тако од Владике Христа прослављен био. 

Богородичан: 

 Са ангелом свечудну и достојну песму „Радуј се“ приносимо ти 

Мати Божија, јер си незалазну Светлост заблистала  свима који седе у 

тами. 

 

     Ини. 

Ирмос: Водрузивиј на ничесомже..  

Својом наредбом си основао из ничега земљу и поставио је у Космосу 

недржећи је претешку; на непокретном камену заповести твојих 

утврди Цркву твоју  једини Благи и Човекољубче.  
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 Давидовски речено ти си као финикс процвао, и врлинама си душом 

и телом сав савршен био, зато по божанској благодати храну бесмртности 

раздајеш. 

 Ти си се свету наругао јер си телесне страсти и сласти омрзнуо, па 

сијаш као сунце у цркви Свете Тројице, зато те достојно славимо. 

 Од своје младости ти си се сав Господу предао и још си родитељу 

твоме следовао, а од брата си поучен био, па си врлинама и разумом 

замирисао. 

Богородичан:  

 Ти си Чиста несместивог Бога-Реч у твоју утробу примила, и 

светлошћу девојаштва се Преблажена украсила, зато тебе као Богородицу 

уистину славимо. 

 

Сједален, глас 8. Подобан: Премудрости.. 

 Милошћу и вером си твој живот преподобни Симоне украсио, а 

своја чеда си оче умножио, и рака твојих моштију излива исцелеља и 

прогони зле духове и дарује излечење, свима који са вером долазе у храм 

Свете и животворне Тројице, и мада си много година у блату земном 

закопан био, напослетку си по Божијој откривен и нађен цео; власи твоје 

часне главе и данас су нам видиве, чудо нам сведоче и у слави леже, зато 

Симоне оче богоносни моли Христа Бога, да подари опроштај сагрешења 

свима који са љубављу славе твој спомен. ( два пута) 

Слава и сада, богородичан: 

 Када помислим на суд бојим се испитивања и стрепим од страшне и 

ужасне муке и патње у огњу, и таме и тартара. Јао, шта ћу радити и како 

ћу срамоту претрпети, када се књиге отворе и дела изобличе? Због тога ти 

притичем Пречиста Владичице, дођи ми тада и избави ме од оне невоље, 

јер само тебе имам као уточиште Владичице. 

 

     Песма 4. 

 

Ирмос: Чуо сам Господе за славни твој промисао и прославио сам 

Човекољубче, несхватљиву силу твоју. 

  

Гле, ево се Богоматер узвисила изнад свих небеских сила као 

божанска гора дома Господњег. 

 Једина Дјево, ти си мимо природних закона родила Онога који влада 

целом творевином, па си се удостојила божанског назива. 
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     Ини.  

 

Ирмос: Сједјај во славје..  

Седећи у слави и на престолу божанском, и облаку лаком, дође Исус 

најбожанскији и непропадиви, да спасе све који му кличу: слава 

Христе сили твојој.  

 

 Ти си преподобни оче Симоне побожно научен вечној тајни, па си 

желео да следујеш Христу свечасни, а он те је венцима победе овенчао. 

 Ти си јереси из твојих крајева удаљио, који се нису клањали Светој и 

Животворној Тројици, зато као милостив моли се на твој народ, јер си 

Господу угодио. 

 Ко да не казује о твојим врлинама које си стекао у животу твоме? Јер 

си мучење страсти и телесно маштање умртвио, и постао савршен 

разумом достојно хваљени. 

Богородичан: 

 Освештај слуге твоје Пречиста Дјево, јер си као блага Пресветог 

Бога-Реч телом родила, и све што дише о њему пева. 

 

     Ини. 

Ирмос: Божественоје твоје разумјев истошчаније..  

Схвативши твоје божанско порекло прозорљиви Авакум са трепетом  

кликташе ти Христе: Дошао си да спасеш народ твој и помазанике 

твоје.  

 

 Сачувај од грабежа разумних вукова народ твој, милостиви оче, јер 

ти дајеш снагу стаду твоме преподобни, и свима који желе да приђу 

ћивоту твоме и да ти се поклоне. 

 Трулежну лепоту си презрео и земаљском влашћу си вишње царство 

откупио, јер Христос дарује богате дарове онима који га љубе. 

 Ко може да искаже твоје подвиге и напоре у животу твоме? И зато 

ти вапијемо блажени Симоне: моли се за нас Владици и Богу. 

Богородичан:  

 Праотац Јаков је тебе Дјево Мати у давнини предсказао, као 

лествицу у сну, по којој је само Господ прошао. 

 

     Песма 5. 

Ирмос: Господ се показао Исаији као ужарени угаљ, и заблуделима у 

тами заблистао као сунце из девствене утробе и даровао им божански 

разум и просвећење. 
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Нека облаци кропе сладост весеља свима на земљи, јер нам је 

даровано дете који постоји пре векова, од Дјеве оваплоћени Бог наш. 

Мојем животу светлост је засјала и жалост греховну је разагнала, 

када се у последње време без семена из Дјеве оваплотио Вишњи Бог. 

 

    Ини. 

Ирмос: Ужасошасја всјаческаја..  

Све је у страху од божанске славе твоје, а ти неискусобрачна Дјево, 

имала си у себи над свима Бога, и родила си безлетнога Сина, и свима 

који ти певају мир си подарила  

 

 Међу надземаљске чинове си се сада настанио, и пред престолом 

Божијим стојиш, зато твојим молитвама сачувај нас блажени и 

преподобни Симоне.  

 Доћи ћу и почети похвалу твоме меденом гласу преподобни, којим 

си православно обасјао цркве, зато те у песмама славимо, преподобни оче 

Симоне. 

 Сазидао си прекрасну цркву, и направио је од камена и дрвета а у 

част и похвалу Бога Сведржитеља. Она је надмашила друге цркве лепотом 

и величином. 

Богородичан: 

 У давнини су те пророци проповедали као небеске двери Маријо, јер 

си телом родила Христа Бога. Њега моли да се спасемо. 

 

     Ини. 

Ирмос: Одјејајсја свјетом јако ризоју..  

Ти се одеваш светлошћу као ризом; теби од јутра кличем: просветли и 

моју помрачену душу Христе једини милосрдни.  

 

 Процвао си праведниче у твоме роду као духовна палма, и венцем 

краљевства и побожним речима си био украшен, и због њих се вечних 

блага наслађујеш. 

 Твој свети гроб се показао као чудо, јер лековите реке стално слатко 

дајеш свима, који ти са вером неклонулом долазе блажени Симоне.  

 Твој божански празник род хришћански и сабори православних 

празнује, и са бестелесним ангелима се радује, и Христова црква га 

прославља. 

Богородичан: 
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 О, Мати Божија, исцели моју душу несрећну, јер си ти родила 

преблагога Бога-Реч, и спаси све који те славе. 

  

     Песма 6.  

Ирмос: Када чујеш глас мојих молитвених речи из несрећне душе моје, 

избави ме од невоља, јер си ти једини основ нашега спасења. 

  

Човекова природа, која је служила греху, тобом је Вадичице 

Пречиста слободу задобила, јер је твој Син био као јагње за све нас 

жртвован. 

 Кличемо ти сви као истинској Богомајки: Избави слуге који 

разгневљују Бога, јер само ти имаш смелост код Сина твога. 

 

     Ини. 

Ирмос: Божественоје сије..  

Богом умудрени, ходите да ово божанско и најчасније празновање 

Богоматере славимо, па рукама запљескајмо и од ње рођенога Бога 

прославимо. 

  

Христос Господар небеса те је на темељу верних као звезду утврдио, 

јер си Српскоме народу и твојим сроднима науком и разумом следовао. 

 Ти си преподобни од младости изабран сасуд Пресветога Духа био, 

па си вечно блаженство наследио, и у вечним обитељима се настанио. 

 Као добар и верни слуга мудри ти си талант примио и радећи 

разумно си га умножио, и са чистом савести оче преподобни ти си га пред 

Господара донео. 

Богородичан: 

 Слику Порода твога Дјево Мати имала је давно пећ огњена, која није 

спалила младиће, па тако ни твоју утробу није спалио огањ Божанства. 

 

     Ини. 

Ирмос: Неистовствујушчејесја буреју..  

Укроти море страсти мени обузетом буром душепогубном, Владико 

Христе и од пропасти изведи душу моју јер си милосрдан.  

 

 Подигни твоје дивне очи преподобни Симоне и погледај около и 

види: сакупљени народ у твојој обитељи па их закрили. 

 Од Бога теби дана благодат, богонадахнути, прочула се по целом 

свету, јер побожно знамења чиниш, и чудеса уз Божије дејство показујеш 

богомудри оче Симоне. 
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 Божански сјај весели твоје срце, богоблажени оче Симоне, јер је 

надразумним и угодним даром учинио тебе молитвеником своје доброте. 

Богородичан: 

 Благословена Маријо најопеванија, као Мати Божија ослободи од 

искушења и невоља твојим ка Богу молитвама, све који ти са вером 

притичу. 

 

Кондак, глас 8. Подобан: Возбраној.. 

 Био си милостив и кротак, оче Симоне, отаџбини си добро послужио 

и после смрти твоје нам мошти показују преславно виђење, јер дарују 

исцелење онима који ти са вером притичу, зато не заборави ни нас који ти 

се молимо, него измоли мир и велику милост душама нашим, да ти 

кличемо: Радуј се, свети оче Симоне. 

Икос: 

 Као пресветло светило јавио се Србима, а твоме родитељу си налик 

именом и делом и свима врлинама; сирочадима си био отац, странима 

милостив, иноверне си од твога престола уклонио, зато ти кличемо: радуј 

се јер си у монашку ризу одевен; Радуј се јер си побожних родитеља син; 

Радуј се јер и твоји родитељи у монаштву процветаше; Радуј се јер си 

брата као великога светитеља стекао; Радуј се јер је он као архиепископ и 

брат по телу при самрти твојој дошао; Радуј се јер си његовим доласком 

оживио; Радуј се јер си се првим краљем Срба назвао; Радуј се Стефане 

првовенчани краље; Радуј се преподобни оче Симоне. 

 

     Песма 7. 

Ирмос: У давнини су се младићи показали као најмудрији, када су из 

побожне душе благосиљали устима и певали: Најбожанскији Боже наш и 

отаца наших благословен си! 

 

Гледајући у ноћи Јаков као у загонетки Бога оваплоћенога којим се 

из тебе светлост јавила свима који су појали: Ти си најбожанскији Бог 

отаца и најславнији. 

У теби Пречиста је неизрециво показао знаке силаска и са Јаковом се 

борио Онај који се својом вољом сјединио са људима, најбожанскији Бог 

отаца и најславнији. 

Омрзнут је ко не проповеда тебе као јединца Сина Дјеве. А теби 

најопеванија Тројицо несумњивом вером и језиком кличемо: 

Најбожанскији Боже отаца и најславнији. 
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   Ини. 

Ирмос: Не послужиша твари..  

Не послужише творевини више него Саздатељу, Богом умудрени, па 

опасност од огња храбро победише, и певаху радујући се: 

најопеванији Господе и Боже отаца благословен си.  

 

 У младости си се добро потрудио јер си рајско пространство желео а 

то си и достигао, лично си се сав блажени Господем крепио, и њему 

побожним песмама кликтао: благословен је Бог отаца наших. 

 Ти си се преподобни свету наругао и телесне страсти си омрзнуо, па 

силом Пресветога Духа блисташ као сунце, у цркви Студенице. 

 Ти си трулежну природу одбацио, па си зато у вечне обитељи ушао, 

и божанске цркве православне си украсио кличући: благословен је Бог 

отаца наших. 

Богородичан: 

 Свима си људима једина заступница божанског избављења постала, 

јер си Избавитеља свих Свенепорочна родила; Њему певамо: благословен 

си најопеванији Боже отаца наших. 

 

     Ини. 

Ирмос: Превозносимиј оцев Господ..  

Најузвишенији Господ отаца наших, пламен је угасио, а децу оросио 

која сложно појаху: Боже благословен јеси. 

 

 Када си свој побожан живот окончао и честито на земљи поживео, 

жељено монашење си из руке првосветитеља Саве примио, зато се моли за 

нас преподобни оче Симоне. 

 Како доликује ми те поштујемо, и празник твој угодниче Христов 

славимо, а твоме часном ћивоту се клањамо, зато блажени оче Симоне 

помени нас. 

 Због твога светог живота ти си очев престо наследио и у свима 

врлинама си оца твога следио, па са ангелима Богу непрестано служиш и 

кличеш: благословен је Бог отаца наших. 

Богородичан:  

Молим те Дјево да брзо умртвиш грех који живи у мени, и удостоји 

ме да будем учесник живота без старења, јер си Живот родила који је смрт 

умртвио.  
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Песма 8.   

  

Ирмос: Троструко блажени младићи немарише за златног идола, јер 

видеше непромењиви и живи лик Божији, па усред огња појаху: сва 

саздана творевина нека пева Господу и нека га велича у векове.  

  

Кроз тебе је виђен на земљи и са људима поживео Онај који је 

неупоредив по благости и сили. Њему певајући сви верни кличемо: Нека 

сва настала творевина пева Господу и велича га у све векове. 

 Заиста тебе као чисту проповедамо и славимо Богородицу, јер си 

родила једнога оваплоћенога од Тројице. Њему са Оцем и Духом сви 

појимо: Нека о Господу пева сва твар и нека га велича у све векове. 

 

     Ини. 

Ирмос: Отроки благочестивија..  

Побожну децу у пећи, Рођени од Дјеве спасао је, то бејаше праобраз, а 

сада стварност, и сву васиону да теби пева покреће: Господа појте 

дела и величајте га у све векове. 

 

 Твој гроб је постао извор великих чуда, јер излива исцелења и чисти 

од страсти а лечи болести свима који кличу: певајте о Господу сва дела 

његова и величајте га у све векове.  

 Ко може изрећи твоју љубав ка Богу, јер си процвао као палма поред 

воде? Уздржањем си умножио твоја чеда, и као маслина намастио лица 

верних који кличу: певајте о Господу сва дела његова и величајте га у све 

векове. 

 Твоје славно уснуће и твоју дивну љубав ка Богу, на твој празник ми 

верни славимо, и твојим моштима се клањамо и кличемо: певајте о 

Господу сва дела његова и величајте га у све векове. 

Богородичан: 

 Сачувај Дјево твога слугу од сваког напада противника, јер тебе 

имамо Владичице као покровитељку и заступницу, уточиште и тврђаву, па 

зато од тебе очекујем избављење из мрежа врага, јер си само ти 

заступница рода људскога. 

 

     Ини. 

Ирмос: Тебје вседјетељу в пешчи..  

Теби Творче свега, дечаци у пећи као целог света хор песме појаху: 

Сва дела Господа појте и величајте у све векове.  
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 Ограђени крстом Христовим остајемо без повреде, па молитве ка 

Господу узносимо: зна Узвишени да сачува своје слуге. 

 Као високи кедар ти си се узвишен врлинама показао, и тако си се 

као расцветани врт у дворима Божијим настанио, па као извор изливаш 

благодатна исцелења. 

 Побожним испаштањем и усрдним молитвама ти си узроке страсти 

умртвио, па си зато при твоме уснућу незалазну светлост нама заблистао. 

Богородичан: 

 Прими сада Дјево Свенеподочна речи Гаврила јер ти кличемо: Радуј 

се једина Мати благословена, радуј се двери која имају тајанствено Сунце. 

 

     Песма 9. 

 Ирмос: Сва си ми жеља, сва си ми сладост, Речи Божија и Дјевин Сине, 

Боже богова и Господе, Свети над светима, зато тебе и твоју Родитељку 

сви величамо. 

 

Жезал моћи даде се природи пропадивог човека, а то је Реч Божија у 

твојој утроби Пречиста. До ада потонулу ту природу је васкрсао. Зато тебе 

Најчистија као Богородицу величамо. 

 Владико прими милостиво твоју Матер која је по твојој вољи, као 

молитвеницу за нас и нека се све испуни твоје доброте, да бисмо те сви 

величали  као доброчинитеља. 

 

     Ини. 

Ирмос: Всјак земнородниј..  

Свако на земљи нека се радује Духом просвећен и нека празнује 

бестелесних бића свет, поштујући празник Богоматере и нека кличу: 

радуј се најблаженија Богородице пречиста и Увекдјево. 

 

 Многе си ка вери православној привео, и изнад света си се уздигнуо, 

и светло станиште Христово си постао, јер си огњеним језиком кликтао:  

величај душо моја Господа. 

 Твојим моштима је црква Студеница освештана, и сва њена околина 

преблажени оче Симоне, а род правоверних те прославља и молитвено 

кличе: помињи нас богомудри оче. 

 Не презри блажени нас који ти појимо, и све који у твојој обитељи 

славе свети спомен твој, јер мада си се од нас преставио, ипак си нам твоје 

свете мошти оставио, којима нас закрили и чувај од сваке невоље. 

Богородичан:  
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 Само си ти на земљи имала чудно Рођеног, који једини сједињује нас 

са јединим беспочетним Оцем, због тога само тебе као Матер Божију сви 

величамо. 

 

     Ини. 

Ирмос: Исаије ликуј..  

Исаијо ликуј јер Дјева носи у утроби и роди сина Емануила, Бога и 

Човека, Исток му је име, њега величамо а Дјеву блаженом називамо. 

 

 Раширио си твоје молитвене руке као орао крила, и примио мудро на 

твоје раме народ твој као птиће, јер са вером притичемо часном твоме 

ћивоту, и зато нас избави од сваких искушења, оче Симоне. 

 Све си овдашње оставио као привремено за уздарје вечно, и са 

ангелима ликујеш јер си ангелским животом у свету проживио, зато тебе 

оче са њима сви славимо. 

  Богоблажени Симоне надгледај одозго стадо твоје, које си сакупио 

овде у твојој обитељи, и испуни њине молитве, јер са вером притичу 

твојим моштима, преподобни оче. 

Богородичан:  
Под силу моћи твоје Владичице притичемо, сви у таштини на земљи, 

и молимо за милост и самилосно милосрђе твоје, које изливаш и све нас 

освештаваш. 

 

Светилен. Подобан: Свјете неизменниј.. 

 Твоју жељу је Христос Бог испунио, када ти је првосветитељ дошао 

и да се одрекнеш сјаја живота те научио; зато гледај са неба на нас који 

славимо спомен твој Симоне мудри, монасима похвало. (два пута) 

Богородичан: 

 Нека се весели праотац са Евом, јер Бог је из Дјеве нови Адам постао 

и нас је својим оваплоћењем обожио, а остао је што је и био: непромениви 

Бог; и Родитељку је као Бог непромењеном сачувао. 

 

На хвалитним, стихире на 4. Глас 8. Подобан: О, преславнаго.. 

 О преславног ли чуда! Овога молитвеног празника твоје мртво тело 

добија душу и духовни лик Симоне оче преподобни. Као јутро си целом 

свету засијао, а дубоку таму обмане си из отечества твога одагнао, и душе 

си вером просветио. О, несхватљивог ли милосрђа твога Владико! Њиме 

спаси Христе душе наше јер си једини милосрдан. 

 О преславног ли чуда које се на теби овога дана догодило блажени 

оче Симоне! Зато измоли очишћење од безбројних саблазни и да се твојим 
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молитвама благи удостојимо стати са десне стране, па се моли Господу за 

нас недостојне, да твојим молитвама примимо одписивање и опроштај 

грехова. 

 О преславног ли чуда! Због твоје чисте кротости у тебе се благодат 

Духа уселила, јер си уздржањем и подвизима страсти умртвио а цркву 

Студеницу украсио. Зато си као плату примио да исцељујеш болести и 

прогониш страсти, богоносни Симоне достојно слављени. 

 О преславног ли чуда! Вечна блага си оче Симоне примио, и 

подвизима си јереси одагнао; усрдно си цркве украшавао, а твоје свете 

мошти у цркви су пуне делима врлина и божанског блаженства, зато се 

достојно помињани оче наш Симоне моли за душе наше. 

Слава. Глас 6. 

 Ходите сабори монаштва и саборе Срба да духовно се веселимо, јер 

овај светитељ тајанствено сазива празникољубиве душе. Цареви и кнезови 

сакупите се дружељубиво па се поклоните, а велика српска Црква нека се 

радује, јер има на почетку своме Симеона и Саву као тврђаву, а најпосле 

јављенога Симона монаха. Он је земно царство оставио и за Христом 

следио, а од великога престола Божијег се никада није одвојио, зато је  

богатство блаженог живота тамо наследио. Христос је оче мудри твој 

спомен прославио, зато се сви верни сложно радујмо, и са сузама молитву 

помешајмо и ка њему кличимо: Симоне Христов угодниче, све нас који си 

овде сакупио, сакупи и тамо у уделу спасених. 

И сада, богородичан: Богородице ти јеси лоза истинаја.. 

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. 

 

Славословље велико. После Трисветог 

  

Тропар светоме,  

Бога си од младости заволео а скиптар државе си уздигао; на земљи 

си се са храброшћу подвизавао и земним благом си небеско наследио, од 

великог Дародавца ти подарено; монаштво си зажелео па си и то примио, 

и узбрзо си опет умро, и као да си заспао Господ је твоје тело сачувао; 

зато те молимо, да молиш Христа Бога да спасе нас који поштујемо свети 

спомен твој.  

 

Слава и сада, богородичан: 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.   

 

Јектенија и отпуст. 

Даје се братији свето уље из кандила светога, и час 1. 

На првом часу: Тропар и кондак преподобнога и коначни отпуст. 

 

На Литургији: 
Блажена од канона 1. песма 3. на 4 и од 2. канона песма 6. на 4 

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.: Браћо, плод духа јесте.. 

Алилуја, глас 6. Блажен је човек који се боји Господа. 

Стих: До његових  заповести држи веома. (Пс.111,1) 

Еванђеље по Матеју, зачало 43.: Све је мени предао Отац мој.. 

Причастен: У вечни спомен биће праведник, жалосне се вести неће 

бојати. (Пс.111,5-6) 

 

На трпези велико утешење братији.  

 

 

 
 

 

Овога месеца септембра 24. дан 
 

Служба светом благоверном Владиславу, 

краљу српском 
 

 

 

На Малој вечерњи, 
 
На Господи воззвах.. стихире на 4, глас 1. Подобан: Небесних чинов.. 
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 Врлинама си у небеске сфере узлетео, побожни Владиславе, и заиста 

си иза мрака у богопознање зашао, и не у загонеткама треблажени него си 

се у благодати показао јер си Божији сјај примио. (два пута) 

 Израстао си Христом, као од светог корена богозасађени изданак, 

коме се отаџбина твоја радује и обасјаваш цркву, а твоје свете мошти су 

миомирисне и зато свима који данас спомен твој празнују подари награду 

богоносни. 

 Врлинама си душу и разум просветлио а богатим изливањем уља 

одгоре на твоју краљевску главу богоносче, помазао те је Духом 

преосвећени Бог-Реч и Господ, зато си примио скиптар царства небеског, 

од Оног који нам дарује велику милост. 

Слава, глас 3. 

 Светлост духовну си уљем милостиње и врлинама запалио славни, 

па си као плодна маслина раширио своје родне гране, изобилним водама 

си напајан, па од њих захваташ духовну благодат и народ твој помазујеш. 

Зато сакупљени хвалимо те песмама како доликује, а ти Христе, због 

његових молитава као милостив спаси душе наше. 

И сада, богородичан: 

 Ти си света и прва Чиста и похвала небеских чинова, ти си песма 

апостола и остварење пророка, зато Владичице прими молитве наше. 

 

На стиховњим стихире глас 2. Подобан: Доме Еуфратов.. 

 Ти си светитељу постао дом Свете Тројице и град Вишњега Цара и 

станиште Пресветога Духа. 

Стих: Праведник ће као палма процветати, и као кедар на Либану ће се 

увећати.  

Уврстио си се међу хорове бестелесних, јер си Богу угодио вршењем 

твојих врлина. 

Стих: Блажен је човек који се боји Господа, и до његових  заповести држи 

веома.  

 Савршеном љубављу и милошћу као порфиром одевен, уселио си се 

у Вишње Царство. 

 

Тропар, благоверном краљу, глас 4. 

 Ти си благоверни краљу Владиславе као частан изданак из славног 

корена, у отечеству си добро краљевао и царство небеско стекао, владао 

си славно и са чашћу великом, зато не заборави род србски а 

православним народима буди саборац. 

Слава и сада, богородичан: Јеже от вјека..  
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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 Великој вечерњи 
 
Блажен муж.. први антифон. 

На Господи воззвах.. стихире на 8. Глас 6. 

 По твоме имену је и твој живот, јер си израстао из славнога корена, 

достојно си се угледао на родитеља Првовенчанога, и био си овенчан од 

Саве великога, отечеству си постао слава и похвала, Владиславе увек 

слављени. (два пута) 

 По твоме имену је и твој живот, јер си тражио славу небеску, а 

славом си обогатио твоју отаџбину, подигао си у њој храмове и манастире 

кличући: не нама Господе, него твоме Имену дајмо славу због милости и 

истине твоје. 

 По имену твоме је и твој живот, јер си немоћне у овом свету заволео: 

убоге, сиромашне и презрене, и њих си славни изобилно  даривао, и зато 

си био достојно овенчан од Цара небеског: славом и чашћу непролазном. 

Стихире, глас 2. Подобан: Јегда от древа.. 

 Када си из Царства непролазног примио да владаш на земљи, ти си 

по закону живео и ризнице врлина си стекао, делима побожним си их 

саздао, а твоје срце си Владиславе као храм Богу посветио, и свети храм 

си њему подигао; милостиво си милостиње свима којима је требало давао, 

а народ твој си вином православља напојио, и од навале непријатеља 

избављао, зато се моли свети Христу Богу, да спасе душе наше. (два пута) 

 Када је по промислу Вишњега теби уручен удео отечества твога и 

скиптар царства твојих родитеља, ти си њиним стопама следовао, и као из 

светог корена свети изданак преславно си се у твоме отечеству показао; 

зато ми достојно сабрани песмама исплетимо венце па Владислава 

овенчајмо. 

 Када си светитељу љубављу уз Христа прионуо, ти скиптар царства 

врлинама украсио, у владарски плашт си се славни оденуо, а милошћу као 

огртачем се украсио и добром и кротошћу, па си се непорочним животом  

као венцем овенчао. Зато си земљу кротких наследио и у незалазне 

пределе зашао, па стојиш пред Христом и за нас се молиш венценошче 

Владиславе, који твој спомен славимо и Христа Спаса хвалимо који те је 

прославио.  
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Слава, глас 8. 

 Христољубиви владар Владислав, као у давнини Давид, ишао је пред 

ћивотом са светим телом Саве, све србске земље великога и чуднога 

пастира, и појао је са весељем и радовањем: велича душа моја Господа, јер 

ову светињу уносим у обитељ моју. 

И сада, богородичан: Цар небесниј..  

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. 

 

Вход. Прокимен дана и читања 3.  
 

Читање из Треће књиге о царевима (гл. 8.22-23, 27-30) 

Стаде Соломун пред олтар Господњи пред свим збором 

Израиљевим, и подиже руке своје к небу, и рече: Господе Боже Израиљев! 

Нема Бога таквог какав си Ти горе на небу ни доле на земљи. Али хоће ли 

доиста Бог становати на земљи? Ето, небо и небеса над небесима не могу 

Те обухватити, а камоли овај дом што га сазидах? Али погледај на 

молитву слуге свог и на молбу његову, Господе Боже мој, чуј вику и 

молитву, којим Ти се моли данас слуга Твој; Да буду очи Твоје отворене 

над домом овим дан и ноћ, над овим местом, за које си рекао: Ту ће бити 

име моје; да чујеш молитву којом ће се молити слуга Твој на овом месту. 

Чуј молбу слуге свог и народа свог Израиља, којом ће се молити на овом 

месту; чуј с места где станујеш, с неба, чуј, и смилуј се. 

 

Читање из Књиге пророка Исаије (гл.61.10-11 и 62.1-5)  

Веома ћу се радовати у Господу, и душа ће се моја веселити у Богу 

мом, јер ме обуче у хаљине спасења и плаштем правде огрте ме, као кад 

женик намести накит и као кад се невеста украси уресом својим. Јер као 

што из земље расте биље и у врту ниче шта се посеје, тако ће Господ Бог 

учинити да никне правда и похвала пред свим народима. Сиона ради нећу 

умукнути, и Јерусалима ради нећу се умирити, докле не изађе као светлост 

правда његова и спасење се његово разгори као свећа. Тада ће видети 

народи правду твоју и сви цареви славу твоју, и прозваћеш се новим 

именом, које ће уста Господња изрећи. И бићеш красан венац у руци 

Господњој и царска круна у руци Бога свог. Нећеш се више звати 

остављена, нити ће се земља твоја звати пустош, него ћеш се звати милина 
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моја и земља твоја удата, јер ћеш бити мио Господу и земља ће твоја бити 

удата. Јер као што се момак жени девојком, тако ће се синови твоји 

оженити тобом; и како се радује женик невести, тако ће се теби радовати 

Бог твој. 

 

Читање из књиге Премудрости Соломонове (Гл.3.1-9)  

Душе праведника су у руци Божјој, и неће их се дотаћи невоља. 

Изгледало је у очима неразумних да су умрли, и сматран је за погибао 

исход њихов, а одлазак од нас - уништење; они, међутим, пребивају у 

миру, јер ако су у очима људи и кажњени, нада је њихова пуна 

бесмртности; и мало намучени, велико ће добро задобити, пошто их Бог 

испроба и нађе их достојне себе самога; као злато у огњеној пећи испроба 

их, и као свеплодну жртву прими их. И у вријеме када их посјети засијаће, 

и као искра у стрњици плануће. Судиће племенима и загосподариће 

народима, и зацариће се над њима Господ вавијек. Који се у Њега поуздају 

познаће истину, и вјерни ће у љубави пребивати у Њему, јер благодат и 

милост је са светима Његовим.  

 

На Литији стихира храма. 
Стихира глас 1. самогласно. 

 Од вишње благодати и божанским сјајем обасјан си се показао као 

пресветли храм Божији, украшен врлинама Владиславе, својом добротом 

си био красан пред Богом, јер си речи живота вечног преблажени у твоје 

срце примио и теби је незалазна светлост засијала; непролазно весеље си 

стекао, где ликујеш са ангелима около Цара и Господа. Њега као јединога 

добротвора учини милостивим богоносни и моли га: да свима који твој 

свесвети празник славе подари опроштај грехова, а душама нашим велику 

милост. 

Глас 3. 

 Гроб са твојим моштима Владиславе је као ризница миомира из које 

се изливају дивна и божанска чудеса, реке исцелења миришу душама које 

те поштују, јер си Христовом благодаћу као духовним мирисом обогатио 

народ твој, и мирис вечног живота даровао свима који ти са вером 

притичу. Зато наслађени од пречасних и божанских моштију твојих свети 

верно се молимо: да се твоје отечество избави од невоља које наилазе и 

навале безбожника, а ти се непрестано моли Владици свију и Богу, да 

подари дубоки мир твоме стаду. 

Слава, глас 4. 

 Свелоносни спомен твој, блиста сунчаним даровима и просветљује 

срца свих који са вером долазе ка твоме божанском храму, где лежи гроб 
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са часним твојим моштима; он нас све призива на спремљену и обилну 

трпезу духовне хране, да се наситимо са свештеницима и кнежевима 

народа и са свима вернима. Зато празнујући спомен богоносног 

Владислава веселимо се кличимо: душе праведних су у руци Божијој, а 

нама су дароване њине мошти као скупоцене ризнице. Њих чувамо као 

накит и царске утваре, а ти краљу стојиш пред Тројицом са ангелима, па 

измоли мир земљи нашој а душама нашим велику милост. 

И сада, богородичан: 

 Радуј се двери Божије, радуј се Дјево Пресвета и чиста, радуј се 

Владичице и спасење света, радуј се стено и пристаниште, и заштито душа 

наших. 

 

На стиховње, стихира глас 4. Подобан: Званниј свише.. 

 Весели се и радује земља србска а са њоме и сви народи словенски 

певају, јер је стао њихов владар са десне стране тебе Христе Боже и моли 

те за православне војске, зато нас удостоји да му без осуде кличемо: радуј 

се Владиславе многозвани. 

Стих: Господе силом твојом развеселиће се цар и спасењу твоме ће се 

веома обрадовати. 

 Беспочетни Царе, удостоји вишњега царства све који из душе твога 

угодника поштују, јер си сам рекао: овако да славите оне који мене 

прослављају; слава оца јесте доброта синовљева, зато похитајмо усрдно и 

победоносно пљескајући рукама, па са љубављу приђимо ћивоту са 

његовим светим моштима, топло их целивајмо и громогласно певајмо: о, 

светитељу, измоли од Владике Христа душама нашим велику милост. 

Стих: Диван је Бог у светима својим, Бог Израиљев. 

 Као Цар царева и Господар господара подарио си побожноме твоме 

угоднику Давидову кротост и Соломонову мудрост, Константинову веру и 

апостолско православље, зато твој човекољубиви промисао славимо, 

Исусе свесилни, Спаситељу душа наших. 

Слава, глас 2. 

 Да би твоју земљу сребром обогатио, то си у недрима земље руду 

тражио, па си тада ка небеском Цару кликтао: заволех речи твоје више 

него злато и топаз. Зато си благодат од Христа Бога примио и као талант 

то умножио, па не престај да молиш њега да се смилује и спасе душе 

наше. 

И сада, богородичан: О чудесе новаго..  

О, новога ли чуда над свима чудима! Ко је чуо да је мати без 

мушкога родила и на својим рукама Сведржитеља целе творевине носила? 

Рођенога по вољи Божијој, носиш као детенце Пречиста на твојим рукама, 
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и имаш код њега материнску слободу, зато немој престати да се молиш за 

све који те славе, да се спасу душе наше. 

 

Тропар благоверном краљу Владиславу, глас 4.  

Ти си благоверни краљу Владиславе као частан изданак из славног 

корена, у отечеству си добро краљевао и царство небеско стекао, владао 

си славно и са чашћу великом, зато не заборави род србски а 

православним народима буди саборац. (два пута) 

 И Богородице Дјево.. (један пут) 

 

 

На Јутрењу 
 
Тропар краљу Владиславу два пута 

  

Слава и сада, богородичан: Јеже от века.. 

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.           

 

После првог стихословија, сједален, глас 3. 

 Ти си засађен у дому Господњем, па си плодовима врлина уродио, 

јер си богонадахнути небеско семе примио, и у бразди срца си диван клас 

обрадио, који храни умове а душе и срца весели, зато како приличи 

спомен твој славимо, да би смо се твојим молитвама вечних мука 

избавили. 

Слава и сада, богородичан: 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! 

 

После другог стихословија, сједален, глас 4.  

Подобан: Удивисја Јосиф.. 

 Твоја добра дела су заблистала као сунце веома светло и на небу и на 

земљи богоносни Владиславе, делима милостиве душе твоје ка сиротињи 

што си милостиво посејао, и душе њине си плодовима живота наситио и у 

вечне житнице си их сакупио, где је обиље небескога богатства, зато свети 

миомирни ћивот твојих моштију свима обилно исцелења дарује. 
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Слава и сада, богородичан: Удивисја Јосиф..  

Зачудио се Јосиф видевши нешто надприродно, и схватио је да је 

твоје бесемено рађање Богордице као роса на руну, као купина несагорива 

и као палица Аронова процвала, а сведочаше и обручник твој и заштитник 

и свештеницима је узвикнуо: Дјева рађа и после рађања као Дјева опет 

остаје. 

 

После Полијелеја, сједален, глас 8. Подобан: Повељеноје.. 

 Ти си као драгоцени и божански камен Бога-Речи, и као прекрасни 

цвет побожности, ти си као веома сјајна звезда заблистао и земљу твога 

отечества просветио, а срца народа твога обасјао, ти си и скиптре 

владалачке на добро управљање утврдио, а Бога си узвишено прославио. 

Зато ми сабрани у песмама те како доликује достојно хвалимо, јер се 

твојим молитвама вечних мука избављамо. (два пута) 

Слава и сада, богородичан: Повељеноје тајно пријем..  

Бестелесни је тајно примио заповест у разуму, и под кров Јосифов је 

хитро дошао, говорећи Неискусобрачној: Онај који је небеса савио и са 

њих сишао, сав се и неизмењен у тебе уселио, видећи га у утроби твојој, 

да је изглед слуге примио, страшим се али ти кличем: радуј се невесто 

неневесна.  

 

Степена, први антифон 4. гласа.  

 

Прокимен, глас 4.: Узвисио сам изабраног између народа мога.  

Стих: Засађени у двору Господњем цветају у дворима Бога нашега. 

(Пс.91,14) 

 

Еванђеље по Јовану, зачало 36. 

 

После 50. псалма, стихира, глас 6. 

Ходите данас Христоименити, да духовну зору примимо, и да се 

просветлимо и да се благодати Духа Светога напунимо, јер нам се 

богоносни Владислав објавио, и из неисцрпне ризнице нам богате дарове 

даровао. Зато хајде сакупљени заједно да га како доликује похвалимо: јер 

он нам даје богате милости, прекрасних цркава је стројитељ, и као 

светитељ је украс царевима, и монаштво сваким добром снабдева, а своме 

народу је велико утврђење, он пред Христом стоји, и за спасење душа 

наших се моли. 

 

Канон Пресветој Богородици на 6 и светоме на 8 
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Канон Пресветој Богородици, глас 8. 

 

     Песма 1. 

Ирмос: Воду прошед јако сушу..  

Када је прешао воду као копно и од египатскога зла побегао, 

Израиљац је кликтао: Избавитељу и Богу нашему појмо.  

 

Припев: Пресвета Богородице спаси нас.  

 Спопале су ме многа искушења и та теби притичем и тражим 

спасења: о, Мати Речи и Дјево, спаси ме од страшних зала. 

 Збуњен сам нападима страсти које ми многом горчином испунише 

душу, а ти је умири Млада Дјево спокојством Сина и Бога твога 

Свенепорочна. 

 Молим тебе Дјево као Родитељку Спаса и Бога, избави ме од 

ужасних зала, јер ти сада притичем, и пред тобом отварам и душу и срце. 

 Страдам и телом и душом, а ти ме удостоји Божијег просветлења и 

промисла, једина Богомати, јер си блага и Благога Родитељка. 

 

Канон благоверном краљу Владиславу. Његов акростих је: Удостоји 

ме да опевам Владислава. Глас 2. 

 

     Песма 1. 

Ирмос: Грјадите људије појим.. 

Ходите народи, појмо песму Христу Богу, који раздели море и проведе 

људе које изведе из египатског ропства и јер се прославио.  

 

 Удостоји Господе мене окаљаног многим гадним сагрешењима, и 

палога у дубину зала, и рањенога сујетом и великом гордошћу, да ипак 

испевам песму краљу Владиславу.  

 Ти си се Владиславе показао као лоза миомирна винограда 

Христовога, јер си процвао на славном стаблу побожних царева, одакле си 

се напајао сладошћу и красне си плодове донео. 

Слава: Мада си многе невоље од брата свога преотрпео, ипак се 

послушности родитељима ниси одрекао, зато те је много хваљени сродник 

твој светитељ Сава богомудри царском круном овенчао. 

И сада: Дјево Пресвета, хришћанима похвало, не окрени лице твоје од 

нас, него као милосрдна Мати заштити чеда твоја од невидивих и видивих 

непријатеља. 
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     Песма 3. 

Ирмос: Небеснаго круга..  

Небеске сфере врховни творче и Господе и Цркве осниваоче, ти мене 

утврди у љубави твојој, жељени крају и верних утврђење и једини 

Човекољубче.  

 

 Заступање и окриље живота мога теби поверавам Дјево и 

Богородитељко, а ти ме управи ка пристаништу твоме, јер си узрок 

добара, вернима си утврђење једина свеопевана. 

 Молим те Дјево да разориш душевну смутњу и буру моје туге, јер си 

ти богоневесна родила Христа заснивача покоја, једина Пречиста. 

 Родила си Доброчинитеља и узрочника свих добара, зато излиј 

богатство свега доброга свима, јер све можеш пошто си родила силнога у 

моћи Христа, богоблажена. 

 Страдам од зала и пате ме и муче страсти, а ти ми Дјево помози, јер 

те знам као неисцрпну и непотрошиву ризницу исцелења свенепорочна. 

 

     Ини. 

Ирмос: На камени мја вјери..  

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.  

  

 Због бриге за србске земље, ти си Владиславе био прави наследник 

оца свога Првовенчанога, ограђујући њих од насртаја иноплеменика и од 

сваког међусобног сукоба. 

 „Суд твој Боже даруј цару и правду твоју сину царевом“, тако си 

кликтао блажени краљу Владиславе, зато си стекао од Цара царева разум 

да судиш праведно и да имаш и милост и веру. 

Слава: Добит и мито си избегавао као огањ Владиславе и увек си ходио 

као пред лицем Господа, зато те је Бог и благословио и земље србске 

својом богатом милошћу. 

И сада: Ангели се зачудише твоме чистом порођају, а ми се дивимо 

свагдашњем твоме заступању о нама, тога нас не лиши Владичице и поред 

мноштва наших сагрешења. 

 

Сједален, глас 4. 

 Заиста си се добар војник Христов показао преславни краљу 

Владиславе, јер си оружијем своју земљу штитио и пробожно православну 
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веру оградио, но пошто имаш смелост код Свете Тројице, измоли мир 

земљама србским, а душама нашим велику милост. 

Слава и сада, богородичан: 

 Постала си станиште недоступнога Божанства Пресвета Дјево чиста, 

но пружи руке твоје ка свемилостивом Спаситељу, да избави нас од сваког 

искушења и удостоји нас да се њему без осуде поклањамо. 

 

     Песма 4. 

Ирмос: Услишах Господи..  

Чуо сам Господе тајну твога промисла, схватио сам дела твоја и 

прославио твоје божанство.  

 

 Богоневесто и Родитељко кормилара Господа, утишај смутњу мојих 

страсти и буру мојих сагрешења. 

 Подари ми бездан твога милосрђа који призивам, јер си родила 

милосрдног Спаситеља свима који ти певају. 

 Наслађујем се Пречиста твојих дарова, па ти благодарну песму 

певам јер сам те спознао као Богомајку. 

 Када лежим у немоћи и болести на мојој постељи, ти ми као 

доброљубива помози Богородице, једина Вечнодјево. 

 Када имамо тебе Свеопевана као надање и утврђење и непомични 

бедем спасења, избављамо се од сваке неприлике. 

 

     Ини. 

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. 

 

 Чувао си веру праву више него зенице ока у отечеству твоме, и 

оградио је од латина и агарјана, зато те је Господ сачувао од сваког зла и 

неприлике. 

 Ангели певају о лепоти насеља Божијих у србским земљама, које си 

ти подигао Владиславе: многе храмове и монашке обитељи, у којима није 

замукла молитва ка Господу. 

Слава: Заиста си се по свој васељени показао као лепота, христољубиви 

краљу Владиславе, јер си био доброчинитељ православних цркава са 

истока, и богате дарове им слао преко блаженога Саве. 

И сада: Духовна палато Цара царевима и кочијо света Господа Славе, не 

остављај нас убоге у врлинама, него помози нам, јер изобилујемо само 
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гресима, па заједно са светим Владиславом заступај нас и избави од вечне 

срамоте. 

 

     Песма 5. 

Ирмос: Просвјети нас повељенији твојими..  

Просвети нас твојим заповестима Господе и твојом високом мишицом 

даруј нам мир твој, Човекољубче.  

 

 Испуни Пречиста весељем срце моје, јер ти дарујеш непролазну 

радост, јер си родила Узрочника радости. 

 Избави нас од невоља Богородице Чиста, јер си родила вечно 

Избављење и мир који сваки разум превазилази. 

 Блистањем твога сјаја, растерај маглу мојих сагрешења Богоневесто, 

јер си родила Светлост божанску и превечну.   

 Удостоји ме Чиста твоје посете па исцели немоћ моје душе, и твојим 

молитвама здравље ми даруј. 

 

     Ини. 

Ирмос: Свјета податељу и вјеков творче..  

Даваоче светлости и творче векова Господе, ка светлу наредаба 

твојих упути нас, јер сем тебе за другога бога не знамо. 

 

 Због силе од Господа развеселио си се краљу Владиславе, и у 

радости си му певао песме похвале, зато си се веома радовао и спасењу 

своме. 

 Свети Сава је положио на твоју главу венац од драгог камења и 

живота вечног је тражио од Господара живота, и он ти даде дуге године у 

векове векова. 

Слава: Сваку навалу непријатеља си укротио, а Господ их је његовим 

гневом омео и огањ их је прогутао, јер си се тако Владиславе на Господа 

уздао, и његовом милошћу ниси се поколебао. 

И сада: Тебе надразумну и неизрециву Матер Божију верни 

јединомислено славимо и песме похвале ти певамо, јер си нам родила 

вечну Радост. 

 

     Песма 6.  

Ирмос: Молитву пролију ко Господу..  

Излићу моју молитву Господу и њему ћу рећи све туге моје, јер ми се 

душа испуни зала а живот мој се аду приближио, па се молим као 

Јона: изведи ме Боже из пропасти. 
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Смрти и трулежи се спасао, јер се сам смрти трулежи предао, због 

моје природе у смрт ухваћене, зато Дјево моли Господа и Сина твога, да 

ме избави од злобе врагова. 

 Тебе Дјево имамо као заступницу и безбедну чуварку живота, ти 

уклањаш метеж искушења и одгониш насртаје демона, зато те увек молим 

да ме избавиш од трулежи мојих страсти. 

 Стекли смо те као бедем уточишта и душама савршено спасење, ти 

си  нам утеха у тугама Млада Дјево, и просветлењу од тебе се увек 

радујемо, о Владичице и сада нас спаси од страсти и невоља. 

 Када немоћан лежим на постељи и нема исцелења телу моме, али ту 

си ти која си Бога и Спаса свету и Избавитеља од патњи родила, зато се 

молим теби благој: избави ме од пропасти и патњи. 

 

     Ини. 

Ирмос: В бездње греховњеј..  

У бездану греха ваљајући се, ја призивам бездан милости твоје: Боже, 

из пропасти изведи ме. 

 

 Из срца мога изливам речи благе и славословље, светом и дивном 

Владиславу, који милошћу и мудрошћу стекао небеску радост, па зато 

казујем похвалу краљу. 

 Глас Христов из Еванђеља си чуо и старао си се о неукрадивој 

ризници, па си своје имање сиромашним и убогима раздао, и тако си 

царство небеско стекао. 

Слава: Од младости си заволео одбачене од овог света и учинио си их 

својим пријатељима од богатства пролазнога, због тога када су ти дани 

истекли, они су те у вечним насељима дочекали. 

И сада: Ти си нам бедем и ограда Пресвета Дјево чиста, зато не 

закључавај твоју милост ка твојим слугама, него болесне излечи а онима 

који су у оскудици помогни им. 

 

Кондак, глас 6. 

 На Цара Небеског си се угледао, а ради Утешитеља и Даваоца 

живота си богатства твоја убогима разделио, и сваком страдалнику си 

уточиште био, а утеха и заступник увређеноме, и сила и заштита земљи 

твојој био си Владиславе увек блажени. 

Икос: 

 Заиста си се показао Владиславе у себи самом царски смирен, 

милосрдан и кротак, послушан Оцу небеском, а љубављу ка земној браћи. 
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Зато се слави твоје име у векове векова; па и нас који смо на земљи 

удостоји да ти кличемо чистим срцем и умилно говоримо: радуј се, јер си 

многе туге претрпео! Радуј се, јер си тако слабости људске спознао! Радуј 

се, јер си животне сласти за ништавне сматрао! Радуј се, јер си тугу 

људима на радост окренуо! Радуј се похвало србска и лепото, славо 

царевима и весеље сиромашнима, Владиславе увек блажени. 

 

     Песма 7. 

Ирмос: От Јудеји дешедше отроци..  

У давнини из Јудеје дођоше младићи у Вавилон и вером у Тројицу 

пламен пећи победише, певајући: Боже отаца благословен јеси.  

 

 Када си наше спасење Спаситељу учини хтео, ти си се у утробу 

Дјеве уселио и њу као заступницу целог света си показао, благословени 

Боже отаца наших. 

 Љубитеља милости кога си родила Мати Чиста, умоли да избави од 

сагрешења и душевне нечистоте све који са вером кличу: благословен си 

Боже отаца наших. 

 Твоју Родитељку си показао као ризницу спасења и извор 

непропадања и кулу и тврђаву и двери покајања, свима који кличу: 

благословен си Боже отаца наших. 

 Удостоји Богородитељко исцелења телесних слабости и душевних 

патњи све, који са љубављу долазе Дјево под твоје окриље, јер си нам 

родила Христа Спаситеља. 

 

     Ини. 

Ирмос: Телцу златому премудрији дјети..  

Златноме телету премудри дачаци не послужише и у пламен сами 

уђоше и (вавилонске) богове поругаше и сред пламена ороси их ангел 

па кликташе: услишена је молитва уста ваших. 

 

 Као што је некада пророк Самуило помазао Давида, показујући на 

њему Божију вољу, тако је и Свети Сава Владиславе помазао тебе 

предвидећи о теби Божији промисао. 

 Отишла је свака злоба из твоје душе, јер се у срцу твоме Христос 

зацарио и својим божанским заповестима је свако безакоње и гордост 

оборио. 

Слава: Две си кћери по телу од своје жене стекао, и две духовне кћери си 

од Премудрости небеске добио, а то су: нелицемерна побожност и 

безгранично милосрђе  
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И сада: Ниједан разум не уме опевати тебе Богородице, не уме ниједан 

језик испричати твоја чудеса, па ипак уместо речи прими веру, јер си ти 

заступница хришћана, зато тебе величамо. 

 

     Песма 8. 

Ирмос: Царја небеснаго јегоже..  

Цара небескога којег поју војске ангела, хвалите и величајте у све 

векове.  

 

 Не презри Дјево оне који од тебе требају помоћи, јер ти певају и 

величају те у векове. 

 Исцели Дјево немоћ моје душе као и телесне болести, да бих те 

прослављао Чиста у векове. 

 Изливаш Дјево богатство исцелења свима који ти са вером певају и 

величају твој неизрециви Пород. 

 Навале искушења одгониш Дјево и нападе страсти, зато ти певамо у 

све векове. 

 

     Ини. 

Ирмос: В пешч огњенују ко отроком..  

Бога који је у пећ огњену јеврејским младићима сишао и пламен у 

росу претворио, појте њега сва дела као Господа и величајте га у све 

векове. 

 

 Појависли сте се у србским земљама двојицо часна: богомудри Саво 

и Владиславе хваљени, први као српски архијереј а други као круном 

овенчани им преславни господар, али молите заједно за страдално своје 

отечество.      

 Као што птица нађе себи гнездо и тако Владислав сазда себи обитељ 

где положи мошти светитеља Саве, а на послетку се и сам тамо упокојио. 

Слава: Обитељ Милешевска процвета као крин, имајући у себи мошти 

два угодника Божија: светитеља Саве и краља Владислава; њиховим 

молитвама Господе помилуј нас. 

И сада: Дјево Владичице, и Мати свих нас, не презри народ који је 

сагрешио, него се смилуј на твоја чеда, и покри нас твојим часним 

омофором. 
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     Песма 9. 

Ирмос: Воистину Богородицу тја исповједујем..  

Као истинску Богородицу тебе исповедамо, јер се тобом спасосмо, 

Дјево чиста, и са бестелесним хоровима  тебе величамо. 

 

 Не окрени главу од потока мојих суза, јер ти сваку сузу отиреш 

Дјево која си Христа родила. 

 Испуни дјево радошћу срце моје, јер си добила Онога који је 

испуњење радости, и Који греховну патњу уништава. 

 Буди Дјево пристаниште и заступница свима који ти притичу и 

бедем необориви уточиште и покров и весеље. 

 Зрацима твоје светлости просветли Дјево и одагнај мрак незнања, од 

свих који побожно исповедају тебе као Богородицу. 

 На месту патње и немоћи свакога смиренога Дјево исцели, и из 

болести у здравље претвори. 

 

     Ини. 

Ирмос: Безначална родитеља Син Бог и Господ..  

Беспочетног Родитеља Син, Бог и Господ, од Дјеве се оваплотио а 

нама јавио, да просветли помрачене и сабере разбацане, зато тебе, 

најопеванију Богородицу величамо. 

  

Стекао си вечну славу блажени и са светима се упокојио, зато оне 

који те славе помињи пред престолом Господа Сведржитеља. 

 Блажен си краљу Владиславе, јер си имао сажаљење за сиротињу и 

убоге, јер у дан страшни Господ ће да те избави од сваке патње, туге и 

уздаха, огња геенскога и црва неуснулога 

 Украшени ред побожних царева у земљи србској преславно је 

заблистао: Симеон, Стефан, Лазар и други многи, а са њима Владиславе и 

ти се за нас моли. 

Слава: Многогрешан и сујетан ја не могох принети теби достојну песму 

Владиславе, па ипак знајући тебе као милостивог и љубитеља понизних, 

не презри моју убогост молим те. 

И сада: Теби приличи слава Владичице као духовном Божијем ћивоту, јер 

си узвишенија и од горњих чинова, јер си родила Сина и превечнога Бога. 

 

Светилен, глас 1. 

 Заиста си се показао сиромашнима ризница, странцима уточиште, 

утеха плачнима, заступник увређенима, изузетан покровитељ и бедем 
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свим српским земљама, и целом православном свету брз помоћник, зато и 

нама свети Владиславе буди добри заступник и усрдни молитвеник. 

Слава и сада, богородичан: 

 О, свеопевана Мати, родила си Владику свих и Господа, зато се 

смилуј на слуге твоје и заједно са светим Владиславом моли да се спасу 

душе наше.  

 

На хвалитним, стихире на 4. Глас 4. 

 Показао си се достојан наследник светим твојим сродницима и 

владарима: Симеону мироточивом и Стефану првовенчаном, јер си им дао 

почаст светошћу твога живота, зато си и наследио царство небеско, 

Владиславе увек слављени. 

 Показао си се славан по храбрости и моћан победник, најславнији си 

био у време свога земнога царства, богатством и силом прослављен, а 

делима врлинским и милошћу и правдом мимо свих украшен; сачувао си 

закон Христа Речи који се из због милости на земљи појавио, зато си се и 

у његовом царству са свима светима обрадовао. 

 Ти си добар ратник и љубитеља отечества, и висока и моћна кула 

христоиментом народу твоме, ти си темељ тврди и непоколебив и топли 

молитвеник ка Христу, зато учини да твоје наслеђе добије светлост светих  

и да се не посрами због мноштва молитава. 

 Ти си као јутро и као сунце које месец сјајем обасјаваш, и срца 

верних веселиш, ти си се показао као наследник светлости и дана, зато 

тамо где сада станујеш помињи све који твој спомен славе, и сачувај их да 

у трајном миру бораве. 

Слава, глас 8. 

 Весели се данас обитељ Милешевска, јер имаш у себи изузетну 

ризницу: часне мошти краља Владислава, изузетног молитвеника и 

милостивог заступника; њему сви умилно рецимо: о, преславни краљу 

Владиславе, не остављај нас без милости твоје. 

И сада, богородичан: 

 Избави ме Владичице из руке човекоубице змије, који хоће да ме 

злом коначно прогута, и поломи његове вилице молим те а замке разори, 

да се избавим од његових канџи, јер величам заступање твоје. 

 

Славословље велико и отпуст. 

 

На Литургији 
Блажена од канона светога песма 3. и 6. 
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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 Глатима, зачало 200.  

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 35. од пола.  

Причастен: У вечни спомен биће праведник, жалосне се вести неће 

бојати. (Пс.111,5-6) 

 

 

 

           Овога месеца септембра 24. дан          
Служба првомученици Текли 

 
Господи воззвах.. стихире на 6. Глас 8. 

Подобан: Господи, ашче и на судишчи.. 

 Господе, мада се кроз прозорче придружила твојој љубави, али се 

разумом попела у највећу висину, па стоји пред престолом твојим, и диви 

се твојој неокићеној лепоти, човекољубиво јављеноме да спасеш душе 

наше. 

 Господе, мада се Текла од учитеља без воље усамила, али је имала 

тебе са собом у време свога страдања, и обнажена беше као одевена и 

твојом славом покривена, и твојом руком овенчана, да штити душе наше. 

 Господе мада је била и свезана, Текла је апостолу притекла, и од 

окова земних пристрастија се одрекла, и снагом твоје љубави као оковима 

уз тебе се снажно привезала, Спаситељу душа наших. 

 Господе, мада је твоја чиста првомученица у огањ бачена, али није 

огњем сагорена јер си јој ти огањ охладио, и од мноштва звери није 

поједена јер си је твојом руком чувао, Спаситељу душа наших. 

 

Слава, глас 6: 

 Трпљењем страдања си противника победила, Текло свеблажена, и 

његове замке си страдањем изломила, и од Тамира си побегла, а Христу 

истинитом учитељу се обручила, Павлова сабеседнице, и Стефану 

састрадалнице, имала си храброст првомученице Христова међу женама, 
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зато све који са вером славе спомен твој, твојим молитвама избави од 

невоља. 

 

И сада, богородичан. 

Ако је среда или петак, крстобогородичан. 

Подобан: Все отложше..  

 Оружије је прошло кроз срце твоје, као што Симеон рече, Пресвета 

Владичице, када си угледала из тебе неизрециво заблисталога Бога-Реч, да 

је од безаконика осуђен и на крсту разапет, и како оцат и жуч окуша и у 

ребра прободен а рукама и ногама прикован, и јецајући си плакала и као 

Мати нарицала: Каква је ово слатко Чедо нова тајна?  

  

На стиховње Октоиха.  

Слава светој, глас 8. Дело Анатолијево. 

 Налете лавова си победила а Тамира си посрамила, првомученице 

много страдална, следила си твога Женика и њему кликтала: у твој 

миомир сам Христе притекла. И док си Текло Павла тражила, са небеса си 

дарове примила, и венац од првострадалника Христа Бога, па га зато 

непрестано моли, да дарује опроштај грехова свима, који са вером славе 

твој свети спомен. 

 

И сада, богородичан или крстобогородичан: 

Подобан: О преславнаго чудесе! 

 Какав је ово призор који видим мојим очима о, Владико? Ти се 

стараш о целој творевини, а на дрверту крста си разапет, и усмрћен си ти 

који свима дарујеш живот. Тако је Богородица плакала и говорила, када те 

је на крсту разапетога видела, тебе Бога и Човека, из ње неизрециво 

заблисталога. 

 

Тропар, глас 4: 

 Павлову си мудрост научила богоневесто Текло, а од Петра си се 

богозвана у вери утврдила, постала си првомученица и првострадална 

међу женама; у пламен си ушла ка у расцветано место, звери и бикови су 

се од тебе устрашили, јер си наоружана крстом. Зато свехвална моли 

Христа Бога да спасе душе наше. 

 

На јутрењу оба канона Октоиха, без мученичних и канон светој на 6. 

Његов акростих је: Побожни се прославља првомученица. Дело монаха 

Јована. Глас 8. 
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     Песма 1. 

Ирмос: Појим Господеви проведшему људи..  

Појмо Господу који проведе свој народ кроз Црвено море и једино се 

Он славно прославио.  

 

 Глас језика не може свеславна страдања првомученице изрећи, јер 

нема толико снаге да је достојно похвали. 

 Престаде мучитељево гордо хвалисање, када се против њега женска 

побожно Христом охрабрила. 

 Када су се твоје свеблажени Павле неизрециве евангелске речи 

огласиле, онда се ова девојка за Христа верила. 

Богородичан: Тебе је Христе Дјева родила, као грозд живоносни који 

сладост спасења целом свету излива. 

 

     Песма 3. 

Ирмос: Ти си тврђава свима који ти притичу, Господе, ти си нам светлост 

у тами и теби пева дух мој. 

 О, свечасна, колико је надразумна твоја љубав, јер си се њоме због 

Христа придружила Павлу, сједињена Духом. 

 Помисао на земне насладе није могла тебе ранити, јер си славна била 

рањена жељом за духовним. 

 Наговорима своје матере ниси се раслабила, јер си све телесне 

пристрасности одбацила, страдалнице свехвална. 

Богородичан: Ти си била поправак праматере Еве, јер си родила целом 

свету Начелника живота, Богородице.  

 

Кондак, глас 8. 

Подобан: Јако начатки.. 

 Засијала си добротом девства и украсила се венцем мучеништва, 

поверила си себе апостолу девојко преславна, и пламен огња си у росу 

претворила, јарост бикова си твојом молитвом укротила, Текло 

првострадална. 

 

Затим сједален, глас 8.  

Подобан: Премудрости.. 

 Љубављу ка Христу и врлинама си женску нарав у мушку 

претворила, и кроз обоје си станиште Божије постала. Таму страсти си 

постом укинула, а мучеништвом си постала похвала свих страдалника, 

зато и свету блисташ као светлост двострука, обасјана зрацима Духа, 
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порвомученице свехвална, моли Христа Бога, да подари опроштај 

сагрешења свима, који са љубављу славе спомен твој. (два пута) 

 

Слава и сада, богородичан: 

 Као Дјеву и једину међу женама тебе која си Бога телом бесемено 

родила, блаженом називају сви нараштаји људи, јер се огањ Божанства у 

тебе уселио, и дојиш Створитеља и Господа као детенце, зато и ангелски и 

људски род достојно славимо најсветији Пород твој, и сложно ти кличемо: 

моли Христа Бога да подари опроштај сагрешења свима који достојно 

певају о слави твојој. 

 

Крстобогородичан: 

 Као јагње гледала је на крсту Јагњета и Пастира и Избавитеља, па је 

јаукала, плакала, и горко нарицала: Свет се радује јер од тебе прима 

избављење, а моја душа гори гледајући твоје распеће, које трпиш из 

милосрђа Милостиви и дуготрпељиви Господе, дубино милости, и изворе 

непресушни, зато се смилуј и подари опроштај сагрешења свима који са 

вером поје о божанским страдањима твојим.  

 

Песма 4.  

Ирмос: Услишах Господи..  

Чуо сам Господе тајну твога промисла, схватио сам дела твоја и 

прославио твоје Божанство.  

 

 Мада си била намењена Тамиру, невестоводитељ Павле те је верио 

небеском Женику, као непорочну, свечасна Текло. 

Побожно и са љубављу си се везала за речи Павлове а речи Тамира 

си мученице као немудре укорила. 

Кропљењем божанске крви род Адамов се благословио, а Ева се 

обрадовала када је видела да је ова девојка змију обмане савладала. 

Чистоту је првомученица заволела, па је све лепоте животне 

одбацила: и богатство, и сроднике, и лепоту и сладке понуде вереника. 

Богородичан: Тебе Свечиста Богородице смо стекли као просветлење, јер 

си Увекдјево родила Сунце правде. 

 

     Песма 5. 

Ирмос: Утрењујушче вопијем ти..  

Поранивши кличемо теби Господе, спаси нас, јер си ти Бог наш и 

осим тебе за другог не знамо. 
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 Претешким страдањем си се на стратишту подвизавала, и зато си се 

свеблажена Текло славе удостојила. 

 Демонска зла змија је покрадена, јер се девојка страдањем за Бога 

послушности научила. 

 Твојом побожношћу и храброшћу је срамота савладана, огњем који 

си у твоме срцу за Тројицу разгорела. 

Богородичан: Богородице Маријо, надање противника осујети, а све који 

ти поје развесели. 

 

     Песма 6. 

Ирмос: Молитву пролију ко Господу..  

Излићу моју молитву Господу и њему ћу рећи све туге моје, јер ми се 

душа испуни зала а живот мој се аду приближио, па се молим као 

Јона: изведи ме Боже из пропасти. 

 

 Природну девојачку слабост је силом крста укрепила, па је лепоту 

младости због божанске љубављу одбацила, и још се осмелила, и по ноћи 

хитала и жељени миомир божанске науке тражила. 

 Злочинац је хтео да је настани у палату за невесте, али је славна 

првомученица Текла надприродном љубављу, радије хтела да борави у 

затвору, јер је њена жеља за палатом Творца преовладала.  

 У духу целивајући окове божанског учитеља свога, мученица је у 

тамници као у божијем врту напајана његовим речима, тако је узрастала и 

заиста као најлепши плод себе Владици принела.  

Богородичан: Као ружа, као најчистији крин, млада Дјево, као миомир, 

тако је тебе Творац у дивним долинама света изабрао, у твоју се утробу 

уселио и родио и миомиром све испунио. 

  

Кондак, глас 2. 

Подобан: Вишњих ишчја.. 

 Ранивши твоје срце љубављу Христовом света девојко, обручника 

временог си презрела као неважног, и огња се ниси уплашила. Зверима си 

уста затворила и од њих си се избавила, усрдно си Павла призивала, Текло 

првострадална. 

 

Икос: 

 Од Павла си научила пут истине и по њему си пречудна без 

скретања ходила, и све си твоје као туђе оставила и за чудним си следила, 

храбро и одлучно и на крају те је Владика показао међу женама као 
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страдалницу и првомученицу, и када си мукама била окружена ти си 

Павла призивала Текло првострадална. 

 

     Песма 7. 

Ирмос: От јудеји дошедше отроци в Вавилоње иногда..  

У давнини из Јудеје дођоше младићи у Вавилон и вером у Тројицу 

пламен пећи победише, певајући: Боже отаца благословен јеси.  

 

 Ти си се, о свеблажена, нераскидивим оковима вере уз Павла као 

сужња љубављу привезала, саложно и побожно са њим појући: 

благословен си Боже отаца наших. 

 О, честита девојко, са Павлом си на неправедном суду стајала, и у 

ужасу мучења жељна Владике срамоту теби нанету си занемарила, него си 

кликтала: благословен си Боже отаца наших. 

 Због љубави ка Богу си мученице и тело у пећ дала, али си силом 

Жељенога неспаљена остала, кличући: благословен си Боже отаца наших. 

 Градоносни облак је кишом и градом пламен погасио, праведно је 

неразумне спалио а мученицу спасао која поји песму: благословен си 

Боже отаца наших. 

Богородичан: Ти си била преблажена Дјево, као жезал из Јесејевог 

корена, који цвета цвет спасења, свима који са вером Сину твоме кличу: 

благословен си Боже отаца наших. 

 

     Песма 8. 

Ирмос: Царја небеснаго, јегоже..  

Цара небескога којег поју војске ангела, хвалите и величајте у све 

векове.  

 

 Твоја се чудна одлучност показала, када си се мученице и девојко у 

гроб као у Едем уселила, да би о Христу у све векове појала. 

 Светлост би се помрачила од лепоте твога девојаштва, и од јачине 

твоје доброте, јер си одлучила пострадати и у вечности живети. 

 Ти си се првомученице са животворним и надприродним Жеником 

Христом сјединила, а звери си учинила да буду чувари твога девојаштва. 

 Када су свукли твоју пропадиву одећу, у доброту си била одевена, и 

као на Христовом тркалишту, прешла си занавек ка животу без старења. 

Богородичан: Ти си Дјево надприродно родила Творца и Спаса Бога Реч, 

зато те славимо Чиста у векове. 
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     Песма 9. 

Ирмос: Тја неискусобрачнују Матер..  

Тебе неискусобрачну Матер Бога вишњега, тебе која си надразумно 

Реч и истинитог Бога родила, тебе узвишенију од пречистих сила, 

неућутним славословима величамо.   

 

 Ко да се не диви твојој непобедивости, о првомученице? Ти си 

духовне звери и страсти душе укротила, а незадрживог кидисања звери 

ниси се уплашила, него си међу њима нерастргнута остала. 

 Када си се склањала богоносна мученице, Божијом наредбом се 

непробојни тврди камен теби расцепио, и тебе бањом уздржања 

запечаћена Божија невесто, као у палату унутра је примио. 

 Исцели првомученице ране душе моје, и целом свету подари мир, 

верном народу нашем подари победу над варварима и противницима, и 

твојим молитвама даруј мир и црквама. 

Богородичан: Тебе преславну и свесвету Богородицу сви верни 

неућутним песмама славимо и теби певамо јер си родила Господа свих, и 

за спасење оних који ти поје.  

 

Светилен: 

 Она је слава женама, она је и учитељица страдалницима, јер је пре 

свих прошла путем мучења, равноапостолна Текла; њу као првострадалну 

прославимо. 

 

Богородичан: 

 Твојом моћном заштитом, сачувај Чиста од напада противника све 

нас твоје слуге без повреде, јер смо тебе стекли као једино уточиште у 

невољама.    

  

На хвалите стихире на 4, глас 6. Дело анатолијево. 

 На небу си имала Женика Христа Бога, а свога временог младожењу 

и вереника си оставила, Текло првострадална, ни ласкањима матере своје 

ниси се обманула, Павлу си следила и на рамена си знак крста узела, и 

огња се ниси уплашила, суровост звери у питомост си обратила, водене 

звери си умртвила, када си у име Христово погружена у тајни светога 

крштења, и тако си кроз страдања добротом божанском засијала, зато не 

остави све који се непрестано Господу моле и оне који са вером славе 

свечасни празник твој. 
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Глас тај исти: 

 Предала си себе закону Свесилнога, и окрепљена си као 

првомученица Христова, оставила си земну љубав и оденула се у светлост 

вечнога живота, и нашла си улаз у вечни живот, па си сада у блаженом 

двору, где сабори светих жена почивају. Са њима се моли равноапостолна 

Текло за душе наше. 

 

Глас 4. 

 Саставите хор мученикољубци јер је дошло време подвига и празник 

првомученице све поучава славословљу Божијем. Текла прва мученица 

међу женама, прошла је кроз поприште страдања и прва се као 

венценосица показала и смело се моли за душе наше. 

 

Глас тај исти: 

 Твоје надчовечанско страдање првомученице Христова, није само 

људе и народе зачудило, него је и свирепе звери уплашило, јер ти ни 

пламен није нашкодио, Текло добра девојко, због твога женика Христа. 

Радовала си се јер си њега стекла, и од света си се одвојила, да би небеско 

блаженство добила, зато се смело молиш за душе наше. 

 

И сада, богородичан или крстобогородичан: 

Подобан: Всехвални мученици.. 

 Када те је Христе на дрвету разапетог видела, Дјева је говорила: мач 

ми срце пробада и кида Владико, као што ми је давно Симеон прорекао, 

али васкрсни Бесмртни и тако прослави и Матер и рабу твоју, молим те. 

 

На стиховње Октоиха.  

Слава, мученици. глас 2. Дело Анатолија. 

 Ходите мученикољубци, песмама прославимо првомученицу Теклу, 

похвалу жена, јер је она демона и противника силом крста победила, и 

победу стекла па је достојно овенчана. Зато се моли многострадална да се 

избавимо од невоља и страшнога суда, сви који са вером и љубављу славе 

спомен њен. 

 

И сада, богородичан или крстобогородичан. 

Подобан: Јегда от древа.. 

 Страдања си многа претрпела, због распећа Сина и Бога твога 

Пречиста, јецала си плакала и нарицала: Тешко мени, Чедо најдраже, 

зашто страдаш неправедно? А хтео си избавити све потомке Адамове на 
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земљи. Зато са вером молимо тебе Свечиста Дјево, умилостиви Сина твога 

према нама. 

 

На Литургији 

 

Блажена Октоиха на 4 и свете песма 3. на 4 

Прокимен, глас 4: Диван је Бог у светима својима, Бог Израиљев. 

(Пс.67,36) 

Стих: У црквама благосиљајте Бога Господа са извора Израиљевих. 

(Пс.67,27) 

Апостол Тимотеју, зачало 296. 

Алилуја, глас 4: Трпећи потрпех Господа и обрати пажњу на мене и 

услиша мољење моје. (Пс.39,2) 

Стих: Изведе ме из рова мучења. (Пс.67,27) 

Еванђеље по Матеју, зачало 104. 

Причастен: Радујте се праведни у Господу, праведнима приличи похвала. 

(Пс.32,1) 
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Месеца септембра 25. дан 
 

Спомен преподобне мати наше Ефросиније 
 
Стихире Октоиха 3 и светој 3, глас 5. 

Подобан: Преподобни оче.. 

 Преподобна мати Ефросинијо пречудна, ти си Оног који је истинито 

весеље хтела, па си његовом безбедном стазом ходила. Богатство си за 

велико сиромаштво заменила, а телесног вереника за Онога који живи у 

векове, храну пропадиву си за уздржање заменила, па си постала одмор 

свима који пате у болестима; и мада си у свету, ти си надсветски живот са 

мудрим девојкама добила, јер си твоју свећу неугашену сачувала, и дворца 

се удостојила као свехвална девојка и као невеста Христова. 

 Токовима твојих суза ти си разум напојила, а постом и  врлинама си 

изобиље плодова родила, и као најбоља лоза уродила си часна предивним 

гроздовима, њиног божанског сока наслађујемо јасно душевна осећања, и 

веселимо се божанским весељем, а одбацујемо пијанство греха, и кличемо 

ти свечасна: моли увек Христа, да дарује целом свету једномислије, мир и 

велику милост.  

 Чудно беше виђење и изван закона природе: како си се склонила од 

Евинога старог заводника и његових ужасних замки? Како си се 

савршеним умом међу мушке уселила и како си  посред огња прошла 

неспаљена? Како си сакрила женску немоћ и укрепљена Божијом силом 

који је нашу немоћ примио и из неискусобрачне Дјеве заблистао? Њега 

моли у радости са ангелима, да подари целом свету једномислије, мир и 

велику милост. 

 

Слава, глас 2. Дело Студитово. 

 Твоју чисту ризницу си без порока од људи сачувала, и тако си 

невеста Христова постала, Ефросинијо свеблажена. Телесну лепоту си 

подвигом поста увенула, а душу си добрим зрацима благодати украсила. У 

виду мушком си своју женску природу сакрила, и склонила се од 

Велијаровога ловљења, и ангелски си поживила. Зато моли мир за све који 

те побожно хвале, ти која си са весељем истоименита, богоблажена. 

 

И сада, богородичан или крстобогородичан 

Подобан: Јегда от древа..  

Када си на дрвету крста видела пропетога као Грозд зрели, којега си 

Чиста у утроби носила, јецала си, јаукала и нарицала: излиј сладост, Чедо 
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моје, којом се пијанство сваке страсти уклања, умољен због мене твоје 

родитељке, божанским утехама јер си милостив.      

 

На стиховње Октоиха. Слава, глас 6. 

 Ходите сви који волите девственост и чувари чистоте, дођи чето 

монашка и саборе преподобних жена, да сви сложно појимо о Ефросинији 

преблаженој: радуј се јер си се у женском телу мушки јуначила, радуј се 

јер си целомудријем ђавола посрамила и Христа заволела, радуј се чесни 

камене са весељем истоименита! О, мати преподобна, не престај да се 

молиш за све који те славе. 

 

 

И сада, богородичан, или крстобогородичан 

Подобан: Све отложше..  

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. 

 

Тропар, глас 8. 
 У теби је мати свакако спасена Боголикост, јер си примила крст и за 

Господем Христом следила, делима си учила презирати тело, а желети за 

душу више ствари бесмртне, зато и са ангелима преподобна Ефросинијо 

радује се дух твој. 

 

На јутрењу 

 
Оба канона Октоиха  

и светој на 4. Његов акростих је: Песмама ти појим јер си налик на 

радост. Дело Јосифа. Глас 5. 

 

     Песма 1. 

Ирмос: Коња и всадника в море чермноје..  

Коња и коњаника у Црвено Море победник у ратовима високом 

мишицом Христос збаци а Израиља спасе који му победничку песму 

певаше.  
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 Обасјај ме светлошћу твојих молитава свечасна, да бих дивним и 

побожним песмама опевао данас твој свети спомен и заиста славан, јер си 

са божанским весељем истоименита. 

 Једину божанску лепоту Христову си заволела, и његовом духовном 

лепотом запаљена славна, ти си се телесне лепоте гнушала и за божанска 

виђења си бринула. 

 Као невеста украшена лепотом врлина, верила си се Ефросинијо за 

уистину добротом дивног Христа, а оставила си временог вереника, и сву 

лепоту живота. 

Богородичан: Једини жељени и сладост и живот, из тебе је заблистао по 

великој доброти Дјево свенепорочна, њега моли непрестано, да спасе све 

који те славе. 

 

     Песма 3. 

Ирмос: Водрузивиј на ничесомже..  

Својом наредбом си основао из ничега земљу и поставио је (у 

Космосу) недржећи је претешку; на непокретном камену заповести 

твојих утврди и Цркву твоју једини благи и човекољубче.  

 

 Велике си подвиге претрпела, и замке противника си савладала, 

демонске си нападе победила и постала налик ангелима, и у твоме 

смртном телу си мати бесмртности научена. 

 Твоје житије весели срца монаштва, јер си им укрепљење и поука ка 

спасоносним заповестима, и ка стазама непропадања, и као крајњем циљу 

Ефросинијо ка љубави Саздатеља. 

 Твој спомен славна, просветљује божанска сабрања верних, и 

наслађује зборове преподобних и ангеле весели. Са њима си и настањена, 

јер си за равноангелни живот Ефросинијо ревновала. 

Богородичан: Ужасна бура страсти ме сналази, а дубина злих духова ме 

је спопала, олуја греха ми срце колеба, а ти ме Богородитељко утврди, да 

те чисто хвалим.   

 

Сједален, глас 5. 

Подобан: Собезначалноје слово.. 

 Слабост женску си надом на небеско укрепила, и богонадахнута си 

се чврстом одлуком усред мушких настанила, Евинога лажљивца си 

твојом побожношћу покорила, о, Ефросинијо кроз бдења и кроз поуке, 

зато те са вером славимо. 
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Слава и сада, богородичан: 

 Ми верни смо стекли тебе као пристаниште, као бедем, уточиште, 

надање и заклон, и као усрдну заступницу, зато теби притичемо, усрдно 

кличемо и са вером зовемо: смилуј се Богородице на све који се у тебе 

уздају, и избави од сагрешења. 

 

Крстобогородичан: 

 Док је Мати твоја Христе гледала тебе својевољно сред разбојника 

разапетога, срце јој се кидало па је говорила: безгрешни Сине, зашто си 

разапет на крсту као злочинац? А хтео си човечански род да оживиш као 

предобар!  

 

Песма 4. 

Ирмос: Божественоје твоје разумјех истошчаније..  

Схвативши твоје Божанско порекло прозорљиви Авакум са трепетом 

клицаше ти Христе: Да спасеш народ твој и помазанике твоје дошао 

си.  

 

Ни љубав твога оца, нити привременог женика није те омела, у 

љубави ка Оцу небеском који пази и води невесне душе, и да пођеш путем 

спасења. 

Као палма си богомудро сладост правде процвала и као кедар на 

водама уздржања си богомудра плодове врлина умножила. 

Огњем уздржања си суве страсти сагорела, а запаљена жаром 

господње љубави си зрацима чудеса заблистала. 

Силом Рођенога из Дјеве Ефросинијо и благодаћу, лежи оборен и 

растргнут пред твојим светим ногама на очиглед свима давнашњи Евин 

непријатељ. 

Богородичан: Смилуј се свенепорочна Богородитељко јер си милосрдна, 

на најбеднију моју душу, греховним страстима јако помрачену и кукавну. 

 

Песма 5. 

Ирмос: Одјејајсја свјетом јако ризоју..  

Одеваш се светлошћу као ризом; теби од јутра кличем: просветли и 

моју помрачену душу Христе једини благоутробни. 

 

Сјајем побожних дела као камен смарагд, живела си чиста сред 

мушкараца, храбро се борила и тако Господа радовала. 

Сузе си лила као мирисе и њима си себе замирисала, и узвисила се 

као миро скупоцено, а Богу се принела као чедна девојка. 
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Све твоје жеље си девојко Богу принела, њега си желела и њега 

тражила и за њим си као за спасоносним законодавцем следовала. 

Богородичан: Као млада си мало Детенце родила Чиста, а Он је пре свих 

векова из Оца безпочетног и надвременог засјао; њега за цео свет моли 

Богоневесто. 

 

     Песма 6. 

Ирмос: Неистовствујушчејесја буреју душетљеноју..  

Укроти море страсти обузетом буром душепогубном, Владико Христе 

и од пропасти изведи душу моју као благоутробан. 

 Као чиста и непорочна, и као красна и предобра, ти си се за Женика 

(Бога) Реч обручила, Који те је у векове сачувао непромењену. 

 Са јецајима и сузама тражила си Створитеља, његових си се виђења 

удостојила, као одабрана међу изабранима, достојно хваљена. 

 Вернима си се показала као пример уздржања и углед духовног 

целомудрија, зато они славе о, Ефросинијо свети спомен твој. 

Богородичан: Над разумно, над времено и неизрециво родила си 

Саздатеља Свечиста. Он избавља од сваке пропасти све који тебе као 

Богородицу песмом славе. 

 

Кондак, глас 2. 

Подобан: Вишњих ишчја.. 

 Зажелевши да добијеш небески живот, земну славу си ревносно 

оставила, и као мушко си се прекрасна међу монасима подвизавала.Због 

Христа твога Женика си времене обручнике презрела, света Ефросинијо. 

 

Икос: 

 Весељем и радошћу душе обрадујмо, зато пођимо журно да 

пречудне речи чујемо, јер ова повест превазилази сваки ум и зачуђује: да 

је жена међу мушкима боравила, Велијара победила, и огањ страсти 

угасила, а није  сагорела. Као нескверна је Христа желела, а временога 

обручника је оставила.  

 

Песма 7. 

Ирмос: Превозносимиј отцев Господ..  

Најузвишенији Господ отаца наших пламен угаси а децу ороси која 

појаху Боже благословен јеси.  

 

 Светлост је теби заблистао као својој невести славна Ефросинијо, јер 

си иправну савест имала и песму си певала: ти си Боже благословен. 
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 Имала си крст преподобна као жезал који те је укрепио, па си између 

демонских зијања прошла неповређена, и песму си певала: ти си Боже 

благословен. 

 Срце си своје преподобна учинила домом Духа Светога, а он је тебе 

укрепио и јачом од злих духова показао. 

Богородичан: Бестелесног Бога родила си Свенепорочна телом 

одевенога, а он избавља нас који му са страхом песме певамо: ти си Боже 

благословен. 

 

     Песма 8.  

Ирмос: Тебе вседетељу в пешчи отроци..  

Теби Творче свега, дечаци у пећи као целог света хор песме појаху: 

Сва дела Господа појте и величајте у све векове.  

 

 Блато страсти си слушкињо отресла, и угледала се на духовни живот 

ангела, па са њима и кличеш: Господу појте и величајте га у све векове. 

 Чувар живота ти је живот подарио, јер си његовим стопама 

следовала и његове божанске доброте била жељна, са њиме се и веселиш у 

све векове. 

 Вазнела си се ка обитељима заиста увек живим, и жеља ти се 

испунила што си хтела, јер си се девојко са дрвета живота насладила, и у 

све векове величаш Христа. 

Богородичан: Показала си се Дјево увек најславнија: ти си изабрана и сва 

украшена, Бог те је заволео и изабрао, зато ти као Богородици у све векове 

певамо. 

 

     Песма 9. 

Ирмос: Исаије ликуј..  

Исаијо ликуј јер Дјева носи у утроби и роди сина Емануила, Бога и 

Човека, Исток му је име, њега величамо а Дјеву блаженом називамо. 

 

 Овај свети празник монашки сабор слави, и спомен твој побожно 

служи, а радује се и збор монахиња, јер ти се јавила и чиста Светлост 

свију, Ефросинијо најславнија. 

 Ти си била као часно оснивање небескога храма, и као крин у 

Божијим дворима си процвала, и као ружа слатког мириса си себе Свецару 

принела, и као свето миро Ефросинијо свеблажена. 

 Саму себе си просветила светлим украсом твојих врлина, и ка 

духовном дворцу себе си привела чиста, и сада несхватљиву лепоту 

Христову гледаш, и савршено обожење примаш. 
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 Твој свети спомен данас верне освештава,  и излива просветлење и 

светињу, а у њему тебе молимо као изабрану невесту Христову: спасавај 

нас увек твојим молитвама Ефросинијо. 

Богородичан: Обасјај ме Владичице Чиста светлом лица твога, јер у тами 

страсти лежим, а ти си духовна двери Светлости, да ме неби изненада 

стигла ноћ смрти, и одсекла ме од спасења.      

 

Светилен. 

Подобан: Духом во свјатилишчи.. 

 Од кнеза си са гнушањем побегла, и твојим добрим животом 

показала си га безумног. Била си девојка и душом и телом, али као мушко 

и разумом и вером, Ефросинијо преподобна, доброто девственика и 

красото монахиња. 

Слава и сада, богородичан: 

 Заблистај ми дан душевног весеља, јер си ти Чиста светлост и живот 

свима у тами, имаш јаку вољу а можеш и чинити, јер си ти Владичица 

свих, зато ме избави од беда и туге и од саблазни противника. 
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Месеца септембра 26. дан 
 

Спомен престављења светог апостола и евангелисте 

Јована Богослова 
 
На Малој вечерњи  

на Господи воззвах.. стихире глас 2. 

Подобан: Јегда от древа.. 

 Ходите данас верни да дубину премудрости и писца православних 

догмата Јована овенчамо побожним песмама, славног и вољеног јер он је 

загрмео: „у почетку беше Реч“ и тиме се громогласан показао, јер је 

благовешћу свет обасјао, као веома мудар и незабораван. ( два пута) 

 Заиста си био искрен друг и велики миљеник, јер си лежао на 

грудима Христа, одатле си захватио премудрост догмата и њима обогатио 

сву земљу наоколо, као проповедник Бога. Украшена црква то чува и сада 

се радује и весели. 

 Радуј се уистину Богослове, радуј се драги посинче Матере 

Господње, јер ти си стојао пред крстом Христовим, и чуо си божански 

глас Владике када ти је завапио: ово је од сада Мати твоја. Због тога те сви 

достојно славимо као великог и вољеног Христовог апостола. 

 

Слава, глас 2. самогласно. 

 Ходите верни да прославимо Јована незаборавног, као врх апостола 

и трубу богословља, као духовног војводу који је васељену Богу покорио, 

јер се са земље преселио али се од земље није одвојио, него живи и чека 

страшни други долазак Владике. Измоли нам љубимче и блиски Христов 

миљениче да Га неосуђени сретнемо, ми који са љубављу твој спомен 

славимо.         

 

И сада, богородичан: 

 

На стиховње стихире, глас 1. 

Подобан: Всехвалнии мученици.. 

 Славни Богослове, твојом божанском науком и јављањем чудеса, 

одагнао си маглу обмане, и народе си просветио ка познању истините 

вере. И сада моли да подари душама нашим мир и велику милост. 

Стих: По свој земљи изиђе глас њихов, и до краја васељене речи њихове.  

 Јоване свемудри, Христов љубимче присни, од љубави телесне ме 

избави, и твојим побожним молитвама ме животом у врлинама уз Владику 
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свију утврди, и моли се да ми подари  опроштај сагрешења и велику 

милост. 

Стих: Небеса казују славу Божију, дело руку Његових јавља свод небески.  

 Боговидче свештени, избави од страдања и беда, и од болести и туге 

све који те славе и са љубављу поштују, и верно притичу и побожно 

долазе под твоју заштиту, па умоли Христа да подари душама нашим мир 

и велику милост. 

Слава, глас 2. 

 Богослове девствени, вољени учениче Спаситељев, молимо се да 

твојим молитвама спасеш нас од свега лошег, јер смо стадо твоје. 

И сада, богородичан:  

Све уздање моје полажем на тебе Мати Божија а ти ме сачувај под 

окриљем својим. 

 

Тропар, глас 2. 

 Вољени апостоле Христа Бога, пожури да избавиш оне који су без 

оправдања пред Богом, и прими их кад ти прилазе, јер си на груди 

Христове пао, Њега моли Богослове, да наишли облак безбоштва одагна, и 

да нам подари мира и велике милости. 

Слава и сада, богородичан васкрсан 

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 великој вечерњи 
 
стихослови се Блажен муж.. први антифон. 

На Господи воззвах.. стихире на 8 глас 1. 

Подобан: Небесних чинов.. 

 Виделац неизрецивих откровења и проповедник узвишених Божијих 

тајни, син Заведејев, написао нам је Христово Еванђеље, и научио нас да 

благосиљамо Оца и Сина и Духа Светога. 

 Он је као Богом надахнута свирала небеских песама, и тајнописац и 

богопроповедна уста, за певање песама дивно уста покреће као струне, а 

језик као бубањ и моли се да се спасемо. 

 Твојим громогласним језиком јављаш Божије мудрости и скривене 

мисли, Божији миљениче, и увек уста покрећеш и говориш: „У почетку 

беше Реч“ и учиш свакога човека да позна Бога. 

Слава, глас 2. 
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 Нека цело човечанство прослави громовог сина, темељ божанске 

науке, зачетника богословља и првог проповедника истинитих догмата 

Божије мудрости, вољенога Јована девственика, јер како рече он увек има 

у себи Бога-Реч, од Оца увек неодвојивог и по природи са Оцем једнаког, 

и објашњава нам православно о Светој Тројици, Створитеља који је са 

Оцем и живот носи и светлост истиниту нам показује. О, великога ли чуда 

и велике мудрости! Јер он је пун љубави, пун богословља и славе и части 

и вере и оснивач наше чисте вере, због које ћемо примити вечна добра у 

дан Суда. 

 

И сада, богородичан: Прејде сјен законнаја.. 

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. 

  

Вход. Прокимен дана. Читања 3: 

 

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 
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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 литији стихира храма,  

затим 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. 
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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, богородичан: 

 Са Оцем и Духом на висини од херувима славословљени Син, хтео је 

да обнови првосазданога, зато је себе у целости неизрециво у твојој 

утроби Богородице свеопевана сместио, и из тебе је заблистао, и цео свет 

Божанством обасјао, човечанство од идолске хуле избавио, и у себи 

обожио и на небеса узнео, Христос Бог и Спаситељ душа наших. 

 

На стиховње стихире, глас 4. 

Подобан: Званних 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. Дело монаха Јована. 

 Апостоле Христов, еванђелисте Богослове, био си зналац 

неизрецивих тајни, и нама си непознате премудрости учења загрмео: да је 
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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, богородичан: Творец и Избавитељ мој.. 

Творац мој и Избавитељ Христос Господ, из твојег је крила 

Пречиста дошао 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.  

 

На благосиљању хлебова Тропар глас 2. 

 Вољени апостоле Христа Бога, пожури да избавиш оне који су без 

оправдања пред Богом, и прими их кад ти прилазе, јер си на груди 

Христове пао, Њега моли Богослове, да наишли облак безбоштва одагна, и 

да нам подари мира и велике милости. (два пута) 

 

И Богородице Дјево.. (један пут). И чтенија. 

 

На јутрењу  
 
На Бог Господ.. тропар светога два пута,  

Слава и сада, 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.  

  

После 1. стихословија сједален, глас 8. 

Подобан: Премудрости.. 

 Ти си  о, свемудри, назван син божанскога грома, јер си заглушио 

уши неверника, а трубе умилне си огласио у чиста срца о оваплоћењу 

Речи; и као искрени друг си му на груди легао, и одатле си сакупио 

јављену мудрост и свима си проповедао Сабеспочетнога са Оцем, Јоване 

апостоле, зато се моли Христу Богу, да подари опроштај сагрешења свима, 

који са љубављу славе свети спомен твој. (два пута) 
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Слава и сада, богородичан: 

 Премудрост и Бог-Реч се у твојој утроби неопаливо зачео, Мати 

Божија, па си родила свету Сведржитеља, и у наручју си носила онога који 

све обдржава и храниоца свима и Творца творевине. Зато те молим 

Свесвета Дјево, и са вером те славим, да ме избавиш од сагрешења, а у дан 

Суда када треба да изађем пред лице Створитеља мога, Владичице Дјево 

чиста, тада ми даруј твоју помоћ, јер можеш све што желиш, Свеопевана. 

 

После 2. стихословија сједален, глас 8. 

Подобан: Премудрости.. 

 Дубине риболова си оставио, а народе си као рибе, крстом као 

писаљком за веру уловио, јер си како ти рече Христос, постао ловац људи 

да их ловиш за праву веру. Тако си посејао речи науке по целом Патмосу, 

а Ефес си стекао твојим речима, Богослове апостоле, зато моли Христа 

Бога, да подари опроштај сагрешња свима, који са љубављу славе твој 

свети празник. (два пута)   

 

Слава и сада, богородичан: 

 Пречиста Дјево Мати Божија, молим те исцели ужасне страсти душе 

моје, и даруј ми опроштај мојих сагрешења, које сам безумно учинио, јер 

сам бедан и тело и душу окаљао. Тешко мени, шта да чиним оног часа, 

када ангели одвоје душу моју од страснога тела мога? Тада ми буди 

помоћница и топла заступница, јер тебе имам као наду слуга твој. 

 

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 оваполоћењу 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. 
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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.. 

 

Стихира, глас 2. 

 Богослове и девствениче, учениче вољени Спаситељев, твојим 

молитвама спасавај нас од сваке повреде, молимо те, јер смо твоје стадо. 

 

Канон Богородици са ирмосем на 6, и апостола оба канона на 8. 

 

Канон Богородици. Глас 2. 

 

     Песма 1.  

 

Ирмос: Као што је у давнини сву, веома наоружану фараонову војну силу, 

у дубину послао, тако је оваплоћени Бог-Реч зло греха целог света 

истребио, и најславнији Господ се славно прославио. 

 

Као прекрасну и као предобру у целини и као непорочну међу 

женама, Бог је тебе изабрао и у твоју утробу, Свенепорочна се уселио; 

њега моли Најчистија, да се порока и греха избаве сви који ти поје. 

По речима Псалма Пречиста, седиш са десне Божије као Царица; из 

твоје утробе Цар је засијао, зато њега моли Свенепорочна, да и мене 

уврсти на десну страну у дан исплате. 

Човечанство је усахло због неприличних дела, а ти си родила као 

небеску росу Христа да све обнови , зато те молим: усахле бразде душе 

моје покажи плодовитим, Богоневесто.  
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Усмрћени смо плодом прародитељског разума, а дрветом живота 

Пречиста, призвани смо на живот вечни; то дрво је надразумно од тебе 

Богородице изникло: Христос Бог; њега смело моли да спасе душе наше. 

 

Канон апостола. Његов акростих је: О сину громовом певам Христе 

лепо. Глас 2.  

 

     Песма 1. 

Ирмос тај исти. 

 Царство небеско блажени које си проповедао, то си и примио, и 

сабеседник си Бога-Речи на небу постао, зато све који верују у твоју 

проповед и богословље сачувај твојим молитвама. 

 Показао си снажну вољу и за ништа на земљи ниси марио, ни за 

природне потребе, него си уз Бога-Реч свемудри и срцем и душом 

боравио, а оне окоји су неразумно живели од неразумља си ослободио. 

 Небеска знања си благословени примио, па си о Богу-Речи 

проповедао: у почетку беше Реч и Реч беше у своме Родитељу и Бог беше 

Реч; то си благовестио и поучавао. 

Богородичан: Збор побожних девојака пева о теби Богородице Владичице 

као доброј и најпобожнијој међу женама, јер си добротом од Бога 

украшена, и добротвора  Бога-Реч си неизрециво родила. 

 

Ини канон апостола. Његов акростих је: Молитве Божијем пријатељу 

приносим. Дело Јосифово. Глас 6. 

 

     Песма 1. 

Ирмос: Јако по суху..  

Као по сувом пешачио је Израиљ по бездану стопама и видео свога 

прогонитеља фараона како се утапа и песму победничку Богу певаше 

и кликташе.  

 

 Сишао си у дубину мислима и Духом си обасјан, па си нам 

Богослове страшно рођење јасно објавио и кликтао: „у почетку беше Реч 

Божија“. 

 Посрћемо од мноштва искушења, беда и сваке несреће, али са вером 

притичемо ка теби Богослове, а ти буди помоћник слугама твојим. 

 Ужасне страсти душа наших као изузетни мудри лекар излечи, и 

вечне осуде и огња нас избави заступањем твојим. 

Богородичан: Зачела си Бога који је ради нас Човек постао, па га умоли 

Чиста да се у дан суда смилује на нас, јер смо му сагрешили много. 
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Катавасија: Отверзу уста моја.. 

  

 

Песма 3.  

Ирмос: Доласком твојим процвала је пустиња, као крин Господе, раније 

незнабожачка неплодна црква, и у њој се утврдило срце моје. 

Из утробе твоје Пречиста, Творац се у мене човека оденуо, и из тебе 

је изашао, и одећом нетрулежном, обнажене од многих зала оденуо. 

Владичице, родила си најчаснијег Бога Реч, и њега усрдно моли да се 

смилује на убогу душу моју, јер због нечасних сладости мојих плачем. 

Исцели ране душе моје Пречиста, и убого срце моје, што је огорчено 

отровом змије, но ти ме твојом моћним леком оздрави. 

Као Мајка имаш смелост, Владичице, ка Сину твоме, зато моли 

помоћ пониженоме народу, а обори силу безаконика. 

 

Ирмос: Тај исти.  
Надразумну тајну о Тројици си јавио твојим богословним језиком, 

богоблажени Јоване, па зато у њој утврди и моје срце. 

 Твој језик је био писаљка писца Свесветога Духа, што знаменује 

часно твоје божанско и богонаписано еванђеље. 

 Када си са богомудром смелошћу легао на Извор Премудрости, тада 

си захватио из бездана мудрости, свемудри, и постао си његов 

богопроповедник. 

Богородичан: Само тебе славимо и као Девствену а и као Матер, јер си 

нам постала заступница спасења, Свенепорочна, и свет се избавио твојим 

молитвама. 

 

     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 исповедања тебе.  

 

 Светлим и чистим разумом си говорио са Богом-Речи, Богослове 

трипут блажени, и од њега си јасно тајне научио, које су неизрециве, и сву 

си творевину просветлио. 

 Избави ме од окова страшних зала, трипут блажени, и љубављу ме 

прикуј уз Бога и Владику, јер си њега топлом љубављу заволео, и његов се 

Богослов назвао. 
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 Ти си нама дарован Богослове као избавитељ, заштитник и 

заступник, и код Господа извор исцелења, чудотворац и молитвеник, зато 

те славимо. 

Богородичан: Када се Реч, који се из тебе Богородице неизрециво 

оваплотио, на крсном дрвету разапео, тебе је као Дјеву и Слушкињу своме 

девственом ученику уручио.  

 

 Сједален, 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. (два пута) 

 

Слава и сада, богородичан: 

 У многа сам искушења пао, која су ми исплели видиви и невидиви 

непријатељи, и снашла ме је бура небројених сагрешења мојих, зато ти 

притичем Чиста као топлом заступништву и заклону мојем, и ка 

пристаништу твоје доброте. А ти Богородице Пречиста, моли се усрдно 

бесемено Оваплоћеном из тебе, за све слуге твоје, и моли га увек да дарује 

опроштај сагрешења свима који достојно певају о слави твојој.  

 

Песма 4.  

Ирмос: 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. 

  

Ороси ме Владичице, капима милости твоје, јер ти уклањаш сву жегу 

са срца мога, и одгониш тугу моју и навале пакосника. 

 Погођен сам оружијем телесних сласти и лежим у ранама; не презри 

ме Пречиста, него ме исцели, помоћу копља и крвљу распетога Сина твога 

и Бога нашега. 

Ти си обогаћена сваким Владикиним добром, а ја сам веома 

сиромашан врлинама, зато ме удостоји божанске благодати, да бих те 

величао, као моју добру заштитницу, Свенепорочна.  

Из твоје утробе, неискусобрачна Дјево, заблистао је Христос као 

Очев зрак, и разапет је просветлио васељену и одагнао демонски мрак. 
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    Ини. 

Ирмос, тај исти. 

 Реч Божија је тебе Богослове достојним показао, да изузетно 

разумеш тајну његовог Божанства, и научиш о његовом за човека 

неизрецивом домостоју. 

 Стекао си божански разум и био си девственог тела славни, па си 

зато светитељу постао храм живи и духовни и станиште свеопеване 

Тројице. 

 Почаствован си усиновљењем од Пречисте Дјеве, девствениче 

блажени, и тако постао брат Онога који те је изабрао, и својим учеником и 

Богословом те учинио. 

Богородичан: Да би Евин давнашњи преступ исцелио, у тебе се 

Свенепорочну и Пречисту Божански уселио, и да би мене палог човека 

потпуно обновио. 

   

     Ини.  

Ирмос: Христос моја сила Бог и Господ..  

Христос је моја сила, Бог и Господ, тако часна Црква божански 

певајући кличе, чисто учећи и Господа празнујући.  

 

 Капима твојих речи славни, ти си све под сунцем натопио, а мутне 

воде неверја си православљем исушио, зато те славимо. 

 Молим те свемудри да опашеш силом и моћи моју душу, јер је 

раслабљена сваким нападом од нечистих противника, зато притичем под 

твоју заштиту. 

 Постао си храм Божанскога Духа, зато све који са вером заједно у 

твоме божанском храму седе, твојим заступањем учини их храмовима 

Божијим, Богослове. 

Богородичан: Певајмо о Дјеви као о Божијем храму, и сви је јасно 

прославимо, јер смо њоме обожени и од страшних зала избављени. 

     

Песма 5.  

 

Ирмос: Божији заступник био си људима, Христе Боже, и ти нас Владико 

приводиш Оцу твоме, као извору светлости, и тобом се избављамо из 

мрака незнања.  

  

Родила си Пут живота и зато ме упути сада на прави пут, јер ја сам 

бачен у велики врлет и  понор беспућа и  неразумља.   
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 Блудним животом мојим, удаљих се безумно од разума Божијег, у 

крајеве далеке блудних страсти, али, ти ме Дјево чиста, врати и спаси 

твојом утехом. 

Твојим животодавним водама напој мене слугу твога, Дјево и Мати 

пречиста, јер ме пече огањ греха и спаљује ме навала демона. 

Гле, у твојој утроби Богородице пречиста, имала си неизрециво 

Христа Бога, као што је Исаија предсказао и надприродно си Сина 

Божијег Богородитељко родила. 

 

    Ини. 

Ирмос, тај исти. 

 Благодатно си се показао као небески дух Богослове, јер си цео био 

свети, и због блискости ка изворној Светлости, и твојим чистим гледањем 

на њега си обожен. 

 Чистим разумом и светим устима си богонадахнути пречистим 

устима твоје Еванђеље проповедао, и свеопште спасење си свима вернима 

изложио. 

 Са Христом си од младости живео, и оруђе благодати његове си 

постао, па си у богословљу изучен, и о Тројичној слави си надприродно 

научен. 

Богородичан: Сећамо се твојих речи Свенепорочна па те сада славимо, 

јер тобом неизрециво блаженство и живот без старења заиста примисмо. 

 

     Ини. 

Ирмос: Божијим свјетом твојим Блаже..  

Твојом божанском светлошћу озари нам душе Благи, јер од јутра ти се 

са љубављу молимо, да те познамо Речи Божија као истинскога Бога 

који из мрака греховног нас призива. 

 

 Као јутро си свима на земљи апостоле заблистао, и духовни Исток си 

целом свету јасно проповедао да је у телу дошао, и таму многобожаца си 

разорио. 

 Твојим светим богословљем си сваку душу напојио, свети 

проповедниче и апостоле, па ти зато кличем: напој сво због греха усахло 

срце моје. 

 Изранављен сам стрелама врага, а ти ме потпуно излечи мудри 

заступањем твојим, молим те, и на путеве Божије ме изведи, јер увек 

лутам у безакоњу. 
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Богородичан: Када си са вољеним учеником стајала пред крстом Сина 

твога Свенепорочна, јецала си и плакала и његовом за људе великом 

страдању се чудила. 

 

     Песма 6. 

Ирмос: У бездану греха ваљајући се, ја призивам неиспитиви бездан 

милости твоје: Боже, из пропасти изведи ме. 

 

Немој дозволити, Владичице, да будем радост демонима на будућем 

страшном суду, него милостиво погледај на мене и умоли за мене Сина 

твога и судију. 

 Мојим помислима и мојим злим и нечистим делима разгневио сам 

тебе Господе, али на молитву приводим ти твоју Матер и зато се смилуј и 

спаси ме. 

Избави ме осуде, најопеванија Владичице, јер си Судију и Бога свију 

родила, јер ја самог себе осудих мојим сагрешењима. 

Умоли Исуса Спаситеља, Дјево и Мати пречиста, јер си Њега  

надприродно телом родила, да се ми, служитељи твоји, избавимо од 

невоља. 

     

    Ини. 

Ирмос, тај исти. 

 Исус Бог мој и Господ, је твоју чистоту  и савршену светост примио 

а тебе Богослове је као брата прихватио. 

 Твој си живот свето овенчао, и са надом си славни на груди 

Мудрости легао, и одатле си благодат захватио. 

 Велико и божанско блистање богословља твога славни, сву је 

васељену тросунчаном светлошћу просветлило и све је озарило. 

Богородичан: Својом вољом Он је небо раширио, а тебе је Богомати 

Чиста као друго, земно небо, раширио, јер је из тебе заблистао и нама се 

јавио. 

 

      Ини. 
Ирмос: Житејскоје море... 

Море живота, узбуркано буром искушења, гледајући, тихом 

пристаништу твоме притекох; вапијем ти: изведи из пропадљивости 

живот мој, Многомилостиви.  
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 Твој богословни језик је био уистину као писаљка брзописца, који је 

јасно написао науку истиниту, и сасвим нови Закон, на таблицама срдаца 

наших, Богослове. 

 Као градинар изузетни, осушио си из корена леторасле кривоверја, 

зато засади славни у души мојој страх Божији, да добрим плодом врлина 

процвета. 

 Сина Дјеве је тебе именовао, Онај који је из ње изашао, а ти се са 

њом моли, да сви будемо од Бога усиновљени, и да чинимо што је њему 

угодно, апостоле никада не заборављени. 

Богородичан: У телесном подобију познали су људи Бога, из тебе 

Свенепорочна. Њега увек моли Свечиста, да умртви наше погубне телесне 

жеље.  

 

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 друг 

Христов. 

 

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: Богопротивна заповест безаконога мучитеља, подигла је високи 

пламен, али Христос простре не побожне младиће росу духовну; Зато је 

Он благословен и највише прослављен. 

  

Ти си снага моја и песма и спасење и јако заступање и бедем 

непобедиви Владичице, зато победи демоне који ме нападају и који увек 

траже да ме усмрте. 

 Ти си Бога оваплотила од твоје девичанске крви и тако се обожила 

човечанска природа; зато те молим, да и мене, страстима упрљаног и 

демонским измишљотинама исквареног, избавиш од њих, молитвама 

твојима. 

Вавилонска пећ беше праобраз  рађања Христа од тебе, 

Свенепорочна, и као што пећ не спали младиће, тако ни твоју утробу не 
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спали Христос, као огањ неиздрживи; зато молимо тебе да избавиш слуге 

твоје од огња вечнога.  

Пречисто зачеће и непропадљиво рађање, ти си једина објавила и 

Дјева остала, јер си Христа зачела Пречиста, над свима Бога и Човека, 

вернима на спасење и избављење.  

 

Ини. 

Ирмос, тај исти. 

 Обасјан божанским сјајем о Духу Светом си јасно богословио: да 

исходи из беспочетнога Оца и почива на Сину неодступно, као 

јединосуштан.  

 У теби је блажени, Христос Сунце правде себи стан начинио,  и као 

небо увек у покрету тебе учинио, да би твојим богословним језиком 

вољени и прослављени апостоле проповедао. 

 Силом твојих речи божанска вест се раширила свеблажени и 

прослављени, и свесветско Еванђеље са узвишеним догматима је сву 

земљу обухватило. 

Богородичан: Пречисто зачеће и непропадљиво рађање, ти си једина 

показала и Дјева остала, јер си Христа зачела Пречиста, над свима Бога и 

Човека, вернима на спасење и избављење.  

 

     Ини. 

Ирмос: Росодатељну убо пешч содјела..  

Росоподатељном учини ангел пећ преподобним дечацима, а Халдејце 

опали наредба Божија и мучитеља научи да поји: Благословен си 

Боже отаца наших. 

 

 Појмо о Богослову као силном грому чувеном до свих крајева света, 

њиме се заиста сваки огромовљен глас узима са земље, и њиме се велича 

Христос свију Створитељ.  

 Гледање лепоте дома твога просветљује сваку помисао, јер у њему се 

увек сакупљамо и Створитељу свега побожно певамо, и са вером хвалимо 

тебе као заступника нашега. 

 Познасмо те као светлу звезду која сјаји блиставим сјајем учениче 

Христов, и молимо те, да се избавимо од таме страсти и разних искушења 

заступањем твојим.  

Богородичан: Благосиљамо те Свенепорочна, јер си родила Господа 

благословенога, који је благословом Божијим разорио проклетство 

човекове природе, и обновио нас у пропадљивости остареле. 
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     Песма 8. 

Ирмос: У давнини пећ вавилонска пламен је разделила и Божијом 

наредбом Халдејце спалила, а верне у њојзи оросила када појаху: 

благословите сва дела господња Господа. 

 

Ревнуј за све што је добро, а од зла се удаљи, душо моја и брини да 

чиниш све што је по Богу, јер имаш Богородитељку да се моли за тебе, јер 

она је свима непостидна заступница милостива и доброљубива. 

 Разрешила си свезе човечанске од древне осуде, па те зато и молим 

Богородитељко: разреши од свих свеза злобе срце моје и провежи ме 

Пречиста, уз божанску љубав Створитеља. 

Богородице, ти си родила Христа као славу Очевог сјаја, те обасјај 

срце моје жалосно због греха и учини ме учесником непролазне славе 

Божије, да бих те са вером славио. 

Из тебе нам се Богородитељко јавио Христос, као истинито сунце 

правде, које све обасјава зрацима божанства, јер је он оваплоћени вишњи 

Бог, и њега песмама славимо. 

 

    Ини. 

Ирмос, тај исти. 

Као муња светла пролазиш, и васељени се блажени показујеш, 

вољени од Христа Бога, и светлошћу чистоте и блистањем девства и 

побожним догматима цео свет просвећујеш. 

И тело и душу и разум си очистио, па си небеско Христово Еванђеље 

благовестио и са ангелима се на небу настанио, и сада узвикујеш: 

благословите сва дела господња Господа. 

Светли стуб и божански основ небескога храма си постао, и живи 

престо и стан мудрости и оруђе богословља, јер си појао: благословите сва 

дела господња Господа. 

Богородичан: Да би прву клетву укинуо и давнашњу смртну осуду 

праматере, из Дјеве Богоматере си се Речи Божија родио, и свима 

непролазну бесмртност подарио. 

 

     Ини. 

Ирмос: Из пламене преподобним росу источил јеси..  

Из пламена си росу преподобним источио и жртву праведнога водом  

запалио, и све чиниш Христе само ако хоћеш и тебе преузносимо у све 

векове.  
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 Говорничким језиком блажени апостоле си у добру боравио, а умрле 

у злоби си живе уловио, који су твоју свету проповед примили, зато те 

славимо као зналца неизрецивих тајни. 

 Као други рај Божији, се дом твој апостоле показао, и чудима као 

цветовима све душе весели, а смрад страсти одгони. 

 Боже мој, Боже мој, чуј и избави ме од противника, било кога дана 

да ме нападну, јер имам смирено и покајано срце и молитвеника код тебе 

твога божанског ученика. 

Богородичан: Измоли Богообрадована од Исуса Спаса кога си 

оваплотила од чисте твоје крви, да се смилује на слуге твоје и од вечне 

муке избави. 

 

     Песма 9.  

Ирмос: Беспочетног Родитеља Син, Бог и Господ, од Дјеве се оваплотио а 

нама јавио, да просветли помрачене и сабере разбацане, зато тебе, 

најопеванију Богородицу величамо. 

  

Окусивши Адам храну помешану са смрћу од дрвета оног, сав се 

огорчио, а на дрвету приковани Син твој Пречиста, сладост бесмрности 

нам је источио, па те зато хвалимо. 

 Ти си Царица, која неизрециво роди Цара Христа и Господа; Он 

разори адово царство, зато њега моли усрдно, Дјево, да удостоји вишњег 

Царства све који те поштују. 

Стишај Владичице понижено срце моје жалосно због мноштва 

сласти, јер ти си Родитељка благога Господа и сва си доброта, и на добре 

двери покајања доведи ме. 

Када си мртав на крсту подигнут, тада си убио змију (смрти), па ти 

зато кличем: Смилуј се на душу моју, умртвљену злим делима, и оживи 

ме, ради молитава Родитељке твоје. 

 

    Ини. 

Ирмос, тај исти. 

Сада не у загонеткама него лицем ка лицу, удостојио си се  да 

гледаш поток сладости и реку мира и извор бесмртности, од којег сада 

пијеш и обожењем се наслађујеш. 

Молио си да добијеш на земљи престо од Христа, али он теби груди 

своја подари, на које си легао Богослове, и непомичним,  сталним и 

добрим седењем си се обогатио апостола украсе. 
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Угасио си безбожну мудрост Јелина јер си мудри „у почетку беше 

Реч“ објавио, и „код Бога беше Реч и заиста Бог беше Реч“, те да је њиме 

све постало и видиво и невидиво. 

Богородичан: Показала си се као јутро које свиће у ноћи живота, зрацима 

си девства заблистала, и нама си Богомати Свечиста, Исток Сунца Правде 

духовнога најавила. 

 

     Ини. 

Ирмос: Бога человјеком..  

Људима је немогуће Бога видети јер на њега не смеју ни ангелски 

чинови гледати, а тобом се Свечиста јави људима Реч оваплоћена, 

њега величамо а тебе називамо блаженом. 

 

 Када је Господар минута и времена и Избавитељ у по дана на крсту 

висио, тада је теби блажени као девстевнику Увекдјеву предао, дарујући 

славу неодузиву свима који тебе величају. 

  Сада си са горњим божанским силама, и са њима побожно кличеш и 

певаш, зато све који у твоме светом дому певају и Преблагога песмом 

славе, спасавај заступањем твојим часним, Христов апостоле. 

 Спасавај од сваке невоље, нас који се са вером молимо блажени 

Богослове, и ход наш ка Господу Духом управи, и води нас на пут мира по 

заповестима Сведржитеља. 

Богородичан: Благодарне гласове ти приносимо као Божијој Матери и 

светло кличемо: радуј се престоле Божији превисоки, радуј се облаче 

светлости, радуј се рају, јер се тобом удостојисмо рајске сладости.  

    

Светилен 
Подобан: Духом.. 

 Тебе блажени, и душом и телом девственог Бог-Реч је изабрао, 

Богослове и девствениче, и његовим  чудним писцем и слугом показао, и 

мада си се са земље преставио, ниси умро, него си жив код Бога, и 

бесмртан си остао. 

 

Слава, 

Подобан: Жени услишите..  

 Апостоле Јоване, био си син грома и народима си богословио, да „у 

почетку беше Реч“, лежао си верно на грудима Владике твога, и одатле 

црпео реке богословља па њима целу творевину напајаш. 

 

И сада, богородичан: 
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 Крај крста Сина твога и Бога, стајала си Свечиста са девственим 

учеником, када си чула речи Творца: „ето ти сина“ а ученик: „ ето ти Мати 

твоја“ . Са њиме ти сви певамо Богородитељко Дјево. 

 

Хвалитне стихире на 4, глас 8. 

Подобан: О преславнаго чудесе.. 

 Блажени Јоване свемудри, више него сви други ученици, изобиловао 

си топлом љубављу Христовом, и био вољен од Свевидећег Бога-Речи, 

који ће тачном мером целом свету судити. Обасјан си лепотом чистоте и 

девства и тела и душе, богоблажени. 

 Похвалимо сада духовним песмама свечаснога Јована, као слугу 

Христовог, као цвет девства, и као часних врлина угодно станиште, као 

свиралу мудрости, и као храм Духа, као светлоносна уста благодати, и 

најсветлије око Цркве. 

 На грудима си Христовим лежао, и воде богословља и мудрости 

захватио, и свет си напојио Јоване изузетни, познањем Тројице си море 

безбожтва исушио, и био си стуб и облак духовни, који нас упућујеш ка 

небеском наслеђу. 

 Евангелисте Божији, сине громов, благовестећи свету ти си објаснио 

извор сваког добра, царство без промене, и живот вечни, и радост 

неизрециву, и богате Христове дарове, које ум и човекове мисли 

превазилазе. 

 

Слава, глас 8. самогласно. 

 Јоване благовесниче, равноангелни и 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, богородичан:Владичице прими молитви.. 

Владичице прими молитве твојих служитеља и избави нас од сваке 

невоље и туге. 

 

Славословље велико.  

 

После Трисветог: тропар апостола глас 2 

  Вољени апостоле Христа Бога, пожури да избавиш оне који су без 

оправдања пред Богом, и прими их кад ти прилазе, јер си на груди 

Христове пао, Њега моли Богослове, да наишли облак безбоштва одагна, и 

да нам подари мира и велике милости. 
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Слава и сада.. 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.   

 

Јектенија и отпуст. 

  

И појимо стихиру светога самогласно коју хоће еклисиарх. Излази 

јереј са кадионицом а пред њиме свећеносац и кади на налоњу икону 

светог апостола и предавши кадионицу стоји са десне стране налоња. 

Прилази игуман налоњу и чини два поклона и целива икону светог 

апостола. 

 После целивања иконе један поклон и узима стручац за то 

спремљен помазује себе из кандила светим уљем у знаку крста на 

свом челу.  

 И братија тако исто целивају икону светога. Игуман помазује 

светим уљем јереја и осталу братију. После помазивања уљем, појимо 

1. час. 

На 1. часу тропар и кондак апостола, и даје се коначни отпуст. 

 

ПАЗИ: 
 Овако бива увек помазивање и на све празнике великих светих 

који имају бденије. 

 

На Литургији: 

 
Блажена од канона 2. гласа песма 3. на 4 и од 6. гласа песма 6. на 4. 

После входа: тропар храма Христовог, Богородице, и апостола. А 

тропар храмова светих и кондаци се не говоре.  

 Затим кондак храма Христовог, па Слава.. кондак апостола, И 

сада.. храма Богородице.  

 Ако није храм Богородице, И сада.. храма Христовог. 

 Ако није ни храм Христов ни храм Богородице, овако говоримо 

тропаре: тропар апостола, Слава.. кондак његов, И сада.. 

Предстатељство Христиан.. 

 

Прокимен, глас 8: По свој земљи изиђе глас њихов, и до краја васељене 

речи њихове. (Пс.18,5) 
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Стих: Небеса казују славу Божију, дело руку Његових јавља свод небески. 

(Пс.18,2) 

Апостол: Саборна посланица Јованова, зачало 73 од половине: 

Вољени, Бога никада нико није видео.. 

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: Стајаху код крста Исусовог.. 

Причастен: По свој земљи изиђе глас њихов, и до краја васељене речи 

њихове. (Пс.18,5) 
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Месеца септембра 27. дан  
 

Спомен светог мученика Калистрата и његове 

дружине 
 
На Господи воззвах.. стихире глас 8. 

Подобан: О, преславнаго чудесе.. 

 Мучениче и страдалниче Калистрате, светлошћу побожности си ум 

просветлио, па си пут који води ка непролазном блаженству без колебања 

прешао. Све си замке противника победио, зато тебе блаженог хвалимо и 

твој свети празник славимо. 

 Мучениче богомудри Калистрате, обогаћен речју живота, повео си 

ка животу оне који раније беху као бедни и мртви у незнању. Они усрдно 

и умреше славни за Христа који је свима нама васкрсење, и са вером у 

истинити живот у Христу. Са њима помени и нас код преблагога Господа. 

 Мучениче свети Гимнасије, мачем ти је глава одсечена, па си реком 

крви лажљивога фараона заиста потопио, и сада свима изливаш исцелења, 

који са вером притичу твоме храму, и у њему хвале твоје подвиге 

блажени, и часни спомен твој празнују. 

 

Слава, глас 4. Дело Византијево. 

 Пре твога часнога крста Христе, страшна беше смрт људима, а после 

славног страдања човек је страшан за смрт; тако се храбрио страдалник и 

тако победио силу вражију. Његовим молитвама Христе спаси душе наше.  

 

И сада, богородичан или крстобогородичан: 

Подобан: Јако добља.. 

 Када је видела на крсту тебе Јагњета и Пастира, као Јагње је јецала, 

нарицала и матерински оплакивала: Сине најдражи, зашто си на дрвету 

крста разапет, дуготрпељиви? Зашто су ти руке и ноге, о Речи, приковане 

од безаконика и зашто си твоју крв излио Владико? 

 

На стиховње Октоиха. 

 

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.  
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На јутрењу  
 

оба канона Октоиха и канон светих на 4. Дело Јосифово. Глас 8. 

 

     Песма 1. 

Ирмос: Пјесањ возслем људије чудному Богу нашему..  

Узнесимо песму народи, чудноме Богу нашем, који је осободио 

Израиља од робовања када му је појао и певао: певамо теби јединоме 

Владици. 

 

 Без колебања си кренуо путем страдања и залуталима си био пут 

који води ка божанском покоју блажени, зато смо се сабрали да те са 

вером похвалимо Калистрате.   

 Као светла звезда ти си заблистао и светлошћу богопознања си 

Христову цркву обасјао, а таму незнања си мучениче одагнао и зидине 

обмане си оборио. 

 Свако искушење си Калистрате трпељиво поднео, и да умреш за 

онога који је свима Живот ниси одбио, зато си ка бесмртном одмору са 

радошћу прешао, да би се са хоровима ангела веселио. 

 Као жар запаљен огњем Божанскога Духа, показао се свети 

Гимнасије и муљ лажи је спалио, а оне које су пекле ужарене страсти је 

чудесима оросио. 

Богородичан: Само си ти међу женама једнога од Тројице надприродно 

родила Свенепорочна, а да додира са мушким ниси имала, зато те славимо 

и из тебе Рођенога изнад сваке твари и речи. 

 

     Песма 3. 

Ирмос:Утверждеј словом небеса..  

Ти си Речју установио небеса, а земљу си створио на великим водама, 

зато утврди и мене да ти певам славословље Господе. 

 

 Мучениче и страдалниче Калистрате, извајаним боговима ниси 

жртву принео, него си себе као чисту жртву Богу свих принео, који се за 

нас жртвовао. 

 Украшен плаштом уистину руменим од свештене твоје крви, пред 

Царем векова овенчан сада стојиш, мучениче блажени. 

 Твојом божанском славом противник се обнажен показао, пред 

свима са тобом пострадалима, одевених са висине, мучениче мудри 

Гимнасије 
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Богородичан: Учини усрдну молитву твоме Сину Дјево, да нас спасе од 

предстојећих патњи и вечнога мучења. 

 

Кондак, глас 4. 

Подобан: Јавилсја јеси.. 

 Свако ваше страдање светитељи, Црква данас прославља, хвалећи 

сложно, јер сте за њу пострадали, божански мученици, прослављени 

свемудри. 

 

Затим сједален, глас 5. 

Подобан: Собезначалније слово.. 

 Калистратова страдања похвалимо, а Гимназијеве патње опевајмо, и 

са њима трпељиво пострадале са љубављу верни прославимо, и ка њима 

кличимо: војници праве вере, измолите нам да добијемо мир и велику 

милост. 

 

Слава и сада, богородичан: 

 Многоструке патње и страсти душе моје, и страдања тела мога брзо 

исцели, а смутње разума мога заустави Најнепорочнија, и удостоји ме 

Богородице да у тишини размишљам, и приносим молитве чисте Цару 

свију, и измоли ми опроштај сагрешења.  

 

Крстобогородичан: 

 Док је Мати твоја Христе гледала тебе  својевољно сред разбојника 

разапетога, срце јој се кидало па је говорила: безгрешни Сине, зашто си 

неправедно разапет на крсту као злочинац? А хтео си човечански род да 

оживиш као предобар!   

 

Песма 4. 

Ирмос: Услишах Господи смотренија..  

Чуо сам Господе тајну твога промисла, схватио сам дела твоја и 

прославио твоје Божанство. 

  

Као изузетни војсковођа мучениче, ти си се гонитељу успротивио, и 

уловио си за божански живот све поробљене које је одавно држао. 

 Облацима твојих речи напојио си срца, и упутио их ка води  

непролазног живота, славни страдалниче Господњи. 

 Као ован спреман на жртву имао је незаборавни Калистрат, усрдне и 

храбре саборце као жртвену јагњад. 
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Мучениче Гимнасије, ти си као лоза сазрео, а казивање о твоме 

страдању је као грозд процвало и вино праве вере излило. 

Богородичан: Окаљано страстима срце моје млада Дјево очисти, и 

стаништем чистоте и божанског сјаја га учини. 

 

     Песма 5. 

Ирмос: От ношчи невједенија боговједенијем..  

Из ноћи незнања просветлио си у богопознање све крајеве света, зато 

и мене просветли јутром твога човекољубља Господе. 

 

 Ти си мучениче свим срцем Христа Бога нашега заволео, па си и 

пострадао и немоћну силу врага си уништио. 

 Побожним војскама си се Калистрате као глава показао, и војски 

ангела си се мучениче радосно прикључио. 

 Ти си се Гимнасије славом мученичког сјаја украсио, па си сада  

радосно у ангелску светлост прешао. 

Богородичан: Показала си се као исток Сунца Правде Свенепорочна, 

њега моли да спасе све који те у чистоти славе. 

 

     Песма 6. 

Ирмос: Очисти мја Спасе многа бо..  

Очисти ме Спаситељу од многога безакоња мога, и из дубине зала 

извади ме молим те, ка теби вапијем: Услиши ме Боже, спасења мога. 

 

 Мучениче мудри Калистрате, ти си чељусти невидивих лавова 

поломио, а негдашњу храну демонску си Божијим децом показао, и 

заједничарима духовне сладости их учинио. 

 Кроз дивну и побожну реч о Богу, ти си раније бедне слуге 

бездушних богова сада божанским учинио, и са њима си преславни 

Калистрате и пострадао. 

 За Христа сте своје вратове мученици приклонили, и себе 

жртвовали, и тако као савршене жртве себе Богу принели, а цркву 

првенаца украсили. 

Богородичан: Освештај мој разум и просветли моје срце Света Мати 

Божија, и избави ме од ужаса која су ме снашли, да те славим Богородице 

Увекдјево.   

 

Кондак, глас 4. 
Подобан: Вознесијсја на крест.. 
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 Многе сте ране претрпели и венце од Бога јавно примили, зато 

молите Господа Христа блажени, за нас који ваш празник и спомен 

славимо, велики Калистрате са пострадалима са тобом, да Он умири стадо 

и народ, јер је Он вернима утврђење. 

 

Икос: 

 Гледам гроб са твојим моштима, и певам и величам патње и 

страдања твоја, која си поднео када си страдао, па те молим: умилостиви 

ми Христа првенца твога страдања, да ми подари реч благодатну, да могу 

твоје подвиге похвалити, јер богословски нико не може од људи изрећи 

твоју храброст: како си јуначки ушао у судилиште и изобличио приземне 

замисли мучитељеве! Христос је вернима утврђење.  

 

Песма 7. 

Ирмос: От Јудеји дошедше отроци в Вавилоње..  

У давнини из Јудеје дођоше младићи у Вавилон и вером у Тројицу 

пламен пећи победише, певајући: Боже отаца благословен јеси.  

 

 Просветљен си славни као злато кроз огањ мучења, и показа си знаке 

Христових страдања, и сада си положен у ризницу Божију, па кличеш: 

благословен си Боже отаца наших. 

 Храбар у страдању, показао си се свеблажени, као мач небом 

исковани, који сече војске невидивих демона, и кличеш Калистрате: 

благословен си Боже отаца наших. 

 Силан си се показао на неверје мучениче Калистрате, силом 

Тројичном којом си сада обасјан, блисташ и кличеш: благословен си Боже 

отаца наших. 

 Одлучном вољом си мучениче Гимнасије Христа заволео, и са свима 

твојим истомишљеницима си заклан био, кличући благодарно и 

богонадахнуто: благословен си Боже отаца наших. 

Богородичан: Моли Богообрадована из тебе надразумно и неизрециво 

Оваплоћенога, да се спасу сви који са љубављу славе тебе и сложно кличу: 

благословен си Боже отаца наших. 

 

     Песма 8. 

Ирмос: Богоглаголивии отроци в пешчи..  

Богоречити младићи у пећи су са огњем пламен савладали и певали: 

благословите дела господња Господа.   
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 Трње обмане си искоренио и као најлепши врт си мучениче постао, 

па божанском благодаћу приносиш плодове побожности. 

 Са надом и потпуним поуздањем си на будућа добра гледао, и тако 

се на подвиге одлучио, и победио си и законито се Калистрате овенчао. 

 У твоме храму исцелење налазе, сви који ту побожно долазе, и од 

зала и невоља се избављају, па те са вером славни Гимнасије похваљују. 

Богородичан: Ти си узвишенија од свега створеног, богообрадована 

млада Дјево, зато учини Свенепорочна и моје помисли узвишенијим од 

лажљивих саблазни. 

 

     Песма 9. 

Ирмос: Устрашисја всјак слух неизреченна..  

Ужасну се небо и задивише се сви крајеви земље, када се Бог јавио 

људима у телу и утроба твоја постаде шира од небеса; зато тебе 

Богородицу и ангелски и људски чинови величају. 

 

 Мучениче Калистрате, твој гроб са моштима, излива исцелење свима 

несрећнима, и уистину зауставља страсти неизлечиве, и одгони таму злих 

духова, дејством, силом и благодаћу  Божанскога Духа. 

 Показали сте се мученици Христови, као ланац благодати, од Бога 

исплетеним, један за другога повезани, и кад сте на висину узишли, ви сте 

изливањем своје крви земљу освештали, зато спомен ваш празнујемо 

верно и радосно.  

Примио си јасно венац неувели, и вечну славу и весеље и радост без 

краја, и царство небеско, богомудри Калистрате, са пострадалима са 

тобом, зато са њима помињи нас код Господа. 

Данас је божански спомен мудрога Калистрата и Гимнасија, и 

пострадалих са њима, јер они јаче од сунца сијају, и светлим сјајем све 

крајеве света просветљују, њиним молитвама Христе ослободи нас од 

осуде. 

Богородичан: Веселим гласом и Гаврила и свом душом теби кличемо: 

радуј се радости верних, радуј се свећниче златни и трпезо, горо и двери 

духовне, радуј се божанска кочијо Цара Христа, радуј се разрешење 

клетве, радуј се Свеблагословена. 

 

Светилен 
Подобан: Жени услишите.. 

 О великог ли чуда! Како се земни као златни по природи показаше? 

Јер ни огањ, ни мач, нити зуби звери, ни муке, ни ране њих нису погубили, 

него су телом бестелесног победили, па се за нас моле Господу. 
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Слава и сада, богородичан: 
 Радуј се Божија палато, радуј се горо осењена, радуј се божанска 

трпезо, радуј се купино неопалива, радуј се престоле славе, радуј се сасуде 

златни, радуј се свећњаче светли, радуј се лаки облаче, Дјево и Мати 

Маријо. 
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Месеца септембра 28. дан 
 

Споме преподобног оца нашег и исповедника 

Харитона 
 
На вечерњи стихословимо: Блажен муж.. 

На Господи воззвах.. стихире на 6 глас 4. 

Подобан: Дал јеси знаменије.. 

Телесне страсти си уздржањем и усрдним молитвама увенуо, а змију 

лажљиву си блажени облацима суза удавио, и веома си Богу угодио 

Харитоне преподобни, зато те је украсио небесним даровима Исус 

Човекољубац и Спаситељ душа наших. 

Знојем у постовима угасио си жеравице страсти, пречудни, предан си 

био огњу, ранама и патњама, али си пред безаконим мучитељима 

исповедио страдање оваплоћенога Бога-Речи, и био си његов сведок 

украшен ранама од разних мука, богоносни Харитоне пребогати. 

Удаљио си се светитељу бежећи у пустиње и горе, и сачувао душу 

неокаљану, и постао си дом Тројице Харитоне, чијом силом си светиње 

сазидао блажени, и основао их као спасоносне ограде за монаштво, које 

слави твој свети и незаборавни спомен. 

 

Слава, глас 4. Дело Јована монаха. 

Богоносни Харитоне, ти и после смрти живиш у Христу на небесима, 

због њега си себе за свет разапео, и у свету си као ван тела био, више од 

свих видивих си истинито поживео, јер ниси живео само за себе, него је у 

теби Христос Бог наш живео. Њега моли да спасе душе наше. 

 

И сада, богородичан: Иже тебе ради.. 

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. Читања 3  

 

Премудрости Соломонове (гл.5.15-24 и 6.1-3) 
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Праведници ће пак вавијек живјети и у Господу је награда њихова, и 

старање о њима код Вишњега. Зато ће примити Царство љепоте и вијенац 

красоте из руке Господње, јер ће их Он десницом закрилити и мишицом 

ће их заштитити. Узеће за свеоружје ревност Своју и наоружаће створење 

за одбрану од непријатеља. Обући ће се у оклоп праведности и навући ће 

на себе шљем - суд нелицемјеран; узеће штит непобједиви - свјетлост а 

изоштриће жестоки гњев као мач, док ће заједно са Њим заратити на 

безумнике цијели свемир. Покренуће се добро усмјерене стријеле 

муњоносне и из облака као добро натегнутог лука пролетјеће циљу, и 

каменоубојитог гњева препун излиће се град; узнегодоваће против њих 

вода морска, а ријеке их изненада опколити; супротставиће им се Дух 

силни и као вихор ће их развијати; и безакоње ће опустошити сву земљу а 

злочинство оборити пријестоле моћника. Послушајте зато цареви и 

разумите; научите, судије крајева земаљских; упамтите ви који владате 

мноштвом и који се гордите над многим народима: Од Господа вам је дата 

власт ваша и владање од Вишњега! Он ће испитати дјела ваша и помисли 

ваше истражити.  

 

Премудрости Соломонове (Гл.3.1-9)  

Душе праведника су у руци Божјој, и неће их се дотаћи невоља. 

Изгледало је у очима неразумних да су умрли, и сматран је за погибао 

исход њихов, а одлазак од нас - уништење; они, међутим, пребивају у 

миру, јер ако су у очима људи и кажњени, нада је њихова пуна 

бесмртности; и мало намучени, велико ће добро задобити, пошто их Бог 

испроба и нађе их достојне себе самога; као злато у огњеној пећи испроба 

их, и као свеплодну жртву прими их. И у вријеме када их посјети засијаће, 

и као искра у стрњици плануће. Судиће племенима и загосподариће 

народима, и зацариће се над њима Господ вавијек. Који се у Њега поуздају 

познаће истину, и вјерни ће у љубави пребивати у Њему, јер благодат и 

милост је са светима Његовим.  

 

Премудрости Соломонове (Гл.4.7-15)  

Праведник доспије ли да оконча, у покоју ће бити; јер часна старост 

није у мноштву љета нити се мјери бројем година; сједина људима је 

разборитост и зрео узраст - живот неупрљан. Угодан Богу поставши 

омиље Му и живећи међу грешницима би пресељен; прими га себи, да не 

би зло измијенило разум његов или лукавство преварило душу његову; јер 

злобна завист помрачује добра, и похотљиво маштање развраћа ум 

незлобив. Ко се за кратко усаврши, напуни много година; јер је омилила 

Господу душа његова, зато и похита из зле средине; а свјетина видје и не 
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схвати и на ум јој не дође нешто тако да је благодат и милост на 

избраницима Његовим, и промишљање над светима Његовим.  

 

На стиховње стихире преподобног, глас 1. 

Подобан: Всехвални мученици.. 

Харитоне прехвални, твој си живот положио бригом за врлине, зато 

сви у химнама правом вером Христа хвале упућени твојом науком. Пред 

Њиме стојиш зато га моли, да се утврдимо у миру Божанскога Духа. 

Стих: Часна је пред Господем смрт, преподобних његових.  

 Харитоне богонадахнути, твој се живот земнима једнак ангелском 

показао, а небеснима си твоје исповедање као миомирну жртву и угодни 

тамјан принео. И сада се моли да душе наше добију мир и велику милост. 

Стих: Блажен је човек који се боји Господа, и до његових  заповести држи 

веома.  

 Харитоне пребогати, ти си страсти победио, и убројан си блажени 

међу овенчане, и све помињеш који служе спомен твој, зато се сада моли 

Христу, да дарује душама нашим мир и велику милост. 

 

Слава, глас 8. 

 Мноштво монаха те поштује као свога наставника, оче наш 

Харитоне, јер смо заиста научили да твојом стазом право идемо. Блажен 

си јер си Христу служио, и демонску си силу разоткрио. Ти си сабеседник 

ангела и заједничар преподобних и праведних, зато се са њима моли 

Господу да помилује душе наше. 

 

И сада, богородичан: Безневеснаја 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 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, Харитоне оче наш, моли Христа 

Бога, да спасе душе наше. 

 

Слава и сада, 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 пказао, не презри све које си 

твојом руком саздао и покажи твоје човекољубље Милостиви, прими 
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родитељку твоју Богородицу која се моли за нас, и спаси Спаситељу 

очајни народ наш.   

 

На јутрењи 
 
Тропар два пута. Слава и сада богородичан. 

 

После 1. катизме сједалне, глас 4. 

Подобан: Вознесијсја.. 

 Земне и пролазне наслада си презрео, а за Христом си следио, и 

пустињске си обитељи заволео, изнад лепота у свету и привремених 

сладости. Зато си достојно засведочен, и у сабор посника си убројан. Са 

њима се моли, да се спасу слуге твоје. (два пута) 

  

Слава и сада, богородичан: 

 На престолу херувимском седи, и у загрљају Очевом, али као на 

светом престолу своме, седи Владичице и у твојим недрима, оваплоћени 

Бог. Заиста се зацарио над свим народима, и сада му јасно певамо, а ти га 

умоли да спасе слуге твоје. 

 

После 2. стихословија сједален, глас 8. 

Подобан: Премудрости.. 

 По нарави и посту си као Јован Крститељ, а по врлинама као Илија 

Тесвићанин, бестелесно си са ангелима поживио, и беспочетну Тројицу 

славио, а навале разбојника си храбро победио. Тако, а и великим 

страдањем си се подвизавао, и Христовом божанском оваплоћењу се 

побожно клањао, блажени Харитоне, моли Христа Бога, да дарује 

опроштај грехова свима, који са љубављу славе свети празник твој.  

(два пута) 

 

Слава и сада, богородичан: 

 Сва поколења људи славе тебе као Дјеву и једину међу женама која 

је Бога бесемено телом родила, огањ Божанства се у тебе уселио, и дојиш 

Творца и Господа у виду детенцета. Зато и ангелски и човечији род 

достојно славимо Свесветог из тебе рођеног, и сложно ти кличемо: моли 

Христа Бога, да подари опроштај сагрешења свима, који достојно певају 

славу твоју. 

 

После полијелеја сједален, глас 4.  

Подобан: Вознесијсја.. 
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 Земне и пролазне наслада си презрео, а за Христом си следио, и 

пустињске си обитељи заволео, изнад лепота у свету и привремених 

сладости. Зато си достојно засведочен, и у сабор посника си убројан. Са 

њима се моли, да се спасу слуге твоје. (два пута) 

 

Слава и сада, богородичан: 

 Понизно притичем у твоју код Бога божанску заштиту, и клањам се 

и молим: помилуј ме Пречиста, јер ми преко главе пређоше греси моји, и 

бојим се Владичице мука и дрхтим, а ти се Чиста моли Сину твоме, да ме 

од њих избави. 

 

Степена, 1. Антифон 4. гласа. 

 

Прокимен, глас 4.: Часна је пред Господем смрт, преподобних његових. 

Стих: Шта ћу узвратити Господу за све што ми је дао?  

 

Све што дише нека хвали Господа 

Еванђеље по Матеју, зачало 10. 

 

После 50. Псалма стихира, 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. 

 

Канон Богородици са ирмосем на 6 и преподобног на 8. 

Канон Богородици. Његов акростих је: Певам похвалу живоносној 

Дјеви. Глас 2. 

 

     Песма 1. 

Ирмос: Ходећи необичном и немокром стазом кроз море изабрани 

Израиљ кликташе: Појмо Господу јер се прославио.  

 

Из давнине духовна лествица и чудесни осушени пут кроз море, 

најавили су твој пород Пречиста, којем сви појимо јер се прославио. 

 Сила Вишњега и савршена ипостас и Божија мудрост из тебе се 

овапотио Пречиста и народу се приближио, јер се прославио. 

 Прошао је из твоје утробе Пречиста, као кроз закључане непроходне 

двери, Христос је као сунце правде и свету засијао, јер се прославио. 
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Ини канон светога. Дело Јована монаха. Глас 4. 

 

     Песма 1. Ини. 

Ирмос: Морја чермнују пучину..  

Крсним знаком Мојсејевим рукама, прешао је у давнини пучину 

Црвеног Мора пешке и неовлажених ногу Израиљ, и Амаликову силу 

је на исти начин у пустињи победио. 

 

 Пучину мора страсти си препливао, и живоносним оружијем крста 

си злога духовног фараона, блажени, Божијом силом потопио. 

 Од материних повоја си Господу намењен био, а пред мучитељевим 

судом си богомудро Христа проповедао, и као Мојсеј си гордост 

противника оборио. 

 Ти си преподобни Харитоне Египат обмане оставио, и грађанин 

пустиње си постао, и са чистим си чисто беседио и небеско си наслеђе 

примио. 

Богородичан: Од Божанског Духа Божијег си нас ради по вољи Очевој 

бесемено Сина зачела, и телом га родила, из Оца без матере, и из тебе без 

оца. 

 

Катавасија: Отверзу уста моја..  

 

     Песма 3.  

Ирмос: Поломљен је лук насилника снагом твојом Христе, и немоћни се 

твојом силом опасаше.  

 

Као Творац времена, Онај који је изнад сваког времена, својом 

вољом саздан је као детенце из тебе Дјево. 

 Опевајмо утробу ширу од небеса, због које Адам живи на небесима и 

радује се. 

 

Ини. 

Ирмос: Веселитсја о тебје церков… 

Због тебе се црква твоја радује, Христе и кличе ти: ти си моја снага 

Господе и уточиште и поуздање. 

 

Због тебе се весели словесно и духовно стадо твојих ученика, 

преподобни, у заједници са твојом светлости. 

Преподобни Харитоне ти си покорио телесно мудровање, као узрок 

противљења Богу, животу у Духу. 
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Оборио си преподобни као Давид, иноплеменика Голијата, силу 

духовнога противника, свеоружијем Духа. 

Богородичан: Само си ти постала свима на земљи, мимо природе, 

заступница добара Мати Божија, зато теби кличемо: радуј се! 

  

Сједален, глас 8. 

Подобан: Премудрости.. 

 Патњама и страдањима си искушан, а трпљењем и постом си 

утврђен, побожношћу си заблистао светлије од злата и био си чисто 

станиште Духа. Таму злих духова си одагнао и тако си мноштво монаштва 

сабрао, њихов пастир си био и као најсветлије светло блистао, Харитоне 

блажени, моли Христа Бога, да подари опроштај грехова свима, који са 

љубављу славе празник твој. (два пута) 

 

Слава и сада, богородичан: 

 У многа сам искушења упао, која су ми испели видиви и невидиви 

непријатељи, и снашла ме је бура небројених сагрешења мојих, зато ти 

притичем Чиста као топлом заступништву и заклону мојем, и ка 

пристаништу твоје доброте. А ти Богородице Пречиста, моли се усрдно 

бесемено Оваплоћеном из тебе, за све слуге твоје, и моли га увек да дарује 

опроштај сагрешења свима који достојно певају о слави твојој.  

 

Песма 4.  

Ирмос: Чуо сам Господе за славни твој промисао и прославио сам 

Човекољубче, несхватљиву силу твоју.  

 

Гле, ево се Богоматер узвисила више свих небеских сила као 

божанска гора дома Господњег. 

 Једина Дјево, ти си мимо природних закона родила Онога који влада 

целом творевином, па си се удостојила божанског назива. 

 

      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. 

 

 У Господу си се преподобни веселио као победник над бестелесним 

противницима и кликтао: Бог мој је сила моја и Господ. 

 Благодаћу си овенчан Харитоне венцем страдалника за Христово 

царство, а пијанство идолске обмане си блажени искоренио. 
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 Патњом уздржања си се пре скончања твога Харитоне мучио, и тако 

си страсти умртвио, и овим живоносним умртвљењем си се преподобни 

оденуо. 

Богородичан: Твоје рађање се показало неизрецивим Богородитељко 

једина чиста и благословена, зато ти се клањамо и речи „радуј се“ 

кличемо. 

 

     Песма 5.  

Ирмос: Господ се показао Исаији као (ужарени) угаљ, и заблуделима у 

тами заблистао као сунце из девствене утробе и даровао им божански 

разум и просвећење. 

   

Нека облаци кропе сладост весеља свима на земљи, јер нам је 

даровано дете који постоји пре векова, од Дјеве оваплоћени Бог наш. 

Мојем животу светлост је засјала и жалост греховну је разагнала, 

када се у последње време без семена из Дјеве оваплотио Вишњи Бог. 

 

    Ини. 

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. 

 

 Ти си преподобни био као нескверно и светло огледало, са висине 

просветљено, и тако обасјан си се Харитоне свеблажени показао. 

 Ти преподобни блисташ двоструком благодати, јер си се озарио и 

кроз ране страдања за праву веру и кроз патње испосништва. 

 Ти си се показао као лекар душа преподобни, јер си из малена 

тражио божанску мудрост, свеблажени. 

Богородичан: Тебе имамо као оружије непобедиво против непријатеља, и 

тебе смо Богородице стекли као силу и наду нашега спасења. 

 

     Песма 6.  

Ирмос: Када чујеш глас мојих молитвних речи из несрећне душе моје, 

избави ме од невоља, јер си ти једини основ нашега спасења.  

 

Човекова природа, која је служила греху, тобом је Вадичице 

Пречиста слободу задобила, јер је твој Син био као јагње за све нас 

жртвован. 

 Кличемо ти сви као истинској Богомајки: Избави слуге који 

разгневљују Бога, јер само ти имаш смелост код Сина твога. 
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      Ини. 

 

Ирмос: Пожру ти со гласом... 

Са гласом похвале приноси ти жртву црква Господе, и пева ти, од 

демонске крви очишћена, крвљу изливеном  из ребара твојих, по 

твојој  милости.  

  

Не песак, него Христа си као темељ положио, и сазидао си оче 

врлину чистију од злата, и постао си дом Пресвете Тројице. 

 Она змија која се показала као оруђе злога, твојим врлинама је 

поражена богоносни, као освета праведног промисла над злим и 

неправедним. 

 Ништа те од љубави Христове није могло одвојити, ни рањавање 

тела ни претња осудом на смрт, па се сједињен са Божанством наслађујеш 

блажени. 

Богородичан: О последњег ли чуда над свим чудесима, јер је Дјева у 

утроби Сведржитеља свега неискусомужно зачела, а није га притеснила 

 

Кондак, глас 2. 

Подобан: В молитвах.. 

 Насладио си се богомудри уздржања, а телесне си жеље умртвио, 

показао си се као онај који је вером узрастао, и као дрво живота си усред 

раја процветао, Харитоне свеблажени и свети. 

 

Икос: 

 Твојим богопријатним молитвама отвори моја уста триблажени, јер 

ти стојиш пред Богом, свеславни преподобномучениче, да опевам твоје 

житије и испричам достојно твоје врлине, које си са жарком љубављу на 

земљи извршио, и најхрабрији исповедник постао. Уздржање си кроз веру 

научио, а бденија и чистоту си заволео, Харитоне свеблажени и свети.  

 

Песма 7. 

Ирмос: У давнини су се младићи показали као најмудрији, када су из 

побожне душе благосиљали устима и певали: Најсилнији Боже наш и 

отаца наших благословен си! 

   

Гледајући у ноћи Јаков као у загонетки Бога оваплоћенога којим се 

из тебе светлост јавила свима који су појали: Ти си најсилнији Бог отаца и 

најславнији. 
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У теби Пречиста је неизрециво показао знаке силаска и са Јаковом се 

борио Онај који се својом вољом сјединио са људима, најсилнији Бог 

отаца и најславнији. 

Омрзнут је ко не проповеда тебе као јединца Сина Дјеве. А теби 

најопеванија Тројицо несумњивом вером и језиком кличемо: Најсилнији 

Боже отаца и најславнији. 

 

    Ини. 

Ирмос: В пешчи Аврамстии 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.  

 

 Ревношћу и побожношћу налик Аврамовим потомцима у пећи, 

победио си богоносни наредбу мучитеља, кличући: благословен си Боже 

мој и Господе. 

Као у ужареној пећи искушења, посетила те је преподобни са неба 

божанска благодат и освежила, па си кликтао: благословен си Боже мој и 

Господе. 

Јако коснут Тројичном Божијом љубављу, Њој си истобројна 

духовна стада основао, и уз то си појао: благословен си у храму славе 

твоје Господе. 

Богородичан: Радуј се Вишњега освештано божанско станиште, јер се 

тобом Богородице даде радост свима који кличу: влагословена си ти међу 

женама свенепорочна Владичице. 

 

     Песма 8.  

Ирмос: Троструко блажени младићи немарише за златног идола, јер 

видеше непромењиви и живи лик Божији, па усред огња појаху: сва 

саздана творевина нека пева Господу и нека га велича у векове.  

  

Кроз тебе је виђен на земљи и са људима поживео Онај који је 

неупоредив по благости и сили. Њему певајући сви верни кличемо: Нека 

сва настала творевина пева Господу и велича га у све векове. 

Заиста тебе као чисту проповедамо и славимо Богородицу, јер си 

родила Једнога оваплоћенога од Тројице. Њему са Оцем и Духом сви 

појимо: Нека о Господу пева сва твар и нека га велича у све векове. 

 

    Ини. 

Ирмос: Руцје распростер Даниил лвов..  
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Данило је руке своје раширио и у рову чељусти лавова затворио, силу 

огња је угасио, а врлином се опасао и са побожном и умилном децом 

певао: благословите сва дела господња Господа. 

  

Прса су ти неправедно огњем палили, али ти си преподобни лаж 

погасио, а сам си дејством Духа Светога неопаљен остао, и да побожно 

певају народ си упутио: благословите сва дела господња Господа. 

 Оденуо си се преподобни у Христа заиста, а старог човека си свукао, 

кроз ране мучења си таму господара овог света изобличио, и весело певао: 

благословите сва дела господња Господа. 

 Ти си Харитоне нелажни Павлов ученик био јер си његовим стопама 

преподобни следио, и наставник монаха си постао, и био си свима правило 

врлина, који кличу: благословите сва дела господња Господа. 

Богородичан: Само си се ти у свим поколењима показала чиста Дјево и 

Мати Божија, јер си Свенепорочна станиште Божанства постала, и од 

његовог огња и неприступне светлости ниси сагорела, зато те сви 

благосиљамо Маријо Богоневесто. 

 

     Песма 9. 

Ирмос: Сва си ми жеља, сва си ми сладост, Речи Божија и Дјевин Сине, 

Боже богова и Господе, Свети над светима, зато тебе и твоју Родитељку 

сви величамо. 

 

Жезал моћи даде се природи пропадивог човека, а то је Реч Божија у 

твојој утроби Пречиста. До ада потонулу ту природу је васкрсао. Зато тебе 

Најчистија као Богородицу величамо. 

 Владико прими милостиво твоју Матер која је по твојој вољи, као 

молитвеницу за нас и нека се све испуни твоје доброте, да бисмо те сви 

величали  као доброчинитеља.  

 

     Ини. 

Ирмос: Камен нерукосечниј от несекомија..  

Христос, као угаони камен несечен руком, од тебе се Дјево, као од 

несечене горе одсекао, да сакупи раздвојене природе, зато се веселимо 

и тебе Богородице величамо. 

 

 Ни гроб као узрок заборава није могао покрити преподобни 

Харитоне твоје врлине, јер твој спомен вечно као сунце блиста, и ми га 

достојно прослављамо. 
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 Ходите братијо, да овај годишњи празник духовно прославимо, па 

следимо врлине овог богоносца и у њима се потрудимо, и са њиме 

певајмо: тебе Трисвети величамо. 

 Све што их страсти и бура греха колебају и потапају, сачувај увек 

исповедниче, пошто имаш смелост код Христа, и јер те они побожно 

величају. 

Богородичан: Радуј се и весели се Невесто Цара великога, јер гледаш 

дивну лепоту твога Женика, који блиста више од злата и јаче од сунца те 

обасјава. 

 

Светилен 
Подобан: Жени услишите.. 

 Кроз страдање си се прво веома искушао, затим постом трку 

божанску завршио, на небеса си узишао и пред Хиста изашао, Харитоне 

оче преподобни, ти се топло молиш за нас који ти појимо. (два пута) 

 

Слава и сада, богородичан: 

 Родила си Господа као неизрециву радост, зато учини заједничарима 

небеске радости, све нас који те уистину славимо Пречиста, и из душе ти 

кличемо: не заборави твоје слуге, благословена Маријо. 

 

На хвалитним стихире на 4 а глас 4. 

Подобан: Дал јеси знаменије.. 

 Благодат Духа те је оче Харитоне обасјала, и јарко те је просветила, 

отуда си надјачао ноћ страсти, и у дан безстрастија си достигао, и чист си 

се са најчистијом Светлости сјединио, и у њој живиш, али не заборави 

богогласни све, који са вером поје ствој свети спомен. (два пута) 

 Да би жељену небеску благодат себи Харитоне стекао, све земно си 

одбацио, зато си као бестелесан страдални живот изабрао. Из потока 

непролазне сладости, побожно си хтео да се насладиш Богопријатни оче, и 

сузама си преподобни исушио мутни извор страсти, и напојио си 

душехраниве класове. 

 Благодат исцелења си Харитоне, од божанске благодати достојно 

примио, тиме си обману злих духова победио, утекао си од трулежног и 

тешке патње си прошао, ти преподобни изливаш као воде, твоје 

благодатне токове, од њих напојени певамо спомен твој. 

 

Слава, глас 5. 

 Преподобни оче, када си глас Господњег Еванђеља чуо, свет си 

оставио а богатство и славу као ништавно одбацио. Зато си свима 
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узвикнуо: заволите Бога и наћићете благодат вечну, ништа не стављајте 

изнад његове љубави, да када дође у својој слави нађете покој са свима 

светима. Његовим молитвама Христе сачувај и спаси душе наше. 

 

И сада, богородичан: 

 Називано те блаженом Богородице Дјево и славимо те верни као 

доликује, граде непоколебиви и бедеме необориви, стамена заступнице и 

уточиште душа наших. 

 

Славословље велико. И отпуст. 

 

На Литургији  

 
Блажена од канона песма 3. и 6.  

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, 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 24. 
Причастен: У вечни спомен биће праведник, жалосне се вести неће 

бојати. (Пс.111,5-6) 
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Месеца септембра 29. дан 
 

Спомен преподобног оца нашег Киријака 

отшелника 
 
На Господи воззвах.. стихире на 6, глас 8. 

Подобан: Что ви наречем свјатии.. 

Уздом уздржања победио си телесне страсти, чудотворче Киријаче, 

и у светлу ризу безстрашћа се оденуо, и обнажио си сву злобу онога, који 

је давно праоце обнажио. И сада боравиш у рају и увек се радујеш, зато 

моли да се спасу душе наше. 

Крст си на твојим раменима носио, и за Христом си без освртања 

следио, за животне сласти Киријаче ниси марио, јер си страсти телесне 

умртвио, дугим бдењима и молитвама, стекао си преподобни благодат да 

лечиш болести, зато се моли да се спасу душе наше. 

У пустињи си се преподобни настанио, а храну си горко биље 

Киријаче имао, тиме си осећања загорчао, а душевне страсти си блажени 

из корена чупао, ангелски си поживео, и зато си по упокојењу небеску 

насладу примио, па се моли да се спасу душе наше. 

 

Слава, глас 8. 

 Мноштво монаха те поштује као свога наставника, оче наш 

Киријаче, јер смо заиста научили да твојом стазом право идемо. Блажен си 

јер си Христу служио, и демонску си силу разоткрио. Ти си сабеседник 

ангела и заједничар преподобних и праведних, зато се са њима моли 

Господу да помилује душе наше. 

 

И сада, богородичан или крстобогородичан 

Подобан: О преславнаго чудесе.. 

 Као јагње гледала је свог јагњета, на дрвету крста својевољно 

разапетога, па је матерински нарицала и кроз плач говорила: Сине мој, 

какав је ово страшан призор? Као Господ свима дарујеш живот, па како си 

дуготрпељиви усмрћен? Јер и земнима дајеш васкрсење. Славим твоје 

Боже мој велико снисхођење. 

 

На стиховњим из Октоиха. 
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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, богородичан или крстобогородичан 

Подобан: Тридневен.. 

 Гледајући те разапетога Христе, твоја Родитељка је нарицала: Каква 

је ово ужасна тајна коју гледам Сине мој? Како умиреш на дрвету телом 

разапет, даваоче живота? 

 

Тропар, глас 1. 

Као житељ пустиње и у телу ангел и чудотворац, показао си се 

богоносни оче наш Киријаче. 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 јутрењу  
 
оба канона из Октоиха, без мученичних и канон светога на 6. Његов 

акростих је: Киријаче буди код Бога заступник. Дело Стефаново. Глас 8. 

 

     Песма 1. 

Ирмос: Пјесњ возслем људије чудному Богу.. 

Узнесимо песму народи, чудноме Богу нашем, који је осободио 

Израиља од робовања када му је појао и певао: певамо теби јединоме 

Владици. 

 

 Подари ми Христе славу божанскога ума и благодат, да молитава 

преподобног Киријака њега баш достојно опевам, јер си ти ризница 

неизрецивих и мудрих наука. 

 Свакога који теби сада песму приноси Киријаче блажени, милостиво 

прими и Христа умоли, да га сједини божанском зраку  и светлости, и да 

задобије право спасење. 

 Силом Владикином си моћно утврђен и његовим стопама си оче 

следио, па си вође таме свеблажени Киријаче победио, и до вишњег 

упокојења си стигао. 
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 Раван си се показао на земљи са бестелеснима, јер си сву телесну 

мудрост покорио Живоносном Духу, зато сада на небесима ликујеш, јер си 

са њима настањен богоносни. 

Богородичан: Похвалимо верни у песмама Пречисту Богоматер Марију, 

јер је примила благодат, и јер је од Бога дана заштита, и тихо пристаниште 

и спасење свима вернима.  

 

Песма 3.  

Ирмос: Њест свјат јако Господ, и њест праведен јако Бог наш..  

Нема светог као што је Господ, и нема праведнијег него што је Бог 

наш, о њему пева цела творевина: нема праведнијег од тебе Господе. 

  

Непрестано си ишао стазом живота, јер си из младости заволео свога 

Творца преподобни, њега си био жедан и тражио га, попут јелена који 

трчи на изворе вода. 

 Ти си богоречити на таблици твога срца примио запис, писан прстом 

Духа као у живој књизи, и својим делањем си сачувао, живоносне 

Христове заповести. 

 Ти си преподобни кроз пост уздржаво лакомислене жеље своје 

утробе, и телесну насладу си умртвио, и са чистотом си оче цео свој живот 

поживео. 

 Са радошћу си себе учинио разумним храмом Тројице, јер си 

очистио и свој разум и тело и дух, триблажени, и постао си станиште 

трисунчане Светлости. 

Богородичан: Као неискусобрачна Дјева си родила, али си Дјева и остала, 

Мати безневесна, зато Богородице Маријо, моли Христа Бога нашега да се 

спасемо. 

 

Кондак, глас 8. 

Подобан: Возбраној.. 

 Као моћног заштитника и заступника, поштује те света Лавра свагда 

и слави твој годишњи празник, а ти имаш слободу пред Господем, зато 

сачувај нас од ђавола који нас нападају, да ти кличемо: радуј се оче 

триблажени. 

 

Сједален, глас 5. 

Подобан: Собезначалноје.. 

 Уздржањем си живот украсио, а уде умртвио, победио си нападе 

демона, оче преподобни, и био си житељ пустиње и постао духовно 
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светило васељене, зато се моли Господу Киријаче, да помилује душе наше. 

(два пута) 

 

Слава и сада, богородичан: 

 Ми смо верни нашли тебе као пристаниште, као бедем и уточиште и 

надање, као заклон и топлу заступницу, па ка теби притичемо и усрдно 

кличемо: помилуј Богородице све који се у тебе надају, и избави од 

сагрешења. 

 

Крстобогородичан: 
 Крстом Сина твога богообрадована, идолска је обмана уништена, а 

демонска тврђава побеђена, зато верни теби како треба увек певамо и тебе 

благосиљамо, и тебе истинита Богородице исповедамо и величамо.  

 

Песма 4. 

Ирмос: Ти моја крепост Господи, ти моја сила..  

Ти си снага моја Господе, ти си моја сила, ти си Бог мој, ти си моја 

радост, ниси оставио недра Очева а нашу си убогост посетио, зато ти 

са пророком Авакумом кличем: слава сили твојој Човекољубче. 

 

 Чудило се сунце твоме уздржању и снази, јер те кроз многе године 

није могло у гневу видети, нити да си у току дана храну примио 

преподобни, него си силно појао у бдењима непрестаним: слава твојој 

сили Човекољубче. 

 Закону Новом и Старом Завету ти си мудри и блажени, разумно 

свете мужеве поучавао, јер си у свакој врлини био навикнут и нарави 

мудре пчеле си следио, постао си сасуд изабрани па си кликтао: слава 

твојој сили Човекољубче. 

 Ти си Христе Боже богатство сладости, хвала и радост преподобних, 

због тога те је и Киријак заволео, па је све у свету сујетно смогао да 

остави, и зато се у пустињама непроходним са љубављу твојом лепотом 

наслађивао. 

 Знано је како је одавно пророк дао слатку воду у Мери, тако си и ти 

Киријаче отровно и горко зеље претворио у храну слатког укуса и јасно 

показао смелост код Господа, да Он уистину божанском силом слуге своје 

прославља. 

 Као ученик и следбеник Владике Христа, слуге неког сина месечара 

си оче молитвом исцелио, јер си благодат примио, да болести одгогниш и 

војске демона побеђујеш знаком божанског крста. 
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Богородичан: Ти си Безневесна вернима похвала, ти си заступница и 

уточиште хришћана, ти си им бедем и пристаниште, и ти Сину твоме 

приносиш молбе Свенепорочна, и од невоља избављаш све, који са вером 

и љубављу тебе чисту Богородицу прослављају. 

 

     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.  

 

 Од Христа си непобедиву благодат Духа примио, и снажно си злога 

господара овога света савладао, од душевних страсти си се Киријаче 

уздржао, и венцем бестрастија си се овенчао. 

 У патњама поста си се непоколебив показао, и то си преподобни до 

дубоке старости храбро одржао, а у пустињама си као у царским дворима 

са великом радошћу поживео. 

 Свеноћна бденија си блажени чинио и  ка Богу си без гордости 

отишао, кроз молитву си разговарао са духовним Разумом, и примио си 

Киријаче блиставе зраке светла, просветљен од светлоподатељног Ума. 

Испуњен светлошћу пророштва, оче преподобни, твој чисти језик је 

разоткрио стару душегубну Оригенову заблуду и њено потпуно 

истребљење. 

Богородичан: Сабор пророка је разумно твоје тајне схватио: а тебе је 

Владика као небеске двери показао, и из тебе се Чиста Дјево оваплотио, и 

као Сунце Правде је свима у тами заблистао. 

 

     Песма 6. 

Ирмос: Очисти мја Спасе многа бо..  

Очисти ме Спаситељу од многога безакоња мога, и из дубине зала 

извуци ме молим те, ка теби вапијем и услиши ме, Боже спасења мога. 

 

 Усиновљен си био од Бога, Христовим обожењем који је по природи 

Бог, па си блажени слабости и природне немоћи исправљао а болесне 

исцељивао, и бесомучне си одмах божанском благодаћу лечио. 

 Побегао си од мноштва народа који ти је долазио, и опет си 

увекпомињани до задивљујућих потока стигао, и од празних похвала и 

славе од људи си се клонио. 
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 Сву трулежну славу овог света си само као сан гледао, а учесник 

боље славе јединога живог Бога си да будеш хтео, и ње си се мудри 

праведно удостојио. 

Богородичан: Као духовни ковчег примила си Реч беспочетну, као свето 

светилиште си сместила Створитеља, и као престо огњени носиш 

Богомати Владику целе творевине. 

    

Кондак, глас 2. 
Подобан: Вишних ишчја.. 

 Божански наоружан чистотом душевном, и непрестаном молитвом 

као уручним копљем, моћно си сасекао демонске пукове Киријаче оче 

наш, зато се моли непрестано за све нас. 

 

Икос: 

 Како да похвалим ја бедни твоје подвиге, преподобни оче? Како да 

излијем пучину суза? Јер ти си животом узнапредовао, и ангелске чинове 

достигао. Свакако си уздржањем све страсти умртвио, а тело савладао и 

духу покорио. Молитву си као мач имао, и мноштво противника си 

победио, зато се моли непрестано за све нас.  

 

Песма 7. 

Ирмос: Отроци Јеврејстии в пешчи попраша пламен..  

Јеврејска деца у пећи смело уништише пламен и огањ у росу 

претворише, па кликтаху: Благословен си Господе Боже у векове.  

 

 Богонадахнутим твојим речима Закона и поукама, засладио си твоме 

верном пријатељу непце више од меда, па је певао: благословен си 

Господе Боже у векове. 

 Блажени и богоречити Киријаче, ти приводиш Христу оне који теби 

поје, твојим молитвама од муља страсти очишћене, кличући и говорећи: 

благословен си Господе Боже у векове. 

 Данило се прославио јер је свирепост лавова укротио, а Киријак је 

лава за слугу имао и њему наређивао, па теби је кликтао: благословен си 

Господе Боже у векове. 

 Сву благодат Духа примио је Христе Киријак као љубитељ твоје 

пречисте доброте, па из све душе теби кличе: благословен си Господе 

Боже у векове. 

Тројичан: Делима си додао виђење, па си богоугодни Киријаче 

проповедао триипостасно Божије Биће, у Оцу и Сину и Духу кличући: 

благословен си Господе Боже у векове. 
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Богородичан: Угаси пламен мојих страсти и укроти буру јереси 

Богомати, јер тебе имамо заступницу и бранитељку ми хришћани и о теби 

са вером певамо у векове. 

 

     Песма 8. 

Ирмос: Победитељи мучитеља и пламене..  

Твојом благодати младићи постадоше победиоци мучитеља и пламена 

и марећи веома за заповести твоје кликтаху: Благословите сва дела 

господња Господа.  

 

 Ти си блажени токовима суза напојио свету душу твоју покајањем 

побожним, и много плодном си је учинио појући: благословите сва дела 

Господа и величајте га у векове. 

 Тезвићанин је у давнини сушу богатом кишом прекинуо, а ти си 

свеблажени ливење кише за принос жетве низвео, појући: благословите 

сва дела Господа и величајте га у векове. 

 Ти си лаж, брбљање и басне кривоверних Оригенових ученика 

изобличио, и у добрим подвизима си православно појао: благословите 

Господа и величајте га у векове. 

Тројичан: Поучавао си оче првоверно о једноме Бићу Тројице, као у три 

сунца један сјај и светлост, говорећи: благословите православно Господа и 

величајте га у векове. 

Богородичан: Ти си Дјево била кћи палога Адама али и  Мати Бога који је 

обновио моју природу, зато њему певамо сва дела као Господу и величамо 

га у све векове. 

 

     Песма 9. 

Ирмос: Устрашисја всјак слух..  

Свако ко чу уплаши се од неизрецивог Божијег снисхођења, јер се 

својевољно Вишњи спусти чак до тела, од девичанске утробе постаде 

Човек, зато тебе пречисту Богородицу верни величамо. 

 

 Тебе је мудри Киријаче пећина примила, као давно побожног оца 

Харитона, који је попут Мојсеја примио благодатни извор чудотворни, и 

био си као бедем непокретни пастви онога и чувар безбедни. 

 Крст живота си на ремена Киријаче узео јер си га љубио, а свој си 

живот као поуку по смрти оставио, и сада си се ка непролазној и 

нетрулежној сладости преставио, па у светлости код Бога се са небеским 

хоровима заувек радујеш. 
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 Обасјан сјајем од Духа запаљеним, показао си се узвишен и светлећи 

на молитви са другима, зато блажени оче, твојим молитвама обасјај мој 

разум трисветлим разумом светлог Божанства, и спаси ме од страсти и 

сагрешења.  

 Овенчани дијадемом победника Харитне богоречити и Киријаче 

блажени, ви стојите пред Христом на висини, зато паству своју очински 

од невоља избављајте, а оне који сада ваш спомен празнују ви их пазите. 

Богородичан: Буди силан и добро владај и царуј Сине Богоматере, а 

Исмаилћана, непријатеља христољубивог народа, ради молитава 

неискусомужне Родитељке, победи као Бог и Човекољубац, молимо те.    

 

Светилен 
Подобан: Духом.. 

 Непрестаном молитвом преподобни, очистио си душу од мрака 

страсти, и постао си оче огледало Божијег сјаја. Сада нам шаљеш 

надахнуће, светило монаха богоносни Киријаче. 

 

Слава и сада, богородичан: 

 Као истиниту Богородицу исповедамо те Владичице, јер смо тобом 

спасени, ти си Бога неизрециво родила, који је крстом смрт разорио, и ка 

себи саборе преподобних привукао, са њима те хвалимо Дјево. 

 

На стиховње из Октоиха. Слава глас 5. 

 Преподобни оче ниси дао сна твојим очима, нити дремања твојим 

веђама, докле ниси и душу и тело од страсти ослободио, и самога себе за 

станиште Духа Светога припремио. Христос је са Оцем дошао, и у теби 

обиталиште начинио, јер си угодник јединосушне Тројице постао, 

великопроповедниче оче наш Киријаче, моли се за душе наше. 

 

И сада, богородичан или крстобогородичан 

Подобан: Радујсја.. 

 Када је Дјева као лоза која га је изникла, видела на дрвету крста 

разапетога као грозд непосађени, и да је копљем у божанска ребра 

прободен, говорила је: Шта је ово Сине и Боже? Како ти који си болести и 

страдања исцелио примаш страдања, а по природи си као Бог 

нестрадалан? Чиме су ти као добротвору узвратили неблагодатни људи 

уместо благодарности? Тако си Пречиста нарицала, но моли се непрестано 

да ме његовим страдањем избави од мојих страсти, да бих те прославио. 
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На Литургији 
 
Блажена Октоиха на 4 и преподобнога песма 3. на 4 

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 Луки, зачало 24. 

Причастен: У вечни спомен биће праведник, жалосне се вести неће 

бојати. (Пс.111,5-6) 
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Месеца септембра 30. дан 

 
Спомен светог свештеномученика Григорија из 

Велике Јерменије 
 
На Господи воззвах.. стихире на 6, глас 6. 

Подобан: Все отложше.. 

 Својом мученичком крвљу, зарумено си свештеничку одежду, и 

ушао у светињу над светињама, где је светлост неизрецива, и где је 

божанска слава, и где је песма празника. Тамо си најдивнији мучениче, 

примио награду за твоје трпљење, и венац непролазни и вечно славље и 

рајско насеље, Григорије мудри, зато се смело моли за душе наше. 

 Мучења нису поколебала одлучност душе твоје, као ни дуговремени 

затвор у мрачној јами која те покрила, страдалниче славни, јер ти си као 

светлост заблистао, и напаћене у тами сујете синовима дана си показао, 

кроз бању крштења и обновом на боље и спасоносно, и уистину 

истрајношћу у божанском, као јерарх побожни свемудри Григорије. 

 Тебе бесмртног Женика и Владику свих, Рипсимија је заволела, и 

скидање коже са тела је поднела, да би тако првобитну тамну врећу 

страсти уздржањем покидала. Са њоме се и незаборављена Гајанија 

подвизавала, и тако су сабор девојака привеле, које су много пострадале, 

али су Евиног лажљивца из давнине победиле. Зато их  ми достојно 

хвалимо, а тебе Христе славимо. 

 

Слава, глас 6. Дело Сергија. Самогласно. 

 Ко може долично испричати о победама твојих врлина? Која уста 

могу исказати о твоме трпљењу мука? У обоје си био храбар Григорије, 

зато не престај да се молиш Христов угодниче, да се спасу душе наше, јер 

ти имаш велику смелост свештеномучениче. 

 

И сада, богородичан или крстобогородичан. 

Подобан: Все отложше.. 

Када је давно као јагње непорочна Владичица, угледала свога 

Јагањца на дрвету крста, као Мајка је јаукнула и ужаснута је нарицала: 

Чедо слатко, какав је ово нов и страшни призор? Како је тебе Живота свих 

предао неблагодатни народ суду Пилатовом и на смрт осудио? Ипак појим 

о твоме неизрецивом снисхођењу Речи Божија. 
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На стиховње из Октоиха. 

 

Слава, глас 6. 

 У незалазни облак неизрециве светлости си својевољно ушао као 

мученик, а као пастир научен тајнама Христовим, као мученик си 

просветљен а као пастир си тајнама научен, зато си двоструким венцима 

од Вишње славе овенчан, и моли се увек Христу за душе наше. 

 

И сада, богородичан или крстобогородичан. 

Подобан: Тридневен.. 

Гледајући те разапетога Христе, твоја родитељка је нарицала: Каква 

је ово ужасна тајна коју гледам Сине мој? Како умиреш на дрвету телом 

разапет, даваоче живота? 

 

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 Григорије, моли Христа Бога да спасе душе 

наше. 

 

На јутрењу  

 
оба канона из Октоиха, и канон светога на 6. Његов акростих је: 

Певам о теби мучениче и бодри пастире. Глас 4. 

 

     Песма 1. 

Ирмос: Тристати крјепкија, рождејсја от Дјеви..  

Душе тристотине моћних од Дјеве Рођени је без муке у дубину три 

пута потопио, па се молим, да мојим умртвљеним телом, као 

тимпаном, победничку песму теби запевам. 

 

 Пред часном Тројицом овенчан стојиш, као бодар пастир и као 

свештеномученик, зато твојим светим молитвама, успавај страсти мојих 

мрачна маштања, јер те хвалим блажени Григорије. 

 Незалазно светило, и велики јерарх и пастир многострадални у 

искушењу и подвигу и Јерменије похвала, данас верне на песму позива, а 

ми сакупљени њега прославимо. 
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 Пун си воде живота, напуњен од светога Духа блажени Григорије, и 

као река која извире из духовног Едема, напајаш лице цркве а пучину 

идолопоклонства изсушујеш. 

Богородичан: Крстом из тебе Чиста Оваплоћенога су жене укрепљене, и 

храбро су пострадале, и Њему су у твојој пратњи Дјево приведене, девства 

сјајем и мученичком крвљу блистањем.  

 

Песма 3.  

Ирмос: Јако неплоди... 

Као што је неплодна родила, тако је и од незнабожаца настала црква, 

а јудејски сабор је много у чедима својим онемоћао, зато дивноме 

Богу нашем кличемо: ти си свети Господе. 

  

Ранама твојих подвига си лавовима зубе поломио, а својом 

изливеном крвљу си крв жртава демонима погубио, и идолске жртвенике  

си из основа оборио, дивни светитељу. 

 Ни ужасно изтезање, ни горке муке, ни у мрачни понор дуговремено 

затварање, нису поколебали твоју дијаматски чврсту вољу, дивни 

мучениче. 

 Твојим очима мучениче ниси сна дао, докле демонски обухваћене 

злим сном, ниси синовима дана показао, кличући: ти си свети Господе! 

Богородичан: Мученица Рипсимија је само тебе као Дјеву и Матер млада 

Дјево познала, па се на твоје врлине угледала и да следи за Христом је 

приведена, и кроз своје страдање је заблистала. 

 

Сједален, глас 4. 

Подобан: Вознесијсја.. 

 Пресветлим сјајем обасјао си твоју блиставу душу јерарше, а 

врлинама си просветлио лице земље, јер у своме срцу имаш Христа, и зато 

као незалазно сунце просветљујеш саборе народа, мученичком храброшћу 

храбриш и нас Григорије свемудри. (два пута) 

 

Слава и сада, богородичан: 

 Ја сам грехољубив, али молим тебе Родитељку безгрешнога Бога, 

који узима грехе света, да се смилује мојој много грешној души, и да 

очисти мноштво мојих греха, јер си ти Пречиста грешних очишћење, а 

вернима заштита и спасење. 
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Крстобогородичан: 

 Тебе из беспочетнога Оца рођенога, а у последња времена телом од 

Дјеве рођенога, на крсту разапетог Богомати те је Христе гледала и овако 

нарицала: „Тешко мени најдражи Исусе! Како тебе Сине кога као Бога 

славе ангели, хоће сада да разапну људи безакони ? А ја славим твоје 

дуготрпљење.“  

 

Песма 4. 

Ирмос: Сједјај в 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. 

 

 Кроз муке је тебе високог у слави Господ вишњи на висину и на 

видик свима узвисио, јер си његова страдања свештеномучениче славни са 

радошћу следио и кликтао му: слава сили твојој. 

 Ти си мудри божанском силом безбожнога противника победио, који 

је сву земљу Јерменску погубио, па си као зора заблистао, а све који леже 

у мраку сујете ти си просветлио. 

 Твоме Створитељу си Григорије многоструко умножени таланат 

принео: многе спасене твојом божанском науком, и од Њега си 

непролазни добитак примио: небеску светлост и вечно царство. 

Богородичан: Тебе су Дјево и Мати Маријо као добру, као изабрану и као 

дивну, слушкиње и девојке  заволеле, па су са Рипсимијом пострадале и за 

тобом су радосно Сину твоме приведене. 

 

     Песма 5. 

Ирмос: Просвешченије твоје Господи..  

Просветлење твоје Господе низпошаљи нам, и од магле сагрешења 

разреши нас Благи, и твој мир нам подари. 

 

 Видео си јасно знак у виду крста, како светло сија и руши ноћ 

идолску, а верне чини децом светлости. 

 Из најдубље јаме са зверима, спасао те је Христос Бог, и после много 

година ослободио, да би ти светлошћу Бога-Речи безумне просветлио. 

 Као мученик си се Григорије подвизавао, и као победник овенчан 

био, и помазан миром за архијереја, па си народ помазао и смрадне лажи 

га избавио. 
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Богородичан: Из тебе Чиста Дјево заблисталога Бога-Реч, осетиле су 

девојке као мирис мира, па су кроз подвиге страдања њему са радошћу 

угодиле. 

 

     Песма 6. 

Ирмос: Возопи прообразуја погребеније..  

Као праобраз твога тридневног погреба, тако се пророк  Јона у киту 

молио, и теби вапио: Избави ме из пропасти, Исусе Царе вишњих 

сила.  

 

 Силом твојих речи идолишта су разорена и демонски кипови су као 

пена уништени, а срца верних су побожном љубављу утврђена. 

 Тиридата свезанога као вепра привео си Господу, и њега раније као 

свирепога вука а сада као јагње, по великом богатству милости Божије 

спасенога. 

 Истинитим поукама показао си јерарше залуталима божанску стазу, 

и на делу си као пастир, правог Пастира подражавао Григорије. 

Богородичан: Када је Рипсимија видела Оваплоћенога из тебе 

Богородице разапетога, њему се као јагње пастиру саразапела, и као жртва 

Богу непорочна принела. 

  

Кондак, глас 2. 

Подобан: Твердија.. 

 Похвалимо данас сви у песмама и псалмима благословеног 

првосвештеника, страдалца истинитог и одважног пастира и учитеља: 

светог Григорија, као заштитника и као светило целог света, који се моли 

Господу да се спасемо. 

 

Икос: 

 Похвалимо песмама овенчајмо и побожним химнама, главу овог 

великог међу страдалницима, божанско светило, Јерменије верног пастира 

и учитеља, јер је таму идолскога незнабоштва уништио, и уз то је и сву 

демонску силу умртвио. Због тога је јуначки и благодатно патње претрпео, 

па се сада моли Христу да се спасемо.  

 

Песма 7. 

Ирмос: Аврамстии иногда в Вавилоње отроци..  

Аврамови потомци у давнини у Вавилону пламен пећи надвладаше, и 

у песми овако појаху: Боже отаца наших благословен си. 
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Најразличитије муке си мучениче претрпео, али си многе од мука и 

будућих патњи ослободио, кличући: благословен си Боже отаца наших. 

 Дом Тројице си од себе начинио, и храмове идолске си разорио, али 

си храмове свевидећем Богу-Речи подигао да би народ спасао. 

 Свештенослужитељ си био, и прво си самога себе усрдно на жртву 

твоме Владици принео, њему си у зноју жртве приносио а побожним 

душама си спасење даривао. 

Богородичан: Мученичким венцима украшене девојке, из Дјеве 

заблисталом Богу су приведене, у песмама појући: Христе, благословен 

си! 

 

     Песма 8. 

Ирмос: Избавитељу всјех 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.  

 

 За Божији закон си пострадао, али си безаконе противнике силно 

посрамио, и Богу си свештенослужитељу Григорије мноштво привео, које 

поји: сва дела господња благословите Господа. 

 Обрадио си неплодну њиву, и посејао семе разумно, пожњео си сто 

класова разумног и доброг плода, делатељу душа у изобиљу. 

Сјајем твојих речи си многе просветлио и из таме извео ка Ономе 

који је ради нас својевољно страдања претрпео, њему појимо: 

благословите сва дела господња Господа.  

Богородичан: Рипсимија се мноштва мука се није уплашила, нити се 

телесним страстима покорила, него је истинитог Господа из Дјеве 

исповедала и овако кликтала: благословите сва дела господња Господа. 

 

     Песма 9. 

Ирмос: Ева убо недугом преслушанија..  

Непослушношћу је Ева клетву и болест уселила, а ти си Дјево 

Богородице, изданком твоје утробе свету благослов процвала, зато те 

сви величамо. 

 

 Свештеномучениче свечасни, ти си оснажен силом Христовом патње 

и муке претрпео, и демонска идолишта си уништио и храмове идолске 

раскопао, а народ који беше у незнању си просветлио. 



DAN 30. 
 

 Као јутро нам је твој празник заблистао, и зраке благодати донео, јер 

ти си божанску светлост примио, и ка светлу незалазном си прешао, 

богато обасјан изливањем божанске светлости преподобни. 

 Постао си сабеседник пророка и мученика, и сажитељ апостола, 

архијереја и преподобних, раван ангелима и архангелима, зато са њима 

моли оче Човекољубца за нас који те славимо. 

 Храбре и славне жене су Евино истеривање исправиле, јер су буру 

патњи претрпеле, високохвалног и гордога су смелим ногама згазиле, зато 

су достојно прослављене. 

Богородичан: Светлошћу лица из тебе Увекдјево Заблисталога, озарила 

се неограниченом љубављу Рипсимија, па је његово страдање и смрт 

својим телом следила, да би се сада са тобом Владичице веселила.  

  

Светилен 
Подобан: Учеником.. 

 Похвалимо славнога Григорија, јер је био у јами привремено 

затворен са зверима, али је мучитеља, дивљег вепра Тиридата, 

припитомио, и Божију науку разгласио и целу земљу Јерменију 

просветлио. 

 

Богородичан: 

 Часнија си од свих створења Богородице, јер си Христа родила. Њега 

моли да се ова твоја мала паства неповређеном сачува, од сваког напада 

противника. 

 

На Литургији 
 
Блажена Октоиха на 4 и светога песма 3. на 4 

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 166. 

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 103. 

Причастен: У вечни спомен биће праведник, жалосне се вести неће 

бојати. (Пс.111,5-6) 
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завршио превод Минеја за септембар, 3.марта/18.фебруара 2011.г. у 

Сентандреји и Темишвару, епископ будимски 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. 
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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. 

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. 
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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 

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.  
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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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БОГОРОДИЧНИ ОСАМ ГЛАСОВА 

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.. 
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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! 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. 
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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. 

 

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. 
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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. 

 

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. 
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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.  
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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. 

 

 

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.  
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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 

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.  
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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.   

 

У суботу на јутрењу Богородичан:Бога из тебе воплотившагосја.. 
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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.  
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У петак увече Богородичан: Јаже једина невмјестимаго.. 

Само си ти Несместивога примила и Бога Реч оваплоћенога родила, 

зато га моли да спасе душе наше.  

 

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.. 
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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. 

 

 

 

ОТПУСТИТЕЉНИ ВАСКРСНИ  

   ОСАМ ГЛАСОВА БОГОРОДИЧНИ 

 

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.   

 



MINEJ SEPTEMBAR 

484 

 

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.  

 

Глас 7. Богородичан: Јако нашего воскресенија.. 
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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.  

 

 

       БОГОРОДИЧНИ ОТПУСТИТЕЉНИ  

          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... 
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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 

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. 
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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. 

 

У понедељак увече и у уторак на Бог Господ: 

Божественнаго бихом обшчиници.. 
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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.. 



BOGORODIЧNI VASKRSNI NA OSAM GLASOVA 

489 

 

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. 

 

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. 
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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.. 

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.  
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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.. 

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. 
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     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. 
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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. 

 

 

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. 
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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.. 

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: 
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 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 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. 
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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.. 
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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 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: 
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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.. 

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.. 
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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. 

 

 

 

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.. 
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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. 

 

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. 
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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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