ЖИТИЈЕ СЛУЖБА МОЛЕБНИ КАНОН И АКАТИСТ
ПРЕПОДОБНОЈ МАТЕРИ НАШОЈ ИПОМОНИЈИ

ПОМЕН ПРЕПОДОБНЕ И БОГОНОСНЕ МАТЕРЕ НАШЕ
ИПОМОНИЈЕ
празнује се 13. Марта и 29. Маја
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Тропар, глас 5.
Славну царицу похвалимо, преподобну Ипомонију, побожну
голубицу која се винула из света заблуде ка царским
стаништима, у љубави чистој, подвигу и трпљењу вапијући:
раскини молитвама твојим окове наше безаконе, владарко.

Кондак, глас 8 .
Трпљењем богоутврђену Ипомонију од свих царица
богомудрих славнију, која као звезда засја Византији и распали
стрелама трпљења хорове монахиња прославимо усрдно
кличући: Радуј се мати свехвална.

Величаније: Радуј се примеру трпљења, стубе смиреноумља,
градино и ризнице необоривих врлина, Ипомонијо, љубави
побожних владарки трубо свеславна.

⸙ ⸭⸭⸭ ⸙
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ПРЕДГОВОР
Представљање и ширење помена наших светитеља је света
дужност свих нас. Сваки светитељ чак и у наше охладнело време
нам преноси једну небеску поруку. Поруку непропадљивости и
вечности који долазе након тешке и грубе борбе, пут врлинског
живота или мученичког краја. Светитељи за нас, њихове
потомке, представљају свесветле примере. Примере живота,
вере, примере љубави, херојства и самопожртвовања. Насилни
према себи, задобили су царство небеско како би се вечно
радовали и посредовали пред човекољубивим Богом за све нас
који поштујемо њихов свети спомен и који се трудимо да
подражавамо њиховим врлинама и пређемо без роптања период
нашег живота на земљи. И наше сестринство Преподобног
Патапија је сматрало достојним и праведним да ширимо спомен
о Преподобној Ипомонији, која се након нашег светитеља и
заштитника посебно поштује и прославља у нашој Обитељи.
Светли лик Преподобне Ипомоније свакодневно сусрећемо на
старој фресци иконостаса у храму где се налазе часне мошти
нашег светитеља. Не заборављамо да је она гајила велико
поштовање и побожност према чудотворном преподобном
Патапију, а његов манастир у Цариграду је био под њеном
високом заштитом, будући да је била владарка, и то врло
побожна, у Византији. Поштовала је светитеља, али је такође и
почаствована од стране њега, будући да је манастир у Геранији
њему посвећен, удостојен одлуком њеног сестрића Ангела
Нотара да се Патапијеве нетрулежне мошти у њега преселе због
безбедности, и тако управо овај манастир шири помен о њој
након много векова. Име Свете Ипомоније дира увек све нас
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будћи да смо сви у овом животу у невољама, намучени, немоћни,
болни, ожалошћени, обремењени путници. Први нас је научио
трпљењу наш Господ који је до краја истрпео ударце
неблагодарности људи, за које се оваплотио и поднео све муке
без поговора. Дакле, будући да следимо трпљење Господа нашег
Исуса и ходамо „уским и трновитим путем“, призивамо молитве
Свете Ипомоније да стигнемо сви ми који поштујемо њен помен
у вечно блаженство, у светла станишта царства небеског. Са
радошћу предајемо вашој љубави ову књижицу са житијем,
службом, молебним каноном и похвалама Светој Ипомонији и
преподобној владарки Палеологињи, које је са ревношћу
написао наш химнограф др. Хараламбис М. Бусиас. Истог
песника је и молебни канон нашем Господу и његовом крајњем
трпљењу, који је толико тога поднео ради нашег спасења.
Благодаримо топло др. Хараламбију Бусиасу за његов љубазан
одазив нашој жељи као и за уређивање овог издања. Вољени
моји, молитве нашег Преосвештеног Митрополита г. г.
Пантелејмона „на земљи“ и преподобне Ипомоније „на небу“ да
вас покривају увек и да увећавају ваше стрпљење у
свакодневним тешкоћама живота.

Написала у Светој Обитељи преподобног Патапија
13. марта 1999, на помен упокојења
преподобне мати наше Ипомоније
Игуманија Исидора монахиња
и са мном у Христу сестре.
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ЖИТИЈЕ ПРЕПОДОБНЕ И БОГОНОСНЕ МАТЕРЕ НАШЕ
ИПОМОНИЈЕ

Достојно је, величати тебе
царицу уистину равноанђелског владања
и таблицу врлина, Ипомонију.
(из Похвала Преподобној, 2. статија)

Преподобна мати наша Ипомонија, царица последњих година
Византијског царства, за православну паству наше Цркве је
новопројављена светитељка. Тако благоизволе Господ да шест
векова након њеног блаженог уснућа постане позната, и то у
времену у коме и само њено име 1 дира душе, јер без трпљења
нико од нас не може да пређе узборкани океан живота. У Новом
Завету 32 пуута а у Старом Завету 25 се проналази реч
„трпљење“. Не треба да заборавимо да је то врлина без које
људска заједница не може да опстане. Подносе јаки слабост
слабих. Подносе слаби надобудност моћних. Родитељи и
педагози трпе непослушност деце. Деца често подносе притисак
одраслих. Болесни подносе тежак терет бола. Лекари подносе
ћудљивост
болесника.
Супружници
подносе
јарам
супружништва. Неожењени подносе терет девствености. Сви
подносе: мали, велики, млади, стари, мушкарци, жене деца. И
треба да потрпимо без роптања до краја јер ћемо тада само бити
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Име Ипомонија, на грчком језику Υπομονή (υπομένω) значи трпљење, подношење, стрпљење.
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спашени по речима Господа нашег: „Онај који потрпи до краја
биће спасен“ (Мат 10.22).

Врлина трпљења
Да видимо како описују врлину трпљења оци и учитељи наше
Цркве. Ништа на свету се не може упоредити са трпљењем,
говори златобеседник Јован у његовом писму Олимпијади. Она
је без сумње царица врлина, темељ свих успеха, непољуљана
лука у бурама живота, мир у стању рата, смирење у олујама и
потресима, снага која чини онога ко задобије ову врлину
чвршћим и од дијаманта. Овој врлини, наставља велики
подвижник и јерарх, не може да науди ни оружје које се креће
против ње, нити редови војске, ни ратоборне справе, ни стреле
ни копља која су према њој усмерена, ни страшни коњаници
непријетељских сила, чак ни сам ђаво његовим војскама и
стратегијама. Међутим, и пре овог великог оца, апостол Јаков,
брат Божији по телу, храбрио је хришћане да истрпе јуначки
муке овдашњег живота говорећи: „сваком радошћу се испуните,
браћо моја, када у искушења падате многа, знајући да наше
кушање кроз веру гради трпљење; а трпљење савршено дело
има, да будете савршени и потпуни и ни у чему да не оскудевате
(Јак. 1, 2-4)“. Дакле, да сматрате, браћо моја, узрочником
савршене радости пад у искушења и невоље, и да се радујете у
искушењима и у тугама вашим јер знате да испитивање ваше
вере кроз невоље ствара као сигуран резултат постојано
трпљење. Ово трпљење нека буде непољуљано и тако нека
ствара пун плод вашег усавршења како би били потпуни и да вам
ништа не недостаје. И наставља даље брат Божији по телу;
блажимо оне који имају трпљење. Чули сте из Светог Писма за
трпљење Јовово и видели сте срећан крај који му је подао Господ
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у његовим искушењима, Он који је милостив и избавитељ и који
са великом бригом испитује чеда своја. Апостол Павле у његовој
посланици Римљанима пише: „хвалимо се у невољама знајући да
невоља мало по мало као постојано и савршено дело гради
трпљење, а трпљење, врлина испитана и савршена гради наду у
Бога. Ова нада не постиђује и не заварава оног ко је има“. Свети
Јован Лествичник бележи: „Онај који прихвата и трпи са
горчином, болом и ћутањем нечаства и увреде других, стигао је
на почетак блажене трпељивости и кроткости. Онај који ни мало
не жали када га вређају и куде стигао је до средине а онај ко све
прихвата са великим смирењем и то сматра похвалама,
хвалоспевима и величањима стигао је до краја и постао савршен.

Царица Византије и Палеологина
Овог, дакле, имена - трпљење, које спаја земаљско са небеским и
претвара стене у глатке облутке удостојена је и преподобна
царица и августа Ипомонија Палеологина. Добри Господ наш је
овенчао њено трпљење у бурама њеног царског живота и њен
одабир да замени царски плашт трошним сукном подвижника.
Ко је била Ипомонија која је кроз буран живот понављала речи
небесоходитеља Павла: „са стрпљењем хитајмо у подвиг који
нам предстоји, гледајући у Начелника и Савршитеља вере Исуса“
(Јевр. 12,2). Размотајмо клупко њене историје, макар и са врло
мало чињеница којима рсполажемо... „Константин срећни цар,
Хеленин син, утврдио је Цариград који је свој крај видео у време
опет Константина, несрећног цара, Хелениног сина; паде Град и
за вечно робовање би освојен“. Тако летописац Пада Цариграда,
Ермодор Критовулос, описује трагичну коинциденцију историје
Константина Великог, сина Свете Јелене, који је устоличио
Цариград, и сина свете Јелене, која је позната под монашким
именом Ипомонија, Константина Палеолога, да изгуби Цариград
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и да урони у добоку жал цело Православље. Света Ипомонија,
или Света Госпођа, према писцу Хронике пада Цариграда,
Георгију Францису, са добром и благом душом је Јелена „у Христу
Богу августа и владарка Римљана, Палеологина“. Беше кћер
владара североисточне Македоније, Константина Драгаша и
једина Словенка која је постала владарка на византијском трону.
Као царица једног историјског народа, света Ипомонија је имала
потпун осећај њеног положаја али и пуну спознају о високим
ингеренцијама супруге једног владара који је имао духовну
дубину и велику љубав и веру у Христа, Емануила Другог
Палеолога. Стајала је поред овог философа и трагичног владара
пуних 60 година. Имала је аутентично православно држање и
постала позната по пажљивости и састрадавању са сваким
несрећним и гоњеним не само за време њене владавине, него и
као мајка царева Јована Осмог и Константина Једанаестог
Палеолога. Бог је подарио светој Ипомонији још деце, од којих су
четворица синова постали владари и деспоти, а две девојчице су
се упокојиле врло младе. Свој деци као права хришћанска мајка
и хранитељ је дала не само „живот“ него „благопријатно
живљење“, према упутствима хеленохришћанских предања, и
без обзира ако је негде и погрешила, и ту је показала величину
њеног православног срца. Њено трпљење током одгајања деце
није имало границе. Често је тихо појала речи Јована Златоуста:
„Ништа није равно трпљену и истрајности.“ Нисам их уверила
данас, говорила би, можда ћу успети да их уверим сутра, ако не
сутра, онда прекосутра или доцније. Онај ко је данас чуо моје
савете али их је пренебрегао, можда их сутра чује и прихвати.
Онај који их је опет занемарио и данас и сутра, можда након више
дана припази на оно што смо му говорили. Рибар, иако много
пута у дану извлачи мрежу празну, увече када је време повратка
успева да ухвати велику рибу коју је чекао цели дан и тако
одлази задовољан. И земљорадник ако би напустио
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земљорадничке послове због врменских непогода које
уништавају приходе један, два или више пута, онда бисмо сви
умрли од глади. Капетан, такође, ако би због честих бура
напустио море, више не бисмо могли пловити океаном. Света
Ипомонија је ступила у свету тајну брака у узрасту од 19 година
и отишла из достојанствене породице владара Константина
Драгаша како би још достојанственије ушла у царску породицу
Емануила Другог који је нследио свог оца, Јована Петог
Палеолога. Оно што се догађало након срећног склапања брака
није било баш радосно и без потешкоћа јер су уследиле муке и
дугогодишњи тешки догађаји, као што је освајање Цариграда од
стране варвара Турака и то за време док је цар био у изгнанству
(1390-1392).
Благопријатна
и
богољубива
владарка
благоугађала је Богу и људима током целог периода њене царске
владавине. Није постојао сиромах или немоћан који није нашао
уточиште у њеном широком загрљају. „Просу, даде убогима,
правда Његова остаје у век века, рог његов ће се узвисити у
слави.“ (Пс.111,9). Задобила је славу праведне царице зато што
јој је Бог подарио изобилан дар, дар спремности да дарежљиво
пружа свакоме ко је имао потребу и дар изобиља материјалног
богатства, „да у свему свагда имајући довољно свега,
изобилујете у сваком добром дјелу“ (2. Кор. 9,8). Вера свете
Ипомоније у Господа нашег Исуса Христа је била огромна. Са
великом смиреношћу и храброшћу се сусретала са тешкоћама
живота које можда нису биле потешкоће самог животног тока,
него су проистицале из њене особености и милостивости.
Карактеристично је да се није разочаравала чак ни за време
великих искушења, а није се ни одмарала када је била срећна,
него је у свакој прилици чинила оно што је било потребно.
Спајала је пажљивост са племенитошћу више него било која
друга жена, како описује философ Георгије Плитон – Гемистос.
Издвајала се по смиреноумљу, а праведност је развила до
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највећег стадијума. Нисмо сазнали, пише Гемистос, да је икада
учинила некоме лоше, ни међу мушкарцима, ни међу женама.
Баш напротив, сазнали смо да чини многима добро. У њеном
срцу увек је обитавала света љубав, а диптих њеног владања био
је „служба Богу а праведност људима“. Колику љубав је
показивала према људима у Цркви, толико је срдита постајала
према онима који су се удаљавали од православних догмата.
Познавала је врло добро манипулације Папе и лукав начин
деловања азимита2 јер се папизам беше опасно распространио у
утроби хелено-византијског света, још за време Крсташа који су
се настанили на важним упориштима Византијског простора,
нарочито Хеленског (Атика, Пелопонез, Тесалија, Егејска и
Јонска острва, Крит, Кипар и Македонија). Света Ипомонија је
примењивала у потпуности Павлове речи: „Живите достојно
Јеванђеља Христова.“ (Фил. 1,27). Заједно са њеним врлинским
супругом, владарем Емануилом Другим, успели су да поштују
врлину и речима и делима. Заустављали су сваку неправду која
је мајка лакомости и похлепе, и живели су у правди која садржи
све врлине, па због тога њихова праведност „остаје у век века“.
Света владарка је својим практичним философским животом и
речју имала знање светих догмата православне истине и
оцењена је као мистагогијски учитељ исправности догмата вере
и високог богословља, као и сваке врсте духовног подвига којим
се душа сваког човека окреће ка уздизању. Као добар
земљордник и сејач гајила је душе њене деце и првославног
народа и учинила их је носиоцима духовних плодова толико да
су ти плодови претицали и покривали потребе оних који нису
имали. Такође, као добра баштованка, испуњавала је срца свих
мирисним поукама. На тај начин и делима такве духовне лепоте

2

Азимити- назив за римокатолике који користе бесквасни хлеб - азиму
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хранила је плодовима благопријатног живота не само једног
човека, двоје, троје људи, него целе градове и многе народности
у својој држави.

Миротворна мајка
Света Ипомонија је од Бога удостојена, као што смо већ
напоменули, да на свет донесе шест дечака и две девојчице. Од
дечака, Јован је наследио оца на владарском трону, а Константин
Једанаести, народни херој и славни мермерни цар, био је
последњи владар византијског трона. Теодор, Димитрије и Тома
су постали деспоти Мистре, а Андроникос деспот Солуна. Две
девојчице је рано позвао Господ и не помињу се њихова имена у
личном лексикону Палеолога. Велики Ипомонијин успех у
васпитању деце се темељио на практичном трпљењу којим је
успевала да сачува њена чеда угнеждена у братском односу.
Иако је понекад долазило до сукоба мишљења, успевала је да се
такво стање не одвија до степена не исправљања, већ је са
ауторитетом мајчинског посредовања и молитве тихо и нечујно
решавала разлике и смиривала духове. Тако су избегнути у
њеном роду братоубилачка грађанска раздирања од којих од
раније беше исцрпљено цело Византијско царство. Ипомонија је
успела у томе јер је развила и усадила у срца њене деце од
њихове младости међусобну љубав која се ослањала и на љубав
према лику Христовом, у коме је свакодневно проналазила
уточиште и чију је заштиту даноноћно тражила мноштвом суза.
Васпитање деце бејаше „у науци и страху Господњем“ (Еф. 6,5).
Карактеристичан пример њеног миротворног посредовања је
следећи; годину дана пре њеног блаженог уснућа, дакле 1449,
мајчинском интервенцијом је успела да устоличи Константина
Једанаестог, наследника умрлог њеног првог сина Јована Осмог.
До тада је без роптања окусила горку чашу смрти двојице њених
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синова, Андроника који се упокоио као монах Акакије и Теодора
који је такође уснуо као монах, а обојица су сахрањени у
манастиру Пантократор. Веровала је безпоговорно у живот
после смрти , а радост васкрсења и поновног сусрета са вољеним
лицима у Царству Небеском чинила је да кличе Павлове речи:
„Ако дакле живимо, ако умиремо, Господњи смо“ (Рим. 14,8).
Други пример миротворнох дела преподобне Ипомоније према
сродницима на царском двору је следећи: Када је Константин
Једанаести Палеолог заузео зачеље царства, одредио је за
управитеље Мистре браћу Тому и Димитрија међу којима је
постојало мало захлађење у односима. Два брата, пре поласка за
Пелопонез, отишли су у манастир Госпа-Марте да се поздраве са
својом мајком и да добију њен благослов. Тада се брижна мајка и
света Ипомонија није задовољила само дирљивим поздравом.
Позвала је ка себи новог владара заједно са заједничким
пријатељем њене деце, историчарем Францисом, и након што је
посаветовала два сина, из свег срца их је замолила да пред свима
створе уговор – договоре са страшним заклетвама, да нико од
двојице неће улазити и грабити земљу другога, него да ће мирно
сарађивати, те их је испратила говорећи „Мироначалник Господ
да вас свагда мири; мир нама и вама.“

Заштитница Православља
Љубав Свете Ипомоније према Православљу коју је веома лепо
описао реторичар Јован Евгеникос, брат чувеног Митрополита
Ефеског и поборника Православља, светог Марка Евгеника, види
се и по начину на који се светитељка опходила након смрти
њеног сина Јована Осмог Палеолога. Православна мајка је
одбила да се одрже задушнице за њеног сина јер је он пришао
свуколикој јереси Унијата обученој у руно јагњета. Ридала је као
мати због губитка сина; и због телесне смрти али више од свега
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због духовне која га је лишила очекивања и радости васкрсења
и учествовања у заједници анђела и вечног блаженства и весеља.

Равноанђелска монахиња
Добри Бог је допустио да блажена Ипомонија влада до 1425.,
дакле до уснућа њеног супруга Емануила као Матеја монаха.
Тада је царица која је љубила монаштво примила монашки
постриг у манастиру Кира-Марте где је провела и остатак
живота по правилима равноанђелског и монашког устројства.
Имала је дар непрекидне молитве у којој је проналазила
уточиште још као царица у тешким моментима царевања,
неуморан подвиг и велико трпљење. Помагала је своју децу и
несрећне и намучене у Цариграду све до њеног блаженог уснућа.
У историји и у памћењу хеленовизантијског простора света
Ипомонија је остала као последња света царица Византије.
Призив који је имала према монашком животу је био резултат
духовне припреме након што је њен муж изабрао монашку схиму
и заменио његов царски плашт трошном монашком расом.
Сматрала је блажена Ипомонија да је монашки постриг симбол
вољног умртвљења и очишћења ума од животних замки и брига.
Могла је као царска мајка да остане на двору и да ужива у
благодатима власти и пролазне славе. Међутим, напустила је
царске одаје како би се затворила у малу манастирску келију
Госпа – Марте и да примерним послушањем постане чак вратар,
и да се бави кувањем или чишћењем заједничког простора у
знак њеног покајања. У свим трудовима и делима показивала је
непоколебљиво трпљење и врло често је шапутала Сирахове
стихове: „Јао вама, што изгубисте стрпљење.“ (Сир. 2,12) Са друге
стране, добила је име Ипомонија на постригу јер је животом
показала значење те речи према Господњој заповести: „Онај који
потрпи до краја биће спашен“ (Мат. 10.22) и: „Трпљењем својим
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сачувајте душе своје.“ (Лу. 21.19). Дужни смо овде да нагласимо
да света Ипомонија није постала монахиња „у разочарењу“ , већ
потпуном слободном вољом. Била је, видите, годинама повезана
са манастиром Часног Претече у Петри који је и помагала, и гдје
су чуване свете мошти преподобног Патапија чудотворца, а који
је подигнут од стране саподвижнига светог Патапија,
преподобног Вара из Египта. Уз посредност блажене Ипомоније
у манастиру Часног Претече је основан женски старачки дом под
називом „Нада безнадежних“. Света Ипомонија је стигла до
недокучивог степена врлине. Поседовала је савршену савест и
умудреност, а издвајала се по духовној дубини толико да је било
тешко наћи равну њој међу монахињама престонице. Њени
савременици пишу да се било тешко сетити неке друге која је
спајала врлину са подвигом и подношењем у мери у којој је то
чинила блажена Ипомонија. Изабрана овчица Господња,
преподобна Ипомонија, 13. марта 1450. Године је раширила
крила своје душе како би одлетела у вечно блаженство, крај
вољеног Исуса коме је посветила од младости богатство срца и
коме је предала кормило свог пролазног живота на земљи.

Ширење њеног помена
У нашем веку икона блажене Ипомоније је пронађена насликана
у шпиљи преподобног Патапија на Геранијској гори, заједно са
целим и чудотворним моштима преподобног, чији је манастир у
Цариграду блажена Палеологина изузетно волела и штитила. Од
тада се глас о преподобној Ипомонији раширио брзо и њен
помен се увелико поштује како од стране сестринства
преподобног Патапија, тако и од стране богољубивих хришћана.
Дешавају се и чуда призивом имена блажене Ипомоније која
прати све оне који се налазе на болесничком одру или у тешким
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животним тренуцима и моли се вољеном Господу за
поправљање здравља и за решење тешких проблема. Света
Ипомонија се у последње време нарочито прославља у Егликади
у Патри. Ширење њеног помена има нарочит значај за град
Патру, јер се њено двоје деце историјски везују за овај град.
Константин Палеолог је након предаје 1448. године сакупио
војску у пределу Егликаде и започео ослобађање од окупатора.
Ту је такође вршена и његова света тајна брака. Такође, Тома
Палеолог, управитељ Патре, пренео је лобању Светог Андреја у
Италију како би је спасао од Турака (лобања је враћена 26.
септембра 1964.). Тако храм Светог Андреја у Егликади сваке
године прославља помен преподобне Ипомоније упоредо са
приредбама тог града названим „Палеологија“. Прилажемо две
приче побожних хришћана који не само да су удостојени да виде
свету Ипомонију, него и да приме дарове њеног посредовања
пред нашим Господом.

Савремена чуда
Последњих година се дешавало много јављања Свете Ипомоније
побожним хришћанима и онима који то нису. Издвајамо један
догађај који описује њено чудесно јављање и оздрављење једног
болесника. Света Ипомонија се јавила као монахиња једном
Атињанину који је радио као таксиста. Зауставила га је и
замолила да крене према Лутракију. Таксиста је имао карцином
коже на рукама и налазио се у великом безнађу. Уз пут,
монахиња која је носила кукуљу са црвеним крстом га је
упитала: „Зашто си меланхоличан?“ А он се није противио да
исприча целу истину. Затим га је упитала да ли жели да га
закрсти и да постане здрав, а он је прихватио. Убрзо га је ухватио
сан и замолио је монахињу да мало застану како не би доживели
незгоду. Бејаху стигли близу наплатне рампе и било јој је лако да
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заустави други такси ако јој се журило. Зауставио се на ивици
пута и оборио га је сан. Када се пробудио, схватио је да су његове
руке постале здраве, али је монахиња нестала. Питао је људе на
рампи да ли су можда видели у близини неку монахињу, али је
нико није видео. Затим се потрешен вратио у такси и схватио је
да је то била нека светитељка која је постала невидљива. Упутио
се лекару и испричао му догађај. У тај час, очи су му се зауставиле
на икони која је била окачена на зиду ординације. Скочио је са
столице и узвикнуо: “ То је била она“. Бележимо да је то била
икона Свете Ипомоније. Тако је сазнао ко је била она која га је
излечила и избавила од безнађа. Кукуља са крстом је указивала
на порекло светитељке будући да је Света Ипомонија била
словенског порекла пре него што је постала царица Византије, а
са таквом монашком схимом је и окончала земаљски живот.
Касније је постало познато да је дан на који се догодило чудо био
13. март, дан када се светитељка празнује.

16

ПОРОДИЧНО СТАБЛО ПРЕПОДОБНЕ ИПОМОНИЈЕ

Стефан Немања (Свети Симеон мироточиви)
Српски жупан и ктитор Манастира Хиландара на Светој Гори,
где се налази и његов гроб († 1196)

⬇
Стефан Првовенчани (монах Симон)
Српски краљ († 1228)

⬇
Стефан Урош Први (Монах Симeон)
Упокоио се у манастиру Сопоћани († 1276)

⬇
Стефан Урош Други (Милутин)
Ктитор четрдесет цркава и манастира у Јерусалиму, на Светој
Гори, у Србији, на Метеорима, у Скопљу. Његове
нетрулежне мошти почивају у храму Свете Параскеве у Софији.
(† 1321)

⬇
Теодора (монахиња Евдокија)
Заручена за владара Дејана († 1381)

⬇
Константин Драгаш
Доброчинитељ многих манастира на Светој Гори. († 1395)

⬇
Јелена (Преподобна Ипомонија)
Супруга Мануила Другог Палеолога и византијска царица.
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СВЕШТЕНА СЛУЖБА ПРЕПОДОБНОЈ И БОГОНОСНОЈ МАТЕРИ
НАШОЈ ИПОМОНИЈИ
Поје се 13. Марта када упокојење њено славимо и 29. Маја
када њен помен празнујемо

МАЛА ВЕЧЕРЊА СЛУЖБА

На „Господи возвах“ постављамо 4 стиха и појемо следеће
стихире глас 4.
Племенитост душе и љубав богољубиву одржала си, похвало
царица, у баштама палате и као висока палма си се узвисила
врлинама и плод Духа Светога си произвела Господу, тога ради
сада у небеској ложници боравиш са чиновима анђела.
Сабравши се данас, прослављамо те као умудрену царицу и
свечасну подвижницу, Ипомонијо Богом прослављена,
преподобних радовање, јер си као жртву и савршен плод
принела Господу трудове подвижништва и реке суза којима си
себе украсила.
У вери ојачана светом ревношћу и благодаћу Светог Духа
одбацила си световну таштину и вреву, смерна Ипомонијо,
богомудро зажелевши да савршен живот проживиш и
благоугодиш Христу, који те славно прослави.
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Украсе православних и цвете Византије, Богом засађена
младице Македоније, Палеолога наките, најслађи сладе чувених
царица, данас си ризница Обитељи свечасног Патапија, која као
штит стече часну икону твоју.
Слава, глас 2.
Благо побожности брижно сачувавши у свом смиреном срцу као
бисер у шкољци царских двора, показала си се часним украсом;
тога ради сада, Ипомонијо свечудесна, која се веселиш у
ложници радости, моли Христа, твог жељеног Женика за оне
који песмама славе свечасни твој помен.
И сада, Богородичин:
Сву наду своју на тебе полажем, Мати Божија, сачувај ме под
покровом твојим.

Стиховне стихире глас 2.
Славо манастира и поносе царева, Ипомонијо, не престај молити
Господа за оне који те песмама славе.
Стих: Трпећи потрпех Господа и обрати пажњу на ме.
Сузама, молитвама, постовима бдењима и многим невољама
племениту душу своју си украсила, Ипомонијо.
Стих: И постави на камену ноге моје и управи кораке моје.
Као добар трговац, Ипомонијо богомудра, зажелевши да
задобијеш непропадљиво продала си пропадљиво као пролазно.
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Слава, Тројичан:
Подај ми трпљење, Тројице Пресвета, како бих без страха
препливао океан живота и тебе у векове величао.
И сада, Богородичин
Моли Христа – Чедо Свето твоје, Свецарице Дјево, за оне који
славопоју Ипомонијине подвиге.

Сада отпушташ...
Тропар из Великог Вечерњег и отпуст
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ВЕЛИКА ВЕЧЕРЊА СЛУЖБА

Након псалма „Блажен муж“, на „Господи возвах“
постављамо 6 стихова и појемо следеће подобне стихире
Глас 4.:
Чувена владарко Византије, задивила си анђеле многим
трудовима твојим а Православни народ беспрекорним
животом, доброчинством и добротом, тога ради ми који данас
прослављамо свечасни твој спомен величамо Исуса који те у
светлости прослави.
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Најопојнији цвете међу царицама, умирисала си дахом твоје
побожности, љубави Христове и праведности сабор побожних
тиховатеља који те на земљи блаже, Ипомонијо, и који песмама
славе твој свети спомен клањајући се часној твојој икони.
Као бочицу мира принела си твоје сузе и освештана дела Спасу и
Богу, а заузврат си добила непресушан дар да посредујеш за оне
који ти се моле; тога ради мир свима одозго подај, Ипомонијо, и
избављење душе твојим неуморним молитвама.
Заволевши божанско смирење, којег Христос пример беше,
похитала си да замениш порфиру и пурпур безвредном, тамном
кабаницом, а моћ славе и богатства као земљу си просула, и као
остатке песка и пепела неустрашиво си презрела.
Свепаљенице си Спасу принела, царице свечасна, и вољном
жртвом кроз молитву и пост себе си очистила, украсе Палеолога;
тога ради, Ипомонијо, Цар свега те дочекао у небеским
становима као беспрекорну царицу.
Радује се и весели сада, Ипомонјо, богочувана Обитељ блаженог
Патапија у Геранији, имајући у крилу икону твоју часну као
непробојан штит; њој сада прилазећи, збор тиховатеља очекује
твоје неуспављиво посредовање, царице.
Слава, Глас 6
Сабравши се сви, опевајмо кличући ону која носи име трпљења и
која је Византијом богољубиво владала, живи украс царева и
похвалу подвижница; радуј се врсни поносе Хелена и дико
Палеолога; радуј се кутијо дарова која показа сунчану уру
Небског Царства; радуј се статуо смирења и непроцењиви
сафиру племенитости душе; и сада, преподобна и сверадосна
Ипомонијо, не престај молити Христа непрестано да дарује мир
Васељени и трпљење у искушењима и свакој невољи.
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И ниње, глас 6. Догматик

Вход, Светлости тиха, Прокимен дана и читања 3

Читање из Књиге пророка Исаије (Глава 63.15 – 64.5)
Погледај са неба и види из стана светиње своје и славе своје, где
је ревност Твоја и сила твоја, мноштво милосрђа Твог и милости
Твоје? Еда ли ће се мени ускратити? Ти си заиста Отац наш, и ако
не зна Авраам за нас и Израиљ нас не познаје, Ти си Господе Отац
наш; име ти је од како је века, Избавитељ наш. Зашто си нам дао
да зађемо, Господе, с путева твојих? Да нам отврдне срце, да те
се не бојимо? Врати се ради слуга твојих, ради племена
наследства свог. Замало наследи народ светости Твоје;
непријатељи наши погазише светињу Твоју. Постасмо као они
којима ниси нигда владао нити је призивано име твоје над њима.
О да би раздро небеса и сишао, да се растопе горе од Тебе, као
што се на огњу разгори грање и вода узаври од огња, да име Твоје
познају непријатељи твоји и да народи дрхћу од тебе. Кад си
чинио страхоте којима се не надасмо, Ти си слазио и горе се
растапаху од Тебе. Од како је века, не чу се, нити се ушима дозна,
нити око виде Бога осим Тебе, да би тако учинио онима који га
чекају.

Читање из Премудрости Сирахових (Глава 36. 1-17)
Помилуј нас, Владико, Боже свега, и погледај на нас и прожми
страхом својим све народе; подигни руку Твоју против
непријатељског народа да виде моћ Твоју. Као што си се у очима
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њиховим показао нама светим, тако се у очима нашим покажи
велики над њима; да познају, као што ми знамо, да нема Бога
осим Тебе, Господе. Обнови знаке и понови чудеса, прослави
руку и десницу своју. Пробуди гнев и срџбу излиј, обори
противника, уништи непријатеља. Убрзај време и сети се
заклетве, нека се славе силна дела Твоја. У огњу ватре прождри
преживеле, и нека пропадну тлачитељи народа Твога. Сатри
главу поглаварима непријатељским који говоре: Никог нема
осим нас. Окупи сва племена Јаковљева, врати им наследство као
на почетку. Помилуј, Господе, народ који се зове именом Твојим,
Израиљ, којег си учинио првенцем својим. Смилуј се светом
граду Твом, Јерусалиму, пребивалишту Твоме. Испуни Сион
песмом у хвалу своју и народ твој славом Твојом. Подај
сведочанство твојим првим створењима, испуни пророчанства
објављена у име Твоје. Дај плату онима који се у Тебе уздају, да
се пророци Твоји покажу истинити. Услиши, Господе, молитве
слугу Твојих, према благослову Ароновом над народом Твојим, и
да познају сви да си Ти Господ, Бог вечни.

Читање из Прича Соломонових (Глава 36. 1-17)
Ко ће наћи врсну жену? Јер вреди више него бисер. Ослања се на
њу срце мужа њена, и добитка неће недостајати. Чини му добро,
а не зло, свега века свога. Тражи вуне и лана, и ради по вољи
рукама својим. Она је као лађа трговачка, из далека доноси храну
своју. Устаје док је још ноћ, даје храну чељади својој и посао
девојкама својим. Мисли о њиви, и узме је, од рада руку својих
сади виноград. Опасује снагом бедра своја и крепи мишице своје.
Види како јој је добра радња, не гаси јој се ноћу жижак. Рукама
својима маша се преслице, и прстима својим држи вретено. Руку
своју отвара сиромаху, и пружа руке убогоме. Не боји се снега за
своју чељад, јер сва чељад њена има по двоје хаљина. Покриваче
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сама себи гради, тако платно и скерлет одело јој је. Зна се муж
њен на вратима кад седи са старешинама земаљским. Кошуље
гради и продаје, и појасе даје трговцу. Одело јој је крепост и
лепота, и осмехује се на време које иде. Уста своја отвара мудро
и на језику јој је наука блага. Пази на владање чељади своје, и
хлеба у лењости не једе. Синови њени подижу се и благосиљају
је, муж њезин такође хвали је, многе су жене биле врсне, али ти
их надвисујеш све. Љупкост је преварна и лепота ташта, жена
која се боји Господа, она заслужује похвалу. Подајте јој од плода
руку њезиних, и нека је хвале на вратима дела њена.

НА ЛИТИЈИ Стихире
Глас 1.
Ходите, сви верни, похвалимо песмама у дворима процветани
цвет побожности који је мирисом племенитости замирисао
Цркви и ону која носи име трпљења; подвижнички окончавши
живот награду победе је однела над протвником и задобила
благодат да се моли за оне који штују њен радосни и светли
празник.
Глас 2.
Раскош и славу си одбацила ради љубави према Творцу твоме а
царску дијадему си заменила простом црном тканином; тога
ради си удостојена, Ипомонијо предивна, да ходиш небесима и
подржаваш у невољама душе оних који те славе.
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Глас 3.
Ходите данас, браћо, да се духовно насладимо годишњим
поменом Ипомоније, блажене владарке, опевајући њене светле
победе; сада пред Господом стоји и у радости анђела обитава
молећи се да нам се пода здравље душе и тела и спасење душа
наших.
Глас 4.
Подвижничким боловима и знојем осветлила си неувенљиву
лепоту побожнсоти, Ипомонијо богољубива; као сунце засија
одважност твоја да покажеш чврсто трпљење у нади на бесмртне
награде, којих и нас удостој, врховнице царева, који достојно
славимо свечасни твој спомен.
Слава, Глас 4.
Одрекавши се злата, сребра и дворова као злато у топионици си
искушана и као јутарња звезда си засјала тврдим подвизима
твојим, свехвална; а сада светлом врлина осунчана
осветљавајући све крајеве Васељене, не престај молити Христа
да спаси оне који овенчавају химнама твој спомен, Ипомонијо.
И сада и увек, Богородичин
Од свих невоља слуге твоје чувај, благословена Богородице, да
би славили тебе, наду душа наших.

Стиховне стихире глас 1.
Радуј се, младице Македоније, благоухани мирисе Византије,
која си процветала у сред царског дома и дахом свете
побожности све укрепила; љубављу си заменила многоцену
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огрлицу, праведношћу порфирну хаљину и непроцењивом
умудреношћу дијадему; ти која си огледало светих врлина,
Христа моли, Ипомонијо, да пода свима који те славе покајање,
здравље и жељени мир са небеса.
Стих: Трпећи потрпех Господа и обрати пажњу на ме.
Радуј се, ти која си сиромаштво Христово зажелела, а омрзла
богатство, узрочника вечног и мрачног пакла, почасти царева;
раширивши крила твоја ка Господу напустила си твој раскошни
кавез и упокојила си се у шаторима славе где Господа окружују
војске анђела, Ипомонијо богоносна; радујући се са њима у
векове моли Христа да пода онима који те поштују велику
милост.
Стих: И постави на камену ноге моје и управи кораке моје.
Радуј се, ти која си пролазни сјај и славу дворова напустила као
великог непријатеља душе и весело ходила стазама
једноставног живота; законо си се борила и победила бес
злочинца и страшног владара света снагом која ти је дата са
небеса; тога ради задобила си венац уистину неувенљив као дар
за сталне подвиге твоје од Спаса и Свецара Господа, свечудесна.
Слава, Глас 8.
Царски плашт премудро си одбацила и убројивши се у ред
тиховатеља постала си препуна дарова Духа, свеблажена;
надјачала си страшног владара света и показала се чашом
душекорисног трпљења и храмом непрекидне молитве; удостој
и нас да мирно препловимо океан живота и да стигнемо у луку
небеског весеља, увек поштована Ипомонијо.
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И сада и увек, Богородичин:
Владичице, прими молбе слугу твојих и избави нас од сваке
нужде и тескобе.

Сада отпушташ, Трисвето и

Тропар глас 5.:
Славну царицу похвалимо, преподобну Ипомонију, побожну
голубицу која се винула из света заблуде ка царским
стаништима, у љубави чистој, подвигу и трпљену вапијући:
раскини молитвама твојим окове наше безаконе, владарко.
И сада и увек, Богородичин:
Радуј се, Двери Господња непролазна! Радуј се, Заштито и
Покрове свих који Ти притичу! Радуј се, тихо Пристаниште, и
Неискусобрачна, Која си родила телом Творца Твога и Бога;
молећи не престај за оне који опевају и клањају се Рођењу Твоме.

Отпуст
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ЈУТАРЊА СЛУЖБА
Након Шестопсалмија тропар, као на Великом Вечерњем, а

Након 1. стихословља, Сједалан глас 1.:
Као умно пролеће у време пролећа освану нам твој свети
празник окрепљујући верне мирисом твојих трудова који славе,
Ипомонијо богоносна, болове твог богопријатног живљења
светлим песмама.
Два пута
Слава, И сада,
Богородичин: Брзо ми помози да истрпим невоље живота и
непријатељске стреле ватрене без роптања, Свецарице Чиста, да
бих ти принео песме благодарности и твоје свечасно име опевао,
ја, твој јадни слуга.

Након 2. стихословља, Сједалан глас 4. :
Одагнала си зиму страсти и засијала као пролеће свих врлина
тихујући; тако се показа најопојнијом ливадом дарова која
цветовима негневљивости, молитве и љубави окружује
мноштво верних који те прослављају. Два пута

Слава, И сада,
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Богородичин: Свечасна Царице неба и земље, која си Христа
Свецара у нарују твом без напора држала, показа се троном
славе и златним и светим седиштем Свевишњег, Богородице
Дјево, тога ради те у векове светло блажимо.

Након Полијелеја, Сједалан глас 3.:
Зажелевши незалазну славу замрзела си телесна уживања и
раскош пролазног живота, украсу Византије; зато одабра
трпљење место богатства и ништу келију место сјајних одаја;
тога ради, Ипомонијо, удостојена си да се радујеш са Христом на
небесима. Два пута
Слава, И сада ,
Богородичин: Помрачену душу моју просветли светлошћу
свете благодати од тебе Рођенога, чиста Дјево, Марија, надо свих
безнадежних, и одагнај таму многих мојих сагрешења, е да бих
нашао милост у часу Суда и са љубављу ти непрестано клицао:
Радуј се, Благодатна!

Први Антифон 4. гласа

Прокимен глас 4. : Трпећи потрпех Господа, и обрати пажњу
на ме.
Стих: И избави ме из рова мучења

Јеванђеље по Матеју (16. 24-28)
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50 Псалам
Слава: Молитвама Преподобне твоје, Милостиви, очисти
мноштво сагрешења наших.
И сада: Молитвама Богородице, Милостиви, очисти мноштво
сагрешења наших.
Стих: Помилуј ме Боже по великој милости Твојој, и по обиљу
милосрђа Твога очисти безакоња наша.
Стихира глас 6.:
Ватра љубави Господње твоју душу је запалила и показала те
светлом светиљком међу царевима, Ипомонијо богопросвећена,
када си мрак високоумља отерала и љуту змију непријатеља
згазила показа се свесветлим фењером трпљења; а сада сва у
сјају у зракама дела твојих пред Господом стојиш топло молећи
за оне који славе твоје светлоносно уснуће.

Спаси, Боже, народ свој...

Затим Канон Преподобној Глас 4.
Песма 1. Отворићу уста моја…
Удостој ме, Христе Свемоћни, да укројим песму царици, чувеној
Ипомонији, и покажи ризницом трпљења срце слуге твога у
невољама живота.
Као висока палма, владарко Ипомонијо, принела си Свецару
сочне плодове, љубав непресушну, трезвеност, смиреност и
ведрину духа.
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Ни славу царева ни погодности света ниси заволела, богомудра
царице Ипомонијо, већ си зажелела монашки живот и славу
небеску коју чекамо.
Богородичин: Владичице, благословена Свецарице, моли од
тебе Рођеног Свецара и Бога да избави од робовања
непријатељу јадног слугу твога који те сада хвали.

Песма 3. Певаче славе Твоје…
Желећи да ходаш стазом преподобних подвижница, Ипомонијо,
порфирни плашт твој црним сукном си заменила, а царске одаје
твојом келијом.
Ожиливши душу своју у боловима сталних подвига клас спасења
си произвела, смерна Ипомонијо, и као добар земљоделац
учинила је плодном.
Најсветлије засја спомен твој Византијска царице, чувена
Ипомонијо, светлећи онима који те славе твојим богољубивим
животом.
Богородичин: Палицо чедности, Богородице, бесемено си сина
зачела, који у душе наше капа живот вечни и спасава све који
тебе блаже.
Сједален Глас 5. :
Трон пропадљивог царства напустивши и подигавши на рамена
Творчев лагани јарам, смерна царице Ипомонијо, многоцено
платно твоје заменила си простим аскетским сукном разумно, а
твоју одају малом келијом. Два пута
Слава, И сада
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Богородичин: За све нас моли Сведржитеља и сина твога,
Богородице, имајући пред Њим мајчинску посредност, да избави
од сваке невоље оне који те верно славе и који часни спомен
преподобне Ипомоније, смерне и чедне царице, песмама
похваљују.

Песма 4. Седећи у слави…
Изабрана Господња невесто, погодности и пролазност света као
сан си растерала мудро, царице Ипомонијо, ревнујући за
непролазно Царство у небеским одајама.
Законо поживевжи показа се правилом уздржања и сликом
праведности, темељу вере врлинских манастира, богочувана
Ипомонијо.
Као ризницу чудеса Обитељ Претече стече свете мошти
преподобног Патапија, свеславна Ипомонијо, коме ради заштите
људи твоји долазе на Геранијску гору.
Богородичин: Родивши Законодавца који очишћује мноштво
сагрешења наших Владичице богоутробна, Христа и Спаситеља
света моли да ме спаси у дан Суда.

Песма 5. Све се задиви…
Сведобра царице Ипомонијо, укротивши плот строгим
трудовима твојим, капљама суза, непрестаним молитвама и
боловима упорног подвига, добила си свету благодат да пред
Господом стојиш.
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Блажен је народ, кличемо ти, који тебе, Ипомонију има за царицу
и избавитељку од животних мука; ти си покровитељица свих
који те траже и поштују твој часни спомен.
Састрадавајући у оскудици и трудовима показа се печатом
милосрђа и плодоносна долина брижности, у коју намучени трче
и балсам олакшања добијају.
Богородичин: Не могу да појме твој порођај свети, Мати
Свевишњега, силе Арханђела и војске умне; показа се,
Владичице, шатором незалазне светлости који расипа варнице
дарова.

Песма 6. Божанствени овај и свечасни…
Надприродно си се подвизавала у часном манастиру, царице, и
показала се светиоником покајања и похвалом блажених
тиховатеља, Богом облагодаћена.
Бес звери си укротила боловима подвига твојих, а њене стреле
си премудро поднела, показавши се славном сликом трпљења.
У свете бразде ума твога семе вере си примила, знојем твојим
заливши га умножила, и плод многих дарова си сакупила.
Богородичин: Тобом се хвалимо, Владичице, која си нарав
смртних обожила породом твојим, и непрекидно те славимо,
Преблагословена, потпоро света.
Кондак глас 8.
Трпљењем богоутврђену Ипомонију од свих царица богомудрих
славнију, која као звезда засја Византији и распали стрелама
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трпљења хорове монахиња прославимо усрдно кличући: Радуј се
мати свехвална.
Икос:
Чисто држање си показала, мати, и равна Анђелима постала; у
двору добру а затим у келији смирену благопријатност душе
твоје си показала, Ипомонијо, стога ти кличемо:
Радуј се, муњо свих врлина,
Радуј се, зрако светог разума,
Радуј се, сигурна драгоцености Византије,
Радуј се, огледало богољубивог подвига,
Радуј се, златовезна круно чеднога живота,
Радуј се, богомирисни додиру покајања и молитве,
Радуј се, јер се у ред монаха уброја,
Радуј се, јер се из књиге владара исписа,
Радуј се светла светиљко мудрости,
Радуј се, спасоносна капљо благодати,
Радуј се чашо која точиш свете дарове,
Радуј се, која спаљујеш бес обмане,
Радуј се, мати свехвална!
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И чита се минологион дана за 29. мај. Ово говоримо:
У овај дан вршећи спомен Пада Царског града, помен творимо
свете и свеславне матере наше Ипомоније, у Христу Богу августе
и владарке Палеологине, мајке у борбама храброг и славно
пострадалог мученика, сина њена, Константина Једанаестог
Палеолога, уснуле у миру 13. Марта 1450.
Стихови: Оставивши круну царева доле
круну прими, Ипомонијо, горе.
Преподобна и богоносна мати наша Ипомонија беше кћер
владара Македоније и поста царица Византије уз цара Мануила
Другог Палеолога. Световно име њено беше Јелена. Мудро
окончавши владавину напусти земаљску славу и затвори се у
манастиру Константинопољском, примивши име Ипомонија.
Богољубиво оконча живот и упокоји се у Господу 13. Марта 1450,
и погребена беше поред мужа њена у Обитељи Пантократора.
Часна икона њена нађе се живописана у шпиљи Преподобног
Патапија у Геранији, у којој се празнује спомен њен псалмима и
песмама. Мошти преподобног Патапија за време владавине
преподобне Ипомоније бејаху у Константинопољу граду у
Обитељи Часног Претече, и нађоше се под високом заштитом
Палеолога. Тако и после њиховог обретења у Геранију наслика
се и света икона Ипомонијина поред моштију преподобног
Патапија у шпиљи у коју је положен. Њеним светим молитвама,
Христе Боже, помилуј и спаси нас. Амин.

Песма 7. Не послужише твари…
Сукно си подвигом твојим у многоцену порфиру обојила, чувена
Ипомонијо, и украсила га сузама, постовима, бдењима и великом
строгошћу.
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Осново вере, трпљења, бистрине и чистога живота, Ипомонијо
добра, стојиш сада пред Свевладаром као славна царица и понос
тиховатеља.
Подигавши ка Господу, Ипомонијо, очи душе твоје и раширивши
руке, богомудра, онима који помоћ потребују, смирила си се и
празну славу владара си продала.
Богородичин: Тело смртно Творац је примио од твоје крви како
би земаљско присајединио горњој лепоти, Богомајко, показавши
се као савршен Бог и човек, Онај који живот даје људима.

Песма 8. Младиће благочестиве у пећи…
Умилостиви Творца нашега и Сина твог свечасног, Свецарице,
избављајући нас хитро од сваке несреће и туге непријатељске
молитвама твојим, и чувај неповређеним од сваке стреле
лукавога, оне који те заувек славе.
Као пријатан љиљан рајски и мирисни крин Едемски и чудесни
познајемо те, врховнице царева, Ипомонијо, и песмама вршећи
твој годишни празник овенчавамо химнама твоје трудове.
Управила си ноге твоје ка тихом пристаништу Творчеве љубави
и мудро си, царице, децу васпитала, по саветима Христа
законитим браком си украсила живот пре него си пошла стазама
подвижништва.
Богородичин: Тајанствени крчагу свете манне, Свецарице,
неискусобрачна Богородице, која си Сведржитеља понела у
утроби твојој као хлеб и јестиву манну вечног живота, спаси
мене, слугу твога сиромашног врлинама.
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Песма 9. Сви земнородни…
Потпора си била Обитељи Претече у Граду над градовима,
покривај и сада Обитељ Патапија небеског, која поседује твој
свети печат као многопоштовани штит, мати, примеру
подвижница.
Слави те верно народ и мноштво Македонаца, од којих си као
изданак процветала, заједно са редовима тиховатеља Обитељи
блаженог Патапија који истаче оздрављење, богоносна и чедна
Ипомонијо.
Свети нектар сабирамо ми који опевамо подвиге живота твога,
славо и радовање преподобних, Ипомонијо богољубива, и
насићени славимо химнама Бога нашег, који те овенчао венцем
непропадљивости.
Богородичин: Дугујемо ти за дарове наше, Чиста, ми који те
познајемо као спаситељку света и од смрти избавитељку; од тебе
плот прими Христос Господ који нас од смрти све избавља и даје
опроштај грехова.

Ексапостилар
Добро си се подвизавала у Византији царице Ипомонијо, лукавог
си срчано надјачала и круну славе непролазне из руку Господа
Свецара си примила.
Слава, И сада
Богородичин: Цара и Бога умног и видљивог у светим твојим
рукама си држала, Дјево Маријо, и млеком из светих недара
твојих га хранила, Чиста.
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ХВАЛИТНЕ СТИХИРЕ Постављамо 4 стиха и појемо следеће
подобне стихире глас 1.:

Као умудрена девојка и сведобра невеста Христа Животодавца
узнешена си у непропадљиве одаје, богоносна Ипомонијо,
помињући увек оне који верно празнују твој свети и
светлоносни празник.
Презревши царско достојанство кренула си лепим стазама
подвижништва и показала си се путоказом тиховатеља који
желе савршенство, чувена Ипомонијо, утврдо послушности и
разума.
Бујицама суза си земљу душе натопила и њеним земљоделцем си
се показала; са ње си постом, трпљењем, побожношћу и
тиховањем најслађе плодове убрала и Спаситељу принела.
Сва у светлости од лепоте твојих подвига представила си се
Христу, Ипомонијо, обучена у светлу царску порфиру
спасоносног трпљења, носећи у руци свезлатни скиптар врлине
и разума.
Слава, глас 5.
Подвизавана у непрестаној молитви и вољном оскудевању
показа се божанским печатом, Ипомонијо свечудесна; тога ради
почасне дарове твојих трудова помињем пред Господом који
плату даје; Њега моли да спаси од смрти оне који те блаже.
И сада и увек, Богородичин: Тебе блажимо, Богородице
Дјево...
Велико Славословље и отпуст
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НА СВЕТОЈ ЛИТУРГИЈИ
Блажена из Канона Преподобној, 3. и 6. Песма
Прокимен глас 4. :Трпећи потрпех Господа и обрати пажњу на
ме.
Стих: И избави ме из рова мучења
АПОСТОЛ: Галатима (Одломак 3.23 – 4.5)
ЈЕВАНЂЕЉЕ Треће недеље поста (Марк. 8.34 – 9.1)
Причастен: Праведник ће се спомињати увек

֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍
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МОЛЕБНИ КАНОН ПРЕПОДОБНОЈ МАТИ НАШОЈ ИПОМОНИЈИ

Након благослова свештеника чита се псалам „Господе
услиши“, затим „Бог Господ“ као и обично, а затим следеће.

Глас 4. Подобан: Дигнувши се на крст
Претрпевши страшне болове и тешке животне муке, удостој оне
који притичу твојој заштити, Мати благомилостива, царице
пребогата и преподобних поносе, да ти усрдно вичу: Ипомонијо,
пред Творцем и Богом си свих нас неуспављива молитвеница.
Слава: Исто
И сада, Богородичин: Ми недостојни нећемо никада ућутати,
Богородице, казујући чудеса твоја. Јер када ти не би предстојала
молећи, ко би нас избавио од толиких беда? Ко би нас сачувао до
сада слободне? Нећемо одступити од тебе Владичице, јер ти
слуге твоје увек спасаваш од свих опасности.
Потом 50. Псалам

Канон глас 8. са акростихом: „Трпљењем испуни, Ипомонијо,
Харалампија“
Песма 1. Прешавши воду…
Покажи пример трпљења у бурама мог пролазног живота, твој
молитељ ти смело вапије, Ипомонијо, украсе царица.
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Напустивши смртну отаџбину, Ипомонијо, дошла си горе са
неизмерном радошћу, удостој молбама твојим и мене да се
уздигнем, који те са љубављу поштујем.
Богородичин: Маријо, чисти сасуде благодати, молимо те,
умоли Сина твога и Избавитеља нашег да излечи мрачне
болести срца.

Песма 3. Небескох војски…
Твој часни Женик, Ипомонијо, царице, дочекавши те на небеској
ложници, даде ти дар да увек посредујеш за нас који те
слаткомедним химнама поштујемо.
Даноноћним подвизима и молитвама привукла си благодат
Светога Духа, благоугодила си, Ипомонијо, Богу, кога сада
непрестано молиш да пода онима који те поштују благодат и
милост.
Тројица Света, Ипомонијо, показа тебе која си омрзла богатство
пролазног царства становницом небеса и молитвеницом за све
који те прослављају као изобиље вере.
Богородичин: Желећи свет да спасе, Господ свега, примио је од
твоје крви смртну плот Богородитељко чиста, и ка круговима
обожења је цели људски род подигао.
Спаси, Ипомонијо блажена, оне који те хвале, и златним
сасудима трпљења их покажи у бурама живота.
Свехвална Богородице, погледај са милошћу на љуто злопаћење
тела мога и исцели патњу душе моје.
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Јектенија и Сједален Глас 2. подобан: Топло мољење…
Најсјајнија светиљко преподобних мајки, твојим молитвама
пред Богом прибегавамо вапијући: Ипомонијо, удостој нас да
истрпимо љуте стреле непријатеља који тражи да нас усмрти.

Песма 4. Чух Господе тајну…
Помоћница болних и несаломива потпора свих којима је
учињена неправда буди царице богопрослављена, у борбама
живота.
Заразне болести одгони од мене твојим заступништвом и
здрављем награди мене, Ипомонијо, који те блажим.
Призив твог часног имена подиже све који сада на болесном
одру леже, свеславна.
Богородичин:
Одувек те обасипамо хиљадама похвала,
Богородитељко, јер смо благодаћу спашени од погибељи твојим
породом.

Песма 5. Просветли нас…
Показала си се сјајном светиљком крајњег стрпљења како би
показала вернима, Ипомонијо, зраке спасоносног трпљења.
Необориви стубе и заштито сиромашних, царице Ипомонијо, оне
који те химнама хвале на темељу љубави утврди.
Сва у светлости пред Жеником твојим стојиш и молиш Христа,
Ипомонијо, за све који прослављају твој подвиг.
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Богородичин: Прими моја мољења, Свецарице, и заустави рат
тела који ме води ка дну, вапијем ти, свежалосни.

Песма 6. Просветли нас…
Хвалимо тебе, која си себе као свећу утврдила у подвижничкој
обитељи, Ипомонијо царице, и свеусрдно зажелела Исусово
сиромаштво како би нама показала богатство небеса.
Подај ми сузе покајања и капљама трпљења омиј ме чистећи
упрљану кошуљу моје душе од брига и страхова, Ипомонијо, ти
која стојиш пред Богом као облак заступништва.
Поведи путем који води у непролазни живот на небесима,
Ипомонијо царице, мене који усрдно прибегавам твојој милости,
украсе преподобних и живописни стубе добродушних жена.
Богородичин: Богомајко, мноштво мојих суза које теку зброј у
твојим неућутним молитвама пред Господом и претвори све
моје туге у непрестану радост, како би те усрдно заувек блажио.
Спаси, Ипомонијо блажена, оне који те хвале, и златним
сасудима трпљења их покажи у бурама живота.
Пречиста која си речју Реч у последња времена неиздрециво
родила, погледај на нас, ти која имаш мајчинску посредност.
Јектенија и Кондак: глас 2. подобан: Необорива заштито
Хришћана…
Твојим неуморним молитвама пред благомислостивим Исусом
прибегавамо, славна царице Ипомонијо, красото преподобних
жена, не престај молити Творца за оне који пате од болести,
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сачувај у здрављу оне који те песмама прослављају и неућутно
ишту твоју благонаклоност.

Прокимен глас 4. : Трпећи потрпех Господа и обрати пажњу на
ме.
Стих: И постави на камен ноге моје и утврди стопе моје.
Јеванђеље (Марк. 8.34 – 9.1)

Слава: Молитвама Преподобне Твоје, Милостиви, очисти
мноштво сагрешења наших.
И сада: Молитвама Богородице, Милостиви, очисти мноштво
сагрешења наших.
Стих: Помилуј ме Боже по великој милости Твојој, и по обиљу
милосрђа Твога очисти безакоња наша.
Подобна стихира Глас 6.
Славно царство одбацивши зажелела си да превалиш уски и
непроходан пут, чудесна владарко, похвало Царица, и да
постанеш узор тиховања и трпљења, тога ради ти вапијемо,
поносе преподобних жена и узданицо вере, удостој нас који те
заувек поштујемо, Ипомонијо, да несаломиво истрпимо туге и
невоље живота.

Спаси, Боже, народ свој..
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Песма 7. Некада из Јудеје…
Од освита се показа, Мати, као друго сунце препуно свих врлина,
у царском граду све просвећујући и одгонећи мрак зала,
Ипомонијо, свесветли светионику живота мога.
Ублажаваш ране од болести молитвама твојим пред Свецарем,
Ипомонијо, и оздрављење дарујеш онима који хвале твоје часне
подвиге и свима познату благородност душе твоје.
Обитељ Светог Патапија празнује твој часни спомен побуђујући
верне на сећање твојих часних напора, свеблагословена
Ипомонијо, изабрана невесто Животодавца.
Богородичин: Цео род те блажи, Дјево Богородитељко, као
виновницу непролазне радости и вечног весеља и чврсту
потпору у љутим невољама, Свесвета.

Песма 8. Цара…
Удостојивши се непропадљиве славе на небеском своду, где се
радујеш заједно са преподобнима, моли се за опроштај наших
падова.
Показала си се вишом од лакоумних и занемарила си царско
богатство како би Христовом сиромаштву све научила.
Спознала си златописну књигу непрекидне молитве, Мати света,
те си тако пронашла благодат којом за нас молиш.
Богородичин: Пољано чистоте, Богоблагодатна Дјево, очисти
све твоје молитеље који те славе од душегубне прљавштине.
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Песма 9. Нарочито Богородицу
Васкрсни ме, авај, молитеља твога усмрћеног гресима,
Ипомонијо, да би се у држави живих са тобом веселио.
Удостој хорове монахујућих који те хвале да ти подражавају у
боловима твојих подвига, Ипомонијо.
Задобивши велику благодат од Господа, Ипомонијо, украсе
преподобних, за нас Га непрестано моли.
Богородичин: Освећена Мати Свецара Христа, ка Његовом
свесветлом трону привуци оне који те непрестано у животу
поштују.
Достојно јест.... и следећа Величанија:
Показа се цветом мирисног трпљења који увесељава народ на
земљи и хорове анђела на небеским стаништима, Ипомонијо,
божанска царице.
Удостој Мати Ипомонијо богомудра, да имам окренуто око душе
моје према Богу и да добро потрпим недаће живота, мене који те
уважавам.
Оне који побожно дозивају име твоје свето и часно, Ипомонијо,
царице богомудра, неповређеним сачувај и молбе њихове увек
испуњавај.
Добрим делима засијавши, изашла си на висине небеских
заступника, Константинова мајко и царице свих, Ипомонијо,
сведоче свете вере.
Икону твоју часну чува обитељ Светог Патапија као драгоцено
богатство, богоносна, Ипомонијо преподобна, а ми сви,
клањајући јој се, тебе величамо.
46

Радуј се примеру трпљења, стубе смиреноумља, градино и
ризнице необоривих врлина, Ипомонијо, љубави побожних
владарки трубо свеславна.
Све војске Анђела, Претечо Господњи, Дванаесторице Апостола,
сви Свети, сатворите са Богородицом молитву, да се спасемо.

Трисвето и тропар Глас 5.
Славну царицу похвалимо, преподобну Ипомонију, побожну
голубицу која се винула из света заблуде ка царским
стаништима, у љубави чистој, подвигу и трпљену вапијући:
раскини молитвама твојим окове наше безаконе, владарко.

Отпуст, након кога појемо следеће Глас 3.
Да подносе невоље и брзо одгоне насртаје нечистога удостој
молитвама твојим оне који те прослављају и са вером
прибегавају твојој заштити, ти која од болести чуваш здравље у
телу и мужествено владање, јер си уистину потчинила тело твом
божанственом разуму.
Владичице, прими молитве слугу твојих и избави нас од сваке
невоље и жалсти.
Сву наду своју на Тебе полажем, Мати Божија, сачувај ме под
заклоном твојим.
Дистих: Да подиже јарам Господњи без роптања,
Ипомонијо, удостој Харалампија.
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АКАТИСТ ПРЕПОДОБНОЈ И БОГОНОСНОЈ МАТЕРИ НАШОЈ
ИПОМОНИЈИ ЦАРИЦИ

Кондак 1.
Трпљењем богоутврђену Ипомонију од свих царица богомудрих
славнију, која као звезда засја Византији и распали стрелама
трпљења хорове монахиња прославимо усрдно кличући: Радуј
се мати свехвална!

Икос 1.
Анђелом благочестивости и љубави према ближњима показа се
часна Ипомонијо, ти која си путеве вере показала тиховатељима
у Цариграду и обрадовала оне који ти песмама скрушено кличу:
Радуј се темељу благочестивости!
Радуј се звездо правоверја!
Радуј се славних царица красото!
Радуј се тиховатеља украсе!
Радуј се стубе смирења и побожног васпитања!
Радуј се зидино спознаје спасоносне заповести!
Радуј се јер си надвладала своју природу подвигом!
Радуј се Христове вере одбрано!
Радуј се благодати Његове сажитељко!
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Радуј се помоћнице верних у невољама!
Радуј се наша заштитнице у мукама!
Радуј се мати свехвална!

Кондак 2.
Изданку владара Драгаша и земље Словенске, која си носила име
Јелена, удостојена си, Ипомонијо, да процветаш као мирисна
ружа вере Христове и да отвориш уста побожних и кличеш:
Алилуја!

Икос 2.
Обрадована је славом твојом Христова Црква, а мноштво
благочестивих царица твојом врлинском државом и великом
благодаћу, мати Ипомонијо, стога певајући твоју божанску славу
усрдно кличемо:
Радуј се мирисна ризнице разума!
Радуј се осново расуђивања!
Радуј се чудесних врлина плодоносно дрво!
Радуј се славних царица мирисни цвете!
Радуј се неосвојива палато истинског трпљења!
Радуј се победо у подвизима и залихо молитве!
Радуј се владарки водиљо!
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Радуј се заштито оних који у мукама моле!
Ρадуј се замко за лукавог непријатеља!
Радуј се брза исцелитељко болујућих!
Радуј се топла хранитељко гладних!
Радуј се мати свехвална!

Кондак 3.
У небеским становима сада се наслађујеш непропадљивом
радошћу, царице Византије, Ипомонијо, и са редовима анђела се
радујеш и хвалиш непрестано Господа Светворца, кличући у
умилењу: Алилуја!

Икос 3.
Хитала си брзо носећи свој подвиг, мати богоносна, и кроз
трпљење си угледала врховника вере, тога ради ти вичемо са
побожношћу:
Радуј се ти која си удостојена светлих станишта!
Радуј се ти која раскидаш непријатељске заблуде!
Радуј се Богом дана владарко Византије!
Радуј се божанствена становнице горњих станова!
Радуј се почасни дару царица благочестивих!
Радуј се многоцена трубо монахујућих!
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Радуј се најдивнија грано благородности!
Радуј се православља и доброте трубо!
Радуј се чашо која изливаш скромност!
Радуј се звездо која све осветљујеш!
Радуј се лепото верујућих жена!
Радуј се заштито у животу многих!
Радуј се, мати свехвална!

Кондак 4.
Од заседе лицемерства и гордости си вером побегла
победоносно, о Ипомонијо, и твојим зракама си свет истински
просветлила божанским смирењем, појући у побожности:
Алилуја!

Икос 4.
Засијала си у Константиновом граду зракама твог честитог
живота, Ипомонијо, сажаљива према сужњима и свим
сиромашним и онима у невољама који прилазе твом
милостивом срцу храбро кличући:
Радуј се ризницо добродетељи!
Радуј се таблицо спасења!
Радуј се болујућих заштито и заступнице!
51

Радуј се јер си гладнима од свог богатства дала не штедећи!
Радуј се, јер си показала љубав истиниту!
Радуј се јер се пројави помоћницом болесних!
Радуј се јер поста насићење гладних!
Радуј се чврсти ослоне у старости!
Радуј се почетку бескрајне радости!
Радуј се светионику Христове љубави!
Радуј се славо благоразумног народа!
Радуј се мати свехвалана!

Кондак 5.
Желећи Господу да угодиш, Мати, корачала си путевима
смиреноумља, смирења и правде, Ипомонијо, па си достигла
висину светости непрекидно кличући Богу: Алилуја!

Икос 5.
Управила си децу коју ти даде Творац ка зидини врлина
свесветлим твојим саветима, освештаним гласом и мудрим
речима, Ипомонијо, те си своје најближе убедила да кличу
гласовима радосним:
Радуј се сабљо неверја!
Радуј се свирало васпитања!
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Радуј се жива статуо будности!
Радуј се свечасни украсе смирења!
Радуј се чесна дијадемо благочестивих владарки!
Радуј се свесветла варнице састрадавања са убогима!
Радуј се душекорисног поучавања дубино!
Радуј се истинске богомудрости чистото!
Радуј се беспрекорна хранитељко твојих чеда!
Радуј се поштована бранитељко вере!
Радуј се буктињо далекосветлог бестрашћа!
Радуј се бакљо делатељног доброчинства!
Радуј се, мати свехвална!

Кондак 6.
Господ те показа писаном таблицом сложности твојих чеда и
ризницом мира, богоносна Ипомонијо, када си неслогу синова
раскинула оштрицом твоје кротости и Христове вере, кличући:
Алилуја!

Икос 6.
Засијала си народу твојим блиставим зракама у Царском граду
преподобна, свеопевана Ипомонијо, и твојим подвижничким
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искрама осветлила си оне који величају твоје напоре и са вером
кличу:
Радуј се, примеру чедности!
Радуј се, свето блистање доброте!
Радуј се, благопријатни мирисе добродетељи!
Радуј се, благочестивости и благодати крине!
Радуј се, златојутарњи спектре свих врлина!
Радуј се, чесмо која истачеш воду светих дарова!
Радуј се, Константинова храбра мајко!
Радуј се, духоносна царице Византије!
Радуј се, ти која помажеш Обитељ Петру!
Радуј се, светлости која свима сијаш!
Радуј се, равнодушна према земаљском телу!
Радуј се, међу народом омиљена!
Радуј се, мати свехвална!

Кондак 7.
Показала си се заштитницом Обитељи Часног Претече, зване
Петра, богоносна Ипомонијо, чувајући Патапијеве часне мошти
као благо, где си појући клицала Богу усрдно: Алилуја!
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Икос 7.
Ум твој ка Господу приклонивши, у часној Обитељи Госпа-Марте,
умртвила си, опевана мати Ипомонијо, страсти тела, и образом
смирења си се показала онима који ти ово кличу:
Радуј, се сјају бестрашћа!
Радуј, се ковчеже непропадљивости!
Радуј, се узору богоносних жена!
Радуј, се чудесних врлина недосежна висино!
Радуј се, духовни алабастеру побожних подвижница!
Радуј се, свезлатни путиру небеских дарова!
Радуј се, јер точиш сладост благочестија!
Радуј се, јер сасушујеш отров безбожја!
Радуј се, печате трудољубиве молитве!
Радуј се, замко и разоритељко мрзитеља!
Радуј се, громовнице нечасних поступања!
Радуј се, лучо свесветлих дарова!
Радуј се, мати свехвална!

Кондак 8.
Дрвом живота вечнога у небеским становима се наслађујеш,
добрострадална, Константинова мајко Ипомонијо, са којим
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Творца и Господа увек молиш за оне који са поштовањем кличу:
Алилуја!

Икос 8.
Сва украшена врлинама украсила си племенитим васпитањем,
мати Ипомонијо, шесторо твоје деце и мноштво твог народа, са
којима ти са душом скрушеном кличемо:
Радуј се, снаго оних који су у невољама!
Радуј се, лађо путника!
Радуј се, ожалошћених топла утехо!
Радуј се, жива реликвијо царева!
Радуј се многоцено достојанство равноанђелског живљења!
Радуј се, Богом извајана статуо новог живота у Христу!
Радуј се, јер се показа ступом васпитања!
Радуј се, јер се пројави светилом човекољубља!
Радуј се, светла лучо подвига!
Радуј се, мајко мужественог Палеолога!
Радуј се, родитељко племенитог Констанитина!
Радуј се, Мати свехвална!

56

Кондак 9.
Као некада град Византије и сада се Обитељ преподобног
Патапија у Геранији радује, Ипомонијо, чинећи твој свети помен,
и заштиту свету твоју иштући, вапије Богу: Алилуја!

Икос 9.
Штапом твојих молитви подупиреш оне који те моле и величају
твоје часне трудове, Ипомонијо, зарад задобијања бестрашћа,
врлине, тиховања и крајњег трпљења, и нас побуђујеш да ти
кличемо овако:
Радуј се, сажитељко анђела!
Радуј се, сабеседнице преподобних!
Радуј се, Обитељи Часног Претече божанска ктиторкињо!
Радуј се, сјајни украсе Византије!
Радуј се, многоцени покрове Обитељи Госпа – Марте!
Радуј се, богописана књиго јединствене врлине!
Радуј се, јер истачеш воду састрадања!
Радуј се, јер разгониш као дим земаљски сан!
Радуј се, лекарко и одбрано народа!
Радуј се, ти која се бориш за нас у невољама!
Радуј се, светилнице незалазне светлости!
Радуј се, сместилиште Утешитеља!
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Радуј се, мати свехвална!

Кондак 10.
Поносе царева, љубави Господње ради напустила си раскош
палате и обукавши подвижничко сукно стигла си у свете одаје
обожења, Ипомонијо, кличући Богу непрестано: Алилуја!

Икос 10.
Узором доброте, равноанђелског живота и дела чистог
доброчинства, показала си се, Ипомонијо, мајко у Христу
последњег владара Византије, тога ради, поштујући те, побожно
кличемо:
Радуј се, начелу боговидних мајки!
Радуј се, слико чедних царица!
Радуј се ти, која си у тешким временима царевала!
Радуј се, миомирисни ветру богољубивог одгоја!
Радуј се, најсветлији дане срдачне молитве!
Радуј се, јер показујеш пут трпљења!
Радуј се, јер си помоћ онима који ти прибегавају!
Радуј се, ризнице љубави!
Радуј се, уништитељко преваре лукавства!
Радуј се, јер се тобом радује Царски град!
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Радуј се ти, којој сваки побожан кличе:
Радуј се, мати свсхвална!

Кондак 11.
Висином чистог трпљења показала си се, мати Ипомонијо, у
несрећним врменнима, и подвигом си зарадовала Спаса свих,
чије си свето име својим делима узвеличала и коме препуна
поштовања кличеш: Алилуја!

Икос 11.
Стојички си болове подносила трпљењем у невољама и мукама,
мати часна, и показала си се примером трагичних царева и
трубом преподобности, зато ти од све душе кличемо:
Радуј се, многоплодна Творчева грано!
Радуј се, погубна пропасти заблуде!
Радуј се, непотресни темељу чедности!
Радуј се, неусахљиви поточе честитости!
Радуј се, бранику вере и началу трпљења!
Радуј се драгоцени украсе истрајности у страхотама!
Радуј се, јер награђујеш спокојством оне који ти се моле!
Радуј се, јер пружаш мир онима који те певају!
Радуј се, лучо Господњег блистања!
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Радуј се, капљо Христове доброте!
Радуј се, славних царица печате!
Радуј се, слико даривања ближњима!
Радуј се, мати свехвална!

Кондак 12.
Сваку благодат као росу истаче икона твоја, а твоја часна лобања
у Обитељи светог Патапија сада, преподобна Ипомонијо,
освећује редове верних који прилазе да је целивају и кличу:
Алилуја!

Икос 12.
Достојно појемо, Ипомонијо, подвиге твоје и сина твога,
постојаног Константина Палеолога, и узлазак ваш на лествицу
часних врлина, твој помен празнујемо и кличемо гласовима
радосним:
Радуј се, ступе Православља!
Радуј се, славо Палеолога!
Радуј се, пустинољубива грлице побожности!
Радуј се мироточни миомирисе нетрулежности!
Радуј се, слаткопоју трезвености и мудрости славују!
Радуј се свепоштована ластавице душекорисног подвига!
60

Радуј се ти која си обликовала Константинову нарав!
Радуј се ти која си сачувала Патапијеве мошти!
Радуј се, извору Христове наклоности!
Радуј се, неуспављива чуварко верних!
Радуј се, многих болесника оздрављење!
Радуј се, наша брза заштитнице!
Радуј се, мати свехвална!

Кондак 13.
О, поносе матера, царице свебогата, Ипомонијо, висино
побожности која си као венац трпљењем задобила живот бољи
на небесима, отвори уста оних који ти се моле да би појали:
Алилуја!
(3 пута) Затим Кондак 1. И Икос 1.

⸭
КРАЈ
И СЛАВА
ЈЕДИНОМ ИСТИНИТОМ
БОГУ НАШЕМ
⸭
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