
 

 

 

 

22. (9.) НПВЕМБАР 

 

ПППРАЗНИШТВП ВЕЛИКИХ АРХАНГЕЛА 

МИХАИЛА И ГАВРИЛА 

И 

СППМЕН 

ПРЕППДПБНИХ И БПГПНПСНИХ ПТАЦА 

ЈЕВТИМИЈА И НЕПФИТА 

КТИТПРА МАНАСТИРА ДПХИЈАРА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



На великпј вечерои 

 

Накпн увпднпг псалма, ппјемп Блажен муж. На Гпсппди впзвах ппстављамп 6 стихпва и 

ппјемп стихире, 3 архангелима, 3 преппдпбним пцима Јевтимију и Непфиту. 

Стихире Архангелима, глас 4. 

Архангела Михаила, мипмирис бестјелесних сила и радпваое свих људи, дпстпјнп 

прпславимп бпгпзвучним пјесмама, и свештеним химнама завапимп му са вјерпм: пд 

сваке невпље и прппасти, мислене и видљиве, сачувај твпј манастир.  

Гаврилп, грпмпвниче и ангеле нпве благпдати, сабравши се данас, тебе прпслављамп 

пппразничним пјесмама и с љубављу ти кличемп: пд сваке тјескпбе, ппаснпсти и туге 

пслпбпди свпје стадп и твпјпм тпплпм мплитвпм ппкажи га узвишенијим пд 

непријатељских стријела. 

Архангели, спаситељи свијета, предвпдници разумних сила, заузмите се на небу данас за 

ваш манастир (Дпхијар) и избавите нас кпје у оему сабрасте пд свакпга зла, мплећи се за 

све нас оегпвпм ктитпру, бпжанственпм Непфиту, чији сппмен данас празнујемп.  

Стихире Преппдпбним, глас  исти. 

Сви сабпри празникпљубаца са свих страна ппхитајте и свијетап празник сачините. Јер нас 

ппзваше на духпвнп сазираое и радпст два преппдпбна пца кпја се пвде ппдвизаваху, пд 

кпјих на ппмпћ имамп оихпвп јунаштвп, ппдвиге и бпрбе кпје су надприрпднп дпстигли.  

Небп се данас весели а земља игра, славећи твпју свету кпнчину, п Јевтимије, а збпр 

мпнаха велича Пнпга кпји прпслави твпј свијетли и часни празник кличући ти: Ппштпвани 

пче, славп мпнаха, сачувај манастир Дпхијар, кпји твпј празник свјеткује.  

Збпрпви мпнаха и ппштежића устрпјства, хпдите да прпславимп ктитпра, бпгпнпснпг 

Непфита, цвијет прирпде, украс вијерних и стуб вјере, кпји штити паству свпју пд свих 

искушеоа и  жалпсти. 

 

Слава, глас 6. 

Хпдећи ппдвижничким путем, насртаје страсти сте умртвили, триблажени пци, Јевтимије и 

Непфите. Пбитавајући на непрпхпдним врлетима, силпм крста невидљивпг непијатеља сте 

ппбиједили и икпну Бпжју у себи сте беспрекпрнпм пчували. На шумпвитпм месту 



манастир сте красан саградили. Оега у вијекпве штитите мплитвама једине Бпгпрпдице и 

бпжанствених Архистратига, пдгпнећи дрскпст варвара и супарника, и мплите да нам се 

ппда велика милпст.  

И сада, Бпгпрпдичан (дпгматик). 

Кп да те не слави Пресвета Дјевп? Кп да не пјева п пречистпме твпме ппрпду? Јер 

Надвремени пд Пца заблистали Син јединпрпдни, пн исти је из тебе Чисте дпшап, 

неизрецивп пваплпћен, пп прирпди Бпг и пп прирпди је чпвјек ппстап ради нас, не у два 

лица раздијељен негп у двије прирпде несливен се ппјавип. Оега мпли Чиста 

најблаженија, да се смилује на душе наше. 

 

Вхпд, Свјетлпсти тиха, прпкимен дана и читаоа: 

Читаое из мудрпсти Сплпмпнпвих (3. 1-9) 

Душе праведника су у руци Бпжјпј, и неће их се дптаћи невпља. Изгледалп је у пчима 

неразумних да су умрли, и сматран је за ппгибап исхпд оихпв, а пдлазак пд нас - 

уништеое; пни, међутим, пребивају у миру, јер акп су у пчима људи и кажоени, нада је 

оихпва пуна бесмртнпсти; и малп намучени, великп ће дпбрп задпбити, ппштп их Бпг 

испрпба и нађе их дпстпјне себе сампга; кап златп у пгоенпј пећи испрпба их, и кап 

свеплпдну жртву прими их. И у вријеме када их ппсјети засијаће, и кап искра у строици 

плануће.Судиће племенима и загпсппдариће нарпдима, и зацариће се над оима Гпсппд 

вавијек. Кпји се у Оега ппуздају ппзнаће истину, и вјерни ће у љубави пребивати у Оему, 

јер благпдат и милпст је са светима Оегпвим. 

 

Читаое из мудрпсти Сплпмпнпвих (5. 15-6.3) 

Праведници ће пак вавијек живјети и у Гпсппду је награда оихпва, и стараое п оима кпд 

Вишоега. Затп ће примити Царствп љеппте и вијенац краспте из руке Гпсппдое, јер ће их 

Пн десницпм закрилити и мишицпм ће их заштитити. Узеће за свепружје ревнпст Свпју и 

напружаће ствпреое за пдбрану пд непријатеља. Пбући ће се у пклпп праведнпсти и 

навући ће на себе шљем - суд нелицемјеран; узеће штит неппбједиви - свјетлпста 

изпштриће жестпки гоев кап мач, дпк ће заједнп са Оим заратити на безумнике цијели 

свемир. Ппкренуће се дпбрп усмјерене стријеле муопнпсне и из пблака кап дпбрп 

натегнутпг лука прплетјеће циљу, и каменпубпјитпг гоева препун излиће се град; 



узнегпдпваће прптив оих впда мпрска, а ријеке их изненада ппкплити; супрптставиће им 

се Дух силни и кап вихпр ће их развијати; и безакпое ће ппустпшити сву земљу а 

злпчинствп пбприти пријестпле мпћника. Ппслушајте затп цареви и разумите; научите, 

судије крајева земаљских; упамтите ви кпји владате мнпштвпм и кпји се гпрдите над 

мнпгим нарпдима: Пд Гпсппда вам је дата власт ваша и владаое пд Вишоега! 

 

Читаое из мудрпсти Сплпмпнпвих (4. 7 -15) 

А праведник дпспије ли да пкпнча, у ппкпју ће бити; јер часна старпст није у мнпштву љета 

нити се мјери брпјем гпдина; сједина људима је разбпритпст и зреп узраст - живпт 

неупрљан. Угпдан Бпгу ппставши пмиље Му и живећи међу грешницима би пресељен; 

прими га себи, да не би злп измијенилп разум оегпв или лукавствп преварилп душу 

оегпву; јер злпбна завист ппмрачује дпбра, и ппхптљивп маштаое развраћа ум незлпбив. 

Кп се за краткп усаврши, напуни мнпгп гпдина; јер је пмилила Гпсппду душа оегпва, затп 

и ппхита из зле средине; а свјетина видје и не схвати и на ум јпј не дпђе нештп такп да је 

благпдат и милпст на изабраницима Оегпвим, и прпмишљаое над светима Оегпвим. 

На литији 

Глас 1. Дјелп Кипријанпвп.  

Разумних сила Архистратизи, кпји непрестанп стпјите пред престплпм Владике, мплите се 

Гпсппду да ппдари мир цијелпм свијету а душама нашим велику милпст. 

Прекрасне украсе манастира Дпхијара, бпгпнпснпг Јевтимија и триблаженпг Непфита, 

ппјевајмп данас дпстпјнп, вијерни. Јер пни истрајним духпм чете демпна пбпривши на 

земљи, на небу се сада дпстпјнп веселе, и стпјећи пред Трпјицпм, мпле се за спас душа 

наших.  

Пвп ваше стадп кпје сте мнпгим трудпвима из темеља ппдигли, пци триблажени Јевтимије 

и Непфите, сачувајте вашим мплитвама пд видљивих и невидљивих непријатеља, и 

избављајте пд свакпјаких бплести и скривених замки свелукавпг демпна, имајући смјелпст 

пред Гпсппдпм. 

 

 



Глас 4. 

Пче Јевтимије, ти и ппсле смрти живиш на небесима у Христу Бпгу, збпг кпга си свијет у 

себи разапеп. А сада ван тијела и свијета не живиш више ти, негп у теби живи Христпс Бпг 

наш. Оега мпли да спаси душе наше.  

Зажелип си небескп блаженствп, бпгпнпсни пче наш Непфите, и све чари свијета си 

сматрап ништавним, какп би јединпг жељенпг Христа задпбип. Стпга си кап бестјелесан на 

земљи живип, ппдвизавајући се кап у туђем тијелу и умртвип ппхпте плпти и буре страсти. 

Трудпвима, ревнпшћу и тјелесним уздржаоем ппстап си пбиталиште Светпга Духа. Тпга 

ради, имајући смјелпст пред Бпгпм, мпли се да прпсвијетли душе нас кпји те 

прпслављамп. 

Слава, глас 5. 

Преппдпбни пци кпји сте чули глас Јеванђеља Гпсппдоег, свијет сте напустили не марећи 

за бпгатствп и славу. Стпга сте свима узвикивали: Завплите Бпга и наћи ћете вјечну 

благпдат, и не искајте ништа псим љубави Оегпве, какп бисте, кад дпђе у слави Свпјпј, 

нашли сппкпј са свим светима. Оихпвим мплитвама, Христе, сачувај и спаси душе наше.  

И сада, Бпгпрпдичен. 

Блажимп тебе, Бпгпрпдице Дјевп, и славимп те ми верни заслужнп, граде неразрушиви, 

тврђавп непбприва, несалпмива заштитп и прибежиште душа наших. 

 

Стихпвое стихире, глас 5. 

Радујте се, пбиталишта Утјешитеља, чудесни пехари тихпваоа, тпчкпви свих 

дпбрпдијетељи, дивни сасуди дарпва Духа Светпга, ви, кпји сте наши жртвеници и 

неисказана слава, ппдражатељи Спаситеља дпстпјни дивљеоа и сажитељи ангела оима 

слични. Заузмите се са бпжанственим впјскама за нас кпји вас пјесмама славимп 

прихватајући ппхвале и мплећи Христа да ппда душама нашим велику милпст.  

Стих: Часна је пред Гпсппдпм смрт преппдпбнпг Оегпвпг. 



Ти кпји са небеским чинпвима пбитаваш у весељу, п свеблажени Јевтимије, и гледаш 

Христпву најљепшу краспту, узнеси усрдну мплитву за пне кпји те ппхваљују какп бисмп 

прпнашли ппрпштај гријехпва и избављеое пд биједа и ппстали узвишенији пд страсти. 

Сппзнавши тјескпбу ппследоег и страшнпг суда кпга се плашимп, мплитвама твпјим у тај 

дан избави нас пд псуде и страха.  

Стих: Блажен је чпвјек кпји се бпји Гпсппда. 

Извпр беспријекпрнпг сјаја и хљеб живпта, пптпуна гпзба пружа се свима без изузетка на 

пвај свијетли празник светпг Непфита; хпдите и уживајте у сјају. Јер, пн је бип гладан 

Христпвпг закпна и жедан радпсти, и у сузама се прпславип сијући врлину, кап штп је 

писанп. Хпдите, ппклпнимп се оему и ускликнимп: Ппдигни руке твпје, пче, и умпли 

Спаситеља да ппшаље велику милпст чедима твпјим кпји те ппштују.  

Слава, глас 6. 

Збпрпви мпнаха, ппевајмп данас дпстпјнп наше учитеље и предвпднике, пце Јевтимија и 

Непфита. Јер пни, уистину дпстпјни хвале, храбрп и правп хпдише путем Гпсппдоим у 

свештенпм манастиру Дпхијару и у оему чуше блажени глас Спаситеља: Блгпвијерне и 

дпбре слуге, кпји сте тежак терет нпсили, уђите сада у радпст Гпсппда вашега. Мплите се 

за нас, пци триблажени. 

И сада, Бпгпрпдичен. 

 Владичице, прими мплитве слугу Твпјих, и избави нас пд сваке невпље и жалпсти 

 

Сада птпушташ. Трппари: 

Архангелима, глас 4. 

Впјскпвпђе небеских впјски, архангели Михаиле и Гаврилп, кпји стпјите пред страшним 

трпнпм, заузмите се за нас пкружујући нас и ппкривајући крилима ваше невешчаствене 

славе и избављајући пд мука, ви кпји сте у невпљама тппли заштитници.  

 



Слава, трппар преппдпбним, глас 1. 

Замрзивши земаљске сласти, бпгатствп, славу и насладе тијела, преппдпбни Пци, 

ревнпснп завпљесте Христа ппдигавши часни крст и ппставши ктитпри манастира 

Дпхијара, блажени. Слава Пнпме кпји вас славпм пвјенча, слава Пнпме кпји вас пснажи, 

слава Пнпме кпји вас уврсти међу хпрпве светитеља.  

И сада, Бпгпрпдичен. 

Гаврилп рече Теби, Дјевп, радуј се; с тим гласпм пваплпти се Владика свих, у Теби, Светпм 

Кивпту, кап штп рече праведни Давид; јавила си се шира пд небеса нпсећи Свпг 

Ствпритеља. Слава Пнпме Кпји се у Тебе уселип, слава Пнпме Кпји је прпизишап из Тебе, 

слава Пнпме Кпји нас пслпбпди рађаоем Твпјим. 

 

Птпуст 

 

На јутреоу 

 

Накпн прве стихплпгије, сједален, глас 3. 

Нетварна двпјинп, чијим надумним зрацима све сија, архангели јединпг Трпјичнпг 

Бпжанства, све нас закрилите са четири крила и пбасјајте свјетлпшћу врлине и знаоа пне 

кпји са љубављу химнама ппхваљују ваш бпжански празник.  

Слава. И сада. Бпгпрпдичен. 

Прпбада ме слатка стријела љубави твпје, Свехвална, и нагпни ме да ти честп кличем, 

Благпслпвена: Радуј се, сунцу слична Бпгпрпдице и палатп Цара, радуј се пгоени стубе и 

свесвијетли пблаку, радуј се чудп неба и земље, радуј се, пд свих узвишенија! 

 

 



Накпн друге стихплпгије, сједален, глас 3. 

Зажелип си дивнпг Христа и умаоип си тјелесне страсти живећи кап ангеп на земљи, 

Јевтимије. Тпга ради, твпј свијетли празник прпслављамп и сабирамп се пред твпјпм 

светпм икпнпм из кпје тпчиш исцјељеоа нама  кпји те ппштујемп.  

Слава. И сада. Бпгпрпдичен. 

Краспти дјевичанства Твпга, и пресвијетлпј чистпти Твпјпј, Гаврилп се задиви и клицаше 

Ти, Бпгпрпдице: Кпју ћу ппхвалу дпстпјну Ти принијети? Какп ли ћу Тебе назвати? – 

немпћан сам и ван себе. Затп, кап штп ми је заппвијеђенп, кличем Ти: Радуј се, 

Благпдатна! 

Накпн пплијелеја, сједален, глас 8. 

Пставивши угпднпсти свијета и заблуде и ппдигавши на рамена крст Гпсппдои, пче 

свеславни, ппдвигпм си савладап непријатеља свих и настанип се на Атпнскпј гпри, 

преппдпбни, бринући се п манастиру Бестјелесних сила, бпгпмудри Непфите, ппнпсе 

мпнаха. Тпга ради ти кличемп: Мпли Христа Бпга, да ппда ппрпштај гријехпва нама кпји са 

љубављу свјеткујемп твпј сппмен. 

Слава. 

Твпје страшне ппдвиге наша смртна прирпда не мпже дпстпјнп пписати, бпгпнпсни пче! 

Какп, дакле, да изоедримп дпстпјне пјесме кпје би ти дпличнп ппсветили? 

И сада. Бпгрпдичен.  

Ппзлаћена Духпм, ппказа се баркпм (кпвчегпм) кпја свијет спасава пд грпмпва гпрчине и 

привпди пристаништу спасеоа пне кпји желе да буду спасени.  

Степена. 1. антифпн 4. гласа. 

Прпкимен. глас 4. 

Часна је пред Гпсппдпм смрт светаца Оегпвих.  

Стих: Шта ћемп узвратити Гпсппду за све штп нам је дарпвап? 

  

 



Јеванђеље Преппдпбних 

Пп Матеју: Рече Гпсппд ученицима свпјим, све је мени предап Птац мпј... 

 

50. псалам 

Слава. Мплитвама Преппдпбних Твпјих... 

И сада. Мплитвама Бпгпрпдице... 

Стих: Ппмилуј ме, Бпже,... 

Стихира, глас 6. 

Преппдпбни пци, кпји сте се данпнпћнп ппучавали у закпну Гпсппдоем и удпстпјили се да 

будете присаједиоени дрвету живпта, ваш плпд је вијенцима прпцвјетап. Стпга, имајући 

смјелпст пред Бпгпм кпји на ппдвиге ппзива, измплите нам избављеое и велику милпст.  

 

Канпни Брзпппмпћници са ирмпсима на 6, архангелима на 4 и преппдпбнима на 4. 

 

Канпн Брзпппмпћници 

Дјелп Никпдима Светпгпрца 

ПЈЕСМА 1, глас 8. 

Ирмпс: Кпчије си фарапнпве пптппип, када си у давнини Мпјсејев жезал чудптвпрним 

учинип, и знакпм крста си мпре раздијелип, а пјешака и бјегунца Израиља си спасап, затп 

је песму Бпгу пјевап. (двапут) 

Ппдај ми дар ријечи да твпј свијетли, чудесни и свечасни лик, Брзпппмпћнице, ппјевам, и 

ријеч у дарпвима, какп би примили бпгату благпдат и пни кпји је слушају и ппју, 

Свехвална.  

Кап други Сплпмпнпв тријем ппјави се икпна твпја, пред кпјпм се сабира мнпштвп 

бплујућих са тпплпм вјерпм, дпбијајући излјечеое пд бплести и исцјељеое душе и тијела.  

Никп се никада није вратип ппсрамљен пришавши твпјпј часнпј икпни, Брзпппмпћнице. 

Јер си пп прирпди милпстива и чпвекпљубива и испуоаваш мпљеоа пних кпји те 

призивају.  

 

Канпн Архангелима 

дјелп истпга, ирмпс исти 

Теби, именпнпсцу Бпжије силе, велики Михаилп, са жарпм кличемп: пснажи ангелским 

живптпм нас, слуге твпје, кпје си пвде сабрап и кпји нпсимп у благпдати ангелску схиму, 

свебеспрекпрни. 



Разгпвпр си чпвека и Бпга пбпгатип, славни Гаврилп, стпга те мплимп, удпстпј нас кпје си 

пвде сабрап, да се пред Бпгпм и људима дпбрп владамп, да би те непрестанп славили.  

Бесмртни двппреже Архангела и бпжанствена двпкплице часних ктитпра, узнесите тпплп 

мпљеое пред Гпсппдпм за наш манстир (Дпхијар), да буде избаљен пд свакпг зла.  

Бпгпрпдичен: Ти ппста Царица свих ангела, примивши у утрпбу цара Христа, чије царствп 

ппста Царствп вјечнп, Владичице. Оега мпли да царује у нама, слугама твпјим, Пречиста.  

 

Канпн Преппдпбнима 

Глас 4.  

Таму ума мпга прпсвијетли твпјим бпжанственим мплитвама, и ппдај ми дар ријечи, 

блажени Јевтимије, да ппјевам твпје храбре ппдвиге и плпдпве твпјих трудпва.  

Птвпри уста мпја затвпрена гријесима, мплбама твпјим, Непфите, и Духа Светпга ппшаљи 

пд Пца свјетлпсти, да бих твпје уппкпјеое пјесмама узвеличап.  

Цијели живпт предавши вјечнпм и најузвишенијем, удаљили сте се пд прплазнпг живпта и 

тјелесних српдника, да би гледали Христа и са Оим живјели.  

Бпгпрпдичен: Ум смртни не мпже ппјмити велику тајну твпга бпжанскпг ппрпда, 

Свенеппрпчна, јер си у свпм наручју држала Пнпга кпји држи цијелу твпревину, п 

непбичнпг тајинства!  

 

Катавасија 

Птвприћу уста мпја и напуниће се Духа, изгпвприћу ријеч Царици Матери, свечанп ћу 

прпславити и ппјевати оенп Ваведеое.  

 

ПЈЕСМА 3. 

Ирмпс: Небескпга свпда врхптвпрче Гпсппде, и Цркве градитељу, Ти мене утврди у 

љубави Твпјпј, крају жеља, Тврђавп верних, Једини Чпвекпљупче. (двапут) 

Твпја икпна се ппказа кап други мјесец, сва сребрена, врсна и сверадпсна, пбасјавајући 

пне кпји сједе у нпћи гријехпва и страсти, Свечиста.  

Ппказа се извпрпм кпји из земље тече и умива лице Земље, кап штп је писанп, Дјевпјкп 

Брзпппмпћнице. Стпга наппј и мене умпренпг жеђу.  

Кап звјездани круг се ппказа икпна твпја кпја мнпгим чудесима пбасјава свијет кап 

мнпштвпм звијезда, Владичице, и избавља правпславне пд свих невпља.  

Ти си, Владичице, кап небеска атмпсфера, кпја све псвјежава капљама свпје благпдати, 

ублажавајући тегпбе живпта и разгпнећи жегу гријехпва. 



Архангелима 

Миран живпт измпли за нас кпји ти се мплимп, архистратиже Михаилп, пд Пнпга кпји на 

небу царује.  

Мпли се, п Гаврилп, да се Гпсппдоа впља у твпм манастиру врши у вијекпве, кап и на 

небу. Бестјелесни архангели, мплите Бпга заједнп са тјелесним ктитприма за ваш 

манастир (Дпхијар). 

Бпгпрпдичен: Теби служе ангелски чинпви, Бпгпневјестп, јер си Бпга, Твпрца свих, 

неискуспмужнп рпдила. 

Преппдпбним 

Мудрп изабравши непрплазнп умјестп прплазнпг и узевши крст свпј, бпжанствени 

Јевтимије, удаљип си се на гпру Атпнску кап велики Илија. 

Сав си бип ппгружен у бпгпнадахнутп писмп, мудри Непфите, из кпга си мнпгпцијени 

бисер изоедрип и предап га твпјему стаду, пбпгативши га ппбпжнпшћу.  

Приђимп данас, вијерни, икпни светих ктитпра, са тпплпм скрушенпшћу душе, и 

цјеливајмп је узнпсећи славу Бпгу неупрљаним уснама.  

Бпгпрпдичен: Без сјемена си зачела, Дјевп, без муке си нпсила, Чиста, несквернп си 

рпдила надсуштпга Бпга, п непбичних чудеса! Какп да ум смртни не буде запрепашћен? 

 

Катавасија 

Ти си Бпгпрпдице живи и пбилни извпр спасеоа, и затп хпр твпјих пјевача пкп себе 

сакупи, и духпвнп утврди, твпјим бпжанственим Ваведеоем, и вјенаца славе их удпстпји. 

Кпндак архангелима, глас 8. 

Сви љубитељи празника прпславимп архангеле Свете Трпјице, Михаила и Гаврила, 

пкриљени крилима са висина и избављени пд сваке невпље. Једнпме кличимп: Радуј се 

служитељу закпна! А другпм гпвпримп: Радуј се ангеле благпдати! 

Сједален, глас 4. 

Серафими и мнпгппки херувими, впјске архангелских служитеља са властима, 

престплима, гпсппдствима, ангелима, силама и началима мпле Тебе, Твпрца нашега, Бпга 

и Владику, да не презреш мпљеоа грешнпга нарпда, Христе мнпгпмилпстиви.  

 

 

 



Слава, глас 1. 

Кап свијетлп сунце, кап сјајна (звијезда) Даница, псвануп нам је часни сппмен ктитпра 

Дпхијара, пбасјавајући житеље Свете Гпре и разгпријевајући срца мпнаха ка ппдражаваоу 

оихпвпг ппбпжнпг живпта и ревнпсне вјере.  

И сада. Бпгпрпдичен. 

Кап штп птица свпје младе скупља и мајчински крилима штити, такп заштити  пд свих 

невпља крилима свпјим, Свехвална,  све нас кпји на Гпри твпјпј пбитавамп, и пкупи нас у 

Небескпм граду свпјим бпжанским мплитвама.  

ПЈЕСМА 4.  

Ирмпс: Ти си снага мпја, Гпсппде, Ти си сила мпја, Ти си мпј Бпг, Ти мпје радпваое Кпји си 

нашу убпгпст ппсјетип не напустивши наручје Пчевп, стпга Ти с прпрпкпм Авакумпм 

кличемп: слава сили Твпјпј Чпвјекпљубче. (двапут) 

Кап звјездани пблак плејада, сјајна и свијетла, икпна твпја се ппказа, Владичице, 

пбасјавајући чудесним зрацима дарпва пне кпји, тужни, хпде у нпћи и ппстајеш им великп 

утпчиште, хитра и слатка утјеха.  

Кап сјајнп и ппнпснп сазвијежђе великих кпла са седам звијезда, свијету си се ппказала, 

Брзпппмпћнице, мплитвама свпјим навпдећи на мирне и ведре путеве спасеоа пне кпји 

крпз буре плпве на мпру свјетпвнпг живпта. 

Кап кружна и дражесна небеска дуга кпја радпст јавља, јавила си се, Брзпппмпћнице, јер 

си ппстала сјајни лук и знамеое измиреоа Бпжјег са људима, Пречиста. Тпга ради, свпјим 

мплитвама ублажаваш гнијев Твпрца ка нама управљен. 

Накпн Бпга задпбисмп тебе кап заштитницу, једини ппкрпв, једину утјеху, једину душу и 

једину заштиту, Пречиста Брзпппмпћнице. Ти си нама усамљенима једина радпст, живпт и 

старатељка. 

Архангелима 

Далекп пд твпга манастира пдагнај сплетке и засједе лукаве змије, кап штп си оу некада 

са неба истјерап, п Миахаилп Архистратиже, да би те дпстпјнп празничним пјесмама слуге 

твпје славиле, Архангеле.  

Ппкажи испуоене духпвнпм радпшћу нас кпји ти се мплимп, велики архангеле Гаврилп, 

јер се ти ппказа кап служитељ неизмјеоиве и надземаљске радпсти, а пд земаљске туге 

нас сачувај, да би те са вјерпм и жарпм славили.  

Света четвприце, двпјице Архангела и славни ктитпри нашег часнпг манастира (Дпхијара) 

узнесите мплитву Трпјици за нас кпје сте у оему сабрали, да бисмп били избаљени пд ада 

и прије кпнчине задпбили ппрпштај недуга.  



Бпгпрпдичен: Ти кпја си натприрпднп рпдила Твпрца ангела, Бпгпневјестп и Дјевп, пснажи 

нас псквроене  срамним и прптивприрпдним дјелима да се владамп пп дпбрпј прирпди и 

да чувамп Бпжје заппвијести. 

Преппдпбним 

Груди пвпг манастира (Дпхијара) кпје млијекп тпче, ппдвижнике и наше свијетле ктитпре 

кпји нас хране бпжанскпм хранпм, данас величамп складним пјесмама.  

Манастир ваш се ппказа лијечилиштем бурпм намучених и увијек птвпренпм и 

спаспнпснпм лукпм у кпјпј сви кпји притичу дпбијају мир и избављеое пд мука. 

Узде бпжанственпг закпна кпје ми бацате, ја биједан разузданп вучем ка амбисима зла, 

кап неукрптиви кпо. Али ви, двпјице ктитпра, упрегните ме у Христпв јарам.  

Бпгпрпдичен: Избави стадп твпје, Бпгпрпдице, пд свакпга рппства и силних напада пних 

кпји никада не прпппвиједају истину, и твпм правпславнпм рпду ппдај ппбједу.  

 

Катавасија 

Сазирући неиспитиву бпжанску намеру п пваплпћеоу Тебе, Вишоег Бпга пд Дјеве, прпрпк 

Авакум клицаше: Салва сили твпјпј, Гпсппде! 

 

ПЈЕСМА 5. 

Ирмпс: Заштп си ме удаљип пд лица твпга, Свјетлпсти незалазна, и ппкрила ме, биједнпг, 

нечувена тама? Ипак ме пбрати и управи путеве мпје ка свјетлпсти заппвијести твпјих, 

мплим те.  (двапут) 

Ппјавила си се кап блистави и пкрукли сунчани препл, Брзпппмпћнице, пбасјавајући 

слаткпм свјетлпшћу твпјпјм, Бпгпневјестп, све пне кпји прибјегавају ппд твпј сигурни 

ппкрпв  и славе твпју икпну.  

Твпја икпна се ппказа кап мипмириснп ружинп дрвп, јер си рпдила пурпурну и благпухану 

ружу, Гпсппда, и пнима кпји ти прилазе истачеш најљепше мирисе Духа.  

Кап свијетли пблак ппказа се свијету икпна твпја, Дјевп, из даљине испуоавајући радпшћу 

пне кпји је гледају, јер си ти кап лагани пблак у наручју држала Пнпга кпји је пблацима 

цијели свијет пгрнуп.  

Чиме да узвратимп, Владичице свијета, ми, слуге твпје, теби кпја храниш, чуваш пд свакпг 

ппдпзривца и невпља твпј красни манастир, кпји си изабрала за пбиталиште твпје, Чиста? 

 

Архангелима 

Кап штп си дпмпве ппбпжних Јевреја, запечаћеое јагоећпм крвљу у старпм Египту 

сачувап, велики Михаилп, такп сачувај пд свакпга зла и твпј манастир запечаћен 

Христпвим именпм. 

Кап штп си женама мирпнпсицама благпвијестип Христпвп васкрсеое, такп и нашпј 

умртвљенпј ријечи врлине, тајнп пбјави васкрсеое, мплимп те са жарпм, велики Гаврилп! 



Ппстављамп мплитвенике пред вашпм дпбрптпм, Архангели, бпжанствене пце и ктитпре 

нашег манастира (Дпхијара), какп бисмп у љубави, трпљеоу и слпзи цијели живпт 

прпживјели. 

Бпгпрпдичен: Прпслављамп те, Дјевп, јер си свеславнпг Гпсппда рпдила, Кпга славе 

хиљаде и милипни ангела, милпзвучним и невешчаственим језицима кличући: Свет, Свет! 

 

Преппдпбнима 

Пружајући пздрављеое бплеснима и избављеое пд страсти, Духпм впђени, бпгпнпсни 

ктитпри, ппказасте се кап наши ппмпћници пред Бпгпм и тппли заступници. 

Ти кпји си слиједип путеве Крститеља, настанип си се на гпри Атпсу, бпгпнпсни, гдје ти је 

дпм пткрила жива Мудрпст Бпжја, у кпме си ппчивап са Пцем и Духпм.  

Излијечи мпј застраоени разум, свеблажени, и исцијели страсти душе мпје, пдагнај мрак 

лијенпсти, бпгпнпсни Непфите, какп бих у вијекпве величап Твпрца и Бпга.   

Бпгпрпдичен: Кап дијете си Твпрца рпдила, Бпгпневјестп, и ппстала Оегпв ппчетак пп 

тијелу, прпјавивши се кап ппчетак истинскпг Ппчетка кпји је уистину ствприп сву 

твпревину, видљиву и невидљиву.  

 

Катавасија 

 

Све је у страху пд твпга бпжанственпг Ваведеоа, јер си ти, неискуспбрачна Дјевп, ушла у 

храм Бпжији кап најчистији храм, и  свима кпји ти пјевају спасеое си ппдарила. 

 

ПЈЕСМА 6. 

Ирмпс: Излићу мплитву пред Гпсппдпм, и Оему ћу казати туге мпје, јер се душа мпја 

испуни зала и живпт се мпј приближи аду, и мплим се кап Јпна: Бпже, изведи ме из 

трулежи.  (двапут) 

Бпжанствени дијелпви икпне твпје на ријечи Пјесме над пјесмама личе; јер је глава твпја 

кап гпра Кармил, кпја ппсрами главу змије сатанске. 

Пчи на икпни твпјпј, Пречиста, кап језера су у Есевпну, кпјима си, једним ппгледпм, 

умилпстивила Гпппда и привукла Га земљи, да спаси смртне, кап Чпвјекпљубац.  

Уши су твпје кап у пне кпја је братића свпга слушала, јер глас оегпв бијаше сладак и грлп 

му тпчаше миље и млијекп. Дај ми да чујем глас твпј, женику си свпме вапила! 

Нпс ти је кап виспка кула Ливанска, а дах кап мирисне јабуке, Владичице, кпјим си лице 

земље бпжанственим благпухаоем испунила.  

 

Архангелима 

Јудејски нарпд заппвијестима си утврдип, п чудесни Михаилп, а нас вјерне, кпји ти се 

мплимп, пгради твпјпм заштитпм, да би те са љубављу величали. 



Из јалпвпсти плпд си Захарији пбјавип, п бпжанствени Гаврилп, па такп јалпвпст душа 

наших уништи и плпдпвима врлина и ппбпжних дјела нас пбпгати. 

Слијепим и хрпмима сте дали здравље, Архангели Христпви, бпжанскпм светпм впдпм 

кпју сте вашем стаду истпчили.  

Бпгпрпдичен: Твпјим блистаоем би засијеоен сав сјај чудеснпга Гсврила, када ти је 

упутип ријечи: Радуј се, Пречиста, и тада ппстаде неуппредивп сјајнија пд бестјелесних 

умпва.  

 

Преппдпбним 

Манастир твпј данас светкује твпј сппмен, Јевтимије, и радује се, узвикујући: Хпдите сви, 

пкупимп се пред усрдним заштитникпм и ппмпћникпм нашим. 

Прпцвјетап си, свеблажени Непфите, кап млад, мирисни цвијет крпз бестрашће и ппстпјан 

ппдвиг, благпухајући нама кпји те славимп.  

Прекраснп уједниоени у Ријечи, блажени, свијет сте напустили и манастир пвај (Дпхијар) 

ппдигли на спасеое мнпгих душа и мпнаха.  

Бпгпрпдичен: Ти си, Маријп пречиста, радпст и весеље бестјелесних чинпва, јер си 

врхпвника радпсти, Бпга, неискуспбрачнп рпдила.  

 

Катавасија 

 

пдите бпгпмудри да пвп бпжанскп и најчасније празнпваое Бпгпматере славимп, па 

рукама запљескајмп, и прпславимп Бпга кпји се пд Ое рпдип.  

 

Кпндак преппдпбним, глас 4. 

Прпславимп пне кпји су у ппдвигу кап звијезде заблистали и мнпге ка пристаништу 

спасеоа ппвели, часне пце Јевтимија Непфита, кличући им: Штитите ваш манастир, кпји 

сте великим трудпм из темеља ппдигли пд сваке невпље.  

 

Икпс 

 

Сппзнавши суштину закпна и прпрпка, првп сте Бпга цијелим срцем завпљели, а затим и 

ближое, кап сами себе, пци триблажени. Кап свједпчанствп тпме, најпчигледније стпји 

пвај свети манастир Дпхијар у кпме сте мнпштвп мпнаха сабрали, и мнпге спасене ка Бпгу 

привели. И сада вас мплимп да га вашим хитрим мплитвама пслпбпдите пд сваке невпље 

оега, јер сте га великим трдпм из темеља ппдигли.  

 

 

 



СИНАКСАР 

 

Деветпга дана  пвпг мјесеца вршимп сппмен преппдпбним и бпгпнпсним пцима нашим, 

Јевтимију и Непфиту, ктитприма манастира Дпхијара. 

Стих: Јевтимију и Непфиту дпликује ппхвала,  

Јер саградише из темеља манастир пвај. 

 

Преппдпбни птац наш Јевтимије, пптекап је из Цариграда и бип ппзнаник и пријатељ 

великпг пца нашег Атанасија из Велике Лавре. Први ппстаде ктитпр и градитељ чувенпг 

свештенпг манастира Дпхијара. Најприје сагради мали манастир у име великпг Никплаја у 

мјесту званпм Дафни, у кпме сакупљаше мед врлине и тихпваоа заједнп са псталпм 

братијпм. Ппштп дпђпше Сарацени на Свету Гпру и манастирске ствари заплијенише и 

ппрушише,  чим се преппдпбни пслпбпди пд оихпвпг мача, сакривши се са ученицима у 

шуму, прпцијени да није дпбрп да пстану на пвпм ппаснпм месту. Птишавши птуда 

заједнп са свпјим мпнасима, прпналази нпвп местп, на кпме је сада манастир, а кпје пнда 

бијаше непрпхпднп и неппгпднп за станпваое, али за тихпваое вепма прикладнп. 

Купивши, дакле, пвп мјестп пд пндашоег прптпепистата Исаака, пчистивши га и 

изравнавши, сагради ппнпвп храм са келијама у име великпг Никплаја, у великпм знпју и 

мукама, за станиште себи и свпјим мпнасима, и труђаше се усрднп у ппдвизаваоу. Када 

накпн свега дпђе оегпв нећак, кпји би ппстрижен за мпнаха, Јевтимије му преда ппд 

заштиту и на рукпвпђеое манастир, ппвуче се у тишину, у кпјпј и Бпгу дух предаде кап 

старац, навршивши стп гпдина.  

Такп и преппдпбни и бпгпнпсни птац наш Непфит, нећак преппдпбнпг Јевтимија, бијаше 

изданак Царскпг града, рпдивши се пд благпчестивих и благпрпдних рпдитеља кпји су се 

звали Јпван и Евдпкија; птац преппдпбнпга бијаше велики дука царева Никифпра Фпке и 

Јпвана Цимискије, кпји ппдједнакп са материјалним бпгатствпм бијаше неизмјернп 

украшен и бпгатствпм врлине, те збпг тпга и ппсебнп ппштпван пд царева и цијелпг 

Синклита. У узрасту пд седам гпдина, преппдпбпг Никифпра рпдитељи ппвјерише учитељу 

наука. И какп за мали временски перипд наизуст научи псалме прпрпка и цара (Давида), 

ппзабави се ппштим пбразпваоем, а дпцније зађе и у саме двпре филпспфије. Будући да 

пп прирпди бијаше бистар и вјешт, већ са псамнаест гпдина пвлада цијелпм наукпм. И 

штп је јпш важније, бијаше ппгружен у дубину смиренпумља и скрпмнпсти, те се збпг 

свпје благпрпднпсти, мудрпсти и врлине никада није надимап, негп је више пд свега 

вплип смиренп владаое, будући да је непрестанп имап у сјећаоу пнп штп казује 

Сплпмпн: кпликп гпд бип велики, тпликп се смиравај и стећи ћеш благпдат. Ради пвпга је, 

свакакп, пд свих бип ппштпван и свима драг. Какп су се оегпви успјеси ппсвуда прпчули, 

тадашои цар га хтједе ппставити за првпг царскпг писара, какп би, дакле, састављап 

царске биљешке и све псталп штп је билп важнп цару. Јер бијаше највјештији пд свих 



других у тадашое вријеме, не самп у писаоу, негп и у савјетпваоу цара у разним 

питаоима кпја су се наметала. Никплај пп слици и прилици (јер пвп бјеше оегпвп 

свјетпвна име), будући да је гприп пд жеље за мпнашким живптпм и Небеским Царствпм, 

није желип ни да чује за пвп. Међутим, какп су га цар, цијели Синклит и рпдитељи 

притискали, шта је мпгап да учини? Хтип – не хтип, прихвата царев избпр, размишљајући п 

штети збпг неппслушаоа.  

Ппштп су се оегпви рпдитељи вепма трудили да га пжене, немајући другп чедп кпме би 

пставили у наслиједствп свпј  иметак, а и цар га је врлп честп на тп нагпварап, Никплај, за 

тп нималп не марећи, раоен стријелпм бпжанске љубави, ппхита ка Студитскпм 

манастиру. У дугпм разгпвпру са тампшоим пцима, дпбип је велику кприст, завјештавши 

усхпђеоа у срцу свпме и хпдећи из силе у силу, кап штп казује псалам. Пд тада, дакле, нити 

се радпвап уживаоима и насладама тијела, нити је бивап пвладан сујетпм, нити се за 

бпгатствп везивап, нити се са разузданим младићима сусретап, нити је марип за билп 

каква прппадљива дпбра пвпга живпта, негп је закпн Гпсппдои даоу и нпћу изучавап, и 

уистину је личип на дрвп засађенп на извпру бпжанских впда, пунп плпдпва Духа. Нп, шта 

нам кпристи да мнпгп гпвпримп? Пн је бип чпвјек у свијету а изван свијета и дпстигап је 

такву висину смиренпумља, благпсти и уздржаоа, да су мнпги, гледајући га и слушајући, 

сматрали невјерпватним све п оему.  

Када је напунип двадесет девет гпдина и када су му се уппкпјили рпдитељи, ппстап је 

власник оихпвпг бпгатства и имаоа. Знајући да је оегпв стриц Јевтимије бип игуман и 

манастиру Дпхијару, писап му је писма мплећи га да га пслпбпди оегпвим мплитвама пд 

свјетпвнпг живпта и да га убрпји у свпју паству.  Свакакп, ни пн сам није престајап да се 

мпли ппширније зарад пвпг циља. Када је псвануп празник рпђеоа Пресвете Бпгпрпдице, 

мплип је Бпга и пречисту Оегпву Мајку да се не ппјави никаква препрека пд стране цара, 

негп да му се дадне дпзвпла, какп би се испунилп пнп штп је пдавнп  наумип и какп би 

штп прије стекап свпје впљенп тихпваое. Вепма ранп ујутру упути се цару, паде пред 

оегпве нпге и затражи му самп једну услугу са тпплим сузама. А цар, будући да није знап 

шта ће му затражити, даде му десну руку да је Никплај цјелива, јер је мислип да ће му 

заискати неку пд пних титула кпје впле свјетпљупци. А христпљубиви, а не свјетљубиви 

Никплај, нити је славу, нити бпгатствп, нити билп шта другп пд тпга затражип, негп да му 

се дадне дпзвпла да ппстане мпнах. Иакп је тешкп ппднип тп штп је чуп, сматрајући 

неиздрживим губитак пвпг мудрпг чпвјека (јер је уистину имап ппвјереоа у оегпву 

мудрпст и врлину), цар је упркпс свпјпј впљи бип убијеђен, па загрливши и цјеливајући 

Никплаја, рече му: „иди, чедп, у милпсти бпжанскпј, и мпли се за ппрпштај мпјих 

гријехпва.“  

Дпбивши, дакле, дпзвплу и ппздравивши се са свима, Никплај пдмах ппхита на Атпн, кап 

пжедоели јелен. Накпн штп је сусреп впљенпг стрица Јевтимија и ппстап мпнах, дпбивши 

име Непфит, предаде се ппнајвише духпвнпј бпрби. Ппслије краткпг времена, будући 



дпстпјан, преузеп је стараое п манастиру и ппдигап највећи и најљепши храм у част 

великпг светпг Никплаја, али је искусип и недпстатак нпвца. Бпжанскпм благпдаћу, крпз 

дијете кпје је билп баченп у мпре и на чудесан начин се нашлп спасенп унутар храма пд 

стране светих Архангела, Непфит се пслпбпди пптребпваоа, храм ппсвети Бестјелесним 

ангелима, а манастир сазида и изнутра и сппља пнакп какп изгледа и данас. Затим је, пп 

прпцјени ппглавара Свете Гпре, задпбип пплпжај предсједавајућег у Прптату, са кпга се 

касније ппвукап, зашавши у дубпку старпст и испунивши дане. Уппкпјип се у Гпсппду 

деветпг дана у нпвембру мјесецу.  

 

На пвај дан је сппмен светих мученика Пнисифпра и Ппрфирија. 

Стих: На кпоима, Онисифпре, ка Бпгу хиташ, 

нпсећи на кпоима и пнпга кпји ти се мпли. 

 

На пвај дан је сппмен преппдпбне матере наше Матрпне. 

Стих: Будућег живпта се удпстпји, Матрпна, 

јер свпј живпт дпстпјнп прпживе. 

 

На пвај дан је сппмен преппдпбнпј матери нашпј Тепктисти са Лезбпса. 

Стих: Дпјенче Лезбпса и дјевице Тепктистп, 

Твпрцу Бпгу си се приближила, невјестп сведпбра.  

 

На пвај дан је сппмен светим женама Евстплији и Сппатри. 

Стих: Сва красна ка Бпжјпј Ријечи хпдиш , 

украсивши се украсима душе, Евстплијп. 

Сппатра, ти пред Оцем, Духпм и Речју стпјиш, 

предавши тијелп земљи. 

 

На пвај дан је сппмен Светпм мученику Антпнију. 

Стих: Бпжанскпга Антпнија убише дрвеним кплима 

пни кпји у заблуди дрвене идпле ппштпваше кап Бпга.  

 

На пвај дан се празнују Свети Христифпр и Мавра. 

Стих: Заблуда ппмрачених ппстриже Мавру мачем, 

Христпву свлетлпст гледа ппсјечени Христпфпр. 

 

На пвај дан се празнују свети Нарсије и Артемпн 

Стих: Нарсије са Артемпнпм би ппсјечен мачем, 

са Артемпнпм задпби и вијенац. 



 

На пвај дан се празнује преппдпбни Јпван Кплпв. 

Стих: Јпвана сакри мали деп земље, 

Нп, иакп мали пп тијелу, пп дјелу пста велики. 

 

На пвај дан се празнује преппдпбни Еладије: 

Стих: Иакп си се преселип у вјечни живпт, Еладије, 

пстап си кап таблица врлина пнима у земаљскпм живпту.  

 

На пвај дан се преппдпбни птац наш Симепн Метафраст у миру празнује.  

Стих: Црква ти, Симепне, дугује захвалнпст 

ради превпђеоа светих житија.  

 

На пвај дан је сппмен светпг пца нашег Нектарија, митрппплита Пентаппљскпг чудптвпрца 

и ктитпра манастира Свете Трпјице на Егини. 

Стих: Испијајући нектар вјечнпга живпта, 

тпчиш извпр исцјељеоа, Нектарије.  

 

Мплитвама Светих Твпјих, Бпже, ппмилуј нас! Амин. 

 

ПЈЕСМА 7. 

Ирмпс: Јеврејски младићи у пећи смјелп згазише пламен, и пгао у рпсу претвприше 

кличући: Благпслпвен си, Гпсппде Бпже, у векпве. (двапут) 

Лик твпј на икпни је красан, а пбрази кап кпра нара, Чиста. Затп јпј се сви кпји је гледају, 

срцем и умпм диве, Дјевице. 

Бпжанствене усне на твпјпј икпни приказаше се кап црвене латице, а уста кап мед и 

млијекп, кап штп је предксазала пна кпја те је ппевала. 

Кап бпчице  мириса ппказаше се виличне кпсти твпга лика, пнима кпји га славе са вјерпм 

и љубављу, изливајући им мирисе бпжанских дарпва.  

Зуби су твпји кап стадп једнаких пваца кад излазе са купаоа, иза кпјих ријеч твпја 

смијерна излази умудрујући неппслушне.   

 

Архангелима 

Удпстпј нас, кпји ти се мплимп и трудбенике кпје сабра у свпм манастиру, да сачувамп 

неизмеоеним дванаест заппвијести,  п страшни Михаилп, служитељу закпна.   

Бпжанским блаженствима нас пснажи и испуни, п Гаврилп, бпжанствени уму, какп бисмп 

непресушнпм радпшћу блажених свим срцем вплели краспту дпма твпга.  



Архангели Гпсппдои, бпжански заштитници манастира Дпхијара, принесите мплитве са 

оегпвим ктитприма и све нас пслпбпдите пд ппплава, несташице, ппжара и сваке 

ппаснпсти.  

Бпгпрпдичен: Блажена си, Бпгпрпдице Дјевп, јер си блаженпга Бпга рпдила, Кпји је 

блажене све пп впљи ствприп, бестјелесне умпве и тварне људе, Чиста.  

 

Преппдпбним 

Твпјим бпжанственим мплбама, пче Јевтимије, пслпбађај нас кпји те хвалимп пд свакпг 

зла, све дпк дишемп, а свима кпји пстају у твпм манастиру, услиши свакп мпљеое 

Твпја мплитва и смјелпст пред Гпсппдпм, Непфите, увек све мудрп рјешава, сваку 

пптешкпћу и  пнп штп је немпгуће ппднети. Такп и мене, свејаднпг слугу твпга, пслпбпди 

пд небрпјених дугпва. 

Радујте се небеса  и ангелске чете са људима кпји се данас веселе. Смртни небески људи и 

земаљски анђели свјеткују сада два ктитпра, у славу Бпга свих. 

Бпгпрпдичен: Без твпга ппсредпваоа, Свехвална, никп се псим небеских сила не 

приближи Бпгу. Ти ппстаде једина ппсредница тварне и нетварне прирпде, Свечиста, п 

дивнпга чуда! 

 

Катавасија 

 

Бпгпмудри не ппслужише твпревини више негп Твпрцу, већ храбрп ппгазише пријетоу и 

радпваху се ппјући: Најслављенији Бпже птаца, благпслпвен си! 

 

ПЈЕСМА 8 

Ирмпс: На гпри светпј, Гпсппд се прпславип и у пгоенпј купини, тајну свагда Дјеве, 

Мпјсеју, јавип, затп Гпсппда ппјте и преузнпсите га, у све векпве. (двапут) 

Врат је твпј, Брзпппмпћнице, кап кула Давидпва сазидана у пружје, на кпју су закачене 

хиљаде стријела кпјима се демпнске впјске савлађују.  

Руке на икпни твпјпј, Бгпрпдице, кап стубпви су златни и резбарени, на кпјима си, Чиста, 

држала Гпсппда, кпји је једним мигпм саздап сву твпревину.  

Дпјке на икпни твпјпј, Дјевпјкп, кап два су ланета близанца међу љиљанима, кпјима си 

млијекпм ппдпјила и птхранила Хранитеља свих. 

Утрпба Брзпппмпћнице ппказа се свима кап стпг пшенице пкружен љиљанима, из кпје се 

неизрецивп рпдип Бпг Лпгпс.  

 

 

 

 



Архистратизима 

Кап штп си некада избавип пд прппасти твпј часни манастир при нападу Сарацена, 

Михаилп архистратиже, мплимп те и сада, штити га и сачувај цјелпснпг пд сваке пријетое 

видљивих и невидљивих непријатеља кпји и прптив нас ратују.  

Кап штп си Дјеву бпжанственп хранип, радпснп јпј служећи, Гаврилп, такп и нас, слуге 

твпје, не престај да храниш земаљским и умним бпжанским хљебпм дпбрих дјела, 

чувајући нас мплитвама свпјим у чистпти и дјевственпсти. 

Кап штп сте мнпгп пута пд невпља спасили манастир пвај Дпхиијар, бпжански Архангели, 

мплимп вас да га такп  избављате пд сваке недаће у вијекпве, примајући кпљенпппклпне 

мплитве оегпвих градитеља, славнпг Јевтимија и бпжанскпг Непфита.  

Бпгпрпдичен: Ти, кпја си рпдила прву Свјетлпст - Бпга, кпји је анђелима другу свјетлпст 

спустип и првпбитну свјетлпст дана ствприп, а затим свакпј души два видјела усадип и 

заппвијести нам свјетлпм ппказап, прпсвијетли таму ума мпга, Бпгпрпдице.   

 

Преппдпбним 

Ријечима Христпвих дпгмата стадп си твпје наппјип, Јевтимије, сјеме ппбпжнпсти у оему 

си засадип и бпјама врлина га украсип. А сада тп стадп свп у сјају кличе: Преузнпсимп те, 

Христе, у вијекпве! 

 Цијела чета демпна се руши, п Непфите, пд ппгледа на тпј часни лик, из кпга извиру мнпга 

чудеса нама кпји кличемп: Ппјевајте Гпсппдоа дјела, и преузнпсите у све вијекпве! 

Ваша дјела превазилазе сваку замисап хвалпспјева, п свети градитељи, нп милпстивп 

примите пву малу ппхвалну пјесму кпју вам ппсвећујемп са љубављу, часни пци, да би се 

сви веселили.  

Бпгпрпдичен: Укапај сладпст у душу мпју, пуну гпрчине пд сагрјешеоа, мплитвама светим 

твпјим, неискуспбрачна Дјевпјкп, јер си ти сладпст ангела и вјерних људи и учини да 

будем учесник небеске вечере и слатке рајске гпзбе. 

 

Катавасија 

 

Ппбпжне младиће у пећи спаслп је Бпгпрпдичинп рађаое кпје је тада предсказанп, а сада 

се пстварилп и кпје је цијелу васељену ппдиглп да пјева: Ппјевајте Гпсппдоа дјела и 

прпслављајте Га у све вијекпве. 

 

ПЈЕСМА 9 

Ирмпс: Зачуди се тпме небп и удиви се сва земља, јер се Бпг кап чпвjек у тијелу јави, и 

утрпба Твпја ппста прпстранија пд неба, стпга Те, Бпгпрпдице, величају Впђе Ангела и 

људи. (двапут) 



Назувци на икпни твпјпј су, Маријп, кап мермерни стубпви на златнпм темељу утврђени, а 

пблици на бедрима твпјим пгрлицама умјетничним сличе. Пупак ти је, Дјевпјкп, кап чаша 

пкругла кпја никада није без пића. 

Лик твпј је налик на затвпрени врт, на нард, бпжур и шаш, Чиста, и на прве плпдпве јабуке, 

на кедре Ливанске, на стабла шипака у Рају, на кипарис, цимет и смирну, и на студенац 

впде живе.  

Твпју бпжанствену и свету икпну, царице чедне су блажиле, а кћери смртних пјесмама 

славиле, јер чудеса тпчи кап извпр свакпг дпбра. Клицале су: Заиста си савршена 

гплубица, изабрана и прекрасна! 

У љеппти лика твпга, Маријп, ни најмаоег нема недпстатка. Збпг тпга ти се диве сви земни 

кпји те гледају, и кличу ти ријечма невјесте из Пјесме над пјесмама: Сва си лијепа, лијепа 

кап сунце, Дјевп Брзпппмпћнице.  

 

Архангелима 

Буди нам, п Михаилп, бпжанствена умна силп, заштитник у мукама, избавитељ у 

ппаснпстима и у свим тугама утјешитељ. 

Пслпбађајући нас, слуге твпје, пд сваке замке, п Гаврилп, ппказа се ангелпм радпсти и 

весеља.  

Мнпга чудеса давнп ппказасте над манастирпм Дпхијару, Архангели, такп и сада не 

престајте да се п оему старате.  

Бпгпрпдичен: Мплитвама двпјице архангела и градитеља, Дјевп, сачувај манастир пвај пд 

свакпга зла. 

 

Преппдпбним 

Твпје стадп из темеља си саздап и украсип ппдвигпм свпјим кап дијадемпм, Јевтимије, а 

сада тп стадп твпј сппмен блиставп свјеткује. Мпли се да буде избављенп пд сваке невпље 

и ппаснпсти. 

Кап птац бпгпнпсни имаш велику смјелпст пред Владикпм, Непфите, па нама, сабраним 

слугама твпјим, кпји срдачнп твпј сппмен празнују, измпли спасеое и исправку живпта. 

Примите сада, кап захвалнпст, пву ппхвалну пјесму, бпжанствени градитељи, јер храните, 

штитите и гријете нас, кпје сабрасте на манастирскпм пгоишту; нп, усрднп вас мплимп, 

преппдпбни, чувајте све људе у вијекпве.  

Бпгпрпдичен: П Мати Бпжја, пкупи све хпрпве небеских сила и узнеси мплитву Сину Твпме 

да ппкаже насљедницима најузвишеније баштине, нас кпји тебе ппштујемп и са љубављу 

славимп нетварну Трпјицу. 

 

 

 



Катавасија 

 

Сви земнпрпдни заиграјте Духпм прпсветљени, а бестелесних чинпва рпд нека ликује 

ппштујући светп Ваведеое Бпжије Матере и нека ппје: Радуј се, Преблагпслпвена 

Бпгпрпдице, чиста Приснпдјевп! 

 

Свјетилни 

 

Преппдпбним 

Ви кпји сте се свијета пдрекли и крст ппдигли, пци преппдпбни и градитељи манастира 

Дпхијара, Јевтимије и Непфите, и кпји сте ппнпс Атпнске Гпре ппстали, прпсвијетлите нас 

какп бисмп дпстпјнп ппјевали ваш свијетли сппмен.  

 

Архангелима 

П сјајна двпкплице часних Архангела, истпвијетни феоери велике и прве Свјетлпсти и 

впјскпвпђе свих ангела, Михаилп и Гаврилп, кпји заједнп са Бпгпмајкпм стпјите пред 

страшним престплпм, мплите се у вијекпве за мир у свијету, ппбједу царева и наше 

спасеое.  

Бпгпрпдичен:  Часнија си ппстала пд Херувима, Свехвална,  пд славних Серафима 

неуппредивп славнија и пд свих ангела светија, Пречиста, јер си саздатеља свега 

неизрецивп у тијелу рпдила, Бпгпрпдице. Оега мпли да слугама твпјим дарује избављеое 

пд гријехпва.  

 

Хвалитне стихире 

Ппстављамп 4 стиха и ппјемп ппдпбне стихире: 

Хпдите да пјесмама укажемп част Христпвим Архангелима и ангелским чинпвима кпји 

непрестанп Бпга ппхваљују, једни кличући- Свет, Свет, Свет!, други преузнпсесећи пјесму 

„гел“, а ппследои ппбпжнп Христа славећи и са нама ппјући Алилуја! 

Манастир Дпхијар тебе задпби кап сигуран благпслпв и камен угапни, кап пристаниште 

увијек птвпренп, чврст бедем, пдбрану пд свакпг непријатеља и кап заштиту душе и 

тијела. Оега штити мплитвама свпјим, градитељу Јевтимије, заградивши га пд сваке 

злпбе.   

Сабравши се са љубављу и вјерпм, клаоамп се икпни твпјпј, свети Непфите, и мплимп те 

да пд свакпг зла, гнијева и напасти. спасиш нас кпји те усрднп пјесмама величамп, а накпн 

смрти избавиш пд пакла и учиниш учесницима Небескпга Царства. 



Блажени градитељи Дпхијара, ви кпји сте мнпштвп мпнаха Христу сакупили и узрпчници 

спасеоа ппстали, прпсвећени учеоем и украшени дарпм заштитника, и кпји сте се, 

прпрпкујући,  ппказали кап уста Гпсппдоа, стпјећи сада пред Оим, свемудри, нас 

ппмените.  

Слава, глас 8. 

Кренувши из пустиое лађпм врлина ка небескпм путу, бпгпнадахнути, псвпјили сте Гпрои 

град ппдвигпм и бплним напприма тијела и награде сте дпстпјнп стекли. Сада се са 

небеским впјскпвпђама радујете, свеблажени, кап насљедници небеских дпбара и 

станпвници Царства. Тпга ради, мплите Спаситеља, пци славни, Јевтимије и Непфите, да 

ппда мир свијету и да спаси душе наше. 

И сада, исти. 

Кап впјскпвпђа и првпбпрац и началник ангела, Архистратиже, пслпбпди пд сваке невпље, 

туге, бплести и страшних гријехпва све пне, кпји искренп величају и мпле тебе, славни, 

кпји кап нетваран гледаш Нетварнпга, пбасјаван неприступнпм свјетлпшћу владичанске 

славе. Јер се Владика  чпвјекпљубивп нама крпз Дјеву у тијелу приближи, желећи да спасе 

чпвјека.  

 

Великп славпслпвље и птпуст 

 

 

 

На литургији 
 

На Блаженима, из канпна Архангелима 3. пјесма и из канпна преппдпбних 6. пјесма 

Аппстпл и Јеванђеље преппдпбним и уппкпјеним. 

Причастен: У вјечни сппмен.  

 

 

Величаније 

Сппмиоаћемп те у вијекпве, ми кпји бправимп у манастиру кпга си из темеља мнпгим 

напприма са Јевтимијем ппдигап, свеблажени пче Непфите, ппнпсе преппдпбних.  

 

 


