
 

СЛУЖБА ПРЕППДПБН0М И БПГПНПСНПМ ПЦУ НАШЕМ  

СИМПНУ МИРПТПЧИВПМ 

 

 

 

КТИТПРУ СВЕШТЕНПГ МАНАСТИРА СИМПНППЕТРЕ 

НА СВЕТПЈ ГПРИ 



На малпј вешерои 

 

На Гпсппди впзвах ппстављамп 4 стиха и ппјемп ппдпбне стихире, глас 2. 

Дпк си, стпјећи на стијени, надприрпдне ппдвиге шинип, псјенище те свјетлпст, ангелска 

слава и неизрецива радпст блажених, кпју си и наслиједип. Ппмени, шудесни Симпне, нас 

кпји твпј сппмен славимп.  

Пнај кпји не знаде какву си благпдат, и какву непрплазну, неизрециву и непрпмјеоиву 

славу и шаст пд Гпсппда примип крпз твпје трудпве, када те, свеблажени Симпне, видје у 

сну, несрећник, пбузет ужаспм и страхпм, излијеши се пд те сумое.  

Теше ријека исцјељеоа, прпмаљају се мирисни зраци, тпше се извпри шудеса из свешасних 

и бпжанствених мпщтију светпг Симпна, а сппмен имена оегпвпг хитрп изгпни демпне из 

пних кпји му притишу. Хпдите цареви, Патријарси, бпгати и сирпмаси, испуните се 

оегпвим дарпвима.  

Кап щтп си, мудрп, пшистип гнијездп демпнскп на стијени, и на опј ппдигап шасни храм 

Христпв, сабравщи у оему ред мпнаха и узнпсећи хвалу Бпгу свих, такп не престај да нас 

рукпвпдищ, и у Царствп Небескп увпдищ, Симпне свеблажени.  

 

Слава, глас 1. 

Пшистивщи се крпз мнпге ппдвиге, пппеп си се на виспку стијену и кап други Мпјсије на 

гпри Синају, защап си у пблак спзерцаоа, завпљен пд Бпга. Ппставщи тајнпвидац небеских 

ушеоа, удпстпји се да впдищ Нпви Израиљ, кпга си, свпјим рукпвпђеоем ппвеп дп гпроег 

Јерусалима, и задпбивщи плату за свпје трудпве, бпжанственим Духпм свпјим на небу 

стпјищ пред престплпм Свецара, а на земљи нам твпје свете мпщти тпше благпуханп мирп, 

кпје нам је браниш пд свих бплести. Мпли да се спасу дуще наще.  

 

И сада, празника. Глас исти.  

Небп и земља данас, кап щтп је прпрпкпванп, нека се пбрадују! Ангели и људи нека 

духпвнп свјеткују! Јер се Бпг јави у тијелу пнима кпји сједе у мраку и сијенци, рпдивщи се 

пд жене. Пећина и јасле Га прихватају, пастири шудп разглащавају, мудраци са Истпка у 

Витлејем дарпве дпнпсе, а ми, недпстпјним устима, угледајући се на ангеле, хвалу му 

пдајмп: „Слава на висини Бпгу, а на земљи мир!“ Дпђе пшекиваое мнпгпбпжаца, дпђе и  

спасе нас пд рпбпваоа врагу. 

 

Стихпвне стихире, глас 2. 

Дпнеси ппкрпв защтите над Симпнппетру, пше, избављајући паству твпју пд свакпг напада 

у вијекпве.  



Стих: И постави на стијену ноге моје. 

Ппведен си, на бпжанствени Атпн, кап прпрпк из Тесвита на Хприв, прпдријевщи, кап 

бпгпвидац, у пблак неприступни. 

Стих: Горе високе дао си јеленима. 

Прптјерап си мрак из разбпјникпвих дуща, Симпне, пше триблажени, и пбасјап их сјајем 

вјере, свеславни. 

 

Слава, глас 5. 

Наставајући на пустпј и непрпхпднпј земљи, примип си Бпга кпји те је спасап, пше нащ. 

Ппушен сјајнпм звијездпм кпја над стијенпм стајаще, саздап си манастир назван Нпви 

Витлејем, и сабравщи мнпщтвп ушеника, пбразац им ппстаде. Ратпбпрни Крити и Арапи, 

приђпще ти, задивљени врлинама твпјим. Демпнизпвану царску кћер твпјим мплитвама 

си излијешип, а пнпга кпји је у тебе ппсумоап, крпз сан си ппјавпм свпјпјм исправип. Стпга 

и сада, свети Симпне, стпјећи пред Трпјицпм, мпли се за твпје сљедбенике.  

 

И сада, празника. Глас исти. 

Мудраци, владари из Персије, јаснп увидјевщи да је на земљи рпђен Цар небески, 

свијетлпм звијездпм впђени дпђпще у Витлејем, нпсећи биране дарпве: златп, тамјан и 

смирну, па падпще и ппклпище се, јер видјеще гдје Надвремени лежи у пећини кап 

нпвпрпђенше. 

 

Трппар, глас 4. 

Сви вијерни, пјесмама ппхвалимп шувенпга мирптпшца и Христпв бисер, пптппру мпнаха и 

бпжанственпга ппдвижника, клишући: Сашувај нас пд пријетое непријатеља, блажени 

Симпне, ти кпји си, звијездпм впђен, саздап Нпви Витлејем. 

 

 

На великпј вешерои 

 

Накпн увпднпг псалма, ппјемп Блажен муж. На Гпсппди впзвах ппстављамп 8 стихпва и 

ппјемп ппдпбне стихире. 

Глас 1. 

Пјесмама ппшаст пдајмп сппмену Симпна Мирптпшивпг, јер пн, неизрецивп, прими 

благпдат да демпне пдвраћа, пд бплести и мука пслпбађа, и пне кпји га ппщтују из 

заблуде ка Бпгу управља. 



Ти кпји гледащ краспте Небеса и са Ангелима пбитаващ, блажени, и насићујещ се хлебпм 

бпжанскпг весеља, мпли да се избаве пд ппаснпсти, искущеоа и гријехпва, пни кпји те 

ппщтују.  

Сви кпји гледају стијену, шуде се, пше Симпне, какп си, пбитавајући у опј све замке 

преваре храбрп унищтип и блистави дпм у сппмен Рпђеоа Христпвпг ппбпжнп ппдигап.  

Радуј се, пше Симпне, ппнпсе Преппдпбних, Ти кпји си ангелски на Атпну ппживеп, 

крјеппсти мпнаха и избавитељу свих нас кпји твпј свешасни сппмен светкујемп, п радуј се, 

небески шпвјеше.  

Глас 2. 

Кпјим радпсним мелпдијама да ппјевамп Симпна Мирптпшивпг; ппхвалу Атпна и 

ангелпппдпбнпг над смртнима; благпухаое мпнаха и истпименика великпг Петра, кпји је 

Симпнппетри неунищтив темељ ппставип и са (аппстплпм) Петрпм паству разумних пваца 

утврдип у Христу, Сину Бпжјем и Сину Бпгпдјевпјке?   

Кпјим складним пјесмама да ппхвалимп Симпна Мирптпшивпг, кпји се ппдвизима пкитип 

и у Симпнппетри мипмирисним сасудпм Духа замирисап? Кап дпм кпга је Мудрпст 

саздала? Кап стуб кпји је Атпн ппдупирап? Јер га дарпвима за темељ и ппкрпв разумних 

пваца ппстави Христпс, Син Бпжји и Син Бпгпдјевпјке. 

Какп да прпрпшким пјесмама пвјеншамп Бпгпнпснпг Симпна, житеља Атпна и 

утемељитеља Симпнппетре? Кап бпжанственп шудп на Атпсу? Кап најмудријег трудбеника 

у ппднпщеоу? Кап пщтрпг прпгпнитеља злих духпва? Јер оему даде дар да силпм шудеса 

прпгпни лукавпг,  Христпс, Син Бпжји и Син Бпгпдјевпјке. 

Каквим духпвним еппм да те узвелишамп, бпжанствени пше? Кап саздатеља Симпнппетре 

кпјпм си рукпвпдип? Кап увијек свјеж изданак Атпна? Јер си једнп Нпвим Витлејемпм 

прпгласип, а другп си кап нпви Сипн псветип. Јер је оега у удјеп Дјеви Бпгпрпдици кап 

Матери удијелип Христпс, Син Бпжји и Син Бпгпдјевпјке.  

 

Слава, глас 4. 

Кпјим пјесмама хвалу да ти принесем? Или, какп да те назпвем, цјеливајући са трепетпм 

пдраз твпга лика? Није дпвпљанп ни мнпщтвп језика, а кампли један, и тп упрљан и 

немущт. Нп, ппщтп је теби, Христпвпм ппдражатељу, мпгуће, прими пд нас пвп щтп 

слущащ: Радуј се темељу манастира Симпнппетре, пдбранп Свете Гпре и пред Бпгпм за 

све ватрени мплитвенише! Радуј се, сасуде врлина, стубе мпнаха и свешасни дпме Свете 

Трпјице. Радуј се прпгпнитељу демпна, љекару бплујућих, пбрасцу тихпватеља, 

разбпритпсти пастира,  радпсни утјещитељу тужних, жезле слијепих и сигурни впдитељу 

заблудјелих. Радуј се љиљане кпји бпгатп изливащ благуханп мирп, ријекп шудеса кпја 

увијек тешещ, насљеднише вјешних дпбара! Мпли се за нас кпји са вјерпм свјеткујемп твпј 

прешасни сппмен.  

 



И сада, празника. Глас исти.  

Весели се Јерусалиме! Свјеткујте сви кпји љубите Сипн! Данас је раскинута привремена 

уза Адампве псуде, птвпрен је рај, пбеснажена је змија – јер пну кпју некад превари спази 

да је Мајка Ствпритеља сад. П силнпга бпгатства мудрпсти и ппзнаоа Бпга! Пна прекп кпје 

се, кап пруђе гријеха, у свакпм телу удпмила смрт, ппста зашетак спасеоа свему свијету 

прекп Бпгпрпдице. Из ое се рађа дјетенце а свесаврщени Бпг. Свпјим рпђеоем Пн оенп 

дјевишанствп запешаћује, Свпјим пеленама узе грјехпвне дријещи, а Свпјпм дјетиопм 

нејакпщћу ппрпђајне бплпве пжалпщћене Еве лијеши. Нека игра и плеще сва твпревина! 

Јер је Христпс дпщап да је пбнпви и да спасе дуще наще. 

 

 

Вхпд, Свјетлпсти тиха, прпкимен дана и шитаоа: 

Читаое из мудрпсти Сплпмпнпвих (3. 1-9) 

Дуще праведника су у руци Бпжјпј, и неће их се дптаћи невпља. Изгледалп је у пшима 

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

унищтеое; пни, међутим, пребивају у миру, јер акп су у пшима људи и кажоени, нада је 

оихпва пуна бесмртнпсти; и малп намушени, великп ће дпбрп задпбити, ппщтп 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 

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

Пн десницпм закрилити и мищицпм ће их защтитити. Узеће за свепружје ревнпст Свпју и 

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

навући ће на себе щљем - суд нелицемјеран; узеће щтит неппбједиви - свјетлпста 

изпщтриће жестпки гоев кап маш, 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 ппустпщити сву земљу а 

злпшинствп пбприти пријестпле мпћника. Ппслущајте затп цареви и разумите; наушите, 

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

мнпгим нарпдима: Пд Гпсппда вам је дата власт ваща и владаое пд Вищоега! 

 

Читаое из мудрпсти Сплпмпнпвих (4. 7 -15) 

А праведник дпспије ли да пкпнша, у ппкпју ће бити; јер шасна старпст није у мнпщтву љета 

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

неупрљан. Угпдан Бпгу ппставщи пмиље Му и живећи међу грещницима би пресељен; 

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

оегпву; јер злпбна завист ппмрашује дпбра, и ппхптљивп мащтаое развраћа ум незлпбив. 

Кп се за краткп усаврщи, напуни мнпгп гпдина; јер је пмилила Гпсппду дуща оегпва, затп 

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

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

На литији 

Глас 1.  

Небп и земља данас, кап щтп је прпрпкпванп, нека се пбрадују! Ангели и људи нека 

духпвнп свјеткују! Јер Бпг се јави у тијелу пнима кпји сједе у мраку и сијенци, рпдивщи се 

пд жене. Пећина и јасле Га прихватају, пастири шудп разглащавају, мудраци са Истпка у 

Витлејем дарпве дпнпсе, а ми, недпстпјним устима, угледајући се на ангеле, хвалу му 

пдајмп: „Слава на висини Бпгу, а на земљи мир!“ Дпђе пшекиваое мнпгпбпжаца, дпђе и 

спасе нас пд рпбпваоа врагу. 

Пбрадуј се Света Гпрп Атпнска, радпваоу Бпжјем и сажитељу Преппдпбних, јер на твпјим  

пбрпнцима прпцвјета љиљан неувеоиви, увијек свјежи и живи, преппдпбни птац нащ 

Симпн, и духпвним мириспм цијели твпј предип испуни, изоедривщи бпгате плпдпве 

Духа. Стпга и ми, оегпва шеда, сабравщи се данас, духпвним пјесмама радпснп клишемп: 

Мплитвама оегпвим, Гпсппде, прпсвијетли дуще наще! 

Глас 2. 

Хпдите шете мпнаха, дпстпјнп ппхвалимп Христпвпг ппдражатеља, невешероег сјајнпг 

свјетилника, мирисни сасуд дарпва и велику пптппру и путевпдитеља свих на Атпну, 

благпуханпг Симпна Мирптпшивпг. Јер пн, неисцрпну светпст у себи имајући, небески 

живпт прпживје на земљи, владајући се у тијелу кап бестјелесан. Стпга и прими бпгати дар 

твпреоа шудеса, ппказавщи нам дпм Свете Трпјице у себи, кпјим се свијетлп прпславип и 

ка истинитпј свјетлпсти преселип, удпстпјивщи се мирптпшеоа. П шуда дивнпга и непбишне 



ствари! Иакп пп прирпди тваран, ппста једнак нетварним (невещтаственим) бићима.  П, 

најсилнији међу пцима, кпји си славпм и шащћу пбасјан, мпли се да у дан суда будемп 

удпстпјени вјешних дпбара.  

Глас 5. 

Ппдвижнишким трудпвима себе си украсип и сажитељ Преппдпбних у вјешнпсти си ппстап, 

блажени Симпне. Ревнујући за оихпву беспријекпрну државу, награду си дпбип за муке 

свпје. Смијерна пбитељ кпју на стијени сазда, ппнпси се твпјим мегданима, а Гпра Атпнска 

радпснп данас прпславља свешасни празник твпг уппкпјеоа. Стпга, пше свесвети, прпси 

духпвним спасеоем и птми пд сваке ппаснпсти и невпље, нас кпји с вјерпм твпј сппмен 

свјеткујемп.  

Слава, глас 6. 

Хпдите, узиђимп на Атпн бпжанствени, у цвијетни дпм Матере Бпжије, и тајнп сазиримп 

славу Јединпрпднпга Сина, какп свјетлпм прпславља Оенпг пбпжаватеља, преппдпбнпг 

Симпна, пбасјанпг небрпјеним зракама свјетлпсти звијезде трпсуншане и будимп 

ушасници оегпвпг бпжанственпг мира. Презримп прппадљиву раскпщ, угасимп неугасиви 

пгао тјелесне ппжуде и примимп бпгате дарпве пд Пнпга кпји има неизмијернп велику 

милпст.  

И сада, исти. 

Мудраци, владари из Персије, јаснп увидјевщи да је на земљи рпђен Цар небески, 

свијетлпм звијездпм впђени дпђпще у Витлејем, нпсећи биране дарпве: златп, тамјан и 

смирну, па падпще и ппклпище се, јер видјеще гдје Надвремени лежи у пећини кап 

нпвпрпђенше. 

 

Стихпвое стихире, глас 6. 

Радуј се, умирисани и блажени Симпне, бпжанственим мириспм испуоени, јер пптпцима 

мира твпга Атпнску Гпру пблагпухаващ. Пп миру дпби име, Мирптпшиви, тпшећи мириснп 

уље из свпјих благпуханих мпщтију. Тпга ради, умирищи бпжанским мириспм и пдбрани 

пд смраднпга гријеха, нас кпји те са љубављу пјевамп, бпгпмудри,  и са вјерпм 

прпслављамп твпје шаснп уппкпјеое.  

Стих: И постави на стијену ноге моје. 

Радуј се, преппдпбни Симпне, кпји си дар благпухаоа примип пд Ппшетнпг Мира, и 

ппказап се Оегпвим  шистим сасудпм, шаснпм бпшицпм и мириснпм ппсудпм, свешасни. 

Мириспм шудеса твпјих благпухащ пнима кпји пјесмама твпје бпжанственп мирп велишају, 

и тпшищ неисцрпну благпдат пнима кпји са вјерпм желе да химнама твпј свешасни сппмен 

умирищу, а смрдљиве страсти дуща нащих, блажени, пдгпнищ угпдним мирисима свпјим. 

Стих: Горе високе дао си јеленима. 

Радуј се, свехвални Симпне Мирптпшиви, кпји си примип благпдат да мирп изливащ и све 

пблагпухаващ угпдним мирисима бпжанских шудеса, пше. И сада, Свети, умирищи 



мирисима Духа и испуни благпдаћу нас, кпји те ппщтујемп и твпје мирп у пјесмама 

велишамп, и узнпсећи приљежне мплитве удпстпј нас да у дан праведнпга суда смјелпст и 

милпст задпбијемп. 

Слава, глас 3. 

Утврђен на стијени бпжанским свјетлпјављаоем, кап други Симепн и оегпв имеоак, 

Симпне, пше нащ, прпцвап си на Гпри Атпнскпј. Мпнасима си мирис истпшип, кап прпзирни 

алабастар Духа Светпга, а сада на Небесима пбитавајући, неисказанпм свјетлпщћу, 

мириспм и радпщћу испуоен, измпли велику милпст пд Христа Спаса свима, кпји 

ппбпжнп твпј сппмен ппщтују.  

И сада, празника. Глас исти.  

Кад се Гпсппд Исус рпдип у Витлејему, у Јудеји, са Истпка дпђпще маги и ппклпнище се 

пшпвјешенпм Бпгу, па несебишнп птвприще свпје ризнице и пружище скуппцјене дарпве: 

шистп златп – кап Цару вијекпва, тамјан – кап Бпгу свега, смирну – кап трпдневнпм 

мртвацу – Оему бесмртнпме. Хпдите сви нарпди, ппклпнимп се Пнпме кпји се рпдип да 

спасе дуще наще. 

 

Трппар, глас 4. 

Сви вијерни, пјесмама ппхвалимп шувенпга мирптпшца и Христпв бисер, пптппру мпнаха и 

бпжанственпга ппдвижника, клишући: Сашувај нас пд пријетое непријатеља, блажени 

Симпне, ти кпји си, звијездпм впђен, саздап Нпви Витлејем. 

 

Слава, исти. И сада, Бпгпрпдице Дјевп. 

 

 

На јутреоу 

Пп првпј стихплпгији, сједален, глас 8. 

Задпбивщи дар мирптпшеоа пд бпжанскпга Мира, бпгпмудри, Атпнску Гпру Свету - 

цвијетни врт Чисте Бпгпматере си умирисап, пше, и мириспм мнпгих шудеса је испунип. 

Стпга пслпбпди пд смрада ппгубних страсти пне кпји мирп твпје пјесмама ппхваљују и 

сппмен твпј дпстпјнп ппщтују, и удпстпј их да са тпбпм буду заједнишари бпжанске 

благпдати. 

Слава, глас 1. 

Ппказа се пбиталищтем Свете Трпјице утврдивщи се на стијени Христпвим заппвијестима. 

Збпг тпга те небеска настпјбина изабраних сверадпснп прими, те се, са великим 

Антпнијем, нађе пред престплпм Твпрца твпга.  

 



Пп другпј стихплпгији, сједален, глас 8. 

Узевщи крст свпј на рамена и себе се пдрекавщи, у радпсти слиједип си Христа, 

Преппдпбни Симпне, занемаривщи прплазну раскпщ и славу, и све угпднпсти живпта 

мудрп замрзивщи. Пбитавајући у Атпнскпј пустари, демпнске впјске си храбрп савладап, 

блажени Симпне Мирптпшиви. Мпли Христа Бпга да ппда ппрпщтај гријехпва, пнима щтп с 

љубављу твпј свети сппмен прпслављају. 

Слава, глас 4. 

Зашудище се, мудри, впјске Ангела, какп си, будући у тијелу, бестјелесним живптпм 

великпдущнп ревнпвап. Стпга су ти неувенљиве вијенце сплели, предивни Симпне 

Мирптпшиви, и славнп их на твпју главу спустили. Сада Христа, пше, у вијекпве мпли за пне 

кпји те пјесмама велишају.  

И сада, празника, глас исти. 

Какп се у твпје тијелп сместип нигдје Несмјестиви? Какп је Пн и у оедрима Пшевим, и на 

рукама Матере? Свезнајући какп је хтип такп је и ушинип, и мада бестјелесан свпјевпљнп 

се пваплптип, и ради нас је ппстап щтп раније није бип, и не пдвајајући се пд свпје 

Бпжанске прирпде сјединип се са нащпм прирпдпм, и кап двпструк се Христпс рпдип, 

хптећи да небески свијет испуни. 

 

Пп пплијелеју, сједален, глас 4. 

Из стијене си засијап кап велики свјетилник, и Атпн си пзарип свпјим бпжанственим 

врлинама, мипмирисни пше нащ. Умирищи све, кпји те са љубављу ппщтују. 

Слава, глас исти. 

Струјама мириса твпјих, блажени Симпне, пздрављају тијела и дуще пних кпји те ппбпжнп 

блаже, Свети, и празнују твпј свешасни сппмен. 

И сада, глас исти. 

Кап звијезда Даница засија нам шаснп уппкпјеое Преппдпбнпга, пбасјавајући празник 

Христпвпг Рпђеоа и блистајући златна кап сунце.  

 

Степена, први антпфпн 4. гласа. 

 

Прпкимен, глас 4. 

Часна је пред Гпсппдпм смрт Светих Оегпвих.  

Стих: Шта ћемо узвратити Господу за све што нам је даровао? 

Всјакпје диханије. 

Јеванђеље Преппдпбних. 50 псалам. 

Слава: Мплитвама Симпна Мирптпшивпг... 

И сада: Мплитвама Бпгпрпдице... 



Стихира, глас 6. 

Ти, кпји си дар да тпшищ мирп пд Бпга примип и пву свету стијену звијездпм ппказану, за 

манастир шедних пдредип, и храм у славу Спаситељевпг Рпђеоа из пснпва саздап кап 

угапни камен свих на Атпну, Симпне свешасни, имајући смјелпст пред Рпђеним у 

Витлејему пд неискуспбрашне Дјеве и кап градитељ Нпвпг Витлејема, мпли да се смилује 

на пне кпји твпј свешасни сппмен пјесмама велишају. 

 

Канпн празника први са ирмпсима на 6, и светпм два канпна на 8. 

 

ПЈЕСМА 1. глас 1. 

Ирмпс: Христпс се рађа – славите! Христпс с небеса – у сусрет му изиђите! Христпс на 

земљи – узнесите се! Пјевај Гпсппду сва земљп! У весељу ппј нарпде! – Јер Пн се 

прпслави. 

Пнпга кпји је ствпрен пп Бпжијем лику, упрппащћенпг преступпм, свега препущтенпг 

прппадаоу, птпадника пд бпжанственпг живпта, мудри Ствпритељ изнпва пресаздава – 

Јер Пн се прпслави. 

Видјевщи какп шпвек, кпга је рукама ствприп, прппада, Саздатељ, нагнувщи небеса, сиђе и 

пваплптивщи се пд бпжански шисте Дјеве, цијелпга га прпже Свпјим бпжанским бићем. – 

Јер Пн се прпслави. 

Мудрпст, Ријеш, Сила, Син и Сјај Пца, Христпс Бпг, пшпвјешивщи се крищпм пд сила, какп 

надземних такп и пних са земље, пбнпвип нас је, јер пн се прпслави. 

 

Канпн преппдпбнпм Симпну, глас 8. 

Труба прије нас ппздрави мирп кпје теше из твпјих шасних мпщтију, твпје славне мегдане и 

свијетле ппдвиге, света шудеса и ппбједе над демпнима. 

У шврстпме камену беспријекпрне вјере ум си свпј пкпвап и на стијени си себе утврдип, 

Симпне, те такп ппбиједип демпнске шете, пграђен бпжанственпм надпм и рукпм Бпжјпм 

придржаван.  

Звијезда кпја је негда мудраце, владаре из Персије, привукла Христу рпђенпме, теби указа 

мјестп на кпме ппдиже тихпвалищте, у кпме се мнпги спасавају кријепљени твпјим 

мплитвама. 

Бпгпрпдишен: Пд кад бијах у пеленама прљам се срамптним дјелима и ријешима. Затп те 

мплим, Дјевп, кпја си шистп рпдила и у пелене ппвила Пнпга кпји мпре маглпм пбавија, 

спаси ме пд пакла. 



Други канпн преппдпбнпм кпји велиша светп мирп оегпвп и шудеса. 

Глас 6. 

Пбукавщи се у бпжанственп мирп на висини, свпјим благпуханим мплитвама бпгатп 

умирищи ум мпј, свехвални, мирисима мира твпга, бпгпнпсни Симпне Мирптпшиви.  

Пшистивщи ум и срце, бпгпмудри, ризница бпжанскпга мира си ппстап. Стпга нас све 

умирищи мирисима мира твпга, бпгпнпсни Симпне Мирптпшиви. 

Јпщ кап нпвпрпђенше испуоен бпжанственим ппмислима, ппказа се изабраним сасудпм 

бпжанственпг мира, пше, мирищући пнима кпји пјесмама твпје мирп пјевају.  

Бпгпрпдишен: Уистину се стращнп шудп у теби збива, Дјевп, јер ппстаде алабастар 

бпжанскпга Мира. Стпга ме, Владишице, избави пд смрадних страсти, мирисни Сасуде, 

Бпгппрпслављена Дјевпјкп. 

 

Катавасија: Христпс се рађа... 

 

ПЈЕСМА 3. 

Ирмпс: Сину прије вијекпва пд Пца непрппадљивп рпђенпм, а недавнп пд Дјеве без 

сјемена пваплпћенпм, Христу Бпгу, узвикнимп: „Ти узнесе снагу нащу, Ти си свет Гпсппде!“ 

Пд блата нашиоени Адам, дипник вище негп изврснпг надахнућа, а преварпм женинпм у 

цјелпсти ппданик прппадаоа, видјевщи Христа прпизащлпг пд жене више: „ Ти се ради 

мене сапбрази мени, Ти си свет Гпсппде!“ 

Уппдпбивщи се пблишјем растпшенпсти нас пд безвриједне глине пбликпваних и 

пруживщи нам бпжански прирпду дијелећи са нама тијелп пд ое лпщије, ппстап си 

Чпјвек, пстајући Бпг. Ти уздиже снагу нащу, Ти си свет Гпсппде! 

Весели се, Витлејеме царе впђама јудејским! Из тебе изађе на видјелп Пастир Израиљев 

нпщен на плећима херувима – Христпс. Пн узнесе снагу нащу, јер Пн ппста Цар свих. 

 

Преппдпбнпм 

Силинпм ума пграђен, блажени, и снагпм Самспна пснажен, пгрпман камен си ппдигап и 

нпсип, имајући за ппмпћ Камен Угапни. 

Уздржаоем тијела ћуд свпју си умртвип и пбукап се у живпнпсни хитпн смрти, шиме си 

ппстап прпстран и шист сасуд дарпва Духа Светпга.  
Радујући се, наставип си да крст на раменима за Христпм нпсищ, блажени, и оегпвпм 

силпм си стигап дп пристанищта бестращћа, пбпгативщи се бпжанственим сјајем.  

Бпгпрпдишен: Рпд људски кпји те ппщтује, Дјевп, на кпљенима те мпли у бујицама суза за 

спас државе пд Агарена – услищи, Гпспп, мплбе наще. 



Други преппдпбнпм 

Ти, кпји си, пшищћен бпжанственим дјелима, дар мирптпшеоа пд Бпга примип, умирищи и 

мене цијелпг, псквроенпг нешистим дјелима мпјим, бпгпнпсни Симпне Мирптпшиви. 

П, какп да, бесрамник, ппјевам твпје мирп кпје благпуха свима кпји те ппщтују с  љубављу 

и неппкплебљивпм вјерпм и кпји те дпстпјнп пјесмама велишају, бпгпнпсни Симпне 

Мирптпшиви. 

Велика се пред Бпгпм ппказа смјелпст твпја, бпгпмудри, јер те пп смрти удпстпји да бпгатп 

тпшищ мирп из извпра твпјих свешасних мпщтију, бпгпнпсни Симпне Мирптпшиви. 

Бпгпрпдишен: Пдријещи се смрадна псуда прпклетства ппсредпваоем твпјим, Дјевп 

Чиста, јер се из тебе јави Дарпдавац мира и кап благ нам истпши благпуханије, мирисни 

Сасуде, једина Свехвална.  

 

Катавасија: Сину прије вијекпва пд Пца... 

 

Сједален, глас 8. 

Уздржаоем, знпјем и ппдвизима угасип си пламен страсти и свима истпшип пкеан шудеса, 

пптппивщи у оему, кап други Мпјсије, пружја заблуде и кпоице демпнске. Сабравщи се 

тпга ради, дпстпјнп славимп твпј свешасни сппмен, свешудесни Симпне Мирптпшиви, пше 

преппдпбни. Мпли Христа Бпга, да ппда ппрпщтај сагрјещеоа пнима кпји срдашнп 

прпслављају твпј свети сппмен. 

Слава, глас 3.  

У сну се јави старцу кпји у тебе сумоаще не хтијући да ушествује у ппјаоу твпг сппмена и 

свима пријетећи. Нп пн, ппдигавщи се из тјескпбнпга сна, узвелиша и пбјави пцима 

виђеое кпје сагледа у страху и трепету, искајући пд срца ппрпщтај. 

И сада, празника, глас 4. 

Хпдите, вијерни, да видимп гдје се рпдип Христпс! Ппђимп са мудрацима, владарима са 

Истпка, на мјестп на кпје их впди звезда! Ту ангели без престанка химне пјевају, а пастири 

бдију гпвпрећи дплишну песму: „Слава на висини данас рпђенпм пд Дјеве Бпгпрпдице у 

пећини у Витлејему јудејскпм!“ 

 

ПЈЕСМА 4. 

Ирмпс: Изникап си из Дјеве кап пна стабљика из Јесејевпг кпрјена и кап пнај цвијет из 

оега, Христе. Дпщап си кап пнај хваљени из гпре засјеоене шестарпм, пваплптивщи се пд 

Пне кпја није уппзнала мужа, нематеријални Бпже. – Слава твпјпј мпћи, Гпсппде! 

Кап пнај кпга давнп Јакпв предсказа кап пшекиваое незнабпжаца, заблистап си из Јудина 

племeна Христе, и дпщап си да пднесещ мпћ Дамаска и плијен Самарије, пкренувщи 

заблуду у љеппту вјере у Бпга. – Слава твпјпј мпћи, Гпсппде! 



Ппвјеренике реши прпрпка Валаама, мудре ппсматраше звезда, испунип си радпщћу 

засијавщи кап пна звијезда пд Јакпва, Гпсппдару, и јаснп си прихватип оих кпји су ти 

дпнијели дарпве вриједне примаоа кап принпсипце првина пд незнабпжаца. 

Кап кища на кпщевину, кап капља щтп капље на земљу, такп си, Христе, сищап у утрпбу 

Дјеве. Етиппљани и Тарщани, пстрва Арабијска и Саба Међанска, гпсппдари све земље, 

падпще пред требе. – Слава твпјпј мпћи, Гпсппде! 

 

Преппдпбнпм 

Ппнпс си мпнаха и пбразац свима кпји твпј сппмен ппщтују, преппдпбни. Пптппра си твпга 

манастира, најбпља си защтита и браниш пних, кпји те пред Бпгпм ппстављају за 

ппсредника.  

Имајући ум шврщћи пд свакпг камена, на стијени си, Симпне, дпм саградип, имајући у 

себи Стијену – Христа кпји ти је разум пбасјавап. Такп се Преппдпбним ппказа ппстпјан у 

врлинама, пдликпван бпжанским дарпвима. 

Стијена ппстаде прибјежищте зешевима кпји ппбјегпще пд заблуде свијета. А ти се ппказа 

кап разумни зец, пше, у пустиоама живпт прпвпдећи и истрајнп хпдећи из славе у славу, 

из силе у силу. 

Бпгпрпдишен: Свесвијетла и свјетлпнпсна палатп, пбасјај дущу мпју ппмрашену нападима 

непријатеља, ти кпја си неискуспбрашнп рпдила сапрестплника са Пцем, Сина, 

надприрпднп и неизрецивп, и пстала шиста Дјева. 

 

Други преппдпбнпм 

Ппщтп му је твпје бпжанственп живљеое пмиљелп, Христпс, Светп мирп, дар мирптпшеоа 

ти ппвјери, да све људе мириспм испуоаващ, п, пше бпгпнпсни, Симпне Мирптпшиви. 

Немпћан сам, бестидник, да бпгатствп мира у теби дпстпјнп узвелишам  и пристпјнп 

ппјевам, п, пше бпгпнпсни, Симпне Мирптпшиви. 

Силу злих духпва си ппсрамип утврдивщи дущу свпју на несалпмивпј Стијени – Христу, и 

пд Оега си дар мирптпшеоа примип, п, пше бпгпнпсни, Симпне Мирптпшиви. 

Бпгпрпдишн: Кап избавитељка, избави нас, кпји ти се мплимп, Блага, и кап мислени 

алабастар, умирищи нас бпжанским мириспм, п Мајкп, мирисни Сасуде. 

 

Катавсија: Изникап си из Дјеве... 

ПЈЕСМА 5. 

Ирмпс: Ти кпји си Бпг мира и сажаљиви Птац, ппслап си нам Гласника великпг Савјета 

Твпга, да нам пружа мир. Стпга упућени ка свјетлпсти бпгпппзнаоа, јпщ за нпћи на јутаопј 

мплитви славу Ти исказујемп,Чпвекпљупше. 



Приставщи да се пп царевпј наредби пппищещ међу слуге, Христе, нас слуге си пслпбпдип 

пд врага и гријеха; Себе у цјелпсти ускладивщи са нащпм убпгпщћу, на пснпву тпга 

јединства и заједнищтва, земљанпг ствпра си пбпгптвприп. 

Етп, Дјева – какп је давнп решенп – зашевщи у утрпби, рпди Бпга пшпвјешенпг, а да при 

тпме пста Дјева. Прекп ое ми грещни с Бпгпм се мирећи, запевајмп јпј са верпм кап пнпј 

кпја је стварнп Бпгпрпдица. 

 

Преппдпбнпм 

Зрацима бпжанственпг знаоа пзарип си пне у тами невјерја кпји јурище манастир да 

сруще, и ппказап их синпвима дана, имајући прпвиђеое – бпжанскпг шувара.  

Благпугпдивщи Твпрцу дплишнпм висинпм, ппстави те за пастира мисленпга стада, да 

впдищ, Симпне, ка мисленпм и бпжанскпм манстиру, пне кпји бивају уразумљени твпјим 

пјесмама. 

Свенпћним мплитвама и свакпдневним стајаоима, истријебип си утваре непријатељске, 

пплетивщи ка спзерцаоу бпжанских висина, псијеоен свјетлпщћу бестращћа. 

Бпгпрпдишен: Гпсппдоа Дјевпјкп, самп једнп пд тебе искам: када дпђе Син твпј да суди 

васељени, не пдврати ме пд наслијеђа изабраних, јер наду мпју на тебе пплпжих. 

 

Други преппдпбнпм 

Жудећи за висипнм врилина, преппдпбни, на Гпру си Атпнску дпщап и накпн кпнишине 

свпје, дар тпшеоа мира си примип, п Свети Симпне Мирптпшиви.  

Пвјенша те Гпсппд дарпвима благпдати, да мнпге бплести пдгпнищ и да зле духпве 

прпгпнищ, п Свети Симпне Мирптпшиви. 

У теби нађе спаспнпснпг љекара, пнај кпји не ппвјерпва твпјим шудесима, и кап 

неразбприт, назва те магпм с љубављу, п Свети Симпне Мирптпшиви.  

Бпгпрпдишен: Ти кпја си свијет пбнпвила свпјим ппрпђајем, Дјевпјкп, ппвјерени ти удип,  

сада привуци ка бпжанственпм живпту, п Свешиса, мирисни Сасуде.  

 

Катавасија: Ти кпји си Бпг мира.... 

 

ПЈЕСМА 6. 

Ирмпс: Јпна кап плпд би избашен из утрпбе мпрске звијери, пнакав какав је у оу дпспип, а 

Бпг-Ријеш, у утрпби Дјеве настаоен и пд ое је телп узеп, изађе из ое сашувавщи је 

непкроенпм, јер пд квареоа, кпме ни Сам не ппдлеже, задржа нетакнутпм Свпју 

Рпдитељку. 

 Дпђе, пваплптивщи се, Христпс Бпг нащ, из утрпбе кпју Птац прије Данице ствпри. Пн кпји 

држи узе безгрещних сила леже у јасле немущтих живптиоа, ппвија се пеленама, а дрещи 

пунп замрщене узе грехпва. 



Кап пптпмак Адампв и дијете материје, рпди се Син и даде се вјернима. Пн је Птац и 

Челник будућег века и зпве се Гласник великпг Савета, Пн је Бпг силни, Пн ппд Свпјпм 

влащћу држи сву твпревину. 

 

Преппдпбнпм 

Жеља за Бпгпм, срдашна љубав и тппла брижнпст твпја, цијелпга те пкрилище, бпгпнпсни 

пше, шинећи те свијетлим станищтем Трпјице. 

Пставивщи  пбрисе тащтине, градип си бпжанственп знаое, хпдећи уским путем ка Бпгу, 

пше, и стигавщи, ппкпј си нащап са збпрпм преппдпбних.  

Свјетлпдавна звијезда кпју си нпћима гледалп, шистпту дуще твпје пбзнани, бпгпмудри, и у 

теби засјаще вјера, љубав и нада, свешасни дарпви.  

Бпгпрпдишен: Пну кпја ппста пд ангелских шинпва неуппредивп светија, славнп 

прпславимп вијерни, јер пна без састајаоа рпди Ангела великпг Савјета.  

 

Други преппдпбнпм. 

Кап щтп си неппвријеђеним сашувап служитеља, палпга са велике висине твпјим светим 

мплитвама, пше, такп сашувај и мене, свеславни, кап Мирптпшац. 

Кап щтп си варваре, кпји насрнуще да стадп твпје ппсијеку, спасип пд заблуде, такп спаси 

и мене, свеславни, кап Мирптпшац. 

Кап щтп велики камен ппдиже у манастиру твпме, такп ппдигни камен сагрјещеоа из мпје 

дуще, свеславни, кап Мирптпшац. 

Кап щтп си демпнизпвану царску кћер хитрп исцијелип, и мнпге друге накпн смрти твппје, 

такп исцијели и мене, свеславни, кап Мирптпшац. 

Бпгпрпдишен: Пдријещи саблазни кпји твпју паству страще, Владишице, и ппдај благпст, 

кап мипмирисни Сасуд, Неппрпшна. 

 

Катавасија: Јпна кап плпд би башен... 

 

Кпндак, глас 8. 

Хвалимп те кап највећег међу преппдпбним и сљедбеника Аппстпла оима равнпг, 

велишанственпг прпппвиједника и свјетилника Атпна. Ппдај нам сада и твпју ппмпћ, 

мплећи Гпсппда за све кпји ти клишу: Радуј се, Симпне триблажени! 

 

 

Икпс 

Прпдпрна свјетлпст звијезде пбасја тпбпм настаоену стијену, триблажени, у кпјпј си 

небпм пбасјанп Христпвп рпђеое спзерцавап, и кап ван себе, пвп слущап: 

Радуј се, јер се у теби свјетлпст пгледа! 



Радуј се јер тпбпм мрак би ппсрамљен! 

Радуј се, ппслане свјетлпсти дарпваое! 

Радуј се, дарпва Христпвих принпсе! 

Радуј се ти, кпји си звјездплику свјетлпст пшима гледап! 

Радуј се, јер си таму ппмисли уклпнип! 

Радуј се, јер ппста пгледалп звијезде! 

Радуј се, јер угледа звијезду над мудрацима! 

Радуј се, најсјајнији свјетилнику међу звијездама! 

Радуј се, највидљивија свјетиљкп свјетипника! 

Радуј се, јер се тпбпм Витлејем пбнпви! 

Радуј се, јер се тпбпм Едем настани! 

Радуј се, Симпне триблажени! 

 

СИНАКСАР 

Двадесет и псмпга дана пвпга мјесеца, врщимп сппмен преппдпбнпм и бпгпнпснпм пцу 

нащем Симпну Мирптпшивпм, ктитпру шаснпг светпгпрскпг манастира названпг 

Симпнппетра. 

Стих: Надишавши поглед звијездозналаца, 

досеже Витлејем гледајући ка небеском своду. 

Двадесет осмог дана у новембру, туробни живот напусти Симон.  

 

Славни птац нащ Симпн пбитаваще на Светпј Гпри Атпнскпј у вријеме Михаила VII 

Палеплпга латинпфрпна, кпји 1256. гпдине царпваще у Никеји, јер Цариград бијаще ппд 

владавинпм Латина. Накпн щтп дугп гпдина би ппкпран Старцу,  дпби пд оега дпзвплу и 

благпслпв, те се пппе уз исппснишке стрмине на стијену и данас видљиву над манастирпм, 

бпрећи се у опј са демпнима, не самп умнп, негп и тјелеснп. Једне нпћи, пребивајући у 

мплитви, ппази звијезду на небу кпја се спущтаще и стаде над стијенпм, на кпјпј затим би 

саграђен манастир, и тада зашу бпжански глас са неба, кпји га прекпријеваще и 

заппвиједаще да пснује манастир на тпј стијени. Зидари кпји ради пве ствари бијаху 

ппзвани и дпђпще, шувщи пд преппдпбнпга пришу п оегпвпм живпту, никакп не 

ппвјерпваще оегпвим ријешима и  савјетима п градои пвпг дивнпг манастира, нп тек када 

видјеще изненаднп шудп. Мпнах кпји им принпсаще винп тпкпм пбједа да пију, сппташе се 

и пмаше са пкпмите стијене у стращну ппрвалију, држећи у једнпј руци суд са винпм, а у 

другпј пуну шащу вина. Такп и зидаре пбузе непбуздана смјелпст према преппдпбнпм, а 

преппдпбни утпну у тугу, али не изгуби наду, усрднп се мплећи. Нп, впљу пних кпји га се 

бпје испуоава Гпсппд, казујепсалмпппјац, те и пвај кпји паде у прпвалију, накпн некпг 

времена, ппјави се из ое са супрптне стране, држећи у рукама неразбијен и суд и шащу, из 

кпјих се не бјеще прпсула ни једна кап вина. Тада зидари, завпљевщи преппдпбнпга кап 



уистину светпг мужа, са великпм љубављу и ппбпжнпщћу ппдигпще манастир, и у оему 

мпнаси ппстадпще. Цркву нащу ппшаствпва именпм Гпсппда нащег Исуса Христпса у тијелу 

Рпђенпга, а манастиру надјену име Нпви Витлејем. Звијездпм и бпжанственим сазираоем 

Христпвпг Рпђеоа впђен ка Бпгу, бпгпугпднп скпнша свпј живпт у дубпкпј старпсти и 

пресели се ка Гпсппду. Ппказа се саврщеним путевпдитељем и шедпљубивим пцем, 

савјетујући духпвна му шеда, и пна са оим, и пна накпн оегпве смрти, и мнпге пд оих у 

Гпрои Јерусалим уведе, прпсвијетливщи их и ппушивщи ријешима и дјелима Јеванђеља. 

Оегпве свете мпщти се свима пткрище тпшећи мирп из грпба. Нп, Гпсппд прпизвпље, те 

мпщти пве и свешасни грпб ппстаще скривени, а мјестп  оихпвп неппзнатп дп данащоег 

дана. Стпга и један пд мпнаха у манастиру, пбманут, ппхули на ппдвижника не 

признавајући га за Свеца, све дпк му се Светитељ не јави у сну испуоен славпм у 

неисказанпј свјетлпсти. У пратои двпјице свпјих Светих ушеника, Светац му щтаппм  

нанесе ране на нпгама. Такп пвпг мпнаха ушини прпппвиједникпм и исппвиједникпм славе 

свпје и свих великих Светитеља пвај Преппдпбни, шијим нас Светим мплитвама, Христе 

Бпже нащ, ппмилуј и спаси. Амин! 

 

ПЈЕСМА 7. 

Ирмпс: Дjешаци заједнп у ппбпжнпсти пдгајени, презријевщи безбпжну наредбу, не 

уплащище се пријетое пгоем, нп стпјећи ппсред пламена пјеваху: Благпслпвен си Бпже 

птаца нащих! 

Дпк су били на ппљу, пастири дпживјеще збуоујућу ппјаву свјетлпсти, јер их пбасја слава 

Гпсппдоа и анђеп кпји им викаще: запевајте – јер се рпдип Христпс – благпслпвен си Бпже 

птаца! 

На једнпм, уз реш анђела, небеске впјске стадпще да клишу: слава Бпгу на висини, мир на 

земљи, дпбра впља међу људима! Христпс засија! Благпслпвен си, Бпже птаца! 

Шта пвп знаши? Рекпще пастири. „Хајде да видимп тп щтп се дпгпдилп – Бпжанскпг 

Христа!“ А када дпђпще у Витлејем с Рпдитељкпм се клаоаху и певаху: Благпслпвен си 

Бпже птаца! 

 

Преппдпбнпм 

Радпстан је и уистину свијетап и знаменит дан у кпји си, Симпне, прещап из привременпг 

живпта у бпжански ппкпј, гдје се са Ангелима веселищ и клишещ: Благпслпвен си, Бпже 

птаца нащих! 

Пбдарени тпбпм, бпжанственим љекарем дуща и тијелеса, бпгпнпсни, приљежним 

мплитвама пслпбађамп се пд страсти и сваке щтете пд вражјих насртаја. Благпслпвен си, 

Бпже птаца нащих! 

Стријелама мплитава твпјих ппбјеђује се јатп демпна, растјерује их и тппи кап пгао у пећи 

твпје ппјеванп и шаснп име. Тп пптврђује излијешена кћи царска. 



Бпгпрпдишен: Твпревина цијела, задивљена неппјмљивим унижеоем Пнпга кпји се из 

тебе рпдип, Чиста, радујући се весељем великим, ппјући и играјући, клише: Благпслпвен 

Бпг кпји је крпз тебе са нама! 

 

Други преппдпбнпм 

Сашувај пд злпбе вражије стадп твпје кпје си, звијездпм впђен, саздап, мудри пше, Симпне 

Мирптпшиви. 

Ппмазан мирпм Духа Светпга, Препппдпбни, мирисни тамјан Христпв си ппстап, кпјим нас 

пблагпухаващ, пше Симпне Мирптпшиви. 

Испуни неисказанпм свјелтпщћу пне, кпји са љубављу ппхваљују твпје свешаснп мирп  и са 

вјерпм ппщтују твпј бпжански сппмен, пше Симпне Мирптпшиви.  

Бпгпрпдишен: Прешиста Владишице, ти кпја си Мирп рпдила слугама твпјим, Оега 

умилпстиви према пнима кпји те са љубављу ппщтују. 

 

Катавасија: Дјешаци заједнп у ппбпжнпсти... 

 

ПЈЕСМА 8.  

Ирмпс: Прасликпм надприрпднпг шуда, била је пна пећ щтп прпщава, јер не пали младиће 

кпје прпгута, кап ни пгао Бпжанства утрпбу Дјеве у кпју урпни. Стпга запјевајмп химну: Да 

благпсиља Гпсппда сва твпревина и да Га велиша у све векпве! 

Кћи Вавилпна је пдвукла синпве из Давидпва нарпда кап свпј плијен са Сипна, а щаље 

дарпдавце мудраце да се кап оени синпви мпле кћери Давидпвпј, Бпгу пријатнпј. Стпга 

запјевајмп химну: Да благпсиља Гпсппда сва твпревина и да Га велиша у све векпве! 

Замукнуще свирале збпг пјесме жалпсне, јер у туђини не пјеваху синпви Сипна. Христпс 

пак, у Витлејему засијавщи, кида сву заблуду Вавилпна и свирку оегпвих свирала. Стпга 

запевајмп химну: Да благпсиља Гпсппда сва твпревина и да Га велиша у све векпве! 

Преузе Вавилпн дпбит и бпгатствп пд плијена царства Сипна. Христпс, међутим, дпвпди 

оегпве ризнице у Сипн и владаре звјездаре предвпђене звездпм. Стпга запевајмп химну: 

Да благпсиља Гпсппда сва твпревина и да Га велиша у све векпве! 

 

Преппдпбнпм 

Дрзник кпји није знап какву смјелпст имащ пред Владикпм, безумнп сумоаще и не хтједе 

твпј празник да слави. Нп ти му се, неппкпрнпм, јави и пријетопм птријезни оегпв разум, 

кап щтп је, ппкајан, ппсвједпшип на исппвијести.   

Засија нам свијетли празник преппдпбнпг, псвјетљујући дуще свих правпславних 

блиставпщћу шудеса и дарпвима мнпгим, и пбраћа нам се, ппбпжнп клишући: Дјецп 

благпслпвите, свещтеници пјевајте, а људи велишајте у све вијекпве. 



Рукпм Бпжјпм закриљен, утекап си пд псветникпве засједе, кпји је ппкущап да ти украде 

тпплину Духа и да унищти складнпст ппдвижнишке државе Христпве. Нп ти си, Симпне 

слпмип оегпва злпшинства,  свемпгућпм силпм живпнпснпг Крста.  

Бпгпрпдишен: Сви праведници и сви ушитељи пд крајева дп крајева твпревине пд свих 

вијекпва рпђени, ријешима свпјим светим вијенац пјесме ти у радпсти плету, Дјевп. Нп 

упркпс вриједнпсти, пд свих пјесама заједнп, већа је слава твпја! 

 

Други преппдпбнпм 

Светвпрац и Свевидац те, блажени, ппстави кап сунце да сијащ мпнасима на Атпну, какп 

би шеднп живјели. Такп их и сада са небеса пригрли, Мирптпшиви. 

Кап мисленп јутрп јави се пнима у тами сагрјещеоа, блажени, сијајући свјетлпщћу разума 

свима кпји те с љубављу ппхваљују и у вијекпве пјевају, Мирптпшиви. 

Ппказа се кап бпгпсвијетли стуб мпнаха, Симпне преппдпбни, па и нас, ппмрашене 

страстима живпта прпсвијетли, да би те без престанка славили, Мирптпшиви. 

Бпгпрпдишен: Чиста Владишице кпја си бпжанственп Мирп рпдила нама, слугама твпјим, 

пблагпухај твпје стадп, е да би у ппбпжнпсти псталп и тебе хвалилп, Света Бпгпрпдице.  

 

Катавасија: Прасликпм надприрпднпг шуда... 

 

ПЈЕСМА 9. 

Ирмпс: Видим шудесну и насхватљиву тајну: пећину кап Небп, а Дјеву херувимски престп, 

јасле кап станищте у кпјима лежи несместиви Христпс Бпг. Оега песмпм велишајмп. 

 Пгледајући засебнп кретаое непбишне, нпве звезде кпја се истпм ппјавила и небескпм 

светлпщћу засијала, маги закљушище да се Христпс, Цар, рпдип на земљи, у Витлејему, 

нама на спасеое. 

На реши мудраца:“ Где је нпвпрпђенп детенце, Владалац шија се звезда ппјавила, јер 

дпђпсмп да Му се ппклпнимп?“ суманут и ппметопм пбузет Ирпд бпгпбпрац разјари се 

да убије Христа. 

 Ирпд се распита за време ппјаве звезде кпја дпведе мудраце да се с дарпвима ппклпне 

Христу. Пна их пдведе у птачбину, такп да пставище стращнпг шедпмпрца на ппругу 

оегпву. 

 

Преппдпбнпм 

Не марећи за земаљскп и за птачбину, сппмен врлп кратак си пставип п себи, п 

рпдитељима свпјим и п трудпвима, Симпне, нама кпји те са љубављу ппщтујемп и 

пбјављујемп твпје врлине.  



Крпз ппдвиге и исппснишке муке прещап си у вјешни живпт, гдје сада јаснп сагледаващ, 

кап щтп гледају прпрпци, аппстпли, мушеници и преппдпбни, и ушествујещ у владишанскпј 

радпсти, мплећи се, Симпне, за све нас кпји те велишамп. 

Ти кпји си пд Бпга примип бпгате дарпве за небрпјене трудпве свпје, свеблажени, стани 

сада пред Оега, избави ме пд невпља и вражјег лукавства, и ппрущи пне кпји се не 

владају пп закпну и не слиједе пташка предаоа. 

Бпгпрпдишен: Ти кпја прарпдитеље избави пд прппасти, рпдивщи Спаситеља свијета, 

Дјевп Прешиста, Оега, кап Бпга, мпли за нас кпји те хвалимп и велишамп, е да би се 

пслпбпдили пд страсти и вјешнпга пакла. 

 

Други преппдпбнпм 

Стпјећи сада на висинама пред Свецарем, мплитве твпри за нас кпји са вјерпм и искренпм 

љубављу твпј шасни сппмен ппхваљују, преппдпбни Симпне Мирптпшиви. 

Прими мнпщтвп пних кпји на шаснпј гпри Атпнскпј блиставп сијају, и приведи их Твпрцу, 

пшуване и недпдирнуте  мукама и недаћама, преппдпбни Симпне Мирптпшиви. 

Дпврщих пјесму теби, усудивщи се, биједник, и призвавщи бпжанску ппмпћ, примих 

зацијелп „твпје пд твпјих“. Благпслпва твпга сада ме удпстпј, преппдпбни Симпне 

Мирптпшиви.  

Бпгпрпдишен: Никп пд смртника псим тебе, Прешиста, без тјескпбе не мпже спасен бити. 

Стпга ти притишемп и гласнп клишемп, спаси нас грещне, јер се у тебе уздамп, п 

Бпгпрпдице, Чедна Дјевпјкп. 

 

Катавасија: Видим шудесну и насхватљиву тајну... 

 

Свјетилен 

Христпс Гпсппд је првп, свепбухватнп Мирп, а ти си, блажени, другп. Јер пд Оега, кап 

ппшетка, свете мпщти твпје ппстадпще сасуд бпжанскпга мира и лијек за бплести, свима 

кпји ти ппбпжнп притишу. Тпга ради те славимп, преппдпбни пше Симпне. 

Други  

Славнп те прпслави Гпсппд и на земљи, јер си примип благпдат, Симпне, да пд страсти 

лијешищ, пд демпна пслпбађащ и да прпнишещ у будуће. Ппказа те мудрацем кпји крпз 

сан преваспита пнпга кпји на тебе хуљаще. 

Други 

Свесвијетла звијезда Цркви засија, и ппзва све вијерне на празнпваое: Хпдите да сви 

заједнп  будемп ушесници оенпга сјаја. 

Празника 

Ппсетип нас је са висина Спаситељ нащ, Истпк исптка, и ми кпји смп у тами и сјенци 

нађпсмп истину. Јер пд Дјеве рпдип се Гпсппд. 



Хвалитне стихире 

Ппстављамп 4 стиха и ппјемп ппдпбне стихире: 

Глас 8. 

Капљама суза си угасип ппжар страсти, и бащту дуще свпје ппказап плпднпм, храоену 

ппстпм, натапану бденијем и прпцвалу мплитвпм. Стпга си вищетруки плпд, кап земља 

дпбра, Гпсппду принип, Симпне славни.  

Утврдивщи се на стијени Бпжјих заппвијести, преппдпбни, на стијени си кплибу сашинип и 

разапевщи се дп краја, стријеле стращнпга Гплијата си унищтип. Тпга ради, Бпг те пбпгати 

Давидпвпм дпбрптпм и ти, Симпне, извпјева славну ппбједу. 

Зрацима разума свпј ум си прпсвијетлип, преппдпбни, хпдећи ка пристанищту - пунпти 

свјетлпсти. Мрак прплазне славе и раскпщи си надищап и у Свете станпве защап у кпјима 

сада пбитаващ и уживащ у Едему, пбпжен вјешним пићем, Симпне. 

Ти кпји си се ппвинпвап трептајима Бпга свевидећег, пд Пца задпби дар да исцјељујещ и 

лукаве духпве прпгпнищ из пних кпји те призивају, бпгпблажени. Стпга те ппщтујемп и твпј 

бпжанствени сппмен са вјерпм прпслављамп, Симпне свеславни. 

 

Слава, глас 6. 

Хпдите сви збпрпви мпнаха и главари нарпда правпславних, уједините узрпке шудеса и 

мирптпшеоа, збпг кпјих Симпн, Христпв ппдражатељ, укращен у блаженству ппшива. 

Надахнути пвим свијетлим врлинама рецимп да је слишан немарљивцу за земаљскп, 

љубитељу небескпг, уппрнпм у бденију, ппстпјанпм у мплитви, нестјажатељу 

прппадљивпг, умјещнпм у ппјаоу, непресущнпј сузи слишнпј впди кпја је непрестанп текла 

из пшију блаженпга, принпситељу свенпћних стајаоа у тајнпсти, благпм, замищљенпм, 

пажљивпм, умпм шистпм, разумпм бистрпм и врлп хитрпм, а надасве бестраснпм и 

дјевственпм. Засијавщи свим пвим пнај кпга данас пјесмама прпслављамп, виспки и 

свеславни стуб Цркве, скида са себе прппдљивп, напущта пву узвищену и славну стијену, 

пеое се ка Бпгу и ужива у награди за свпје трудпве, мплећи се за дуще наще.  

 

И сада, празника. Исти. 

Неизрецива тајна се данас испунила у Витлејему: Невидљиви се види, бестјелесни се 

пвапллпћује, Ријеш узима људски лик; Пнај Кпји јесте, ппстаје Пнп щтп не беще; Дјева рађа 

Младенца у пећини, Ствпритеља прирпде; јасле се препбразују у небески престп, 

живптиое псликавају радпст херувима, пастири се шуде, мудраци дпнпсе дарпве а ангели 

пјевају: Слава на висини Бпгу и на земљи мир, јер међу људима благпизвпље да се рпди 

неизмјеоиви Емануил! 

 

Великп славпслпвље и птпуст 



 

На литургији 
 

На Блаженима, из канпна преппдпбнпга 3. и 6. пјесма  

Пјесма 3, глас 8. 

Силинпм ума пграђен, блажени, и снагпм Самспна пснажен, пгрпман камен си ппдигап и 

нпсип, имајући за ппмпћ Камен Угапни. 

Уздржаоем тијела ћуд свпју си умртвип и пбукап се у живпнпсни хитпн смрти, шиме си 

ппстап прпстран и шист сасуд дарпва Духа Светпга.  
Радујући се, наставип си да крст на раменима за Христпм нпсищ, блажени, и оегпвпм 

силпм си стигап дп пристанищта бестращћа, пбпгативщи се бпжанственим сјајем.  

Бпгпрпдишен: Рпд људски кпји те ппщтује, Дјевп, на кпљенима те мпли у бујицама суза за 

спас државе пд Агарена – услищи, Гпспп, мплбе наще. 

Пјесма 6, глас 6. 

Жеља за Бпгпм, срдашна љубав и тппла брижнпст твпја, цијелпга те пкрилище, бпгпнпсни 

пше, шинећи те свијетлим станищтем Трпјице. 

Пставивщи  пбрисе тащтине, градип си бпжанственп знаое, хпдећи уским путем ка Бпгу, 

пше, и стигавщи, ппкпј си нащап са збпрпм преппдпбних.  

Свјетлпдавна звијезда кпју си нпћима гледалп, шистпту дуще твпје пбзнани, бпгпмудри, и у 

теби засјаще вјера, љубав и нада, свешасни дарпви.  

Бпгпрпдишен: Пну кпја ппста пд ангелских шинпва неуппредивп светија, славнп 

прпславимп вијерни, јер пна без састајаоа рпди Ангела великпг Савјета.  

 

Трппар, глас 4. 

Сви вијерни, пјесмама ппхвалимп шувенпга мирптпшца и Христпв бисер, пптппру мпнаха и 

бпжанственпга ппдвижника, клишући: Сашувај нас пд пријетое непријатеља, блажени 

Симпне, ти кпји си, звијездпм впђен, саздап Нпви Витлејем. 

 

Кпндак, глас 8. 

Хвалимп те кап највећег међу преппдпбним и сљедбеника Аппстпла оима равнпг, 

велишанственпг прпппвиједника и свјетилника Атпна. Ппдај нам сада и твпју ппмпћ, 

мплећи Гпсппда за све кпји ти клишу: Радуј се, Симпне триблажени! 

 

Аппстпл и Јеванђеље преппдпбним  

Пришастен: У вјешни сппмен.  

 

 

 



Велишаније 

 

Симпн Мирптпшиви је нащ највећи шувар и защтитник, утјещитељ и мплитвеник, у 

невпљама избавитељ и бплести унищтитељ; оега прпславимп! 

 

 

 


