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МЕСЕЦ JУНИ
има 30 дана

Месеца јуна 1. дан

Спомен мученика Јустина философа и мученика Јустина и који
су са њима

Алилуја или тропар

Ако је пост, на Господи воззвах.., певамо предходно 3 стихире
Богородици. Глас 2.
Стихире Јустину философу, глас 2.
Подобан: Јегда от древа..

Када је по намери демона лед неверја оковао цео свет, и када се
служило мноштву идола, тада сте ви славни мученици храброг срца и
жаром свете вере ово укинули, и са љубављу сте крв своју пролили за
Онога, који је крв своју на крсту излио за све.

Када се по вољи Божијој на телесне подвиге одлучисте, тела
пропадивог сте се одрекли, и тада сте силом Свесилнога укрепљени,
тако се ни огња ни посечења мачем нисте уплашили; него сте бажени
мученици вратове своје савили, и крај живота за Бога са радошћу
примили.

Пеон храбри страдалник, Валеријан, и Харитон и Хрита са њима,
и побожни Јустин, Евелпист и Јеракс славни, одећу су својом светом
крвљу зацрвенели, и у заједничку одећу мученика су одевени, па тако
са ангелима стоје пред Владиком свих и Царем Христом на небесима.
Ине стихире Богородици, глас и подобан тај исти.

Радуј се Сунцем обасјана звездо; радуј се непорочна узрочнице
свих добара; радуј се јер си примила несместивог, и јер си изникла
клас бесмртности; радуј се Божија носиљко, и двери пресветле; радуј
се млада Дјево убијање прародитељске клетве, радуј се заступнице свих
добара.

Ти си радост свима тужнима а повређенима заступница, и сиро-
тиње хранитељка, а странцима утеха, палица си слепима, и немоћнима
посета, паћеницима покровитељка и заступница, а сирочадима помоћ-
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ница, ти си Пречиста Мати Бога вишњега, зато похитај, молимо те, да
се спасу слуге твоје.

Ти си нама хришћанима покровитељка и заступница, и безбедно
уточиште, Мати Бога вишњега, зато и сада као и увек, твојом увек
будном молитвом не престај да молиш за спасење слугу твојих од свих
невоља, јер тебе имамо код Бога заступницу и уточиште за све
хришћане.
Слава и сада, богородичан:

Друго моћно уточиште, и јаку кулу и бедем необориви, заистину
нисмо нашли, осим тебе Пречиста, зато теби притичемо, и теби певамо:
Владичице помози да не пострадамо, и покажи милост твоју на нама,
и славну силу, и величину твога милосрђа.
Крстобогородичан:

Гледајући Неискусобрачна тебе Исусе, на дрво крста прикованога,
плакала је и говорила: најслађе Чедо, зашто си мене која сам те родила
саму оставио? Светлости недоступна беспочетнога Оца, похитај и
прослави се, да би стекли божанску славу и сви који славе твоје
божанско страдање.

На стиховње из Октоиха.

Тропар, глас 4.
Мученици твоји Господе, кроз страдање примили су непропадиве

венце од тебе Бога нашега, имајући силу твоју мучитеље оборише, и
немоћну дрскост демонима сломише. Ради молитава мученика спаси
душе наше.

На јутрењи
Канон, глас 2.

Песма 1.
Ирмос: Грјадите људије појим пјесањ..
Ходите народи, појмо песму Христу Богу, који је море разделио, и
провео људе које је из ропства египатског извео, и тако се про-
славио.

Украшени сјајем мученичким, ви мученици стојите пред престолем
Владике свих, а Он даје разрешење наших сагрешења.

Побожни бранитељи Истине, пред судом мучитеља су се
једнодушно подвизавали, и силом духа су обману ђаволску оборили.
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Ранама, повредама и патњама, ови великомученици Богом позвани,
искупише царство Христово, и у њему сада живе овенчани.
Богородичан: Из милосрђа ка творевини твојих руку, Богати у милости,
уселио си се у тело неискусомужне Дјеве, и њу си нам заступницом
учинио.

Песма 3.
Ирмос: Утверди нас в тебје Господи..
Утврди нас у теби Господе, као што си крсним дрветом умртвио
грех, и страх твој усади у срца нас који ти појимо.

Носећи у срцу Христа као тврђаву, храбро си се противио, Јустине,
твоме мучитељу, који ти је безаконо наредио да чиниш безакоње.

Чета мученика Богом обасјана, војска светих Богом одабрана, као
свети сабор сада окупљени, телом својим победише бестелесне против-
нике.

Тело своје су веселе душе на ране предали, и радовали су се
предвидећи вечно блаженство, и будућу славу и светлост.
Богородичан: Одагнај облаке са душе моје, јер ти си лаки облак Сунца
славе, и на светлост поведи моју душу, јер је помрачена марком злобе.

Сједален, глас 5.
Подобан: Собезначалноје слово..

Јустин, Харитон, Пеон, Евелпист, Харита и Јеракс, и Валеријан,
као блистава светила, обасјавају све крајеве света, зрацима својих
подвига; Зато их громогласно и са вером похвалимо, јер они моле
Христа да се и ми спасемо.

Слава и сада, богородичан:
Усрдна и непобедива заступнице, узданицо безбедна и непо-

стидна, бедеме и покровитељко и пристаниште свима који ти притичу,
Увекдјево Чиста, са ангелима моли твога Сина и Бога, да подари мир
целом свету и спасење и велику милост.

Крстобогородичан:
Док је Мати твоја Христе гледала тебе својевољно сред разбојника

разапетога, срце јој се кидало па је говорила: безгрешни Сине, зашто
си разапет на крсту као злочинац? А хтео си човечански род да
оживиш као предобар!

DAN 1.
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Песма 4.
Ирмос: Услишах Господи слух твојего..
Чуо сам Господе глас о твоме промислу и прославих те, једини
Човекољубче.

Страдању Јустина, Харитона, Харите и Пеона, задивили су се и
војске ангела.

Измучени телесним ранама, стекли су ови храбри свето
блаженство.

Као духовне жеравице, ви сте мученици, божанским огњем спалили
лаж, и постали сте светила целог света.

Мноштво кнежева таме се уплашило од храбрости Евелписта и
Јеракса, као неклонулих мученика.
Богородичан: Ти си Дјево, Божанство као огањ, у своје тело примила,
зато ме избави од огња и вечних мука.

Песма 5.
Ирмос: Свјета податељу и вјеков..
Даваоче светлости и творче векова Господе, ка светлу наредаба
твојих упути нас, јер сем тебе за другога бога не знамо.

Испуњен Духом Светим, ти си блажени мучениче Јустине
пострадавши много, потоцима твоје крви потопио велику злобу злих
духова.

Ти си истоимена са благодати, и пуна си Божије благодати, јер си
на своју женску немоћ сасвим заборавила, и за веру си пострадала и
вечну славу добила.

Облагодатио си душу светом вером, а отупио си оштрицу злобе
старога противника, Харитоне пострадали, и свети украсе светих
страдалника.
Богородичан: По превеликом и богатом милосрђу ти си родила
Спаситеља Христа налик на нас земне; њега Пречиста моли као Бога,
да спасе слуге твоје.

Песма 6.
Ирмос: В бездње грјеховњеј..
У бездану греха ваљајући се, ја призивам неиспитиви бездан твоје
милости: изведи ме Боже из пропасти.
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Прославимо сви свети спомен Јустина и Харитона, Пеона и
Валеријана Хариту и Јеракса и Евелиста.

Вођени вером у Бога ви сте мученици непоколебано прешли пучину
мука и у тихо пристаниште Христовог царства дођосте.

Као праве блиставе звезде, светом вером сте цркву утврдили, а цео
свет сте сјајем свога храброг страдања просветили.
Богородичан: Избави Богородитељко и Владичице мене безосећајног од
превелике окамењености, јер сам окован многим гресима, и на огањ
паклени осуђен.

Кондак, глас 2.
Премудрошћу твојих божанских речи, свети Јустине, Црква Божија

се сва украсила, и светлошћу твога живота свет си просветио. Муче-
нички проливши крв, примио си венац победе, и са анђелима пред-
стојиш Господу Христу: моли се непрестани за све нас.

Песма 7.
Ирмс: Тјелу златому премудрија дјети..
Златноме телету премудри дачаци не послужише, и у пламен сами
уђоше, и вавилонске богове изругаше, и сред пламена ороси их
ангел па кликташе: услишена је молитва уста ваших.

Реком своје крви сте дубоку идолску обману исушили, и још сте
реке чудеса излили, и тиме сте мученици жеравице великих страсти
погасили, и увек сте кликтали: багословен је Бога отаца наших.

Огњем љубави Божије сте, храбри мученици твари злобе смело
спалили, и као огањ сте заблистали, а срца свих просветили који
побожно кличу: багословен је Бога отаца наших.

Мудри Јустин Божијом мудрошћу украшен, благодаћу је јелинску
митологију исмејао, и убедио их да се клањају Тројици и да кличу
православно: багословен је Бога отаца наших.
Богородичан: Света и неискусобрачна Дјево, Пречиста и Благословена,
ти си подизање пропалима, ти си опраштање грешнима, зато спаси и
мене залблуделог, јер кличем твоме Сину и Спаситељу: багословен је
Бога отаца наших.

Песма 8.
Ирмос: В пешч огњенују ко отроком..
Бог је у пећ огњену јеврејским младићима сишао, и пламен у росу

DAN 1.
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претворио, зато му појте сва дела као Господу, и величајте га у све
векове.

Ви сте страдалници Господњи у огњеној пећи у мукама паћени, али
сте вером заиста више од злата заблистали кличући: величамо Христа
у све векове.

Са мудрим Јустином нека се опевају и Харита и Харитон, и Пеон
и Јеракс велики са Валеријаном, јер су страдањем својим лаж одагнали,
и зато су у сабор ангела убројани.

Жељом за вечним животом, мученици и светитељи, ви сте своје
вратове једнодушно и храбро под мач приклонили, и као жртва сте себе
Богу принели.
Богородичан: Ти си извор Живота, јер си Воду Живота родила, зато
напој моју душу увелу од пламена греха, Дјево Богородице, да те славим
у све векове.

Песма 9.
Ирмос: От Бога Бога Слова..
Бог-Реч беше од Бога, по неизрецивој мудрости, и дође да обнови
Адама, који је због залогаја у тешку пропаст пао; а Бого-Човек се
од свете Дјеве ради нас неизрециво оваплотио, зато њега верни
једнодушно песмама величајмо.

Блистајући славом божанском, ви сте страдалници разорили студен
обмане, и постали заједничари светих страдња Онога који је ради нас
тело примио, и са њиме се вечно на небесима радујете.

И ангели су се задивили мудрости Јустина, храбрости Харите, сме-
лости Харитона, храбром подвигу Пеона и Јеракса и великом трпљењу
Валеријана.

Као на светој кочији у слави седећи, тако сте вашом крвљу ка небе-
сима радосно узлетели, и из руке Животворне сте венце победничке
примили, зато се за нас непрестано молите.
Богородичан: Неискусомужно си и неизрециво Бога-Реч родила, Дјево
неискусобрачна и Пречиста, зато нас избави од искушења и свакавих
невоља, и душегубних страсти и повреда, и осуде, и вечног пламена.
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Овога месеца јуна 1. дан

Служба и преподобном и богоносном оцу нашем Јустину
Ћелијском

На Вечерњу
Узимамо стихова 6, и певамо стихире Преподобнога
Глас 1:
Подобен: Свехвални Мученици:

Христос Глава Цркве, човекољубиво снисходећи тело људско
прими, и род људски обнови и спасе, даровавши Духа Светога, од
Којега светост долази Светима који се очистише од сваке страсти
смртоносне; са њима је сада заједничар и Јустин Нови Ћелијски.

Од детињства си изабран Христу, Јустине Преподобни, Којега си
чесно Еванђеље јавно и свеживотно проживео, и право њиме управља-
јући, богослов Цркве постао јеси, древних Учитеља равночасни; и
мучеништво Крста добро претрпевши спојио си га са подвижништвом.

Богочовека имајући као почетак и као темељ, Преподобни,
презрео си сујетну мудрост, зато си постао, Јустине Блажени, најјаснији
тумач догмата обожења, које си и достигао дајући крв за Духа Светог,
и молиш се за оне који те поштују.
Друге стихире, глас 6: Све одложивше:

Ходите заједно сапоштујмо, сва мноштва Православних, Јустина
Новог Богослова, који постаде тајник обожења, спојивши најбоље
знање људско, са искуством Цркве, које се дарује свима подвигом
блистајућима; и постаде равночастан древним Оцима, овај Славни. Зато
народ Српски, радује се Богу одгајивши таквога мужа богомудрога,
Савинога садружника.

Све си покорио Христу знање, Оче Јустине свемудри. Подвизима
и топлим сузама, Крста си слатки окушај искуством познао; од силе у
силу, јасно си ходио, призивајући Господа, Који сво биће твоје испуни
Духом Светим, показавши те у време последње богослова тајника, и
причасника исповедништва, и народу утешитеља.

Са свима Светима, чија Житија си писао, Јустине данас стојиш,
пред Љубљеним твојим Христом, Коме си свагда стремио, примивши и
венац живота, као Павле и Златоусти. Уздигни, зато, руке своје, за
народ и децу твоју, који с вером прибегавамо моштима твојим свечас-
ним, и њима клањајући се, прослављамо Исуса Богочовека.

DAN 1.
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Слава Преподобнога, глас 8:
Православних догматв изразитељ, и богочовечанских врлинв дела-

тељ, Светосавскога пута дубоки зналац, и црквеног освећења искусни
подвижник, оче Преподобни Јустине, показо се јеси. Зато као отац
усрдни и детољубиви, не заборави народ ти љубљени и мученички, но
из Свештене обитељи Ћелијске, твоје молитвене благослове још бога-
тије ниспошљи, молећи се непрестано Владици човекољубиво Очове-
ченом, да сви достигнемо жељено обожење.

И сада, претходног Празника, или Догматик: Кто Тебе…
Ко да те не слави Пресвета Дјево? Ко да не пева о пречистоме

твоме породу? Јер Надвремени од Оца заблистали Син јединородни, он
исти је из тебе Чисте дошао, неизрециво оваплоћен, по природи Бог и
по природи је човек постао ради нас, не у два лица раздељен него у
две природе несливен се појавио. Њега моли Чиста најблаженија, да се
смилује на душе наше.

Вход. Светлости Тиха, Прокимен дана.
Читања: Преподобнога 3:

1. Читање из Премудрости Соломонових (3,1-9).
Праведних су душе у руци Господњој, и неће их се дотаћи невоља.

Сматрани бише у очима безумних да су умрли, и сматраше се за
погибао исход њихов, и одлазак од нас уништење, а они су у миру
(Божјем). Јер пред лицем људским ако и муке добију, нада је њихова
испуњена бесмртношћу. И будући мало кажњени, великим ће добрима
бити награђени. Јер их Бог искуси (и испроба), и нађе их достојнима
Себе. Као злато у пећи испроба их, и као жртву свеплодницу прими их.
И у време посете (Божје) њима засијаће, и као искре из стабла
распламсаће. Судиће незнабошцима, и овладаће народом, и зацариће се
Господ у њима до века. Који се надају на Њега разумеће истину, и
верни у љубави остаће Њему. Јер је благодат и милост у преподобнима
Његовим, и посета (Његова) у изабранима Његовим.

2. Читање из Премудрости Соломонових (5,15-24 и 6,1-3):
Праведници ће до века живети, и у Господа је награда њихова, и

старање о њима код Вишњега. Тога ради добиће царство благољепија,
и венац лепоте из руке Господње; јер ће их десницом покрити, и миши-
цом (Својом) заштитити их. Узеће за свеоружје рев- ност Своју, и
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наоружаће твар за освету непријатељима. Обући ће се у оклоп правде,
и ставиће као шлем – суд нелицемеран. Узеће за штит непобедиви –
преподоб- ност и светост; пооштриће гњев изненадни за мач. Сабориће
се са Њиме свет на безумнике; полетеће праволучне стреле муњевите,
и као од благокруглог лука, из облакв, ка циљу полетеће, од камено-
метног гњева, тешки ће гргд падати. Узнегодоваће на њих вода морска,
реке ће их потопити нагло. Стаће им насупрот ветар силни, и као вихор
развејаће их; и опустошиће сву земљу безакоње, и злодејство ће
преврнути престоле моћних. Слушајте, зато, цареви, и разумите;
научите се судије крајева земље; почујте који владате мноштвом, и који
се гордите због маса незнабожних народа. Јер вам је од Господа дата
власт, и моћ од Свевишњега.

3. Читање из Премудрости и Прича Соломонових:
Уста праведнога капљу премудрост, а усне људи праведних знају

благодати. Уста мудрих поучавају се мудрости, а правда их избавља од
смрти. Када сконча човек праведан, не пропада нада (његова). Јер се
син праведан рађа за живот, и у добрима својим плод правде ће
узабрати. Светлост је праведнима свагда, и код Господа ће наћи
благодат и славу. Језик мудрих зна добра, и у срцима њиховим починуће
премудрост. Љуби Господ преподобна срца, угодни су Њему сви
непорочнога пута. Мудрост Господња просвећује лице разумнога. Јер
лако је виђена од љубитеља њених, и налази се од оних који је траже,
достиже оне који је желе да унапред дознају. Који к њој рано рани,
неће се уморити; и који бдије ње ради, убрзо ће бити безбрижан. Јер
она сама обилази, тражећи достојне ње, и на стазама (њиховим) јавља
им се благонаклоно. Зло(ба) никад неће победити мудрост. Ради тога и
бих заљубљеник лепоте њене, и заволех је, и тражах је од младости
моје; и тражах невесту да доведем себи. Јер Господар свега заволе је,
јер је она тајница Божијег знања, и проналазач дела Његових. Трудови
њени су врлине; целомудрености и разборитости она учи, и правду и
јуначко трпљење, од којих ништа није потребније у животу људском.
Ако ли неко жели и много искуства, она зна древне и будуће ствари
казивати. Зна вештину (плетења) речо, и решење загонетко; знаке и
чудеса предузнаје, и збитија (=догађаје) временв и летв. И свима је
добар саветник, јер је бесмртност у њој, и доброславље у заједништву
речи њених. Тога ради беседовах Богу, и помолих се Њему, и рекох из
свега срца свога: Боже отаца, и Господе милости, Који си све створио
Речју Твојом, и Премудрошћу Твојом саздао човека, да господари

DAN 1.
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створеним од Тебе тварима, и да управља светом у светости и правди.
Дај ми Премудрост која седи крај Престола славе Твоје, и не одбаци ме
од слугу Твојих. Јер сам ја слуга Твој, и син слушкиње Твоје.
Ниспошљи Мудрост са светих Небеса (Твојих), и од Престола славе
Твоје пошаљи је, да будући са мном потруди се (и научи ме), да познам
шта је благоугодно пред Тобом; и да ме упути целомудрено у делима
мојим, и сачува ме у слави својој. Јер су помисло смртних страшљиве,
и погрешиве замисло њихове.

На Литији
Певамо стихире самогласне: 3 Празника и 3 Преподобнога. Препо-
добнога, песме Манастира Ћелије, Глас 1:

Преподобни оче Јустине Нови, данас стојећи у Горњем Јерусалиму,
моли се за духовне ти ученике и за страдални народ твој, који сада
више но икад има потребу многу твоје духовне у Христу помоћи.
Молитвениче свих у жалости и неправди, Златоусту равностојећи,
заједно са њиме и свима Оцима, моли од Човекољубца Христа, велику
милост и спасење душа наших.
Глас 2:

Данас се радује пустиња Ћелијска, јер у њој се подвизаваше
Јустин, Нови философ, и по савести Мученик Христов; срцем са стра-
далнима страдаше, и са сузама Божанску Службу служаше, свештено-
дејство Тајне за спасење свега света. Стога те молимо, Оче наш нај-
светији, да молитвама твојим срца свију водиш у покајање и слављење
Свете Тројице, да Господ спасе сав свет и род наш Православни.
 Глас 8,
твореније Атанасија Епископа:

Ходите сви верни православни, саставимо данас свети сабор, и
усред Цркве Христа Богочовека, побожно празнујмо спомен свих
Светих, говорећи: Радујте се, Свехвални Апостоли, са Пророцима и
Мученицима, Јерарсима и Новомученицима, Архипастирима и Учите-
љима живота вечнога. Радујте се и ви, Јустине Мучениче и Философе,
са Јустином Новим, вољом страдалим за Христа. Молите се сви Свети
за стадо Христово у свету, јер једна је Црква на небу и земљи, и једна
вера и једна слава Пресвете Тројице.

Слава, Светога, глас 5.
твореније Атанасија Епископа:

Слава Христу Богу Логосу, Који тебе, Јустине, ологоси, и показа
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словесним благовесником Јеванђеља живота вечнога, у тајни Цркве
Богочовека, пуноћи Домостроја Свете Тројице, Којој сада лицем
предстојиш, и молиш се за спасење све творевине у свима световима
Бога Човекољубца.
И сада: Богородичен:

Блаженом Те називамо, Богородице Дјево, и прослављамо Те
верни по дужности: Град непоколебиви, Стену неразориву, Заступницу
поуздану, и Прибежиште душама нашим.

На стиховње: Певамо Стихире Преподобнога; Глас 5.
подобне: Радуј се подвижникв:

Радуј се, Врања божански изданче, славо Ћелија и Србије пох-
вало, нови међу богословима и међу Оцима христомудри, тајних дог-
мата зналче искусни, заједничаре Светих, чија Житија написа; делатељу
умне молитве неуморни, даре свечасни православно верујућим. Моли
се, зато, молимо те, Христу, Свеблажени, Којега си лепоту видео и
којом те Он обасја, да поштујућима тебе, Јустине, дарује велику
милост.
Стих: Уста моја говориће мудрост, и поучење срца мојега разум:

Радуј се Апостола Христовог Павла трубо, Јустине, доброгласна,
јер што он написа Црквама сажето, ти си то мудро опширно изложио,
и тако си Богочовека Исуса показао Човекољубца, посвећен у тајне
богословља, и жеднима си Господа приближио. Небески човече и земни
Ангеле, поставши последњи врх српских Светих, са њима не престај
Христа молити, за децу твоју и народ твој.
Стих: Хвалиће се преподобни у слави, и обрадоваће се на постељама
својим:

Радуј се Златоустога оца љубитељ и ученик најближи, богомудри
Јустине, од њега си дознао божанске тајне у испуњењу љубави ватрене,
и поток постаде христоточан божанских речи, све нас утврђујући кад те
речи читамо, и љубав у нама духовну распаљујући. Пружи, зато, руке
твоје, Оче трисветли, и Духа благодат низведи, поштоваоцима твојим,
Јустине славни, Тројице Свете богоречити проповедниче.

Слава Преподобнога, глас 8.
твореније Атанасија Епископа:

Господе Спасе наш, Исусе Богочовече, велика је слава Твоја. Јер
си диван у Светима Твојима, и у двојици Јустинв ових, Твојих славних
Угодникв: Први остави сву светску мудрост, и крвљу мучеништва стече

DAN 1.
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Тебе, Вечну Божију Премудрост. А други надиђе сву философију по
стихијама овога света, и подвизима благодатним стече философију по
Христу. Богочовече Човекољубче, слава Теби.

И сада: претходног Празника, или Богородичен, глас исти:
Безневестна Дјево, Која си Бога неизрециво телом зачела, Мати

Бога Вишњега, Твојих слугу молбе прими, Свенепорочна, свима дајући
очишћење сагрешења; и сада мољења наша примивши, моли Господа да
све нас спасе.

Сада отпушташ. Трисвето.

Тропар Преподобнога, глас 8:
Православља сладост, нектар премудрости, Оче Преподобни, излио

си у срца верних као богатство, животом својим и учењем показао се
јеси жива књига Духа, Јустине Богомудри, моли Христа Бога Логоса да
ологоси оне који те поштују.

Слава: Св. Јустина Мученика,
И сада: претходног Празника, или Богородичен:

Нас ради Рођени од Дјеве, и распеће претрпевши, Благи, смрћу си
смрт уништио, и васкрсење пројавио као Бог. Не презри створења руку
Твојих, јави човекољубље Твоје, Милостиви; прими Родитељку Твоју
Богородицу, Која се моли за нас, и спаси, Спасе наш, народ обезнађени.

На јутрењу
На Бог Господ, Тропар Преподобног, Слава: Св. Јустина Мученика;
И сада: претходног Празника, или Богородичен Васкрсни.

По првој катизми, сједален Преподобнога, глас 1.
подобен: Гроб Твој, Спасе..

Давао си све за Христа, а Христа ни за шта. и то си делатно,
Јустине, оставио као наслеђе деци твојој, Блажени; стога си постао
наследник Раја; отуда моли Владику Човекољубца, са Богомајком, за
спасење наше.
Слава, и сада: претходног Празника,
или Богородичен подобен:

Телом си родила Надбожанскога Логоса, Који обожи природу
људску и вечно спасење дарује свима који славе Тебе – ваистину
Богородицу. Но, Владичице, не престај молити за оне који Тебе поштују.
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По другој катизми, сједален Преподобнога, глас 3.
подобен: Красотје дјевства Твојего..

Божанском љубављу Крст си поднео мучеништва твојега по
савести, и тиме јасно показа веру своју, Јустине. Зато си као награду
од Господа добио таласе благодати, Богослове премудри, којима Цркву
напајаш, показујући свима Богочовека.
Слава, и сада: претходног Празника,
или Богородичен подобен:

Надбожански Бог и Господ од Тебе се оваплоти из доброте,
осуштаствивши се као човек и оставши Бог какав беше. Зато Га као
Богочовека славећи, Дјево, Тебе безбрачну Богородицу проповедамо,
прослављајући највеће чудо Твога бесеменог зачећа.

После Полијелеја,
Сједален Преподобнога, глас 4.
Подобан: Удиви се Јосиф..

Као срна стрелом рањена Исуса Богочовека, Њега си јединог у
свему имао јасно мерило, зато си привукао мржњу непријатељв, и
Мученик савешћу постао јеси, усрдно заволев страдање Христово, о!
Јустине, пријатељу Светих, подражаваоче живљења њиховог. Зато, пош-
тујуће чесни спомен твој сједини нераздвојно са Господом.
Слава, и сада: претходног Празника,
или Богородичен подобен:

Са телом си, Пречиста, породила земнородним Бестелеснога Бога,
ради спасења Адамовог, сатрвеног преваром човекоубице. Показа се
ваистину Престо прекрасни носећи на рукама Носитеља свега, и
постаде Шира од небесв утроба Твоја свепречиста. Но, о Дјево
Свехвална, и нас удостој небеске славе.

Степена: 1. Антифон 4. гласа: Од младости моје..

Прокимен, глас 4: Чесна је пред Господом смрт Преподобних Његових.
Стих: Шта ћемо узвратити Господу за све што нам дарова.

Јеванђеље Преподобнога (Саве Освећенога).
Псалам 50:
Слава: Молитвама Преподобнога Твога..
И сада: Молитвама Богородице..

DAN 1.
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Затим Стихира самогласна, глас 6:
Стих: Помилуј ме, Боже…

Са неба сиђе, оваплотив се, Богочовече, да обожиш палога човека.
Зато и Блажени Јустин јеванђелски поживевши, по вољи Твојој, са
земље узиђе – на Небу почину, да венац добије подвигв од Тебе. Ми
пак Благодатну Мајку Твоју славећи, кличемо Теби од срца усрдно:
усели се, Владико, као у Светог и у нас, да Тебе духовно зачнемо, и
богородници у Духу постанемо. Спаси, Боже, народ Твој…

Канон Преподобнога, Акростих (грчки): „Православља трубу Јустина
хвалим. А(танасиос)“. Глас 4.

Песма 1.
Ирмос: Отверзу уста моја...
Отворићу уста моја и испунићу се Духа, и излићу песму Царици
Матери, и светло ћу славити и певати о њеним чудесима.

Православни радосно свети спомен данас, у песмама чествујмо,
оца нашег Јустина, који у време последње поста труба Христова, и
Србима похвала.

Моћ свију беседника, о! Јустине, живот твој сасвим превазиђе, јер
је раван Анђелима. Имао си умовање којим Богочовека жива слика
постаде и подражавалац.

Бога си изабрао од младости, Блажени, и спојио си најбоље
природне дарове, и отачку побожност, коју Србе научи Сава Преславни.
Богородичен: Логос се оваплоти, покренут човекољубљем, у утроби
Богодјеве, у време које Свм одреди; Којега тајне божански Јустин
речима свемудрим јасно нам изложи.

Катавасија: Отверзу уста моја...

Песма 3.
Ирмос: Твоја пјеснословци …
Ти си Богородице живи и обилни извор спасења, и зато хор твојих
певача око себе сакупи, и духовно утврди, у божанској слави
твојој, и венаца славе их удостоји.

Укротивши изазове земаљске, срце си свецело Богу усмерио, и за
Њим си хитао док починак ниси нашао христожедноме срцу твоме.
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Реч Божија од ране ти младости обујми, Јустине, свецело ум и
душу и срце твоје, све до дубоке старости; зато си богословио ходећи
стопама Отаца Светих.

Свуда чувен је живот твој, који, Оче, на земљи проведе: јер окусив
сладост Крста, искуством и доживљајем, заволео си мучеништво,
Христа ради теби Најмилијег.
Богородичен: Ево Јустина, Богородице, плод Христовог Оваплоћења,
којег су од почетка постали заједничари сви Свети, и тако се показује
моћ Цркве богодана.

Сједален Преподобнога, глас 8.
Подобан: Пастирских свирала..

Светлошћу Христовом привучен, Јустине, показа се друга светлост
Њиме блистајућа, свима пут свети христообожења указујући, којим се
тело озарава обасјањем Божанског Духа, и човек се потпуно причешћује
живота вечног заједно са свима Светима.

Слава, и сада: претходног Празника,
или Богородичен подобен:

Дјево Маријам, славо Ангела, украсе дивни и сјају света, дај
Твојим певачима опроштај грехова, и помози слугама Твојим, јер си Ти
сигурно Избављење очајних, и поуздано прибежиште људима.

Песма 4.
Ирмос: Неизследниј Божији совјет …
Пророк Авакум је предсказао неиспитиву Божију намеру, овапло-
ћења тебе вишњег Бога, и овако ускликнуо: слава сили твојој
Господе.

Анђео се јави боговидни, Оче Јустине Блажени, јер Златоусту ухо
си пригнуо, када ти се некада јавио, и као пријатељ пријатељу говорио.

Тело си мудро потчинио, у подвигу свег живота свога, о! Јустине,
уподобљујући се сабору подвижникв вере праве, у созерцањима и у
делима.

Јавно се удостоји, Оче, да видиш, Серафима Саровског предив-
нога, који те посвети у славу Раја, зато си говорио: Христос васкрсе!
објављујући радост васкрсну.
Богородичен: Била си сладост Анђелв и девственицв, Свепречиста, јер
си постала Дом најчистији Исуса Свенајчистијег, Који нас научи деви-
чанству.

DAN 1.
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Песма 5.
Ирмос: Ужасошасја …
Све је у страху од божанске славе твоје, а ти си неискусобрачна
Дјево, имала у себи над свима Бога, и родила си надвременог
Сина, и свима који ти певају мир си подарила.

Ум си имао непоробљен помислима, Преподобни, јер си га
Господу посветио крстом, и познањем живота вечног, који се
тајанствено дарује истрајнима у непрекидној молитви.

Као дар си примио, Преподобни, затворништво од безбожникв, и
то си претворио свемудро у дело изграђивања верних, речју и писањем
твојим, којим духовно напоји Цркву Православну.

Стражарем и савешћу Православља свебудном, Христос те,
богомудри Јустине, показа у последња времена, који свето искуство
Цркве јасно нам научаваш и све заблуде изобличаваш.
Богородичен: Неизрециво си родила Христа Самоистину, Којега – Наду
свега света – Јустин са смелошћу исповеди, и доживе затвор и тамницу,
ал’ остаде, Пречиста, као стуб непоколебив.

Песма 6.
Ирмос: Божественоје сије …
Ходите побожни да ово божанско и најчасније празновање
Богоматере славимо, па рукама запљескајмо, и из ње рођенога Бога
прославимо.

Народу Српском утеха дат си био, Јустине Блажени, с којим си
састрадавао, потсећајући на страдања Христа, Који је Васкрсењем смрт
уништио.

Животе Отаца си заволео, и као пчела трудољубива, њих си
изучавао, Оче, делима сабирајући у Духу мед богословља најслађи.

Видећи народа твога страдање, Бог те је као Мојсија послао да га
учиш и руководиш у Град Вишњи непоколебив, где се хорови Светих
радују.
Богородичен: Хвалимо Те, Свепречиста, Родитељку Христа Богочовека,
Чија се златна уста показао и богомудри проповедник Јустин Нови,
Ћелијска похвала.

Кондак Преподобнога, глас 8.
Подобен: Возбраној…
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Богочовечно живот свој си оврлинио, мерило свега имао си
Богочовека, достигао си Њиме висину богословља; сада Њиме на сву
вечност наслађујеш се. Дај нам благодат твојим светим молитвама, с
вером кличућим: Радуј с’, Оче богомудри!

Икос:
Анђели душу твоју, Јустине, узевши је принеше Владици, Који њу

примивши благонаклоно, увенча, награђујући чесне подвиге и трудове
твоје; ми пак радосно спомен твој празнујући, саборно кличемо овако:
Радуј се, божанска младицо града Врања. Радуј се, христодана похвало
Србије. Радуј се, саборниче богословв Цркве. Радуј се, древних монахв
иконо. Радуј се, јер си заблуде немудрих философа укинуо. Радуј се, јер
си благодат Оваплоћеног Богочовека доказао. Радуј се, јер учиш
спасоносној истини догматв. Радуј се, јер објављујеш христонарав
Светих Божијих. Радуј се, подражаваоче Светосавског пута. Радуј се,
дивних чудеса Чудотворче. Радуј се, Оче препуни човекољубља. Радуј
се, богослужитељу златоустовског богољубља. Радуј се, Оче Богомудри.

Синаксар:
Овога месеца, Јуна 1. празнујемо спомен Светих Мученика Јустина
Философа и са њим Харитона, Евелписта, Јерака, Пеона и Валеријана.
Истога дана спомен Светог Мученика Форма. Спомен Светог Мученика
Теспесија. Спомен Светог Свештеномученика Епископа Пироса
девственика, у миру скончао.
Спомен Светог Мученика Неона, мачем скончао. Спомен Преподобног
оца нашег Агапита бесребреника, монаха Лавре Кијевске пештере.
Спомен Преподобног оца нашег Дионисија Гликаџиса, уснуо у миру
Господњем године 1437. Спомен Светог Новог Свештеномученика
Онуфрија, Архиепископа Курског и Обојанског (†1938).

Истога дана спомен Преподобног и богоносног Оца нашег Јустина
(Поповић), Новог Исповедника и богомудрог Богослова Цркве, и
Чудотворца, уснулога у Свештеном Манастиру Св. Архангела Ћелије у
Србији, на Благовести 1979. године.
Стихови: Усну Јустин Србин велики, Саборник теологв, пријатељ
Светих, Богочовеку сједини се уснувши, лав Православља.
Синаксар:

Овај преславни, и велики Отац и најмудрији Учитељ Православне
Цркве, Јустин Нови, отаџбину је имао српски град Врање, у којем се
родио од побожних родитеља Спиридона и Анастасије, године спасења

DAN 1.
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1896, на дан Божанских Благовести, и зато је назван Благоје
(Евангелос). Од младости се одликовао природном оштроумношћу и
богопобожношћу, и стекао је образовање не обично. Међу својим
учитељима имао је и Светога Николаја (Велимировића), касније
Епископа Жичког, с којим је постао близак везама свеживотне љубави
у Христу и узајамног поштовања. Испуњујући своју од детињства жељу,
посветио се свецело Господу у данима Првог светског рата,
замонашивши се и добивши име Светог Мученика Јустина Философа.
Био зађакоњен и послан од Цркве ради виших студија у Русију,
Енглеску и Јеладу, и вративши се рукоположен је и служио у почетку
као наставник у Богословијама, и затим је изабран за професора
Догматике на Универзитету у Београду. Будући од превладавших
комуниста избрисан као професор, прогањан је, и затваран, и на крају
је изабрао да као самозатворник борави и свештенослужи у женском
Манастиру Светог Архангела Михаила у Ћелијама код Ваљева, где је
током тридесетогодишњег периода живљења свакодневно анђелским
предстојањем и умилном побожношћу литургисао Свештеном Жртве-
нику Јагњетовом. Тамо се свом душом и срцем предао подвижничком
животу, постећи, молећи се са сузама, изучавајући Св. Писмо и Св. Оце,
и пишући слађа од меда и саћа богонадахнута дела, поставши богослов
равнодостојан древним Светим Оцима и Учитељима Цркве. Стекавши
божанска и небеска благодатна искуства, сакупио је у себи немерљиво
богатство Богословља, чије плодове убира данас свецело васељенско
Православље. Живећи христољубиво, човекољубиво се односио и
искрено волео и примао прости Српски народ, а и браћу других народа,
особито Грчког и Руског, који су му долазили, подражавајући у томе
најсветијег Саву Српског, руководећи страдајући народ и крепећи га да
остане у отачкој вери и благочешћу. Подневши многа гоњења и невоље
од безбожних власти, никад се није поколебао својом вером
Православном и мишљу Богољубивом, држећи непоколебив христодани
му мир у своме богогорућем срцу, љубећи све људе и сва створења
Божија, и за све и сва са сузама молећи. Ослабивши телесним
здрављем и сузним бригама за страдајућу Цркву Христову, у дубокој
старости клонувши срчаном слабошћу, предао је преподобно свету душу
своју у руке Љубљенога му Господа, Богочовека Христа, у исти дан
свога рођења – на Божанске Благовести, године спасења 1979, у својој
85. години живота. Чинећи мноштво чудесв свакодневно долазницима с
љубављу његовом светом гробу и с вером призивајућим његово
неуспављиво посредовање пред Господом, с правом је стекао назив
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Чудотворца. Свети и Свештени Сабор Јерархије Српске Православне
Цркве, на челу са Свјатјејшим Патријархом Иринејом, потврдио је већ
од свију признату светост Преподобног Оца Јустина, и саборно га унео
у Диптихе Светих, отслуживши одговарајућу свечану Саборну Службу у
Београду, у светом Храму Светога Саве (на Врачару), у Недељу
Самарјанке, 2. маја 2010. године, усред Литургијског сабрања мноштва
радосних и одушевљених верника и монаштва, међу којима су били и
Светогорци и браћа и сестре са Косова и Метохије и сестринске Јеладе
и Русије, које је неизмерно волео. Спомен његов одређен је да се
свечано празнује 1. јуна, због тога што Празник Божанских Благовести
често и обично пада у време Велике Четрдесетнице, а и да се и један
и други празник празнују свечаније.

Молитвама Светих Твојих, и Преподобног Оца нашег Јустина
Новог, Христе Боже наш, помилуј и спаси нас. Амин.

Песма 7.
Ирмос: Не послужиша твари…
Богомудра деца не послужише твари више него Творцу, па
опасност од огња храбро савладаше, и певаху радујући се:
најопеванији Господе и Боже отаца благословен јеси.

Познасмо те, Преподобни, будну савест вере праве; јер никако не
подношаше кварење догмата и предања, и доказима потврђиваше
богодоличан став, Оче Јустине.

Несаломљив у гоњењима, у страдањима од безбожних постојан,
Господа имајући у срцу, Богомудри, страдања сва поднесе кротко, и
прослављаше Прославитеља, Јустине Христољубче.

Најсвештенији међ свештеницима, јавио се јеси, као Анђео, Жртву
натприродну служећи, Свеблажени, коју за живот свих Цркви дарова,
Јустине, Господ Очовечени.
Богородичен: Не остави, Син Твој, Пречиста, свет у пропасти, него се
од Тебе оваплотив, Свете као знаке Своје дарује, руководећи хришћане
ка обожењу, као Јустина у наше дане.

Песма 8.
Ирмос: Отроки благочестивија …
Побожну децу у пећи, спасао је Рођени од Дјеве, то бејаше тада
праслика, а сада стварност, и сву васељену позива да ти пева:
Господа појте дела и величајте га у све векове.

DAN 1.
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Непријатељске дрскости, Јустине, учини горивом светости,
поставши највећи тешитељ народу твоме, у ватри искушења; очински
пример Божанског Саве, пружајући у речима и писањима.

Стуб на земљи Православља, јави се, Јустине Богоносни, јер си
тајно на груди Господње наслањао се, и отуда црпећи токове живодавне
напајао си нас изобилно, зато си назван четвртим Богословом.

Образац православног живљења вернима се, Јустине, показа,
врлински следујући животе Светих, које си у дванаестокњижје записао,
као ризницу пуноће Цркве Христове, која ти захвално, данас свршава
спомен.
Богородичен: Милостива нам учини Владику, Дјево, који Га гњевимо
речима и делима, мада звање Његово христоимено носимо, али не
престајемо често жалостећи љубав коју нам даде за спасење.

Песма 9.
Ирмос: Всјак земнородниј …
Свако на земљи рођени нека се радује Духом просвећен, и нека
празнује бестелесних бића свет, славећи свети празник Богоматере,
и нека кличу: радуј се најблаженија Богородице Пречиста и
Увекдјево.

Ум христолик, срце духогоруће, обитељ љубави, икона боголика,
радост Богочовеку постао си, храм богословља показав се, Јустине
Преподобни, Православних похвало, Вишњег Сиона свети удеониче.

Када Христос дође, Преподобни, да суди све нас, тада посредуј за
поштоваоце спомена твога и читаоце делв твојих, писаних дејством
Духа Светога, и точећих свима нектар Благодати.

И сада и увек има те богатство негубљиво, и посредника пред
Човекољубцем, Србија земаљска отаџбина, а Сион Небески у хору
Светих обогати се тобом, Преподобни; зато нам свима отуд шаљи
благодат.
Богородичен: Арханђелски поздрав дивно си примила, Свепречиста, и
Христа си зачела, Њега моли са Јустином свагда, за обитељ Ћелијску
и Светогорске, и оне који славе празник спомена његовог, да сви
добијемо милост и благодат.

Ексапостилар:
Христово те Еванђеље одушевљено, познасмо, Оче, Богочовека

карактер носећи у души, добијеног од детињства до старости, и врли-
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ном си украсио живот твој у Христу Богу; зато, Јустине Преподобни,
спомен твој блажени вршећи Њега славимо – Вечно Еванђеље.
И други Богородици:

Радуј се, ослобођење од клетве Адама. Радуј се, Богородице
Богомајко. Радуј се, Купино одушевљена. Радуј се, Светиљко; радуј се,
Престоле. Радуј се, Лествице и Двери Небеска. Радуј се, Колеснице
Божанска. Радуј се, Облаче лаки. Радуј се, Горо. Радуј се, Храме. Радуј
се Сасуде свезлатни. Радуј се, Скинијо и Трапезо. Радуј се, Евино
ослобођење.

На хвалитне:
Певамо стихире Преподобнога, глас 1.
Подобне: Небесних чинова…

Са Бога Логоса Очовечењем, и божански Јустин роди се телом,
чији спомен празнујемо. Његовим молитвама и заступништвом од
Владике Христа молимо: да пут обожења, којим хођаше, и ми са њиме
проходимо.

Богоматере сасуд светли јавио се јеси, Оче Јустине: у живот овај
дође о Њеној Благовести, и опет душу ти чисту предаде на овај свети
Празник Њен, јер те неизрециво оваплоћени Бог Слово, многоструко
благослови.

Пријатељ Божји и Светитељв јавио се јеси, о, Јустине! А сада у
Рају Господа созерцаваш, Кога ради крст и гоњење поднео јеси,
посветивши се у подвизима. И сада моли: да Он дарује благодат
празнујућима твоје успеније.

Свештеноме гробу твоме с љубављу притичу Православних
мноштва. Немој их вратити празне, него како си у телу живео
човекољубиво расположен, тако и сада дај вернима дарове, испуњујући
Духом молбе њихове.

Слава Преподобнога, глас 2.
Живот је твој као просфора умешена и тамјан Христом дат, оче

Јустине, изаткан од врлинв свих Светих, светитељољубце си Духом
руководио и на љубав Христову потстицао, а сад уживаш жељено ти
обожење. Моли се Оваплоћеном Христу Богочовеку: за Свету Цркву
Свесаборну која те достојно прославља.

И сада, претходног Празника, или Богородичен подобен:
Сву наду своју на Тебе полажем, Мати Божија, Сачувај ме под

кровом Твојим.

DAN 1.
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Славословље велико

У Божанској Литургији
Псалми Изобразитељни и од Канона песма 3. и 6.
Апостол и Јеванђеље Преподобнога.
За Достојно: Благовести земљо, радост велику, хвалите небеса Божју
славу: Јако одушевљеному Божију Кивоту…
Причастен: У вечни спомен биће праведник. Алилуја.

 Похвале-Величанија:
Радуј се, Србије славни породе, славо Светих Ћелија, радости

свих Православних, Оче Јустине, Богочовека Логоса тајниче и
служитељу, најхристољубивији.

Радуј се, тумачу догматв, Божанских Отаца подражатељ исто-
славни, друга уста Павлова, и пријатељ Златоуста, о! Аво Јустине,
саборниче Светих Отаца.

Има обитељ Ћелијска тело твоје свештено, свим верним благодат
точеће, а небеса се богате пречистом душом твојом, о! Јустине Оче,
најблаженији.

Са божанским Савом и осталим Светима Србије, сада стојиш,
Јустине, пред Престолом Владичњим, свагда усрдно молећи за народ и
децу твоју, Преподобни.

Радуј се, Јустине Чудотворче, благодат од Богочовека многу си
добио, Којега не престај молити за нас грешне и недостојне: да исцели
слабости душе и тела.
Стихови:
Прими, о! Оче богомудри Јустине, химне благодарне које ти исплетох.

Сврши се, са Богом Светим, ова Служба, у Св. Манастиру Симонопетри,
Свете Горе Атонске, 4. марта 2009; а бп преуређена 4. маја 2010, после
одлуке Св. Сабора Српске Јерархије за празновање 1. Јуна.
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Месеца јуна 2. дан

Спомен међу светима оца нашег Никифора исповедника,
патријарха цариградског

На Господи воззвах.., стихире глас 4.
Подобан: Јако добља..

Тебе смо стекли као проповедника Истине и тврђаву вере, творца
догмата и гласника праве вере, станиште чистоте, и изабрани сасуд
мириса Духа Светога, превелику ризницу Божије науке и темељ
Христове цркве, светојављени и богонадахнути оче.

Хвалимо те светитељу као наследника апостола, и једнаког са
страдалницима, јер си се на испоснике угледао, и печат учитеља цркве
постао, учио си богопознању и уводио у тајне Христове, светитељу
блажени; ти си као река воде познања науке Божије, која потапа учења
свих безаконика и хулника.

Ти си оче блажени талант богопознања умножио, и радости код
Господа твога се удостојио, украшен благодаћу божанског сјаја, ти
блиташ зрацима твоје душе, а сада стојиш светитељу пред Животвор-
ном десницом, и њеним зрацима си увек обасјан.

Ине стихире, глас 8.
Подобан: О, преславнаго чудесе..

Унутра у незалазну светињу, и праву скинију коју је Господ
створио, ти си оче преподобни као верни свештеник ушао, не са туђом
крвљу оче, него попут Христа са твојом сопственом, и ниси се покорио
савету мучитеља, него си оче до краја Богу угађао.

Украшен си, Никифоре премудри, и речима и делима, и твојом
свештеничком одеждом, као и исправним богословљем; ти си хранитељ
премудрости, и све си то исповедањем примио; још си и у заточењу
напаћен, али си све што је на тебе насртало отрпео усрдно и
подвижнички твојом одлучном вољом, оче блажени.

Постао си свирала Духа, јер се са висине јављаш богонадахнутим
песмама, и објављујеш неизрецву тајну Спаситељеву, као истинска и
нарочита труба Божанства, громогласно нам проповедаш оваплоћење
Бога-Речи, што је недокучиво и изнад сваког разума и схватања, оче
свети.

DAN 4.
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Слава и сада, богородичан:
Спаси ме Пречиста Владичице, јер си Спаса неизрециво родила,

само сам тебе стекао као заступницу и бедем необориви, и као окриље
и радовање, и души мојој од Бога утеху; а ти ме избави од црва
неуснулог и огња вечнога, Мати Христа Бога.
Крстобогородичан:

Гледајући тебе на крст прикованога Исусе и како си својевољно
страдање примио, Дјева и Мати твоја Владико нарицаше: јао мени
Чедо слатко, како неправедно трпиш ране, лекару који си немоћ
човечанства исцелио и милосрђем твојим све од пропасти избавио?

Тропар, глас 4.
Као сушта истина, јавио си се стаду твоме, и као правило вере и

образац кростости и учитељ уздржања. Због тога си смирењем
узвишене почасти стекао, а сиромаштвом богатство, оче Никифоре моли
Христа Бога да спасе душе наше.

На јутрењи
Канон. Његов акростих је: Опеваћу у песмама Никифора
победоносног. Теофан. Глас 4.

Песма 1.
Ирмос: Морја чермнују пучину..
Крсним знаком Мојсејевим рукама, прешао је у давнини Израиљ
пучину Црвеног Мора, пешке и неовлажених ногу, и Амаликову
силу је на исти начин у пустињи победио.

Знаменита и узвишена дела си чинио, а душу си са делима својим
сагласио, Никифоре блажени, и ка најузвишенијем Лику си усрдно
узлетео.

Уздржањем си Никифоре богонадахнути све жеље на земљи
умртвио, а душу си тако усрдно управио, да си до блаженог и без буре
пристаништа доспео.

Бедни цар Лав је од јереси Мамона патио, и на тебе је Никифоре
богоугодни као на тврди камен ударио, али се безумник убрзо до ада
сурвао.
Богородичан: Ти си Богоневесто излечила пропало човечанство, јер си
родила Творца који је све нас подигао, који смо кроз свога праоца
сурвани у понор.
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Песма 3.
Ирмос: Не мудростију и силоју..
Не хвалимо се ни мудрошћу ни силом ни богатством, него тобом
као Очевом ипостасном мудрошћу Христе, и нема светог као што
си ти, Човекољубче.

Свој живот си врлинама украсио и светило и чувар Речи живота си
постао, јер си као архијереј стадо Христово предводио.

Твојим светим, богоречитим и огњеним језиком, си богомудри и
славни оче, као огњем духовним трње јереси спалио.

Жељом за мудрошћу си дубину Премудрости истражио, и твојом
науком си, оче дични, као ланцима, хулнике на иконе Христове спутао.
Богородичан: Исповедамо Сина, сабеспочетног са превечним Оцем,
којег си на крају времена из твога тела родила, Пречиста, и зато те
славимо као истинску Матер Бога.

Сједален, глас 8.
Подобан: Премудрости..

Благодат твоје разумне науке, и узвишеност твојих светих учења,
постали су нам као лествица побожног узлажења, јер смо стекли тебе,
оче, као трубу Духа, којом си проповедао Божију науку; а ти си се
уселио у место освежења, јер си звер одагнао као праћком твојим
речима, блажени Никифоре, зато моли Христа Бога, да подари опроштај
грехова свима, који славе твој свети спомен.

Слава и сада, богородичан:
Сва поколења људи славимо тебе као Дјеву и једину међу женама

која си безсемено родила телом Бога, јер се огањ Божанства у тебе
уселио па дојиш као детенцета Створитеља и Господа; зато и ангелски
и човечији род достојно славе пресвети Пород твој и сложно ти
кличемо: моли Христа Бога, да подари опроштај сагрешења свима, који
се са вером клањају Пресветоме од тебе Рођеноме.

Крстобогородичан:
Када је као јагње угледала на крсту Јагњета, Пастира и Изба-

витеља, плакала је, јаукала, горко јецала и нарицала: свет се радује јер
због тебе добија избављење, а срце моје гори када гледам твоје распеће
које трпиш због милости и милосрђа дуготрпељиви Господе, бездане
милости и изворе непресушни; зато се смилуј и подари опроштај
сагрешења свима који са вером поје о твојим светим страдањима.

DAN 2.
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Песма 4.
Ирмос: Вознесена тја видјевши церков..
Када те је видела црква на крсту подигнутог, и да сунце стаде у
току своме, тада ти је достојно кликтала: слава сили твојој
Господе.

Уз помоћ Божију ти си, светитељу, чељусти богохулних поломио, и
снагом твојих речи их победио, а све научио да поштују свету икону
Спаситељеву.

Својом вером си светињу свештенства обасјао оче Никифоре, а
суровост цара Лава си спутао, као зналац неизрецивих тајни, оче
богоугодни.

Православним учењем твоје свете цркве си се Никифоре јуначки
борио, а твојим речима си као ранама духовне вукове одагнао, и праву
веру си предводио.
Богородичан: Реч Божију, од пре бестелесног, ти си оваплоћеног
родила, Свенепорочна и обрадована, и тиме си цео свет обновила, зато
тебе Богоневесто по вери православној славимо.

Песма 5.
Ирмос: Ти Господи мој свјет..
Ти си, Господе мој, као светлост у свет дошао, ти си света
Светлости из мрачног незнања обратио све, који ти са вером
певају.

Имао си душу чисту која се небу уздизала, и тамо си нашао
неувениви цвет разума и Премудрости, оче блажени.

Твојим речима си душе православне исцелењем оросио, оче
богојављени, а земљу неверних си сатро твојом науком.

Имаш, оче, реч делатну и живот неодузиви, па блисташ као сунце,
а свету цркву обајаваш и утврђујеш.
Богородичан: Ти си ослобођење од клеве праматере постала,
Најнепорочнија, јер си зачела Онога, који нас је овенчао Божијим
благословима.

Песма 6.
Ирмос: Пожру ти со гласом..
Црква ти Господе приноси као жртву песме похвале и пева ти, јер
је од демонске крви очишћена, крвљу изливеном из ребара твојих,
по твојој милости.
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Блисташ оче богомудри светлим зарцима Духа, и постао си цркви
стуб до небеса, и облак који нас носи ка небеском наслеђу.

Сав твој живот си Богом освештао, а поставши васељенски духовни
вођа, прославио си се свети оче и блажени.

Твоја богонадахнута наука је као обострано оштри мач Утешитеља,
и њоме си пресекао окове безбожних јереси, а светлост Истине си
показао свима.
Богородичан: Најчудније су укинути закони природе кад је млада Дјева
неискусобрачно зачела, родила и одојила Творца свих и Господа.

Кондак, глас 4.
Подобан: Јавилсја јеси днес..

Примио си победнички венац са небеса од Бога, преславни Ники-
форе, зато спаси све оне који те са вером поштују, као првосвештеника
Христовог, и учитеља.

Икос:
Као неосвојив град Божији на гори, тако стоји стамено овај јерарх

велики, и молитвама чува цео свет, јер је војске безбожника победио
и неповређен остао; није рањен стрелама противника, јер је у срцу
носио Цара свих и Господа; зато обасјава све који поштују Христа на
икони, и са висине врлина и као са куле, одгони војске демона, а двери
милосрђа отвара свима који њему са вером певају, као светитељу
Христовом и учитељу.

Песма 7.
Ирмос: В пешчи авраамстији отроци..
У пећи персијској Аврамова деца, побожном љубављу више него
ли пламеном запаљени беху, и овако кликтаху: нека си благосло-
вен у храму славе твоје Господе.

Црква је тебе стекла живог код живога Бога, јер у себи имаш као
свећник позлаћени, познање Тројице, зато кличе: благословен си у
храму славе твоје Господе.

Безумље јеретика си оборио, и уверио све да славе икону Христо-
ву, кличући Никифоре: благословен си у храму славе твоје Господе.

Богатство премудрости и свети живот си имао, јер си све телесно
духовним превазишао, зато сада Христу беседиш: благословен си у
храму славе твоје Господе.

DAN 2.
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Богородичан: Не раздељујући сједињено, нити га сливајући, тако једног
Христа славимо, као Бога-Реч из тебе оваплоћенога, и кличемо:
благословен си у храму славе твоје Господе.

Песма 8.
Ирмос: Отроки благочестивија в пешчи..
Побожну децу у пећи, спасао је Рођени од Дјеве, то бејаше тада
праслика, а сада стварност, и сву васељену позива да ти пева:
Господа појте дела и величајте га у све векове.

Крвљу Христовом избављен, и вољом спреман да за њега и смрт
поднесеш, принео си њему своје патње, и заблистао си исповедањем
вере, кличући: Господу појте његова дела, и величајте га у све векове.

И телом и душом очишћен, ти си свевидећем Богу-Речи речи жртве
принео, и њега раније бестелесног и беспочетног си објаснио, да је по
милости затим Човеком постао, и кликтао си: Господу појте његова
дела, и величајте га у све векове.

Да би небеско наслеђе и славу непролазну добио, ти си оче славни,
славу пролазну оставио, и прогонство и патње храбро отрпео, кличући
светитељу: Господу појте његова дела, и величајте га у све векове.
Богородичан: Само је тебе, Свенепорочна, небески Женик нашао као
чисту голубицу, и као крин мирисни, и цвет прекрасни, и светлу палату,
и себи за невесту привео, зато теби Дјево певамо и величамо те у све
векове.

Песма 9.
Ирмос: Камен нерукосјечниј..
Као угаони камен несечен руком, тако се Христос од тебе Дјево,
као од несечене горе одсекао, да сједини раздвојене природе, зато
се веселимо и тебе Богородице величамо.

Стекао си оче блажени крај живота, и пред тобом је уклоњено
огледало и сада си пред Истином, гледајући непролазне лепоте, којима
се насићујеш, зато нас помињи у твојим молитвама.

Дођите христоносни и усрдно станимо око кивота светог и
богоносног Никифора, и опевајмо га као победника, па га са весељем
прославимо и празнујмо.

Сваку врлину си стекао, и зато си свештеномучениче на крају твога
подвига украшен венцем исповедника, којим окићен ствојиш сада пред
твојим Владиком.
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Богородичан: Сви верни тебе Дјево исповедамо као корен и вечни
извор непропадања, и зато те похвалама прослављамо, јер ти си нам
Ипостасну бесмртност излила.

Светилен
Подобан: Учеником зрјашчим..

Као изузетни победник у страдањима Никифоре, примио си
двоструки венац од Христа Спаса, јер си, премудри светитељу,
богопротивну јесрес која одбацују иконе укинуо, и као страдалник и
бранитељ праве вере се оче прославио, а ти се моли за нас, који тебе
блажени светитељу славимо.

Богородичан:
Ниси Господе недра Очева напустио, када си се од Дјеве

оваплотио, и да би мене палог спасао, ти си небеса савио и на земљу
сишао, да ме избавиш из чељусти духовне звери која ме је давила, зато
избављен твоју силу прослављам.

DAN 2.
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Месец јуни 3. дан

Спомен светог мученика Лукилијана и других са њим
пострадалих

На Господи воззвах.., стихире глас 1.
Подобан: Всехвални мученици..

Зли потомци убица Господа, мучени завишћу, су те светитељу
оптужили, а ти си, Лукилијане, јуначки и непобеђен рајско блаженство
примио, зато се моли да добију душе наше мир и велику милост.

Деца света су се теби, као оцу, поверила, и са тобом су много
пострадала, међу њима и преподобна и славна Павла, мученица дична,
сада са њима живиш на небесима, зато моли Христа, да подари душама
нашим мир и велику милост.

Твој гроб увек излива воду исцелења свима који му долазе, и пере
од страсти, а силом Духа Светога потапа војске демона, зато се моли
мучениче многострадални, да душе наше добију мир и велику милост.
Стихире Богородици, глас и подобан тај исти.

Радуј се Пречиста о којој се чују чуда, радуј се као дрво свето
Богом засађено у сред раја, радуј се обарање злих духова, радуј се
двосекло оружије, јер си твојим чудним Породом главу ђавола посекла,
радуј се Најнепорочнија, која нас удаљене позиваш.

Исцели Пресвета, моју душу напаћену злим страстима, јер си ти
лекара и Спаса свих, Христа, родила, који сваку рану зацељује, рањених
ђаволском злобом, а нас од смрти избавља.

Пресвети храме Божији, шири од небеса, ти си бого-обрадована
Пресвета млада Дјево светија и од херувима, зато облагодати моју душу
и просвети очи срца мога, и подари ми, твојим добрим заступањем, од
свих грехова праштање.
Слава и сада, богородичан:

Тешко мени шта ће самном бити, јер сам и разум и душу и тело
окаљао гресима?! Шта да чиним, како да избегнем пламен неиздрживи,
и вечне и несаломиве окове? Али ипак Свенепорочна, пре мога краја
моли твога Сина, да ми дарује опроштај.

Крстобогородичан:
Када је свенепорочна Владичица као јагње, видела на крсту свога
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Јагњета без сјаја и без лепоте, плакала је и нарицала: Тешко мени, где
зађе доброта твоја? Где је твоја красота? Где благодат која блиста са
лица твога Сине мој најдражи?

На јутрењи
Канон. Његов акростих је: Певам у славу мученика Лукилијана.
Глас 8.

Песма 1.
Ирмос: Воду прошед..
Када је Израиљ воду као копно прешао, и од египатскога зла
избегао, тада је закликтао: Избавитељу и Богу нашем певајмо.

Опеваћу тебе Лукилијане као угодника Бога-Речи, и славу
мученика, а ти ми, твојим молитвама, подари очишћење и исцелење од
свих зала.

Свим срцем и свом душом си се са љубављу Христовом сјединио,
а идолску обману и немоћ си светитељу напустио.

Изнад сваке земне славе, нуђене од мучитеља, које си као неславне
сматрао, ти си светитељу блажени, само непролазну славу небеску
желео и наследио.
Богородичан: Ти си Богородице као лествица коју је Јаков видео, јер
се тобом Бог-Реч са свима на земљи сјединио, а човеково биће је на
висину небеску уздигао.

Песма 3.
Ирмос: Ти јеси утвержденије..
Ти си тврђава свима који ти притичу Господе, ти си нам светло у
тами, и теби пева душа моја.

Јуда је давно предао Христа Избавитеља богоубицама, а ти сада си
предан безаконим јудејцима.

Ласкавим речима је варалица покушао да те обмане, али је,
страдалниче, твојим речима као камењем побијен.

Постао си веома сјајно светило свима са којима си пострадао, и
светлошћу си их на Божије стазе упутио и на небеско блаженство.
Богородичан: Молим те да у дан судни будеш милостива мени, твојом
смелошћу Владичице код Рођеног из тебе.

Сједален, глас 1.

DAN 3.
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Подобан: Гроб твој Спасе..
У огањ си бачен, Лукилијане храбри страдалниче, али ниси спа-

љен, јер си примио росу Божију која те је хладила, зато си радосно и
надприродно свој подвиг завршио, па нас помињи са децом са којом си
пострадао.

Слава и сада, празника или богородичан:
Надање си хришћана Пресвета Дјево, јер си Бога надразумно и

неизрециво родила, зато се непрестано моли за све који ти певају, да
примимо опроштај свих наших грехова, и исправан живот, јер те са
вером и љубављу увек славимо.

Крстобогородичан:
Гледајући тебе Христе свенепорочна Мати мртвога на крсту

распетога, јаукаше: Сине мој сабеспочетни Оцу и Духу, какав ли је ово
твој неизрециви домострој, којим си спасао дело твојим пречистих
руку, Милосрдни?

Песма 4.
Ирмос: Услишах Господи смотренија твојего..
Чуо сам Господе тајну твога промисла, схватио сам дела твоја, и
прославио твоје Божанство.

Твојом науком блисташ а твојим страдањем цео свет обасјаваш, а
противљење мучитеља одгониш као маглу несталну.

По вери си нови Аврам постао, који се давно у Христу оправдао,
јер и ти си спознањем Творца твога сваку сујету одбацио.

Стекли смо те верни као рушитеља лажи и исцелитеља патњи и
болести, мучениче славни, и тобом се увек исцелењима насићујемо.
Богородичан: Надразумно је рађање из тебе Увекдјево, јер си у телу
своме Бога зачела и на неизрецив начин га родила.

Песма 5.
Ирмос: Просвјети нас повељенији твојими..
Просвети нас твојим заповестима Господе, и твојом узвишеном
мишицом даруј нам твој мир Човекољубче.

Христе једини лекару душа и тела, ради молитава мученика,
исцели ме од страсти и патњи.
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Делима духовним, постао си као цвет, мучениче славни, и добар
плод си кроз своје страдање принео.

Речи Живота си имао у своме срцу, светитељу славни, и њима си
противстао, и тако си претње мучитеља умртвио.
Богородичан: Ми се спасавамо, јер имамо тебе, Богомати Пречиста,
као бедем необориви, и пристаниште, и тврђаву, и наду, и божанско
оружије.

Песма 6.
Ирмос: Очисти мја Спасе многа бо..
Очисти ме Спасе од многога безакоња мога, и из дубине зала
избави ме молим те, јер ка теби вапијем: услиши ме Боже
спасења мога.

Узвишеним и светим жељама твоје душе, ти си у огањ мучитељски
смело пошао, али си са децом росом Духа прохлађен блажени
страдалниче.

Храбра мученица Павла, укрепљена твојим поукама, смелост и
трпљење је стекла против Лажљивога, и венац правде је примила из
руке Христа, првострадалника.

Враг није могао гледати тебе неклонулу и непомичну као гору
Сион, јер си га скроз посрамила и на земљу бацила, светитељко
богомудра, и твојим подвигом си га сатрла.
Богородичан: Заиста си зачела Реч Божију у телу твоме, и њега си
Пречиста, мимо природе родила, зато га умилостиви твојим молитвама,
да од свих невоља избави слуге твоје.

Песма 7.
Ирмос: От Јудеје дошедше отроци..
У давнини из Јудеје дођоше младићи у Вавилон и вером у Тројицу
пламен пећи победише, певајући: Боже отаца благословен јеси.

Са мученицом Павлом си овако узвикнуо мучениче: неће нас
одвојити од љубави Христове ни невоље, ни беде, ни ране, ни мач, и
зато сте кликтали: благословен си Боже отаца наших.
(два пута)

На камену свете вере си утврдио твоје ноге, и непоколебан си
остао под навалом многих мука, и још си кликтао: благословен си Боже
отаца наших.

DAN 3.
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Богородичан: Сви се избављамо од страдања и невоља, и мука и патњи
разних, твојим молитвама, Пречиста Богомати, и зато кличемо:
благословен си Боже отаца наших.

Песма 8.
Ирмос: Царја небеснаго јегоже појут..
Небескога Цара о којем поју војске ангела, хвалите и величајте у
све векове.

Вером у Господа си стварно био као засађен крај извора Божијих,
и постао си као дрво живоносно, мучениче блажени.

Страдалници украшени лепотом исповедања свете вере у Христа,
достојно су за то венац са неба примили.
Богородичан: Посрнулог од патњи, и палога, подигни ме Богомати, да
те у све векове славим.

Песма 9.
Ирмос: Величајем тја всенепорочнају Матер..
Величамо тебе Најнепорочнују Матер Христа Бога нашега, коју је
осенио Дух Свети.

Као мирисни цветови духовнога раја, изгледате мученици за
Христа, зато вас данас похвалама величамо.

Заиста су постали ови мученици светила цркве Христа Бога, јер
блистају светлошћу исповедника.

Ти, Човекољубче, молитвама страдалника, исцељујеш од патње и
страсти, зато и моје сада патње исцели.
Богородичан: Ми верни смо стекли тебе Свенепорочна, као стену и
покровитељку, и пристаниште без буре, и тобом се спасавамо.
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 Месец јуни 4. дан

Спомен међу светима оца нашег Митрофана, патријарха
цариграда

На Господи воззвах.., стихире, глас 6.
Подобан: Всју отложивше..

Био си сав освештан и богоносан, и зато рукоположењен за јерарха
Божијег и у силу Духа Светог одевен, и тако си увек свето улазио у
светињу над светињама, божанском светлошћу обасјан, и причешћивао
се благодатно светим тајнама, као прави и славни јерарх, зато са
смелошћу моли Бога за душе наше.

Твој живот је светлошћу врлина обасјан, и њиме си верне
просветио, а таму лажи идолске одагнао, и заиста си постао као сунце
блиставо, светитељу блажени Митрофане, а сада боравиш где блиста
Светлост незалазна, јер си благодаћу Духа Светога постао син дана,
зато твој свети и светли спомен славимо, и свето га служимо, и са
љубављу прослављамо.

Твоја душа је, оче богомудри, вером и Божијом вољом украшена,
и зато си, светитељу славни блистав постао, јер си, оче премудри, у
смртном и пропадивом телу непропадање научио, и светлост
бестелесних си стекао, јер си изван свих страсти живео, бестрастијем
украшен, оче Митрофане, светитељу премудри, светилниче пресветли и
молитвениче за све који са љубављу славе твој спомен.

Слава и сада, празника или богородичан:
Радуј се испуњење Старог Закона; Радуј се храме Свете Тројице и

Невесто чедна; Радуј се божанска колевко Цара свих; Радуј се огње
духовни, јер као клештима носиш на својим рукама Божански жар;
Радуј се нови рају, винограде затворени и трпезо божанска и пресветла;
Радуј се голубице неокаљана и престоле Вишњега; Радуј се свети одре
духовни и млада Невесто, коју је Дух Свети осенио.

Крстобогородичан:
Када је давно као јагње непорочна Владичица, угледала свога

Јагањца на дрвету крста, као Мајка је јаукнула и запрепашћена је
нарицала: Чедо слатко какав је ово нов и преславни призор? Како је

DAN 6.
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тебе Живота свију предао неблагодатни народ суду Пилатовом и на
смрт осудио? Ипак појим о твоме неизрецивом снисхођењу Речи
Божија.

Тропар, глас 4.
Као сушта истина, јавио си се стаду твоме, и као правило вере и

образац кростости и учитељ уздржања. Због тога си смирењем
узвишене почасти стекао, а сиромаштвом богатство, оче Митрофане
моли Христа Бога да спасе душе наше.

На јутрењи
Канон. Његов акростих је: Певам о слави великог Митрофана.
Глас 6.

Песма 1.
Ирмос: Јако по суху пјешешествова Израиљ..
Као по сувом пешачио је Израиљ по бездану босоног, и видео свога
прогонитеља фараона како се утапа, зато је победничку песму Богу
певао и кликтао.

Као светитељ си са небеским силама, и као слуга Божији стојиш
пред њиме, зато се моли усрдно за нас, да по твојим молитвама
добијемо вечна блага.

Изабран си Митрофане блажени, да служиш Господу и светом
Еванђељу, и да учиш народ вери, јер си оче у богопознању узрастао.

Богопознањем си обогаћен, и речи живота си из срца излио, и душе
окореле страстима напојио, премудри јерарше Божији Митрофане
богоблажени.
Богородичан: Свети сабор пророка из давнина је најавио, да ћеш бити
истинита Родитељка Божија, Пречиста, и узвишенија од херувима и
свега постојећега.

Песма 3.
Ирмос: Њест свјат јакоже ти..
Нема светог као што си ти Господе Боже мој, подигни снагу твојих
верних Благи, и утврди нас на камену вере у тебе.

Изливајући свету сладост из твојих уста, ти си оче, горку воду
неверја исушио, а побожне пићем богопознања напојио, оче блажени.

Као јерарх постао си изабрани сасуд Божији, јер си Богу бескрвне
жртве приносио, који се ради нас жртвовао, свети оче Митрофане.
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Гроб где лежи твоје свето тело, излива миомирис као рај Божији,
и вернима мирише, светитељу славни и свечасни Митрофане.
Богородичан: Човеков разум не може схватити неизрециву дубину
рађања из тебе, Пречиста, јер Бог је по свом милосрђу себе унизио, и
у твоме телу ме је потпуно обновио.

Кондак, глас 2.
Подобан: Вишњих ишчја..

Веру Христову си јасно проповедао и сачувао, а твоје верно стадо
си заиста умножио. Зато се сада са анђелима радујеш, свети Митро-
фане: моли се непрестано за све нас.

Затим
Сједален, глас 8.
Подобан: Премудрости..

Загосподарио си над телесним страстима, и постао јерарх
богоподобан, Цариград си славно напасао, а војске јеретика си оче
преподобни одагнао, штапом твојих светих и богонадахнутих поука, зато
си после скончања бесконачну благодат достојно наследио, светитељу
блажени, и зато ти кличемо: моли Христа Бога, да подари опроштај
грехова свима који славе спомен твој.
Слава и сада, празника или богородичан:

Упао сам у искушења замршена од видивих и невидивих
противника, и снашла ме је бура безброј мојих грехова, али ка теби као
мојем топлом заступању и заклону и пристаништу доброте притичем
Пречиста, а ти моли усрдно безсемено Оваплоћенога из тебе за све
слуге твоје, који непрестано о теби поје, Богородице Пречиста, и моли
га увек да подари опроштај сагрешења свима, који се са вером клањају
Породу твоме.
Крстобогородичан:

Када је као јагње угледала на крсту Јагњета, Пастира и Изба-
витеља, плакала је, јаукала, горко јецала и нарицала: свет се радује јер
због тебе добија избављење, а срце моје гори када гледам твоје распеће
које трпиш због милости и милосрђа дуготрпељиви Господе, бездане
милости и изворе непресушни; зато се смилуј и подари опроштај
сагрешења свима који са вером поје о твојим светим страдањима.

Песма 4.
Ирмос: Христос моја сила Бог..

DAN 4.
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Христос је моја сила Бог и Господ, тако света Црква побожно пева
и кличе, јасно учећи и Господа празнујући.

Ти си пун Духа Светога, свештени оче Митрофане, и зато си зле
духове од људи одгонио, а верне си твојим духовним поукама учио.

Јединицу нестворену си проповедао, али у Три Лица раздељену,
несечену и несливену, и тако си верне твојим светим богословљем
просветио.

Уздржањем и подвигом си најпре телесне прохтеве умртвио, и
јерар побожан се показао, и свештени заступник пред Тројицом.
Богородичан: Тобом је Богомати разорена клетва прабабе, јер ти си
нам, Пречиста, родила Извор освештања, и живота не-пролазнога.

Песма 5.
Ирмос: Божијим свјетом твојим Блаже..
Твојом божанском светлошћу обасјај нам душе Благи, јер те од
јутра са љубављу молимо, да те познамо Речи Божија као
истинитог Бога, који нас из мрака греховног призива.

Службу Богу си побожно вршио, а чистом душом се пречистих
тајни дотицао, и непорочан служитељ Божији си постао, као Божији
јерарх и светитељ.

Због твојих светих поука, идолослужитељи су угодници Божији
постајали, јер си их недостојне прихватао, и достојним угодницима
Божијим их учинио.

Благодаћу си призван, и твојим поукама си оче преподобни идолску
безбожност разорио, и као кишом си њина хладна срца Божијом
благодаћу оросио, и плодним их учинио.
Богородичан: После чудног рађања из тебе, ти си као и пре девствена
остала, јер Бог беше тај којег си родила, који све својевољно ствара,
Маријо, Богоневесто неневесна.

Песма 6.
Ирмос: Житејскоје море воздвизајемоје..
Гледајући море живота узбуркано буром искушења, тихом приста-
ништу твоме притекох Многомилостиви и вапијем ти: избави из
пропасти живот мој.

Твој језик изоштрен вером и духом, као писаљка брзописца
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написао је у срца побожних речи благодатне, свештени оче, Божијом
вољом.

Учењем у побожности, узишао си у духовну светињу над
светињама, својом верујућом душом, и у Тројичну светлост, свештени
оче и служитељу Митрофане.

Рекама твојих поука, ти си затворио мутне воде беседе неверника,
и постао си као мирна река, која побожношћу напаја саборе верних,
светитељу прослављени.
Богородичан: Бога-Реч си у тоје тело бесемено уселила, и постао је
савршеним Човеком, и обожењем је обновио природу човека, као што
је само он умео, богоугодна и Свенепорочна млада Дјево.

Кондак, глас 4.
Подобан: Јавилсја јеси..

Показао си се од младости као славан сасуд и светитељ изабран од
Бога. Њему си са радошћу узвикивао: једносушан си, Христе, Оцу и
Духу Светоме.

Икос:
Такав нам је архијереј одговарао, и истинити слуга Бога-Речи, као

што кличе Павле, и као оруђе Христа, да увек службе Богу приноси, и
да је непорочан и свети; и мада је одевен у видиво и пропадиво тело,
овај је служећи са бестелеснима говорио, а народу је скидао грехе
праведним мерилом, зато нам је сада Митрофан велики јерарх постао,
јер је смело проповедао: да си Христе једнак са Оцем и Духом.

Песма 7.
Ирмос: Росодатељнују убо пешч..
Росоносном је учинио ангел пећ преподобним дечацима, а Халдејце
је спалила наредба Божија, и нагнала мучитеља да поји: Благо-
словен си Боже отаца наших.

Просветљен благодаћу духовном, ти си као звезда која води ка
јединству са Божијом вољом постао, јер си, светитељу, обасјао све који
певају: благословен је Бог отаца наших.

Постао си као свети храм, врлинским делима обасјан, јер се у тебе
свештениче уселила и живела Тројица несаздана, и зато си кликтао:
благословен је Бог отаца наших.

Својим светим бдењима си сан са очију одбацио, и светлост Божију

DAN 4.
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си од светлог ангела примио, и кула и потпора си вернима постао, који
те као служитеља Истине прослављају.
Богородичан: Који седи и недрима небеског Родитеља, и необухватан,
на твојим недрима Пречиста сада седи обухватан, и одевен у твој лик,
Он је за спасење Адама телесно ограничен постао.

Песма 8.
Ирмос: Из пламене преподобним росу..
Из пламена си преподобнима росу излио, и жртву праведнога си
водом запалио, и све чиниш Христе само ако хоћеш, зато те
величамо у све векове.

Горду змију си својим смирењем, оче блажени, понизио, а својим
чистим срцем си се ка Богу уздигао, зато тебе славимо, а Христа у све
векове величамо.

Оваплоћену Реч Божију си проповедао, а народ си од робовања
Варалици спасао; идолско си неверје одагнао, Митрофане оче и
светитељу, премудри и богоносни.

Живот твој си угледањем на твога Владику провео, и животом
својим си твоје речи потврдио, а када се испунише оче твоји дани
служења, ти си у небеска одморишта прешао.
Богородичан: Рођеним из тебе смо од прве клетве избављени,
Преблагословена млада Дјево и богообрадована, зато ти песму
Гаврилову узносимо: радуј се узроче нашег спасења.

Песма 9.
Ирмос: Бога человјеком..
Људима је немогуће Бога видети, јер на њега несму ни ангелски
чинови гледати, а тобом се Свечиста јавио људима Реч оваплоћена,
њега величамо а тебе блаженом зовемо.

У земљу кротких си се светитељу уселио, јер си кротак и незлобив
био, и убројан си у војске небеске, и сав си украшен светлим врлинама,
и одевен светлим делима.

Гледаш Божију и ангелску светлост, и лепоту патријараха, мученика
и апостола, зато са њима моли оче преподобни Човекољубца, да подари
опроштај грехова и исправак живота, свима који те хвалимо.

Најпре си постао украс трона најглавнијег од свих градова, и у
њему си као ангел поживео, и као јерарх га украсио; а Духом Светим
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си твој народ помазао, освештао и усавршио.
Богородичан: Као кап и киша са неба је Бог-Реч у твоје тело Дјево
сишао, и потоке лажи исушио, а цело човечанство је непропадањем
оросио, и кроз тебе је Богообрадована, избављење свима подарио.

Светилен
Подобан: Жени услишите..

Тебе смо стекли као многосјајну звезду цркве, светитељу
Митрофане, ти си светлост патријараха, јер си Аријеву хулу саборно
обацио, а цркву си православном вером обасјао, зато ти са вером
певамо.

Слава и сада, богородичан:
Ти си родила Ипостасну Премудрост, и вечнога Бога-Реч, лекара

душа и тела, зато исцели велику и трајну нечистоту и ране душе моје,
и уклони патње са срца мога, Дјево.

DAN 4.
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Месец јуни 5. дан

Спомен светог свештеномученика Доротеја, епискпа у Тиру;
Спомен преподобног оца нашег Петра Коришког
(његова служба писана иза службе светог Доротеја)

На Господи воззвах.., стихире, глас 8.
Подобан: Мученици твоји Господи..

Ти си оче богоблажени, постао као таблица Духа Божијег, јер си
науку Божију носио написану у свјој души светој, када си их отворио,
њима си напаћене у неверју просветио, зато твојим молитвама, измоли
оче свима нама велику милост.

Потоцима твоје свете крви Доротеје, ти си твоју свеште-ничку
одежду заруменио, и радосно си у небески храм ушао, и сада си пред
нашим Богом, који дарује венце пострадалима; зато га моли усрдно, да
свима низпошаље велику милост.

Твој живот је попут ангелског, а мучеништво свето, због њега си
удостојен да се веселиш и радујеш са ангелима, а земљу обасјаваш
светим чудесима и поукама; зато твојим молитвама моли, да сви
добијемо велику милост.
Ине стихире Богородици, глас и подобан тај исти.

Избави ме Владичице из руке змије човекоубице, која ме напада
лажима, да ме сасвим прогута; поломи њојзи чељусти, молим те, а
замке поломи, да се избавим из њених канџи, па да величам силу твоју.

Ја сам као дрво неплодно, јер не рађам плодове спасења, зато
страхујем од посечења, да не будем бедник бачен у огањ неугасиви; зато
теби притичем Пречиста: избави ме од тога, и твојим заступањем,
учини ме полодоносним пред Сином твојим.

Срце ми је рањено жељом смртоносном, и изранављен сам од
безумља, и неизлечиво болујем, ипак не презри мене беднога Мати
Божија, него ми подари исцелење, јер си родила Спаса и Господа,
јединога Милосрднога.
Слава и сада, богородичан:

Нечисте су помисли и лажљива уста, и сва су моја дела укаљана.
И шта да чиним, и како да сретнем Судију? Зато моли Владичице и
Дјево Сина твога, Творца и Господа, да у покајању прими моју душу,
као једини милостиви.
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Крстобогородичан:
Нескверна Младица је своје Младо гледала, на дрво крста своје-

вољно пропетога и јецајући је нарицала: јао мени, најдраже ми Чедо,
чиме ти је узвратио неблагодарни јеврејски сабор? Хоће да ме лиши
тебе мога Чеда, највољенијега.

Тропар, глас 4.
Био си наследник апостолског престола, и по природи заједничар

духом са њима, богонадахнуто дело си вршио и за пример духовно
узрастао. Зато јер си у речи Истине поучавао и због вере си и до крви
пострадао, свештеномучениче Доротеје, моли Христа Бога да спасе
душе наше.

На јутрењи
Канон. Његов акростих је: Тебе оче блажени славим као дар
Божији. Дело Јосифово. Глас 8.

Песма 1.
Ирмос: Појим Господеви..
Певајмо Господу који је свој народ провео кроз Море Црвено, јер
се само он славно прославио.

Самог себе си, блажени Доротеје, принео Богу као дар очишћен,
твојим савршеним животом и светим мучењем.

Као зрели грозд, ти си оче своје поуке излио, и у чаши радости си
вернима богопознање пружио.

Реке идолске лажи си зауставио, Доротеје, а поукама твога језика
си као водама напојио душе вернима.
Богородичан: Молим те Дјево, ороси ме капима покајања, и опери
нечистоту у мени, да бих те прославио.

Песма 3.
Ирмос: Ти јеси утвержденије..
Ти си тврђава свима који ти притичу Господе, ти си нам светло у
тами, и теби пева душа моја.

Сјајем твојих премудрих проповеди, оче и јерарше, ти си ноћ сујете
потпуно одагнао.

Светом науком и чудесима, ти си, светитељу, утврдио веру свима
вернима, као пастир свештени.

DAN 5.
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Рукоположењем те је Господ помазао Светим Духом, и својој светој
цркви те за првопастира поставио.
Богородичан: Просвети сво моје срце светлошћу обожења, јер ти си
двери Светлости, и греховну таму одгониш.

Сједален, глас 3.
Подобан: Божественија вјери..

Као дар свети, ти увек блисташ догматима Божијим, а страдањем
си Доротеје, самог себе бесмртноме Цару принео, зато заувек и
радосно боравиш у небеској митрополији првенаца, оче преподобни,
стога моли Христа Бога, да нам подари велику милост.

Слава и сада, богородичан:
Једини Господ, није се од Божанске природе одвојио када је у

твоме телу телесан постао, Бог је постао Човеком а остао Бог. Он је и
после рађања тебе Матер и Дјеву као и пре рађања непорочном сачувао.
Њега усрдно моли да нам подари велику милост.

Крстобогородичан:
Нескверна као јагње и непроменива Дјева и Мати Бога-Речи

гледајући на крсту разапетога, из ње без патњи изниклога, као Мајка је
плакала и нарицала: јао мени Чедо моје, зашто страдаш својевољно, а
хтео си да избавиш од страдања човека?!

Песма 4.
Ирмос: Услишах Господи смотренија..
Чуо сам Господе тајну твога промисла, схватио сам дела твоја, и
прославио твоје Божанство.

Горду и омражену безбожност си презрео, а топлином Божанскога
Духа си своје срце неповређено сачувао.

Пред твојим лицем, блажени Доротеје, поломиле су се горе
насилних демона, и истопиле се злобних људи намере.

Трпео си неправде прогоњен од града до града, али си зато примио
блажену славу и ореол мученика.
Богородичан: Спаси ме од искушења и бура душегубних страсти, да
бих те са вером славио, Пресвета Богоневесто и Мати и Дјево.

Песма 5.
Ирмос: От ношчи невједенија..
Из ноћи незнања просветлио си богопознањем све крајеве света,
зато и мене просветли јутром твога човекољубља Господе.
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Надајући се душом награди од Бога, ти си велике невоље и
неправде поднео, Доротеје.

Пороповедао си, Доротеје, Тројицу у Једном Божанству, а гордо и
сујетно безумље многобожија си погубио.

Ниси се Доротеје поклонио делима руку безаконика, и зато си
трпео искушења, невоље, ране и патње.
Богородичан: Постала си, Пречиста, исток Сунца, које је пре Данице
заблистало, и чију светлост сви у тешкој тами угледаше.

Песма 6.
Ирмос: Ризу мње подажд свјетлу..
Ти који се облачиш светлошћу као одећом, подари ми светлу одећу,
многомилостиви Христе Боже наш.

Стекао си, Доротеје, срце дахом Духа разгорело, а намере против-
них духова си разорио.

Житија светих си, оче богонадахнути, свето описао, јер си обо-
женим умом своју душу просветлио.

Јављање твоје науке, блажени, и сила дивних поука, пронели су по
свој земљи божанску благодат.
Богородичан: Родила си Дјево Бога, који је Човеком постао, зато га
моли, да ме избави од огња и мука.

Кондак, глас 5.
Сијао си врлинама и божанскм учењем јаче од сунца, и заблистао

си у страдању, блажени: просветио си земљу, свети Доротеје, одаг-
навши таму безбожништва и опасних јереси. Зато светло празнујемо
твоју успомену.

Песма 7.
Ирмос: Отроци Јеврејстии в пешчи..
Јеврејска су деца храбро савладала пламен у пећи, и у росу га
претворише, и кликтаху: Благословен си Господе Боже у векове.

Постао си Доротеје звезда блистава, јер си светлошћу страдања
просветио душе свих који са вером кличу: благословен си Господе Боже
у векове.

Ходећи правим стазама, ти си пакао Лажљивога оборио, а на
путеве Живота у Христу повео све који кличу: благословен си Господе
Боже у векове.

DAN 5.
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Кишом твоје крви светитељу, ти си пећ обмане угасио, и украј воде
живота се уселио, кличући: благословен си Господе Боже у векове.
Богородичан: Избави, Богородитељко, моју бедну душу од окова греха,
и привежи ме за савршену љубав Божију, да те са вером славим,
Богородице, довека.

Песма 8.
Ирмос: Богоглаголивии отроци в пешчи..
Богоречити младићи у пећи су са огњем пламен савладали и
певали: благословите дела господња Господа.

Због тебе је умирена змија која се злобом хвалила, јер си оче
кликтао: благословите сва дела господња Господа.

У дубокој твојој старости, Творац те је, оче свети, уселио у
одморишта без старости, јер ти си светитељу украс мученика.

Свој живот си попут ангела провео, и са ангелима сада стојиш
пред престолем твога Владике, кличући: благословите сва дела
господња Господа.
Богородичан: Постала си красна, Дјево, јер си прекраснога Бога-Реч
родила, а ми њему певамо: благословите сва дела господња Господа.

Песма 9.
Ирмос: Пројављеноје на горје..
Најављено на гори законодавцу у огњу и купини, рођење од
Увекдјеве, за нас верних спасење, то неућутним песмама величамо.

Упутио си стадо Христово у Божије пристаниште, и неповређено га
сачувао од навале буре, као јерарх изузетан, јер си свети оче, испунио
заповести Божије.

Као чисти свештенослужитељ, и храбар мученик, као свети
чудотворац и писац светих поука, као кула непоколебива вере, ти си оче
примио вечну славу.

На суђењу си многе патње и муке поднео, али си ка животу без
боли и у радост Божију прешао, и сада си обожен у светом јединству
са њиме, мучениче дични Доротеје.

Твој Богом обасјани празник, је целом свету заблистао, и зрацима
Божијих дарова све врне обасјао, зато оче, уведи и нас који те славимо,
у заједницу са тобом и у божанску светлост.
Богородичан: Ти Пречиста носиш Христа на рукама, који вољом
Божанском све носи, зато га увек моли, да прими уздизање руку наших,
као тамјан пред лицем Његовим.
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Овог месеца јуна 5. дан

Служба и преподобног и богоносног оца нашег Петра
Коришког

На великој вечерњи
Блажен муж.. 1. антифон
На Господи воззвах.., стихире на 6, глас 5.
Подобан: Преподобни оче..

Преподобни оче, богомудри и свеблажени Петре, животни метеж
си мудро избегао, и у гору завну свету си дошао, у њој се постом и
молитвом много подвизавао, и нападе демона и тамошњу змију си
победио; Твојим трпљењем си и ангеле задивио, а Бога сведржитеља
обрадовао; Пред њиме сада стојиш па га моли, молимо те, да подари
цркви јединомислије, мир и велику милост.

Преподобни оче Петре из младости си твој живот Христу Богу
посветио, а он ти је помогао те си страсти телесне разуму покорио, и
бестрастијем си као муњама блистао, демонске војске си спалио, па у
заједници са преподобнима и праведнима, моли Христа, да подари
душама нашим мир и велику милост.

Преподобни и богоносни оче Петре блажени, видевши Христос твој
чисти живот, кротост и незлобивост, са Оцем и Божанским Духом је у
теби станиште начинио; Зато је дивна чудеса кроз тебе показао, јер
дарове исцелења изливаш, и зле духове оче изгониш, због тога си постао
украс отаца, па са њима моли Гопспода, да подари мир целом свету а
душама нашим велику милост.

Слава, глас 6.
Сачувао си лик Божији неповређен, и кроз испосништво разум да

господари над страстима, и уздигао се колико је могуће угледањем на
Христа; одлучно си природу покорио, старајући се да лоше покориш
бољем, и тело души, зато си монаштву наставник постао и житељ
пустиње, учитељ подвижника, познат као правило врлина, а сада на
небесима оче наш Петре без огледала и чисто гледаш Свету Тројицу, и
молиш се њој самој за све који те са љубављу славе.

И сада, празника или богородичан (догматик): Кто тебе неублажит..
Ко да те не слави Пресвета Дјево? Ко да не пева о пречистоме

DAN 5.
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твоме породу? Јер Надвремени од Оца заблистали Син јединородни, он
исти је из тебе Чисте дошао, неизрециво оваплоћен, по природи Бог и
по природи је човек постао ради нас, не у два лица раздељен него у
две природе несливен се појавио. Њега моли Чиста најблаженија, да се
смилује на душе наше.

Вход. Прокимен дана. Три Чтенија

1. Читање из Премудрости Соломонових (глава 3, 1-9)
Праведних су душе у руци Господњој, и неће их се дотаћи мука.

Сматрани бише у очима безумних да су умрли, и сматраше се се за
злобу излазак нјихов, и одлазак од нас сакрушење, а они су у миру. Јер
пред лице људским ако и муке добију, нада је њихова испуњена
бесмртношћу. И будући мало кажњени, великим ће добрима бити
награђени. Јер их Бог опроба, и нађе их достојнима Себе. Као злато у
пећи испроба их, и као жртву свепалницу прими их. и у време посете
њиихове засијаће, и као искре из стабла потећи ће. судиће незнабожним
народима, и овладаће људима, и зацариће се Господ у њима до века.
који се надају на Њега разумеће истину, и верни у љубави остаће Њему.
Јер је благодат и милост на преподобнима Његовим, и посета Његова
у изабранима Његовим.

2. Читање из Премудрости Соломонови (глава 5,15–2 и 6,1 –3)
Праведни ће до века живети, и у Господа је плата њихова, и

старање њихово у Вишњега. Тога ради добиће царство благољепија, и
венац лепоте из руке Господње; јер ће их десницом покрити, и
мишицом Својом заштитити их. Узеће за свеоружије ревност Своју, и
наоружаће твар за освету непријатељима. обући ће се у оклоп правде,
и ставиће као шлем – суд нелицемеран. Узеће за штит непобедиви
светост; пооштриће гњев изненадни за мач. Бориће се заједно са њиме
свет на безумнике: полетеће праволучне стреле муњевите, и као из
благокруглог лука, из облака, полетеће на циљ полетеће, од камено-
метног гњева, тешки ће падати град. Узнегодоваће на њих вода морска,
реке ће их потопити нагло. стаће им насупрот ветар силан, и као вихор
развејаће их; и опустошиће сву земљу безакоње, и злодејство ће пре-
врнути престоле моћних. Слушајте, зато, цареви, и разумите; научите
се, судије крајева земље; почујте који владате мноштвом, и који се
гордите због маса незнабожних народа. Јер вам је дата Господа власт,
и моћ од Вишњега.
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3. Читање из Премудрости Соломонових (глава 4, 7 – 15)
Праведник кад достигне да сконча, биће у покоју. Јер старост часна

није у многолетности, нити се бројем година одмерава. Него је мудрост
седина људима, и узраст старости је живот непорочан. Праведник
благоугодан поставши Богу, завољен би; и живећи посред грешника,
пресељен би. Узет би, да злоба не измени памет његову, или да лажне
обмане душу његову. Јер завист злобе помрачује добра, а маштање
похоте измењује ум незлобив. скончавши за мало, испуни године дуге;
јер угодна би Господу душа његова; зато се пожури да изађе из средине
злобне. А народи видеше, и не разумеше, нити ставише на мисао тако
нешто: да је благодат и милост на изабранима Његовим, и посета
Његова у преподобнима Његовим.

На стиховње стихире, глас 2.
Подобан: Јегда от древа..

Попут птица које се гнезде на висинама, и ти си на врху горе себи
станиште начинио, и у камену пећину се уселио, зимом и жегом си
своје тело изнуравао и телесне прохтеве потпуно угасио, а светлим
бестрастијем се оденуо; успео си да прелетиш преко замки демонских,
као на крилима огњеним, и у пространи рај си дошао, у њему радносно
боравиш и молиш се за спасење душа наших.
Стих: Часна је пред Господем смрт, преподобних његових. (Пс.116,15)

Радосно си видео плату за све твоје подвиге, коју око не виде,
нити ухо икада чу, и на срце човеку не дође, и стекао си рајску лепоту,
као светлу награду за твоје подвиге, а твој кивот излива благодат
свима, који притичу твојим моштима.
Стих: Блажен је човек који се боји Господа, и до његових заповести
држи веома. (Пс.111,1)

Ко може испричати о твојим страдањима у пустињи, оче блажени?
И ко може испричати о свим твојим подвизима које си ради вечног
живота поднео? Са високе и сурове планине на којој си као бестелесан
живео, ти си у надземаљско узлетео, и за твоје подвиге си као плату
рајско блаженство примио, зато те молимо који те са вером хвалимо:
помени и нас у твојим молитвама.

Слава, глас 5.
Преподобни оче, дични Петре, ти си свој крст на реме узео, и

евангелски си усрдно за Христом следио, у пустињи се попут Давида
настанио, чекајући од Бога спасење; на њега си сву наду положио и са
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небеским војскама се, преподобни оче, радујеш, са њима моли Господа,
да подари мир свету, а душама нашим велику милост.

И сада, празника или богородичан: Хрaм и двер..
Ти си свечасна Дјево храм и двери и палата и престо Царев, кроз

коју се избавитељ мој Христос Господ уснулима у тами јавио, он је
Сунце правде које хоће да просветли оног кога је по своме лику својом
руком саздао, зато свеопевана, пошто си материнску слободу код њега
стекла, моли непрестано да се спасу душе наше.

Тропар преподобног глас 1. Пустинный житель
Као житељ пустиње и у телу ангел и чудотворац, показао си се

богоносни оче наш Петре. Постом, бдењем и молитвама небеске си
дарове примио, да исцељујеш болести свих који ти са вером долазе.
Слава Ономе који ти је дао снагу, слава Њему који те је овенчао, слава
Њему који кроз тебе дарује свима исцелења.
Слава, и сада, богородичан (васкрсни): Гавриилу...

Са гласом Гаврила који ти је јавио „Радуј се“ оваплотио се
Владика свију, у теби као светом ковчегу, као што рече праведни Давид.
Показала си се шира од небеса, јер си носила Створитеља свога. Слава
Њему који се у тебе уселио, слава Њему који је из тебе дошао, слава
Њему који нас је рођењем из тебе ослободио.

На јутрењи
На Бог Господ... тропар празника или препдобног, два пута,
Слава, преподобног; И сада, празника или богородичан.

После првог стихословија, сједален, глас 4.
Позиву Господа твога си следовао, и света и свих лепота његових

се одрекао, Петре свеблажени; суровост пустиње си радо претрпео, а
навале демона си храбро одбацио, зато са вером и песмама увек твој
спомен славимо. (два пута)
Слава и сада, празника или богородичан:

Светим рођењем из тебе Пречиста, обновила си пропалу у
страстима природу земнородних и обамрлу, и подигла си их из смрти
ка животу непролазном, зато те како доликује сви Дјево најславнија
славимо, као што си и прорекла.

После другог стихословија, сједален, глас 1.
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Заблистао си преподобни као сунце, и на даљину обасјаваш
зрацима цео свет, Петре, велико светило и чудотворче, преподо-бних
похвало, зато моли твога Владику, да просвети душе свима који те
хвалимо оче наш. (двапута)
Слава и сада, празника или богородичан:

Под твоје окриље Пречиста Дјево притичемо, а ти прими молитву
свих нас, и не престај да молиш човекољубивог Бога, да спасе слуге
твоје..

Полијелеј
Величаније: Славимо те преподобни оче Петре, и поштујемо твој свети
спомен, наставниче монаштва и саговорниче ангела.

Изабрани псалам: Терпја потерпјех Господа и вњат ми..

После полијелеја

Сједален, глас 8.
От утробе си посвећен, и заиста си као ангел на земљи поживео,

уз помоћ Вишњега си тело са његовим прохтевима умртвио, и угодник
си блажени Тројице постао, зато си у зајеници са четама преподобних,
и са њима моли да се спасу душе наше.
Слава и сада, празника или богородичан:

Бестелесни је тајно примио заповест у разуму, и под кров Јосифов
је хитро дошао, говорећи Неискусобрачној: Онај који је небеса савио и
са њих сишао, сав се и неизмењен у тебе уселио, видећи га у утроби
твојој, да је изглед слуге примио, страшим се али ти кличем: радуј се
Невесто неневесна.

Степена, 1. антифон, глас 4.
Прокимен, глас 4. Часна је пред Господем смрт, преподобних његових.
(Пс.116,15)
Стих: Шта ћу узвратити Господу за све што ми је дао? (Пс.116,12)
Све што дише нека хвали Господа..

Еванђеље по Матеју, зачало 43.
После 50. псалма
Стихира глас 6. самогласно.

Преподобни оче, по свој земљи се пронело твоје учење, па си зато
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на небесима стекао плату за твоје напоре. Војске демона си разорио и
до ангелских чинова си достигао, јер си њином животу непорочно
следио. Ти имаш смелост пред Христом Богом, зато измоли мир
душама нашим.
Канон празника или богородичан са ирмосем на 6; и канон
преподобнога на 8;

Канон Богородици, са недеље на јутрењи, глас 2. Акростих је:
Певаћу похвалу живоносној младој Дјеви.

Канон преподобног, глас 4.

Песма 1.
Ирмос: Отвeрзу уста..
Отворићу уста моја и испунићу се Духа, и излићу песму Царици
Матери, и светло ћу славити и певати о њеним чудесима.

Трисунчаним светлом просветљен оче, ти си твоје срце обасјао, а
демонске злобне намере помрачио, и навале зверова си као паучину
сматрао, јер си божанском љубављу горео, преподобни оче.

Сва хтења си од младости пред Бога изнео, и њему си похитао
радосно; телесне прохтеве и све навале страсти си потпуно угасио, а
себе си уздржањем украсио, Петре богоносни и прехвални.

Нечисту змију која је рајским плодом победила, ти си победио, а
њене мреже си крстом светим лако превазишао, узнет на крилима вере,
ти си живот из крснога врта радосно примио.
Богородичан: Бога који држи све крајеве земље, ти си Пречиста твојим
рукама држала, као телом ограниченог, мада је по своме Божанском
лику неограничен.

Катавасија по Уставу.

Песма 3.
Ирмос: Твоја пјеснословци..
Ти си Богородице живи и обилни извор спасења, и зато хор твојих
певача око себе сакупи, и духовно утврди, у божанској слави
твојој, и венаца славе их удостоји.

Застрашиван си силним нападима демона у виду зверова, али за
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њихову немоћну силу ниси марио, јер си у одбрани имао силног
помоћника Христа, преподобни оче Петре свеблажени.

Разум си поставио за господарем над страстима, блажени Петре,
и зато си славно овенчан, јер си лошије покорио бољем, зато си оче
као палма у пустињи процвао.

Ниси никако дао сна твојим очима и зато си постао храм
Пресвете Тројице, и ризница премудрости, јер си цео свет обогатио, оче
преблажени.
Богородичан: Пресвета Дјево, Мати Христа Бога нашега, прими
молитве слугу твојих, и избави нас од сваког насиља демонског.

Катавасија.

Сједален, глас 8.
Подобан: Премудрости..

Твоју душу си везао љубављу за Христа, и зато си све на земљи
презрео, и настанио се, оче преподобни, у пустињама и горама, а
духовним се биљем хранио; од незалазне светлости си заблистао
светитељу попут ангела, јер си мрак свога тела надишао, и таму си
одагнао, а демоне си устрашио, богоносни и преблажени Петре, моли
Христа Бога, да подари опроштај грехова свима који са љубављу славе
спомен твој. (два пута)

Слава, и сада, празника или богородичан
Опевајмо њу као небеске двери и кивот, као пресвету гору, као

светли облак, као неосагориву купину, као духовни рај, Еве позивање,
и целог света ризницу, јер се у њој извршило спасење света, и опроштај
старих сагрешења, зато јој певајмо: моли се Сину твоме, да дарује
опроштај сагрешења свима, који се побожно клањају твоме пресветом
Породу.

Песма 4.
Ирмос: Сједјај во славје..
Седећи у слави и на престолу божанства, и облаку лаком, дође
Исус најсветији и непропадиви, да спасе све који му кличу: слава
Христе сили твојој.

На тебе је оче насрнула разбеснела најлукавија змија, али ти си
је као и Авирон својом молитвом уништио; Тебе је и невидива божан-
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ска благодат осенила, зато многима дајеш исцелења, све-блажени Петре
богомудри.

Због чистоте и ширине твоје душе, живећи у твојој пустињи имао
си боговиђења, и Божијим даром си чинио многа исцелења, и постао
си налик твоме Господу, оче преподобни.

Сав си постао обожен Петре, јер си се, премудри оче, са Јединим
сјединио, и врлинама се њему приближио, и од њега се многих дарова
удостојио.
Богородичан: Моли непрестано Бога из тебе оваплоћенога, по природи
једнакога са Оцем и јединосушног са Духом, јер се у теби настанио,
зато те као Матер Створитеља славимо.

Катавасија.
Песма 5.

Ирмос: Ужасошасја всјаческаја..
Све је у страху од божанске славе твоје, а ти си неискусобрачна
Дјево, имала у себи над свима Бога, и родила си надвременог
Сина, и свима који ти певају мир си подарила.

Од Бога ти је дана благодат, оче преподобни, и као бого-надахнут
си се свуда прочуо, дајући исцелења свима који их траже са вером, и
чиниш позната чудеса божанском силом.

Неклонулим духом си жудео за Жељеним, и од њега си благодат
чудеса примио, па дајеш оздрављење болеснима, када са вером долазе
кивоту са твојим моштима, оче преподобни.

Благодат лечења је теби дата, да уклањаш разне болести, јер си
природу своју оче победио, зато си се надприродних дарова удостојио,
благодаћу Духа Божанскога.

Твоја душа је оче надањем у Бога просветљена, зато си боголик
постао, и као духовно огледало Божанскога Духа ти си обећана блага
примио.
Богордичан: Ти си нама бедем, и чуваш нас твојом заштитом, зато се
твојом божанском славом хвалимо, и тебе Дјево славимо.

Катавасија.

Песма 6.
Ирмос: Божественноје сије..
Ходите побожни да ово божанско и најчасније празновање Бого-
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матере славимо, па рукама запљескајмо, и из ње рођенога Бога
прославимо.

Ти си постао чедо премудрости, јер си стах Божији као почетак
премудрости желео, и својим трудом си оче до савршен-ства, колико је
могуће човеку, достигао.

Љубав ка Богу и ближњима си имао, и тако си основно из Закона
и пророка испунио, а изнад свега си оче неограничену врлину стекао.

Имајући тебе као моћног молитвеника код Бога, Петре свебла-
жени, и заступника у свим невољама, и усрдног заштит-ника, ми се од
свих несрећа избављамо, оче увек слављени.
Богородичан: Родила си Дјево телесно Спаситеља и Избавитеља и
Господа, он се нама приближио, да спасе од невоља све који тебе,
Владичице Пречиста, призивају.

Катавасија.

Кондак, глас 2.
Удаљио си се од живота са људима, и у каменим пећинама и

понорима си поживео, у светоој жељи и љубави за својим Господем; од
њега си венац примио, зато га моли непрестано да се и ми спасемо.
Икос:

Кад си Христов позив чуо, по његовим заповестима си кренуо, и
животних брига се одрекао се, и везаности за овосветско, а стекао си
љубав, и у самоћи пустиње си са Богом чисто беседио, и дар
богопознања примио; то и мени пошаљи јер ти песму певам, и моли
се непрестано да се и ми спасемо.

Песма 7.
Ирмос: Не послужиша твари..
Богомудра деца не послужише твари више него Творцу, па опас-
ност од огња храбро савладаше, и певаху радујући се: најопеванији
Господе и Боже отаца благословен јеси.

У планинама си као у градовима, и у шумама као у своме дому
боравио, а за слатку храну и пиће имао си пост додајући му и сузе, зато
се сада Петре са ангелима на небесима достојно сладиш вечном
храном.

Паћен си оче наготовањем, али за потребе тела ниси марио, него
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си, по науки твога Христа, радосно на кринове обећаних добара душом
пазио, и одећу коју си желео, сада си весело примио.

Похвале си као штетне избегавао, и по пустим местима се крио,
само Богу познат, а сада посвуд чиниш благодат чудеса, која ти је
подарио.
Богородичан: Тебе као заштитницу и бедем необориви су Богомати
Пречиста стекле слуге твоје, зато ти са вером кличемо: радуј се
водитељко верних ка Богу и заштито душа наших.

Катавасија.

Песма 8.
Ирмос: Отроки благочестивија..
Побожну децу у пећи, спасао је Рођени од Дјеве, то бејаше тада
праслика, а сада стварност, и сву васељену позива да ти пева:
Господа појте дела и величајте га у све векове.

На стени си живео, по псалму, као птица усамљена, сав дан руган
и нападан од противника, али си трпљењем уништио њину гордост, јер
ти је Христос помагао.

Господ као духовна сладост је ради нас жучи окусио, и он ти је
помогао, када си ради њега горко биље радо јео, док се благо-даћу
његовом није у небеску ману претворило.

Твоја пећина је, оче преподобни, црква Божија постала, где тече
твоје миро, којим посвећујеш и умиваш душе свима који са вером
долазе и певају твој свети празник, увек слављени оче.
Бгородичан: Оружије у рају давно постављено, сада је леђа своја
окренуло Дјево, јер си родила Бога-Реч, одевеног у тело, али у две
природе верованог; од њега стрепе и војске ангела, а ми земни га у све
векове величамо.

Катавасија.

Песма 9.
Ирмос: Всјак земнородный..
Свако на земљи рођени нека се радује Духом просвећен, и нека
празнује бестелесних бића свет, славећи свети празник Богоматере,
и нека кличу: радуј се најблаженија Богородице Пречиста и
Увекдјево.
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Размишљањем о Христовом страдању, и ти си Петре блажени
одлучно себе за њега разапео, зато си се праведно заједнице његове
божанске славе удостојио.

Колико може мој скромни разум да учини, прими оче преподобни
ову песму хвале, и измоли милост од Христа, да у покајању добро
поживимо, и да нас прими очински тамо код себе, мада је и велико ово
што молимо.

Настао је твој светли празник, оче преблажени, пун радости и
весеља духовног, и пун мириса и освештања, а сада имамо тебе као
узор уздржања и издрживог подвижника, Петре преподобни, и
раноангелни.

Замирисао је твој кивот духовним мирисом, преподобни оче
Петре, и обилно весели чеда твоја, зато се моли за све који ти са
љубављу поје, и који помињу твој ангелски живот, и светлост теби
подарену и славу и непролазну лепоту, блажени оче.
Богородичан: Ти си узвишенија од свих на земљи рођених, и
неупоредиво прва по чистоти, јер си Бога и Творца целог света у тело
своје примила; њега моли као милостива, да слогу, мир и мирно
благостање подари црквама.

Светилен
Твојом побожном природом од пустиње си град начинио, украсе

отаца, богомудри оче Петре, и од ње си духовни рај створио, који цвета
светим цветовима, мноштвом истомислених, који достојно славе твој
свети спомен.
Богородичан:

Ти имаш састрадалност и велику милост, зато погледај свеопевана
Богородице Дјево на моје смирење и нападе страсти, и одгнај млада
Дјево животне саблазни, и твојим молитвама избави ме од огња
пакленог.

На хвалитним, стихире на 4; Глас 1.
Ти си небеска блага пожелео, зато си земна усрдно напустио, и у

пустињу се оче настанио, и тамо ангелски поживео, а одатле си у
надземно похитао, и сада са ангелима живиш радосно. (два пута)

Божанске дарове си видео, светлом духовним обасјан, и као сунце
из пустиње си заблистао, и срца верних просветлио, зрацима твојих
светих чудеса; њима и сада просвети и нас, оче свеблажени.

Врлинама си ка небу стремио, и као бестелесан узлетео, и у
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Христово царство се радосно уселио, приносећи њему своје подвиге као
плодове; за трпљење своје си као плату примио, радовање непрестано.
Слава, глас 8.

Врлинама си се као степеништем дивни оче уздигао, и животом у
строгом уздржању душевна чула очистио, из пустиње си лепоте
небеског Јерусалима угледао, а за своје патње и подвиге си достојну
славу примио, са војскама небеским се радујеш и вечним благом у
царству Христовом наслађујеш, зато се моли Петре дични и богоносни,
да овој обитељи и свима подари душама велику милост.
И сада, празника или богородичан, глас тај исти.

Владичице прими молитве слуга твојих, и избави нас од сваке
невоље и туге.

Велико славословље, трпар, јектенија и отпуст.

На литургиjи
Блажена од канона празника и канона преподобног, песма 3. (или
3. и 6.)
Прокимен, глас 7: Часна је пред Господем смрт, преподобних његових.
(Пс.116,15)
Стих: Шта ћу узвратити Господу за све што ми је дао? (Пс.116,12)

Апостол Коринћанима, зачало 176.

Алилyја, глaс 6: Блажен је човек који се боји Господа, и до његових
заповести држи веома. (Пс.111,1)
Стих: Моћно ће бити на земљи семе његово род праведних се
благосиља. (Пс.111,2)

Еванђеље по Луки, зачало 77.
Причaстен: У вечни спомен биће праведник, жалосне се вести неће
бојати. (Пс.111,5-6)
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 Месец јуни 6. дан

Спомен преподобног оца нашег Висариона чудотворца;
Спомен преподобног Илариона новог, из Далматске обитељи

На Господи воззвах.., стихире Висариону, глас 8.
Подобан: О, преславнаго чудесе..

Ти си свети Висарионе светлост монаштва, јер си зрацима врлина
и сјајем благодати постао пресветло светило у пустињи; зато избављај
од магле страсти и таме злобе, све који тебе усрдно славе, а од сваке
невоље и искушења, све који са вером певају о светом уснућу твоме.

Твојим неизрецивим подвизима и божанском љубављу, трпео си
стојање у сред трња и показао си трпљење једнако са страдалницима;
ти си светитељу, горку морску воду усладио, па напајаш душе жедне;
ти си и неоквашен прешао вирове у Нилу, ходећи по води као по суву.

Ти си налик светоме Илији, зато те сви који те знају Висарионе
јавно хвале, јер си твојом светом милошћу дао са небеса потоке кише,
и твојим светим молитвама дајеш са висине оче бчажени, као росу
божанску свима вернима: благодат и силу и заштиту необориву.
Ине стихире преподобног Илариона, глас 4.
Подобан: Дал јеси знаменије..

Стекао си оче живот неокаљан, трпљење и кротост, љубав нелице-
мерну и уздржање неизмерно, свеноћна стајања и свето смирење, веру,
наду и истину са милосрђем; ти си као ангел на земљи у телу поживео,
Иларионе блажени, и молитвениче за душе наше.

Био си оче преподобни, као земни ангел и небески човек, као
извор смирења и река помиловања, као море чудеса, и као избавитељ
грешника, као права и родна маслина Божија, јер уљем твојих подвига
помазујеш лица свима, који те са вером хвале, дивни Иларионе.

Твоја душа блиста богопознањем, јер си изнад телесних страсти
живео, и немешањем са приземним ти си лик и образ Божије лепоте у
себи носио; дејством Духа си виђен обасјан, Иларионе оче наш, зато си
постао украс монаштва.

Слава и сада празника или богородичан
Радуј се сунце сјајно, и незалазног Сунца престоле, јер си нас

обасјала Сунцем недокучивим; Радуј се душо обасјана божанским
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сјајем; Радуј се муњо блистава, која обасјава све крајеве земље; Радуј
се правог Злата блистање; Радуј се најлепша и најчистија, јер си
вернима Светлост незалазну заблистала.

Крстобогородичан
Пречиста је гледала Христа Човекољубца разапетога и у ребра

пободенога па је плакала и нарицала: Зашто је ово Сине мој? Зашто су
ти неблагодатни људи овако узвратили за сва добра које си им учинио?
А ти хиташ да ме учиниш бездетном Најдражи! Ужасавам се Мило-
срдни због твога својевољног распећа.

Тропар, глас 4.
Боже отаца наших, чини увек са нама по твојој кротости, не

напуштај нас твојом милошћу, него њиним молитвама у миру уреди
живот наш.

На јутрењи
Канон светог Висариона. Дело Јосифово. Глас 2.

Песма 1.
Ирмос: Грјадите..
Ходите народи, појмо песму Христу Богу, који је море разделио, и
провео људе које је из ропства египатског извео, и тако се
прославио.

Данас црква радосно пева Богу због твога празника, богонадахнути
Висарионе, и са вером слави оче, твоје велике подвиге.

Постао си слуга Божији, јер си силама душе покорио страсти
телесне, и постао си слободан од сваке злобе, свети оче.

Украшен лепотом твојих подвига, постао си сасуд повољан
Божанскога Духа, који се у тебе сместио и кроз тебе, Висарионе
блажени деловао.
Богородичан: Преварант душа ме је поввукао у јаму пропасти, али ти
ми Богородице брзо пружи твоју моћну руку, и на светлост ме изведи.

Ини канон препдобног Илариона. Глас 8.

Песма 1.
Ирмос: Воду прошед..
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Када је Израиљ воду као копно прешао, и од египатскога зла
избегао, тада је закликтао: Избавитељу и Богу нашем певајмо.

Из таме овог света, утекао си, Иларионе преподобни, у светлост
нестворену и духовну, зато твојим молитвама ка Богу просветли и мене.

Из младости си одојен врлинама и патњама уздржања, и подвигом
испосника израстао си у човека по мери Христовог духовног узраста.

Море страсти си препловио и олује демонске избегао, и до
пристаништа небеског си неоквашен страстима стигао, оче преподобни.
Богородичан: Бог-Реч без оца из Матере, си у времену као Бого-Човека
родила, једина Богомати, зато си извишенија од целог света.

Песма 3.
Ирмос: на камени мја вјери утвердив..
Утврдио си ме на камену вере, и охрабрио си моја уста да говоре
против мојих непријатеља, и развеселио си мој дух да пева: нема
светог као што си ти Боже наш, и нема никог праведнијег од тебе.

На висину бестрастија си се уздигао, и у сенку боговиђења си
ушао, тамо си у срце своје божански закон примио, и њиме укрепељен
си, оче преподобни, блиставо светило монаштва постао.

Постао си оче као родна маслина засађен у дому Божијем, зато
уљем твојих подвига помажи наша лица, који хвалимо твоја чудеса,
преподобни Висарионе.

По угледу на птице, поживео си животом нестицања, оче блажени,
и на крилима бестрастија достигао си радосно до небеских обитељи,
зато те са вером славимо.
Богородичан: Сав мој живот сам у лењости провео, а страстима сам
своје срце укаљао, ипак са кајањем у души прилазим теби Владичице,
и молим те: смилуј се и спаси ме, и у осећању кајања утврди ме.

Ини.
Ирмос: Ти јеси утвержденије..
Ти си тврђава свима који ти притичу Господе, ти си нам светло у
тами, и теби пева душа моја.

Жаром уздржања си спалио, оче преподобни, трње страсти, а
освежаваш душе вернима.

Стекао си оштре духовне стреле врлина, и тако наоружан си њима
ранио у срце жестоког противника.
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Оружијем уздржања и у оклопу молитава, тако наоружан оче
преподобни, победио си војске невидивих противника.
Богородичан: Молим те, да твојом смелошћу, Владичице, умилостивиш
према мени Онога кога си родила, у дан када ми буде судио.

Кондак Илариона, глас 2.
Подобан: Твердија..

Оградио си твоју живоносну пашу и пастирски сачувао стадо своје
неповређено, и показао си се велик узвишеношћу својих дела, нови
Иларионе. Због побожности многе муке и невоље си доживео: зато си
се у сверадосни живот горњег Сиона уселио: моли се за нас, оче свети.

Сједален Висариону, глас 1.
Подобан: Гроб твој..

Огњем уздржања си страсти спалио, и бестрастијем си као
блиставо светило постао; ти из душа наших таму прогониш, и зато
данас твој светли спомен веселим срцем славимо, Висарионе оче наш.

Слава, Илариону, глас 4.
Подобан: Скоро предвари..

Богом си твој живот освештао, оче блажени, и као Христов
светшеник заиста постао свештенослужитељ нарочити; зато си после
много труда и патњи радосно у духовне станове прешао, и сада нам
реке исцелења изливаш.

И сада, празника или богородичан:
Свенепорочна Дјево, ти си надсуштаственог Бога родила, па га са

бестелеснима моли непрестано, да нам пре краја нашега живота подари
покајање, јер ти са вером певамо како доликује, једина Свеопевана.

Крстобогородичан:
Дјево најнепорочнија и Мати Христа Бога, оружије је прошло кроз

твоју пресвету душу, када си видела својевољно разапетога Сина твога
и Бога, њега преблагословена не престај да молиш, да подари нама
опроштај грехова.

Песма 4.
Ирмос: Поју тја слухом бо Господи..
О теби певам Господе, јер сам чуо и сазнао да уз мене идеш, и
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мене злуталог тражиш; велико је твоје снисхођење према мени, и
зато те славим Многомилостиви.

Од мора Божије благодати примио си воду исцелења, и зато си
воду морску твојом молитвом светитељу, у питку претворио, и тако си
дични оче твоме жедном ученику жеђ утолио.

Никада ниси посустао, чак до смрти, животом у пустињама и
горама, потуцајући се својевољно, и тражећи Бога, а он те је светлошћу
духовних чудеса просветлио.

Био си смирен и сиромашан, али узнет бестрастијем, и тако си
разорио гордост демона, и постао светило монаштву оче, које те са
вером и побожно хвали.
Богородичан: Исцели Пречиста од страсти душу моју, које су у мени
бедном изникле, и душу ми обасјај а таму демона који ме нападају,
далеко одагнај, јер ми они увек замке спремају.

Ини.
Ирмос: Услишах Господи смотренија..
Чуо сам Господе тајну твога промисла, схватио сам дела твоја, и
прославио твоје Божанство.

Засађен си, оче блажени, поред воде уздржања, и постао као родна
лоза, која доноси гржђе православља.

Постао си сав обожен и продуховљен, и такав си пред Бога изашао,
Иларионе блажени, где се са ангелима заувек радујеш.

На камену вере си стопе твога срца поставио, и непоколебан остао,
а демонских напада се ниси плашио.
Богородичан: Певамо теби Пречиста, узвишенијој од херувима и
серафима, јер си на својим рукама носила оваплоћеног Бога нашег, од
кога они дрхте.

Песма 5.
Ирмос: Просвешченије во тмје лежашчих..
Ти си светлост свима који у тами бораве, ти си Христе Спасе мој,
спасење очајнима, ка теби се од раног јутра обраћам као Цару
свега света: просветли ме сјајем твојим, јер за другога бога сем за
тебе не знам.

Просветлење Утешитељево си, оче блажени, у твоју душу уселио,
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које ти је указало на стазу која води у царство небеско; њоме ходећи,
ти си хајку демона и таму душевну уклонио.

Постао си нови Исус Навин, оче богоносни, јер си ток сунца
твојом блиставом молитвом зауставио, а богословским поукама си
украшен и зрацима многих Божијих чудеса обасјан, и окићен.

У књигу живота си достојно уписан, јер си испунио све што је
записано у светим књигама, зато ти кличем: рукопис мојих зала, твојим
молитвама ка Свевидећем Богу покидај.
Богородичан: Сабор преподобних следовао је стопама Заблисталом из
твога тела и неизречено Рођеноме, Дјево и Мати, и са четама небеским
се сјединио, са њима се моли, и измоли очишћење свима који те славимо.

Ини.
Ирмос: Утрењујушче вопијем ти Господи..
Од ране зоре поранивши кличемо теби Господе „спаси нас“ јер си
ти Бог наш, и осим тебе за другог не знамо.

Сачувао си очи твога срца будне за Божије заповести, и никако се
ниси због тога посрамио.

Делима уздржања си се оче богоносни на гору врлина попео, и
ушао тамо где је боговиђење.

Из срца си преподобни Иларионе уље смиренима излио, и тако си
богатство небеско захватао.
Богородичан: Тебе је Богородице Господ учинио као ковчег Закона, у
који се Он сам неизрециво уселио.

Песма 6.
Ирмос: Ко Господу от кита Јона возопи..
Из кита је Јона завапио Господу: избави ме из дубине ада, молим
те, да бих ти као Избавитељу похвалном песмом и искреном
душом принео жртву.

Ниси малаксао од многих подвига, оче преподобни, јер си четр-
десет дана и ноћи провео стојећи, неклонуо у надприродном подвигу.

Умртвио си твоје тело на земљи светитељу, али си живе делима
исцелења обогатио, па сада живиш на небесима, и исцељујеш увек од
смртних страсти душе наше.

Твој живот си у сталном плачу завршио, јер си у себи жељу за
обожењем разгорео, а сада си на небесима утеху нашао, и у чете
преподобних се убројао.
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Богородичан: Господ се из тебе Пречиста телом родио, и тебе је
Господарицом свега створеног учинио, а ти га моли, да нас избави од
демона, који душе наше поробљава.

Ини.
Ирмос: Очисти мја Спасе..
Очисти ме Спасе од многога безакоња мога, и из дубине зала
избави ме молим те, јер ка теби вапијем: услиши ме Боже
спасења мога.

Духовни Голијат се злобом дичио, ти си га и без оружја твојом
науком и вером као праћком убио, јер си његов мач победни отео, и
као великог хвалисавца га посекао.

Врлинама си се на Илариона великог угледао, и његовим стопама
си духовно следовао, тако си оче преподобни уздржањем до врха
стигао, и своме стаду узор постао.

У зноју свога уздржања, ужарене стреле демонске си потпуно
погасио, а огањ вере си запалио, и намере неверних јеретика сагорео.
Богородичан: Заиста си зачела у своме телу Реч-Божију, и мимо
природе га родила, Свенепорочна; зато га умоли твојим молитвама за
све који тебе као Богородицу песмом славе.

Кондак, Висариону, глас 2.
Подобан: Твердија..

Подражавао си анђелима, свети, и птицама се уподобивши
животом: временска блага си у заборав одагнао, непрестано вучен
жељом ка небеским добротама Христа цара, док ниси и достигао к
Њему, свети Висарионе. Зато се моли непрестано за све нас.

Песма 7.
Ирмос: Тјелу златому премудрија..
Златноме телету премудри дачаци не послужише, и у пламен сами
уђоше, и вавилонске богове изругаше, и сред пламена ороси их
ангел па кликташе: услишена је молитва уста ваших.

Побожним уздржањем си оче као ралом душу обновио, и клас
много плодан си одгајио, који се чува у житници небеској и њиме
храниш верне који певају: благословен си Господе Боже отаца наших.

Сјединио си се са светлошћу духовном, и постао чист и светао;

DAN 6.
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вирове реке си прешао, а да своје стопе ниси уопште оквасио; по
стазама правим си богомудри Висарионе ходио, и мутне воде греха си
исушио.

О, дивних ли чуда! Како си светим чудима раније непитку воду у
питку претворио, а вирове реке пешице прешао, и ток сунца задржао,
Висарионе богомудри, стога те због твојих божанских знамења свето
величамо.
Богородичан: Ипостасна Мудрост Божија се из тебе Пречиста родио, и
неверне мудраце је ућуткао, а мноштво монашко и преподобних је у
вери умудрио, да благодатно теби Дјево певају: благословена си, јер си
Бога телесно родила.

Ини.
Ирмос: От Јудеје дошедше отроци..
У давнини из Јудеје дођоше младићи у Вавилон и вером у Тројицу
пламен пећи победише, певајући: Боже отаца благословен јеси.

На испаши небескога царства си оче своје стадо одгајио, а науком
својом као палицом си звери јеретичке одагнао, и певао си:
благословен си Боже отаца наших.

Шириш сјај чудеса и разгониш маглу паћеницима, а зрацима својим
и данас дајеш здравље и исцелење свима који кличу: благословен си
Боже отаца наших.

На небесима си ушао на свадбену трпезу Христа Цара, који те је
позвао јер си у достојну одећу одевен, па тамо седећи кличеш:
благословен си Боже отаца наших.
Богородичан: Мимо природе и неизрециво си родила Владику свих, и
хранила га твојим грудима, мада он свима благовремено готови трпезу,
зато га Пречиста моли усрдно за све нас.

Песма 8.
Ирмос: В пешч огњенују ко отроком..
Бог је у пећ огњену јеврејским младићима сишао, и пламен у росу
претворио, зато му појте сва дела као Господу, и величајте га у све
векове.

Теби као праведном је светлост небеска заблистала, и радост и
весеље, јер си искрено на земљи плакао, и постао странац кроз
нестицање и сваки подвигом.
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Сав си се сјединио са Оним за којим си највише жудео, због њега
си и градове и пустиње са великим смирењем пролазио, докле си у
небеску митрополију свечано одевен стигао.

Обасјан светлим врлинама, ти си нам јутро заблистао, и наше
душе увек обасјаваш, зато данас оче Висарионе твој светли спомен
славимо.
Богородичан: Ново Бого-Дете си нам родила Пречиста, сабеспочетног
са Оцем беспочетним, и нашу природу овешталу због страшног
преступа, само си ти обновила, зато теби Богородице сложно певамо.

Ини.
Ирмос: Седмерицеју пешч халдејскиј мучитељ..
Седам пута је халдејски мучитељ махнито ужарио пећ, против
побожних младића, а они видећи да су јачом силом спасени,
Творцу и Избавитељу појаху: Децо благословите, свештеници му
певајте, а људи га величајте у све векове.

Потоцима суза ти си страсне прохтеве и недоличне жеље потопио,
и море дуготрпљења си оче преподобни постао, зато доведи до највећег
спокоја све који кличу: децо благословите, свештеници певајте а
народи величајте Христа у све векове.

Издржив си као дијамант, преподобни Иларионе, а твојим поукама
и ми стичемо уздржање и у њему срца утврђујемо, а војске страсти
побеђујемо, и устима са вером кличемо: децо благословите,
свештеници певајте а народи величајте Христа у све векове.

Уздржањем си, оче преподобни, тело своје за страсти изнурио, а
душу дејстом Духа Светог испунио, и на стазе бестрастија си стигао
кличући: децо благословите, свештеници певајте а народи величајте
Христа у све векове.
Богородичан: Под окриље твојих светих крила сви притичемо, наму-
чени великим гресима, искушењима и невољама, а тебе као заступницу
имамо, и зато кличемо: децо благословите, свештеници певајте а
народи величајте Христа у све векове.

Песма 9.
Ирмос: От Бога Бога слова..
Бог-Реч беше од Бога, по неизрецивој мудрости, и дође да обнови
Адама, који је због залогаја у тешку пропаст пао; а Бого-Човек се
од свете Дјеве ради нас неизрециво оваплотио, зато њега верни
једнодушно песмама величајмо.

DAN 6.
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Снажног Варалицу си оборио, јер си био препојасан силом
духовном, и постао си моћан против страсти, оче блажени, зато си од
Бога добио благодат чудеса, да вернима исцељујеш болести неисцеливе.

Твоја слава је велика постала, јер од Бога целог света просветљујеш
верне, да се угледају на твој непорочни живот, богомудри Висарионе,
зато си украс монаштва и у врху светих отаца.

Јецајем и плачем, туговањем и покајним сузама си стално земљу
квасио, богомудри оче, док си стекао божанску утеху, јер си се у град
Божији, са свима светима, преподобни оче уселио.

Процвао си оче као крин, и врлинама миришиш у нашим душама,
зато славимо твој спомен, и молимо, да се твојим молитвама,
Висарионе, од смрада грехова избавимо, и од сваке демонске злобе.
Богородичан: Душегубно грешим, али непоправљен остајем, и због
велике несавесности сам постао безуман, али ти кличем Владичице:
посети ме сада када сам у оваквој невољи, и излечи од страсти
смирено срце моје.

Ини.
Ирмос: Ужасесја о сем небо..
Зачудило се небо и задивише се сви крајеви земље, када се Бог
јавио људима у телу, и твоје тело је постало шире од небеса; зато
тебе Богородицу и војске ангела и људи величају.

Тебе је оче блажени Христос учинио правим изворем чудеса, јер
чистиш све који пате од нечистоте и страсти, а муке од болести без
муке потапаш, зато те сви називамо реком духовног очишћења, оче
блажени.

Духовно си процвао си као палма у дому Божијем, и принео
слатки плод уздржања, којима си засладио срца твога словесног стада,
зато си венце славе небеске примио, оче славни и увек слављени.

Постао си оче правило уздржања и узор кростости, јер си свима
Иларионе био смирени учитељ, зато твојим молитвама ка Господу,
укроти буру мојих страсти, и подари ми дубоки мир, то те молим, да
бих те и ја достојно славио.
Богородичан: Тебе имамо као духовно оружије у невољама и
искушењима, и као пристаниште и бедем у невољама, и као штит у
борбама, јер си велико очишћење од навале грехова, зато тебе
Богородице како доликује славимо а Рођеног из тебе величамо.
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Месец јуни 7. дан

Спомен светог свештеномученика Теодота, епископа у Анкири

На Господи воззвах.., стихире, глас 1.
Подобан: Небесних чинов..

Радосним срцем, одлучно и смело, си заиста мучениче на подвиг
пошао, а патњи и мука, ни сурове смрти ниси се уплашио, него си за
веру Теодоте пострадао, и славом се овенчао.

Кроз искушења и у мукама твога тела, ти си противнике поразио,
и срца њихова си устрелио и изобличио, а потоцима твоје крви
изливене, ти си оче блажени потоке неверја потпуно исушио.

Трпео си мучениче палење свећама, и ране и кршење твојих плећи,
али си узвикивао: ништа ме од љубави Христове не може одвојити, ни
смрт, ни живот, нити било која друга мука.

Ине стихире Пресветој Богородици; глас и подобан тај исти.
Пропали смо у безнадежни понор, Пречиста, и само тебе као

заступницу имамо Дјево, зато благодарно кличемо: ти си целом свету
уточиште и заступница рода нашега.

Палицом твога заступања, Богородитељко Пречиста, хитро одагнај
зверске страсти моје бедне душе, и у миру ме води кроз живот, и уброј
ме у твоје стадо изабраних оваца.

Давим се у мору својих греха, али притичем тихом пристаништу
твојих молитава и вапијем: пружи твоју моћну десницу, мени слуги
твоме и спаси ме, Богородитељко Свенепорочна.

Слава и сада, богородичан:
Због моје пропале природе лежим на земљи, али ка твојој тишини

Дјево притичем, да ме од навале буре и искушења разних избавиш, да
бих стално певао о твојој благодати, Богородице Мати Увекдјево.
Крстобогородичан:

Стојећи крај крста Сина и Бога свога, гледајући његово дуготрпље-
ње, Мати је плакала и говорила: тешко мени чедо најдраже, зашто
страдаш тако неправедно Речи Божија? Да би спасао човечанство.

DAN 8.
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Тропар, глас 4.
Био си наследник апостолског престола, и по природи заједничар

духом са њима, богонадахнуто дело си вршио и за пример духовно
узрастао. Зато јер си у речи Истине поучавао и због вере си и до крви
пострадао, свештеномучениче Теодоте, моли Христа Бога да спасе душе
наше.

На јутрењи
Канон чини је акростих: ти си заиста Божије даривање, оче
блажени. Дело Јосифа. Глас 6.

Песма 1.
Ирмос: Јако по суху пјешешествова..
Као по сувом пешачио је Израиљ по бездану босоног, и видео свога
прогонитеља фараона како се утапа, зато је победничку песму Богу
певао и кликтао.

Тебе је духовно Сунце показало као Богом обасјану звезду на своду
своје цркве, јер си својим храбрим страдањем сву земљу обасјао, оче
блажени.

Од младости си био посвећен Богу Теодоте, и побожним врлинама
си светло душу обасјао, а својим светим страдањем си цео свет
украсио.

Видећи славни мученик свуда по свету мреже Злобнога раширене,
куда год је пролазио, он је душе у богопознању утврђивао.
Богородичан: Син Божији је из великог милосрђа небеса савио и
сишао, и у теби се Пречиста оваплотио, да спасе људе од змијине
обмане.

Песма 3.
Ирмос: Њест свјат јакоже ти..
Нема светог као што си ти Господе Боже мој, подигни снагу твојих
верних Благи, и утврди нас на камену вере у тебе.

Духовним очима си се увек у Бога надао, увек слављени мучениче,
зато ниси осетио ране наношене твоме телу, мада си са свих страна био
рањаван.

Никакве патње те нису могле поколебати, нити ласкања безбож-
ника, јер си на тврдом камену вере Христове стајао, славни мучениче
Теодоте.
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Мада је гонитељ твоје тело многим ранама измучио, али ничим
није могао ослабити снагу душе твоје, јер си био утврђен у светој
љубави Спаситељевој.
Богородичан: Видевши из давнине дубину твоје тајне, сабор бого-
гласних пророка, је на много начина проповедао и најавио, тебе као
Матер Бога, Пречиста Богоневесто.

Сједален, глас 1.
Подобан: Гроб твој..

Постао си као веома сјајна звезда обдарена чудесима, јер си
Теодоте блажени својим страдањем обасајо цео свет, зато данас твој
светли спомен славимо, и радосним срцем Христа величамо.
Слава и сада, празника или богородичан:

Безневесна и чиста Богородице Дјево, само си ти заступница и
покровитељка вернима, зато млада Дјево избави од невоља, туге и
неприлика, све који имају наду у тебе и спаси душе наше божанским
молитвама твојим.
Крстобогородичан:

Неоскверњена као јагње, гледала је Јагњета и Пастира на дрвету
крста разапетог и мртвог и кроз плач је говорила и као Мати нарицала:
Како ћу поднети твоје неизрециво смирење Сине мој и својевољно
страдање, Боже предобри?

Песма 4.
Ирмос: Христос моја сила, Бог..
Христос је моја сила Бог и Господ, тако света Црква побожно пева
и кличе, јасно учећи и Господа празнујући.

Твојом мудром науком и благодатним делима, ти си Теодоте
заступника таме посрамио, а кроз твој славни подвиг, ти си и победу
над њиме извојевао.

Кроз огањ твога страдања, ти си лаж многобожија спалио, и као
светило Духа Светог, ти си мучениче душом разгорелом све под сунцем
просветио.

Сурово си по ребрима сечен, и великим патњама си заиста скроз
намучен, али си непоколебане душе у вери остао, увек слављени
мучениче.
Богородичан: Када се у твоје тело уселио, Створитељ те је и после
рађања нетакнутом као и пре рађања сачувао, а пропале због многих
грехова је обновио.

DAN 7.
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Песма 5.
Ирмос: Божијим свјетом..
Твојом божанском светлошћу обасјај нам душе Благи, јер те од
јутра са љубављу молимо, да те познамо Речи Божија као
истинитог Бога, који нас из мрака греховног призива.

У трпљењу твоме мучениче храбри, ти си муке, патње и палење од
неверника издржао, јер си Божијом помоћу ограђен био.

Проповедајући речи вере, ти си мучениче храбри велики пут
превалио, и залутале си ка светлости обратио, који су дотле по тами
сујете били вођени.

Као јагње си, мучениче, подигнут на дрво крста, и као бестелесан
си претрпео резање гвозденим сечивом, али си тиме блажени, своју
телесну смртност свукао.
Богородичан: Заиста си из твога чистог тела родила оваплоћену Реч
Божију, у две савршене природе, а једној ипостаси, Дјево Пречиста и
Богообрадована.

Песма 6.
Ирмос: Житејскоје море..
Гледајући море живота узбуркано буром искушења, тихом приста-
ништу твоме притекох Многомилостиви и вапијем ти: избави из
пропасти живот мој.

Твојом светом науком си чисте жене за подвиг одушевио, и оне су
храбро нападе противника савладале, а себи су неувеле венце исплеле.

Снагом Духа Светог си душу оградио, и трпљењем рана си дични
светитељу зле духове победио, и венац победе си од Бога примио.

Потоцима твоје крви мучениче Христов, ти си пламен идола
погасио, а твојим трпљењем си као росом, душе побожних оросио, и
од пламена обмане их избавио.
Богородичан: Он у којег сав свет духова и сав видиви свет верује да је
Бог, у твоје се тело заиста уселио, и телесан постао, а људе је обновио,
Увекдјево.

Песма 7.
Ирмос: Росодатељну убо пешч..
Росоносном је учинио ангел пећ преподобним дечацима, а Халдејце
је спалила наредба Божија, и нагнала мучитеља да поји: Благо-
словен си Боже отаца наших.
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Огњем твојих патњи, блажени, ти си погасио огањ идоло-
поклоника, а у потоцима твоје крви, ти си удавио бестелесне против-
нике, кличући Теодоте: благословен си Боже отаца наших.

Као мирисни тамјан си принео себе мучениче, твоме првом
Подвижнику, а божанском благодаћу си смрадну лаж оборио, зато
певаш радосно: благословен си Боже отаца наших.

Свети Форт је твоје речи сачувао, и богоносном Фортону те је
предао, ради подизања светога храма, на очишћење свих побожних и
утеху душама, мучениче Теодоте.
Богородичан: Родила си Мати и Дјево Бога-Реч, који је једну Ипостас
имао, али две воље и две природе: као Бог и као Човек, јер се ради нас
оваплотио.

Песма 8.
Ирмос: Из пламене преподобним..
Из пламена си преподобнима росу излио, и жртву праведнога си
водом запалио, и све чиниш Христе само ако хоћеш, зато те
величамо у све векове.

Постао си страдалниче као стуб непоколебиви, и браник
несаломиви, и стена непобедива и лествица вере, дар од Бога, и
бранитељ вере, а уништење лажи и обмане.

Вођен божанском благодаћу, ти си премудри прешао велико море
мука, и радосно си приспео светитељу, у тиха пристаништа горњега
царства.

Твоји путеви и твоје стазе водиле су те ка Христу, Богу свих и
Господу, и њему си у руке предао душу твоју, мучениче страдални,
Теодоте трипут блажени.
Богородичан: Уста философа не могу изрећи недокучиву дубину тајне
о теби, јер си неизрециво Божију Реч родила, Пречиста Дјево, за
спасење свима.

Песма 9.
Ирмос: Бога человјеком..
Људима је немогуће Бога видети, јер на њега несму ни ангелски
чинови гледати, а тобом се Свечиста јавио људима Реч оваплоћена,
њега величамо а тебе блаженом зовемо.

Да би добио небеску славу, страдалниче, ти си видиву славу
радосно одбацио, и за веру Божију се на муке одлучио, јер се
предочених мука, нити сурове смрти ниси уплашио, зато си кроз свој
подвиг са мученицима овенчан.

DAN 7.
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Због твојих дела постао си, Теодоте мучениче блажени, чисти храм
Свете Тројице, украшен светлошћу твога храброг страдања, јер си,
светитељу, снагом од Утешитеља, силно оборио храмове демонских
идола.

Постао си као планина из које извире божанска сладост, и извор
чудеса, и море Божијих дарова, и светла река Пресветога духа, па
напајаш душе а потапаш страсти, и свима који ти побожно певају,
постао си мучениче заступник радости.
Богородичан: На вест ангела родила си, Дјево Пречиста, од твога
чистог тела беспочетнога Бога-Реч, који је примио тело разумно и са
душом, да обори бестелесне противнике и да спасе све нас, који тебе
као истинску Богородицу исповедамо.
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 Месец јуни 8. дан

Спомен светог великомученика Теодора Стратилата

На Господи воззвах.., стихире на 6, глас 2.
Подобан: Јегда от древа..

Свега себе си предао Ономе, који ти је савршени живот подарио,
светитељу блажени, и постао си као жива и духовна жртва, и као
принос угодни и пречисти; ти си богоугодан молитвеник и избављаш из
бура невоља све, који са вером певају теби, и призивају те, мучениче
Теодоре.

Усрдно си обрадио семе вере посејано у твојој чистој души, и
умножио га кроз твоје страдање, и смештен си светитељу у небеску
житницу, и стекао непролазно блаженство, којим се сада насићујеш,
светитељу блажени, зато твојим заступањем код Христа спасавај све
који ти са вером певају.

Мучениче и страдалниче Христов, твојим молитвама од сваке
невоље ти нас избављај, и сваку неприлику удаљи од нас, и душегубно
очајање, а измоли нам милост и благодат, да се твојим молитвама
спасемо, и да сви радосно опевамо твоје свете подвиге Теодоре.

Ине стихире, глас 4.
Подобан: Јако добља..

Духом светим постао си храбар страдалник, и непобедиви војник,
јер си твојим мудрим речима, и твојим делима трпљења противника
оборио, и зато си светитељу венце победе примио, и у небеске војске
се убројао, великомучениче Теодоре.

Постао си мучениче стуб вере Божије, јер си се зловерних идола
гадио, и као јагње жртвено и принос угодан си Жртвованом за тебе
свето принешен, а он је прославио твој свети спомен, и подарио те,
Теодоре, целом свету као ризницу чудеса.

На крст си подигнут био и по телу сечен, и оштрим стрелама
изранављен; и на дрво си разапет и мачем посечен, и сваким начином
мука измучен, али си непоколебан и непобеђен остао, помоћју на крсту
Прикованога, Теодоре, славо светих мученика.

Слава, глас 5.

DAN 8.
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Данас је више од звезде Данице заблистао свети празник овог
страдалника Христовог, и он невидиво просветљује срца верних, и
благодаћу и дејством Духа одгони облаке са душа наших, зато му
прослављачи мученика овако кличимо: радуј се јер вернима дајеш од
Бога радосну благодат, и мноштво чудеса пружаш свима који ти
притичу, Теодоре блажени, зато не сустај да молиш Христа, да
добијемо вечна добра сви, који са вером служимо твој свети празник.

И сада, празника, богородичан или крстобогородичан:
Подобан: Радујсја..

И сама као јагње гледала је своје Јагње како као на заклање жури.
Усрдно га је следила и овако му говорила: „куда идеш, Чедо моје
најслађе Христе? Ради чега овако и без лењости журиш и хиташ
најжељенији Исусе? Реци ми реч безгрешни и многомилостиви
Господе, слушкињи твојој Сине мој највољенији. Не презри ћутањем
мене Милосрдни, јер сам те чудно родила Боже Животодавче који
дарујеш свету велику милост.

На стиховње из Октоиха.
Слава, глас 8. Самогласно.

Он је имењак са даровима Божијим, и наследник блаженстава
његових, зато га сви верни похвалимо, и како доликује прославимо,
Теодора храброг великомученика, и целог света бранитеља, јер се моли
Христу Богу за душе наше.

И сада, богородичан или крсобогородичан
Подобан: О преславнаго чудесе..

Не могу издржати Чедо да те гледам на дрвету (крста) уснулог, јер
си свима бодрост подарио, да би онима давно сном погибељним
уснулима због преступа и плода божанску и спасоносну бодрост
поклонио. Дјева је плакала и тако говорила, а ми је величамо.

Тропар, глас 4.
Мудрим веровањем за истину, био си добри војвода небеског цара,

свети мучениче Теодоре. Оружјем вере наоружао си се мудро и победио
војске демона, и показао си се као победоносни страдалац: зато те са
вером увек прослављамо.

На јутрењи
Оба канона из Октоиха, без мученичних, и светом на 6;
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Канон светога. Његов акростих је: Светим похвалама певам о
теби, имениче са Божијим даровима. Дело Теофаново. Глас 4.

Песма 1.
Ирмос: Морја чермнују пучину..
Крсним знаком Мојсејевим рукама, прешао је у давнини Израиљ
пучину Црвеног Мора, пешке и неовлажених ногу, и Амаликову
силу је на исти начин у пустињи победио.

Као мученик си светлошћу украшен, и стојиш пред Христом
доброчинитељем, који те је венцем украсио, и истоимен си мучениче
Теодоре са Божијим даровима.

Наоружан Теодоре оружијем свете вере, ти си силно посекао
душегубне демонске војске, и постао победник, а овенчао се као
мученик.

Ти си богомудри пред неверним царем показао светлу храброст
душе твоје, а твојим мудрим речима и благодатним делима си га
посрамио Теодоре.
Богородичан: Вољом Бога-Оца бесемено си зачела Сина Божијег од
Божанскога Духа; телесно си родила, Њега који је из Оца без матере и
из тебе без оца.

Песма 3.
Ирмос: Веселитсја о тебје церков твоја..
Због тебе се Христе црква твоја радује и кличе: ти си моја снага
Господе, и уточиште и поуздање.

Као силни војсковођа, ти си војску неверника победио, и сва
лукавства покварене змије ти си уништио.

Усрдном душом и вером правом, ти си славни уништио невернима
прељуботворне жртвенике.

Снажно и одлучно ти си велика мучења поднео, и тако си се на
животворно страдање првог Подвижника угледао.
Богородичан: Само си ти свима на земљи заступница надприродних
добара, јер си Мати Божија постала, зато ти кличемо: Радуј се!

Сједален мученика, глас 8.
Подобан: Премудрости..

Бога си као најјаче оружије имао, и тако си лаж идолску уништио,

DAN 8.
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зато су ангели дошли да похвале твоје подвиге, јер ти си љубављу ка
Богу срце своје запалио, и зато си смело у смрт огњену отишао, зато
истоименито дајеш божанске дарове свима који траже тебе, страдал-
ниче Теодоре, због тога ти кличемо: моли Христа Бога, да подари
опроштај грехова свима који са љубављу славе твој спомен. (два пута)

Слава и сада, празника или богородичан:
Упао сам у искушења замршена од видивих и невидивих

противника, и снашла ме је бура безброј мојих грехова, али ка теби као
мојем топлом заступању и заклону и пристаништу доброте притичем
Пречиста, а ти моли усрдно безсемено Оваплоћенога из тебе за све
слуге твоје, који непрестано о теби поје, Богородице Пречиста, и моли
га увек да подари опроштај сагрешења свима, који се са вером клањају
Породу твоме.

Крстобогородичан:
Дјева и Мати Исусова, гледајући на дрвету крста Творца, дубоко

жалосна је кроз сузе јецала, и душом и телом патила и бијући се, за
њиме горко је нарицала и говорила: Тешко мени о, мој Сине! Како ћу
поднети страдања твоја, клинове и копље, јер сам те без бола родила.
Похитај и васкрсни да те видим Сине мој и Боже, и да ми плач и патње
мину, а сви који о твоме страдању певају опроштај од греха примају.

Песма 4.
Ирмос: Вознесена тја видјевши церков..
Када те је видела црква на крсту подигнутог, и да сунце стаде у
току своме, тада ти је достојно кликтала: слава сили твојој Господе.

Ранио си змију која је хтела тебе ранити, а трпљењем патњи
постао си мученик, и певао си усрдно Ономе који ти је помогао: слава
сили твојој Господе.

Твоје тело је многим ранама намучено, али је твоје срце остало
непоклебано, и певао си трипут блажени: слава сили твојој Господе.

Када си сва твоја страдања сабрао, ти си себе кроз страдање налик
твоме Владики украсио, зато си удостојен његове светлости и жељене
лепоте.
Богородичан: Неискусобрачно си родила Дјево, а после рађања си опет
девствена; зато неућутним песмама теби Владичице са вером без сумње
кличемо: Радуј се!
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Песма 5.
Ирмос: Ти Господи мој свјет в мир..
Ти си, Господе мој, као светлост у свет дошао, ти си света
Светлости из мрачног незнања обратио све, који ти са вером
певају.

Твојом изливеном крвљу, непобедиви Теодоре, ти си укинуо
погубно приношење крви демонима.

О, како је дивна вера светога! Колика је смелост његова! О, колико
је жарка вера светог страдалника коју је примио од Бога.

Имајући душу светлошћу Божијом обасјану, ти си змију бранитеља
зла у таму бацио, богоносни Теодоре.
Богородичан: Тебе Богоневесто узимамо као непобедиво оружије
против непријатеља, јер тебе смо стекли као тврђаву и наду нашег
спасења.

Песма 6.
Ирмос: Пожру ти со гласом..
Црква ти Господе приноси као жртву песме похвале и пева ти, јер
је од демонске крви очишћена, крвљу изливеном из ребара твојих,
по твојој милости.

На крсту разапет ти си својом срчаном смелошћу победио
губитеље, а киновима прободен, блажени, постао си страдањем налик
спасоносном страдању Своритеља.

Када си због вере светитељу страдао, Христос ти се затвореном у
тамници јавио, и као први Подвижник те је на подвиг и борбу против
демона охрабрио.

Ономе који је себе, због нас, као жртву чисту, свету и непорочну
својевољно принео, и ти си њему себе, страдални Теодоре, принео.
Богородичан: Гле најновијег од свих чуда! Како је Дјева у телу
неискусомужно зачела Сведржитеља свега, а није га притеснила.

Кондак, глас 2.
Подобан: Вишњих ишчја..

Храбро си душу вером обукао и реч Божију као копље у руку узео,
ђавола си победио, велики међу мученицима, свети Теодоре; са њима
не престај да се молиш Христу Богу за нас.

DAN 8.
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Икос:
Дођите сви верни да песмама као венцима овенчамо предивну

лепоту страдалника Теодора, јер он је постао велики дар од Бога целом
свету, и блистањем чудеса и пошто је победио противника Велијара
својим светим страдањем покропљен, па уместо капи крви даје потоке
исцелења; са свима се радује Христу и дарује мир неограничен, зато му
кличлемо: моли се непрестано за све нас.

Песма 7.
Ирмос: В пешчи авраамстији отроци персидстјеј..
У пећи персијској Аврамова деца, побожном љубављу више него
ли пламеном запаљени беху, и овако кликтаху: нека си благосло-
вен у храму славе твоје Господе.

У пећи твојих подвига, мучениче славни, сву си творевину неверја
спалио, а светлост вере си постао и певао: благословен си у храму
славе твоје Господе.

Као војвода и као разуман, а на делу трезвен, ти си неразумног и
неверног цара надвладао, и учинио га немоћним, јер си силом Духа
помогнут био.

Превазиђен је закон природе твојом хваљеном величином, јер си
кроз муке пресветлим сјајем заблисао, а твоме Владици си Теодоре
кликтао: благословен си у храму славе твоје Господе.
Богородичан: Радуј се божанско и освештано насеље Вишњега, јер је
кроз тебе дата светлост свима који кличу: благословена си ти међу
женама, Свенепорочна Владичице.

Песма 8.
Ирмос: Руцје распростер Даниил..
Данило је руке своје раширио, и у јами чељусти лавова затворио,
силу огња је угасио, а врлином се опасао, и са побожном и
умилном децом певао: благословите сва дела господња Господа.

Надајући се на тебе, који си ради мене крст и страдања претрпео,
разапет сам и ја на крст, Владико, и изранављен стрелама, и тешке
ране, Господе, задобио. Тако си храбри мучениче Теодоре страдајући
кликтао.

Самога себе си Теодоре радосно довео на чисту жртву твоме
Створитељу, јер си се за царство небеско одлучио, зато заувек кличеш
са светим мученицима: благословите сва дела господња Господа.
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Као духовни крин, и као ружа, миомиром страдања твога свима
нам миришеш, а благодаћу одгониш наше смрадне страсти, и све
позиваш да мирисном душом певају: благословите сва дела господња
Господа.
Богородичан: Само си ти од свих поколења постала Мати Божија,
Дјево Пречиста, јер си ти Најнепорочнија постала станиште Божанства,
и ниси огњем недоступне Светлости спаљена, зато те сви благосиљамо
Маријо Богоневесто.

Песма 9.
Ирмос: Камен нерукосјечниј..
Као угаони камен несечен руком, тако се Христос од тебе Дјево,
као од несечене горе одсекао, да сједини раздвојене природе, зато
се веселимо и тебе Богородице величамо.

Сада си настањен у саборе блажених и чете мученика, јер си
украшен својим страдањем, и веселиш се овенчан, а стојиш пред Оним
за којим си жудео, Теодоре.

Уздигнут си у небеске висине јер за земно ниси марио, и жељеног
краја си удостојен, јер што си желео Теодоре, то си радосно и примио.

Као храбар и одлучан страдалник ти имаш слободу код Бога, зато
свима који те са љубављу хвале, измоли опроштај грехова, и збављај
нас од свих страсти и невоља.

Тебе јединог бесмртног Бога-Реч је мученик богомудри желео, и
зато је твоју бесмртност стекао, и на небеса се уселио, код тебе,
свесилни Створитељу.
Богородичан: Дођите сви да непрестано и са љубављу хвалимо
благословену Марију, Матер Божију и Дјеву, јер смо кроз њу стекли
радост вечну.

Светилен
Подобан: Небо звездами..

Ти си храброшћу украшен, ти си моћни војвода, ти си славни
војник међу страдлницима, и принео си себе Христу, и постао си
Теодоре дар Божији.

Слава и сада, празника или богородичан:
Твојим моћним окриљем, сачувај нас слуге твоје, Пречиста, од

навале противника неповређене, јер смо тебе стекли као уточиште у
невољама.

DAN 8.
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На стиховње из Октоиха.
Слава, глас 8.

Испунио си подвиг страдања, и стао храбро против обмане
Теодоре, а твојим огњеним језиком си посрамио Ликинијево
нечовештво, зато се и са ангелима радујеш блажени, па моли Христа
Бога, да буде милостив нама у дан суда.

И сада, празника или богородичан односно крсто-богородичан,
писан увече на сиховњима.

На литургији
Блажена празника или Октоиха, и светога песма 3.

Прокимен, глас 7. Обрадоваће се праведник Господу, и уздаће се у
њега. (Пс.63,11)
Стих: Услиши Боже глас мој када ти се молим. (Пс.63,2)

Апостол Тимотеју,зачало 292.
Алилуја, глас 4: Праведник ће као палма процветати, и као кедар на
Либану ће се увећати. (Пс.91,13)
Стих: Засађени у двору Господњем цветају у дворима Бога нашега.
(Пс.91,14)

Еванђеље по Матеју, зачало 36.

Причастен: У вечни спомен биће праведник, жалосне се вести неће
бојати. (Пс.111,5-6)
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Месец јуни 9. дан

Спомен међу светима оца нашег Кирила, архиепископа
александријског

На Господи воззвах.., стихире на 6, глас 4.
Подобан: Јако добља..

Духовним сјајем си богоносни оче своју душу просветио, и као
светло сунце си постао, јер си зраке Божије науке на све стране си
ширио, и пуноћу верних си, оче блажени, обасјавао, а таму јереси
одагнао, силом Онога који је из Дјеве заблистао.

Твојим добрим поукама, свети Кирило, цела је црква украшена, и
побожношћу као накитом дивно окићена, зато свечано прославља твој
свети спомен, похвало православних, а ти си у врху отаца, јер си био
на сабору бранитељ Пресвете.

Твојом науком као огњем је, оче премудри, свака сува јерес
спаљена, а војска неверних и непокорних је у дубину вере потопљена,
јер ти си цркву верних заувек богопознањем украсио, зато те она увек
слави громогласно.
Слава, глас 6.

Добри и верни слуго и послениче у винограду Христовом, ти си
терет дневни поднео, али си поверени талант умножио, и онима који
су после тебе дошли ниси завидео; Зато су теби врата небеска отворена,
па уђи у радост Господа твога, и моли се за нас, Кирило оче наш.

И сада, празника или богородичан;
Крстобогородичан
Подобан: Все отложше..

Када је давно као јагње непорочна Владичица, угледала свога
Јагањца на дрвету крста, као Мајка је јаукнула и запрепашћена је
нарицала: Чедо слатко какав је ово нов и преславни призор? Како је
тебе Живота свију предао неблагодатни народ суду Пилатовом и на
смрт осудио? Ипак појим о твоме неизрецивом снисхођењу Речи
Божија.

На стиховње из Октоиха.

DAN 8.
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Слава, глас 6.
Божији човече, верни рабе и слуго Господњи, муже жељени, и

сасуде изабани, куло и тврђаво цркве, наследниче царства, не ућути него
вапијући моли за нас Господа.
И сада, празника или богородичан;
Крстобогородичан
Подобан: Тридневен..

Гледајући те разапетога Христе, твоја Родитељка је нарицала:
Каква је ово ужасна тајна коју гледам Сине мој? Како умиреш на дрвету
телом разапет, даваоче живота?

Тропар, глас 8.
Наставниче православља, учитељу побожности и чистоте, светило

васељене, богонадахнути украсе архијереја Кирило премудри, твојим
учењем све си просветио, духовна свирало, моли Христа Бога да спасе
душе наше.

На јутрењи
Оба канона из Октоиха и светога на 6. Његов акростих је: Кирило,
свирало боговиђења. Дело Теофаново. Глас 4.

Песма 1.
Ирмос: Морја чермнују пучину..
Крсним знаком Мојсејевим рукама, прешао је у давнини Израиљ
пучину Црвеног Мора, пешке и неовлажених ногу, и Амаликову
силу је на исти начин у пустињи победио.

Од Бога си Кирило светлу благодат примио, и блиставо светило си
постао, зато нас на твој празник обасјај зрацима вере, да бисмо те
опевали достојно.

Испуњен си Кирило премудри, блистањем духовним, јер си чувар
заповести Христових, и од страсти очишћен, и постао си заиста
Најсветије Тројице станиште.

Пун си ревности и смелости, Кирило славни, и зато си бого-
противне хуле зловерних јереси изобличио, а за праву веру си се, оче,
борио.
Богородичан: Исцелила си Свенепорочна пропало човечанство, јер си
Богоневесто Творца свих родила, који нас је из дубине праочевог пада
подигао.
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Песма 3.
Ирмос: Веселитсја о тебје..
Због тебе се Христе црква твоја радује и кличе: ти си моја снага
Господе, и уточиште и поуздање.

Помоћу Христовом, ти си Кирило замке зле змије одлучно као
ткање од паучине искидао.

Свако блато страсти си са душе, Кирило, одбацио и сваку гордост
која се против Христа уздизала ти си оборио.

Као добар подвижник, ти си оче избегавао сваку телесну жељу, као
замку од Пакосника сујетног.
Богородичан: Тебе сви радосно и побожно славимо, као једину
благословену међу женама, и као Божије станиште.

Сједален, глас 3.
Подобан: Красотје девства..

Ти си оче постао, као кула и жртва цркве Христове, јер си њу
непоколебиву од искушења Варалице премудро сачувао, и сво зелодело
Несторијево си разорио, а Богоматер си као Богородицу проповедао,
зато окупљени тебе Кирило богоблажени славимо.
(два пута)

Слава и сада, празника или богородичан:
Као необрађена лоза Дјево, ти си нам најлепши Грозд уродила,

који свима весели и душе и тела, зато тебе као узрок добара увек
славимо, и са ангелом ти кличемо: радуј се благодатна.

Крстобогородичан:
Видећи тебе Христе на крсту разапетога и мртвога, твоја

неискусобрачна и пречиста Мати је матерински плакала и говорила:
како ти је, Сине мој, узвратио безакони и неблагодарни јеврејски сабор?
А толиких се твојих дарова насладио! Зато плачући певам о твом
божанском снисхођењу.

Песма 4.
Ирмос: Вознесена тја видјевши церков..
Када те је видела црква на крсту подигнутог, и да сунце стаде у
току своме, тада ти је достојно кликтала: слава сили твојој
Господе.

DAN 9.
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Уздржањем си страсти душегубне и прохтеве телесне победио,
богоносни Кирило, а када је то Христос видео, за предстојника цркве
те је оче, поставио.

Као вољени син, ти си отачку врлину Маркову наследио, и
наследник његовог престола си постао, јер си светим стопама овог
евангелиста следовао.

Тебе је оче сам Христос као јагњета напасао, а ти си оче као
пастир своје стадо напасао, и твојим душекорисним поукама их као
травом и цвећем богато благодаћу хранио.
Богородичан: Ти си Свеопевана и обрадована, оваплоћенога Бога Реч
родила, раније бестелеснога, и тиме си цео свет обновила, зато тебе
Богоневесто са вером православно проповедамо.

Песма 5.
Ирмос: Ти Господи мој свјет в мир..
Ти си, Господе мој, као светлост у свет дошао, ти си света
Светлости из мрачног незнања обратио све, који ти са вером
певају.

Великој реки пуној воде налик је оче Кирило твоја наука, и
избавља од замки кривоверја.

Једнако мрско Аријево разделивање и нечисто Савелијево сливање,
ти си Кирило, из дубине душе одбацио.

Твоју побожну науку си Кирило, као злато и као драго камење
оставио, у цркви као у светој ризници Христовој.
Богородичан: Нека са небеса пада благодат као киша на земљу, јер им
је као уздарје дата сада једина Богоматер.

Песма 6.
Ирмос: Пожру ти со гласом..
Црква ти Господе приноси као жртву песме похвале и пева ти, јер
је од демонске крви очишћена, крвљу изливеном из ребара твојих,
по твојој милости.

Серафим је пророку у клештима жеравицу дао, а ти цркви
Христовој својим рукама дајеш, свештенослужитељу, од огња Божанства
жар очишћења.

Једноверне иноплеменике као Сампсон ниси уништио, али си
науку свих инородних и иноверних оборио, а православнима си Кирило
силу подарио.
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Ти си сабор богоизабраних предводио, и тако си кривоверје
Несторијево и христоборну дрскост оче оборио, обузет ревношћу за
истинску Богоматер.
Богородичан: Ти си Богородитељко процвала духовни и непропадиви
плод, који је целом свету заступник непролазног живота и нетрулежи
постао, и свима који ти са вером и љубављу певају.

Кондак, глас 6
Подобан: Јеже о нас..

Истичио си нам јасно бездан богословља, са извора Христових,
погружавајући у њима јереси, блажени, Кириле: стадо си сачувао
неповређено од бурних таласа, и свима си био наставник, свети,
јављајући божанске тајне.

Икос:
Као дивно, велико и светлоносно јутарње сунце које таму одгони,

од којег и месец потамни, а ноћ се укида, и дан се обасјава, њиме се
ваздух просветљује, и красно небо нам се показује, а земља се
улепшава, цвета изданцима, море се блиста и цео свет се украшава; од
свега овога је светлији Кирило који својом науком све под небеским
сводом спасава; Он душе верних обасјава, а православљем увек јереси
побеђује, он је свима крајевима учитељ јер им јавља богопознање.

Песма 7.
Ирмос: В пешчи авраамстији..
У пећи персијској Аврамова деца, побожном љубављу више него
ли пламеном запаљени беху, и овако кликтаху: нека си благосло-
вен у храму славе твоје Господе.

Мојсеј је на Гори Синају давно у примрак ушао и Закон примио,
који својим речима убија, а ти си Кирило разоткрио сакривену лепоту
Духа Светога.

Загонетке Законодавца су давно биле као малој деци сакривене, а
ти си их оче као руже богопознања открио, и све сенке Закона си
објаснио.

У несливеном и несеченом Божанском сједињењу ти си оче
проповедао три раздељене Ипостаси, и објавио си Кирило, да су све
три неизмењене једне суштине и Божанства.
Богородичан: Видеше ангели, Богомати, чудно Рођеног из тебе: Којим

DAN 9.
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трулежна природа земнога рода опет у нетрулежни живот одлази, и у
славу небеску.

Песма 8.
Ирмос: Руцје распростер Даниил лавов..
Данило је руке своје раширио, и у јами чељусти лавова затворио,
силу огња је угасио, а врлином се опасао, и са побожном и
умилном децом певао: благословите сва дела господња Господа.

Заиста као из валова мора, из твоје душе су оче, потекли извори
премудрости, од којих настадоше непресушне реке науке православних,
као што прорече Христос: више од песка је твоје науке оче
богоизабрани.

Као мудри пастир и учитељ цркве постао си, јер си Кирило
преподобни оба Завета открио; зато твоју науку имамо као котву и
отачко наслеђе, па кличемо: благословите сва дела господња Господа.

О оваплоћеноме ради нас Бору-Речи и Створитељу свега, ти си
проповедао, о његовом неизрецивом сједињењу као нераздел-ном,
несливеном, и једнаком у обе воље, па кличеш: благослови-те сва дела
господња Господа.
Богородичан: По природи за сваког недоступан Син и Реч Божија се у
тебе Пречиста уселио, и у наше биће се оденуо, јер је милосрдан, и
постао доступан телом, и настанио се међу нама који кличемо:
благословите сва дела господња Господа.

Песма 9.
Ирмос: Ева убо недугом..
Непослушна Ева је клетву и болест уселила, а ти си Дјево
Богородице, Изданком твога тела целом свету благослов процвала,
зато те сви величамо.

Сваку силу која се подизала против вере у Христа и његове
Богоматере ти си Кирило оборио, и учење Несторија безбожног о
синовљевом двојству, а тако и о сливању неразумних природа у Сину.

Снагом своје душе и просветљен благодаћу, ти си блажени оче
проповедао о Тројици Јединосушној, о Сину као оваплоћеном Богу, и
постао си бранитељ Богородице, и зато си сада на небесима просла-
вљен.

Милостиво бринеш оче са небеске висине, о нама који ти певамо,
и победе војскама дајеш, а твојим молитвама подижеш снагу право-
славних, и обасјаваш све који твоје спомен славе.
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Богородичан: Притешњен сам Најопеванија, многим падовима, и
великим невољама, али сада теби похвалу као жртву приносим, и
усрдно ти кличем: Пресвета Богородице помози ми, јер те славим и
песму завршавам.

Светилен
Подобан: Учеником..

И срце и душу је превазишао али је дубине Духа спознао, зато
светог писца о тајнама Најсветије Тројице опевајмо, као светитеља
Господњег, и бранитеља праве вере. (два пута)

Слава и сада, празника или богородичан:
Сви који се твоме лику Непорочна Богородице са љубављу не

клањају, одлазе у огањ геенски као и безумни Несорије, а ми те
Пресвета са љубављу поштујемо.

На стиховње из Октоиха.

Слава, глас 6.
Божији наследниче, у заједници са Христом, служитељу Господњи,

Кирило оче наш, по твоме имену је и живот твој, ти си богопознањем
заблистао као седином, о томе је сведочила светлост лица твог и
душевна незлобивост; твоја тиха поука је кротка, а твој живота частан;
твоје уснуће је са светима, зато се моли за душе наше.

И сада, богородичан или крстобогородичан
Подобан: Тридневен..

У време распећа је Дјева са девственим учеником, крај дрвета
крста стајала и нарицала: Тешко мени, зашто страдаш Христе, а свима
си нестрадање?!

На литургији
Блажена празника или из Октоиха, и светога песма 3.
Прокимен, глас 1. Уста ће моја говорити мудрост, и поука срца мога
биће разумност. (Пс.48,4)
Стих: Слушајте ово сви народи, чујте сви који живите по васељени.
(Пс.48,2)

Апостол Јеврејима, зачало 334.
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Алилуја, глас 2: Уста праведнога проучаваће мудрост, и језик његов
говориће суд. (Пс.36,30)
Стих: Закон Бога његовог је у срцу његовом и неће се спотаћи кораци
његови. (Пс.36,31)

Еванђеље по Матеју, зачало 11.

Причастен: У вечни спомен биће праведник, жалосне се вести неће
бојати. (Пс.111,5-6)
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 Месец јуни 10. дан

Спомен светог свештеномученика Тимотеја, епископа у Пруси

На Господи воззвах.., стихире глас 4.
Подобан: Јако добља..

Очишћен добрим делима, од приземних ствари си издигнут, и као
облак духовни, ти си оче блажени, грмео твојим чудесима, и муњама
твојих проповеди ти си страшну и дрску змију победио, јер си благодат
примио, да светим покровом телесне змије спаљујеш, као противнике
унутрашње.

Светитељу Тимотеје, ти си народу у Пруси похвала, и бранитељ
целог света; ти си целом свету светило, а украс цркви, ти си свете вере
освештана жртва, а мученицима украс свети и светли, зато молио да се
од пропасти и невоља избаве сви, који са вером славе твој свети
спомен.

Твојим страдањем, Тимотеје, изаткао си предивну одежду наква-
шену крвљу, зато си неизрециво примио са висине одежду небеску,
чисту и непропадиву непролазног живота; њу духовну носиш на
небесима, и молиш се за све, страдалниче, који те са вером хвале.

Ине стихире Богородици, глас и подобан тај исти.
Избави Пресвета Богоневесто, од осуде и великих грехова моју

смирену душу, и твојим молитвама је од смрти избави, па учини да
добијем правдање у дан суђења, као што су добили и сабори светих, и
учини да се кајањем и проливањем суза, очистим пре краја.

Пресветим Духом као кишом, ороси Пречиста моју душу, јер си
родила Христа као реку, која милосрђем умива небројена многа
безакоња људима, и осуши извор мојих страсти, и твојим молитвам
удостоји ме потока и хране вечног живота.

Покајање је изузетан и спасоносни лек, зато ти која си родила Бога
и Спаса мога, даруј ми потоке суза и помисао на ужасни и страшни
час неумитног суда, и даруј ми твојим молитвама Дјево, да избегнем
мучење од којег стрепим, и да примим Божију благодат.

Слава и сада, богородичан:
Много пута обећах да се кајем за моје грехе, али не остављам
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своје слатољубиве навике, зато теби вапијем Пречиста, и клањам се и
молим те: ти ме Владичице избави од ове муке, и упути ме на добро,
и у близину оних који су спасени.

Крстобогородичан:
Када је твоја Родитељка као јагње видела тебе као Јагњета и

Пастира на дрвету крста, јецала је и матерински нарицала: Сине мој
вољени, зашто си на дрвету крста разапет, Дуготрпељиви? Зашто су ти
Речи Божија руке и ноге приковали безаконици и зашто си твоју крв
излио Владико?

На јутрењи
Канон, глас 4.

Песма 1.
Ирмос: Тристати крјепкија рождејсја..
Ти си Рођени из Дјеве, без муке три пута потопио у дубину, душе
три стотине силних, па ти се молим, да мојим смртним телом, као
тимпаном, победничку песму теби запевам.

Непобедиву силу, и непромениву и непролазну моћ имаш Боже
благи, зато се смилуј, на молитве Тимотеја, па твојом неизрецивом
силом утврди мој немоћни језик, да опева тебе, Боже милосрдни.

Силом боготворном израстио си из светог корена као врт свети
Тимотеје, и постао украс врлина; процвао си и уродио изобилним
плодовима страдања, и принео их Владики свију.

Богоносни Тимотеје ти си био чистог срца и светле душе, а уз то
украшен натопљен твојом крвљу, зато сада горе царујеш са Господарем
целог света, и за твоје верно стадо стојиш пред њиме.
Богородичан: Ти си блага Богородице духовни и пресветли дом
Божији, ти си радост целог света, зато не одбаци мене далеко од тебе,
него се смилуј и избави ме од свих искушења, да бих се радовао под
твојим покровом.

Песма 3.
Ирмос: Веселитсја о тебје..
Због тебе се Христе црква твоја радује и кличе: ти си моја снага
Господе, и уточиште и поуздање.

Са мученицима Христовим постао си и ти светли мученик, оче
славни, а међу часним свештеницима постао си њихов украс.
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Дођите данас верни, да опевамо архипастира пруског стада, као
храм Христов, и ризницу премудрости.

Са знојем твојих врлина помешао си, Тимотеје премудри, и твоју
крв, и принео си то као красно и свето пиће Господу.
Богородичан: Маријо, Мати Божија, ти си Пречиста узвишенија од
херувима, ти си и Господарица целог света, зато ме спаси твојим
светим молитвама.

Сједален, глас 5.
Подобан: Собезначалноје Слово..

Заливен кишом твоје крви, свештеномучениче Господњи, принео си
плод у доброј земљи твога срца, и непотрошиву храну, коју си примио
од Бога, зато те молимо да се избаве од невоља, сви који служе твој
спомен.

Слава и сада, празника или богородичан:
Ми смо верни стекли тебе као пристаниште, као бедем, уточиште,

надање и заклон, и као усрдну заступницу, зато теби притичемо, усрдно
кличемо и са вером зовемо: смилуј се Богородице на све који се у тебе
уздају, и избави од сагрешења.

Крстобогородичан:
Крстом Сина твога, Богоблагодатна, сва је обмана идолска

побеђена, а тврђава демона порушена, зато ми верни како доликује о
теби увек певамо и благосиљамо те, и као истинску Богородицу те
исповедамо и величамо.

Песма 4.
Ирмос: Вознесена тја видјевши церков на крестје..
Када те је видела црква на крсту подигнутог, и да сунце стаде у
току своме, тада ти је достојно кликтала: слава сили твојој
Господе.

Ти си славни оче небески живот водио, и муњама Духа сав се
обасјао, тако си помоћу благодати Божије, најпогубнију змију спалио.

Красан изгледом и делима, а у служби новозаветног левита, ти си
двосеклим мачем змију унутра цркве посекао, јер си био заштићен
освећеним Хлебом.

Спознао си Христа, великог Архијереја али не преко туђе крви

DAN 10.



94

MINEJ JUN

него својом, и приведен си Оцу као његов саговорник, јер си твоју крв
као жртву принео.
Богородичан: Многооки са страхом и недремано гледају твоју веома
светлу чистоту, Богородитељко Пречиста, јер ти си као Владичица
изнад њих, и увек надгледаш слуге твоје.

Песма 5.
Ирмос: Ти Господи мој свјет..
Ти си, Господе мој, као светлост у свет дошао, ти си света Светло-
сти из мрачног незнања обратио све, који ти са вером певају.

Као јака секира, и као моћно оружије, ти си против војски
неверника устао, и победом се овенчао.

Као светлост дана ти си светло обасјао и царицу која је у мраку
злобе умирала, оче славни.

Гледајући смутњу нечистих идола, ти си као јагње предао самога
себе на проливање крви, оче блажени, и на жртву Богу си самог себе
принео.
Богородичан: Пречиста голубице, ти шириш крила твојих молитава и
закриљујеш у целом свету слуге твоје, зато Дјево не презри ни мене.

Песма 6.
Ирмос: Пожру ти со гласом..
Црква ти Господе приноси као жртву песме похвале и пева ти, јер
је од демонске крви очишћена, крвљу изливеном из ребара твојих,
по твојој милости.

Данас се радује цео свет, и весели због спомена твога оче блажени,
а ти зрацима чудеса просветљујеш са небеске висине душе свих који ти
певају.

Сада си постао служитељ не земне, него небеске трпезе, и храниш
се са неизрециве трпезе; са ње подари и нама сладост те твоје хране.

За веру свету си оче богомудри смели подвиг учинио, јер си и
царево безумље изобличио, а идолске жртвенике си Тимотеје разорио.
Богородичан: Песмама ангела је опеван твој Син Богоневесто, као
Творац свега и Бог који је пре свих векова, а ти са њиме царујеш, зато
нас спаси Владичице.

Песма 7.
Ирмос: В пешчи аврамстији отроци персидстјеј..
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У пећи персијској Аврамова деца, побожном љубављу више него
ли пламеном запаљени беху, и овако кликтаху: нека си
благословен у храму славе твоје Господе.

Благодат обожења је тебе као ризницу врлина и како доликује
овенчала и пре твога страдања, јер си заблистао по целом свету
даровима славних чудеса.

Гледајући мучениче претње оружника и пламен огњени, ти си
вером наоружао твоје срце и душу, и смело и одлучно си Христа
проповедао, као твога Саздатеља, Створитеља и Господа.
Богородичан: Ти имаш у своме телу као Бого-Човека онога који рукама
држи цео свет, Мати Божија, зато сачувај све који певају: благословена
си ти међу женама, Свенепорочна.

Песма 8.
Ирмос: Руцје распростер Даниил..
Данило је руке своје раширио, и у јами чељусти лавова затворио,
силу огња је угасио, а врлином се опасао, и са побожном и
умилном децом певао: благословите сва дела господња Господа.

Помоћу силе свете вере, мудри Тимотеје, постао си као нови
Данило, јер си најопаснију змију победио, и на небеску висину доспео,
одакле увек појиш и кличеш: благословите сва дела господња Господа.

Као свети служитељ ти си сада унутра у радости Господа твога, јер
си твојим патњама, славни оче, талант своје вере многоструко одгајио,
кроз страдања и чудеса, па кличеш: благословите сва дела господња
Господа.

Твојим молитвама као мелемом одгониш од људи сваку болест, и
свима миришиш, премудри оче, у душама твојим моћним даровима, јер
уклањаш патње и ране, а избављаш од злих духова све који увек кличу:
благословите сва дела господња Господа.
Богородичан: Твојим богорођењем примила је наша природа славни
венац, зато ми подари победу у рату против мојих непријатеља, и да се
овенчам венцем твојих светлих дарова, па да кличем: благословите сва
дела господња Господа.

Песма 9.
Ирмос: Ева убо недугом..
Непослушна Ева је клетву и болест уселила, а ти си Дјево
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Богородице, Изданком твога тела целом свету благослов процвала,
зато те сви величамо.

Видели смо преславна твоја дела, Тимотеје богоносни, и права
чудеса, јер гроб са твојим моштима исцелења нам излива, и зауставља
патњ и болести, зато те хвалимо и славимо.

Заиста си сав у радости са војскама ангела, радујеш се и са
саборима мученика, и певаш са чиновима свештеника, зато моли
непрестано Господа, да спасе све који те са вером хвале.

Услиши свечасни мучениче Христов наше песме и молитве, и
обрати пажњу на нашу жудњу и љубав, па нас чувај од гнева највећег,
и са висине подари твоје окриље, свима који те са вером хвалимо.
Богородичан: Узвиси твоју благодат, Пречиста, и подигни молитву, па
проведи Владици војске ангела, и чете апостола и пророка, и све
праведнике и мученике, да би се спасли сви који те славе.
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Месец јуни 11. дан

Спомен светих апостола Вартоломеја и Варнаве.

На вечерњи
Певамо: Блажен муж.., први антифон.
На Господи воззвах.., стихире на 8, глас 4.
Подобан: Јако добља..

Мрежом твоје проповеди, богоречити апостоле, ти си из дубине
сујете и тешког неверја извукао све крајеве света, и вером си их привео
Христу Богу, који ти је толику благодат подарио, као светом ученику и
бого-проповеднику, Вартоломеје апостоле.
(два пута)

Тебе је Сунце славе, Исус Бог наш, као свој преславни зрак послао
у цео свет, да моћно одгониш маглу безбожија, и да просветлиш све
који седе у тами неверја, а ти си их учинио наследницима светлости,
Вартоломеје богомудри. (два пута)

Покорио си се вољи Онога, чијој се вољи све покорава, и на њега
си се угледао као на Учитеља правде, зато си радосно испио чашу
крсног страдања, па стојиш пред највише Жељеним, у радости са
ангелима и апостолима, Вартоломеје славни.

Ине стихире апостола Варнаве, глас тај исти.
Примио си апостоле непобедиву силу и власт над демонима, да

Именом Христовим одгониш господара таме; по свету си прошао
блистајући као сунце, и у славни Рим си дошао, и тамо си први
проповедао, славни апостоле, о Христовом спасоносном доласку.

Угледао си се на живот Првог по доброти, и Најсветијег по
природи, и постао си, Варнаво, по природи човек благи, и због твоје
нарави благе и чисте душе, праведно си назван сином утехе, и постао
си искрени Христов ученик.

Делима духовним постао си, Варнаво, као оруђе добро начињено,
намењен народима да их позиваш и учиш познању Христа, и све си
речима и делима просветио, да исповедају истинито Божанство
Исусово, као Спаса душа наших.

Слава, глас 6.

DAN 9.
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Дело Визнатијево.
Варнаво прехвални, блистави сасуде Духа Светога, ти си син утехе,

ти си и пре Павла постао вођа седамдесеторице ученика, и са Павлом
си проповедао Еванђеље на све стране, тако си речи благодатним
делима потврдио, а себе си као чисти принос Учитељу твоме Христу
принео, зато те молимо: да га увек молиш, апостоле славни, да у миру
спасе душе наше.

И сада, празника или богородичан (догматик): Кто тебе..
Ко да те не слави Пресвета Дјево? Ко да не пева о пречистоме

твоме породу? Јер Надвремени од Оца заблистали Син јединородни, он
исти је из тебе Чисте дошао, неизрециво оваплоћен, по природи Бог и
по природи је човек постао ради нас, не у два лица раздељен него у
две природе несливен се појавио. Њега моли Чиста најблаженија, да се
смилује на душе наше.

Вход; Прокимен дана; Три Чтенија.

1. Читање из Саборне Посланице Прве Петрове (Глава 1, 3-9)
Љубљени, Благословен Бог и Отац Господа нашега Исуса Христа,

Који нас по великој милости Својој препороди за живу наду васкрсењем
Исуса Христа из мртвих, за наследство непропадљиво и неокаљано и
неувенљиво, које је сачувано на небесима за вас, силом Божијом
чуване кроз веру на спасење, спремљено да се открије у последње
време; у Њему се радујте, иако сте сада мало, ако треба, ожалошћени
различитим искушењима, да се вредност ваше вере, драгоценија од
злата пропадљивога, но огњем испитиванога, нађе на хвау и част и
славу, када се јави Исус Христос; којега не видевши љубите, и Њега сад
не гледајући но верујући, радујете се радошћу неисказаном и
прослављеном, примајући крај вере своје: спасење душа.

2. Читање из Саборне Посланице Прве Петрове
(Глава 1, 13-25 и 2,1-6)

Љубљени, опасавши бедра разума свога, будите трезвени, сасвим се
надајте благодати која ће вам се донети откривењем Исуса Христа. Као
чеда послушности не поводите се за пређашњим жељама из времена
вашега незнања, него по Светоме Који вас је позвао, будите и сами
свети у своме живљењу. Јер је написано: Будите свети, јер сам Ја свет.
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И ако зовете Оцем Онога који, не гледајући ко је ко, суди свакоме по
делу, проводите у страху време вашега страснтвовања, знајући да се
пропадњивим сребром или златом не искуписте из свога сујетног
живљења, од отаца вам преданога, него часном крвљу Христа, као
Јагњета непорочног и безазленог, Предвиђеног још пре постања света,
а Јављеног у последња времена ради вас, који кроз Њега верујете у
Бога који Га подиже из мртвих, и даде Му славу, тако да ваша вера и
надање буду у Бога. Душе своје очистивши Духом у послушању истине
за братољубље нелицемерно, од чиста срца љубите једни друге
искрено, препорођени не од семена трулежног него нетрулежног, речју
живога Бога која остаје довека. Јер је свако тело као трава, и свака
слава човечија као цвет травни: осуши се трава, и цвет њезин отпаде.
Али реч Господња остаје увек. А то је та реч која је вама благовештена.
Одбацивши, дакле, сваку злобу и свако лукавство и лицемерје, и завист
и сва оговарања, жарко желите разумнога и праведнога млека, као
новорођена деца, да о њему узрастете за спасење, ако већ окусисте да
је благ Господ. Приступајући Њему, Камену живом, од људи одбаченом,
али од Бога изабраном, драгоценом, и ви сами као живо камење зидајте
се у дом духовни, свештенство свето, да бисте приносили жртве
духовне, благопријатне Богу, кроз Исуса Христа. Јер стоји у Писму: Ево
полажем у Сиону Камен крајеугаони, изабрани, драгоцени; и ко у Њега
верује неће се постидети.

3. Читање из Саборне Посланице Прве Петрове (Гл. 2,11-24)
Љубљени, молим вас као путнике и странце, да се чувате од

телесних жеља, које војују на душу. Владајте се добро међу
незнабошцима, да би за оно што вас опадају као злочинце, видевши
ваша добра дела, славили Бога у дан похођења. Будите, дакле, покорни,
сваком роду људском, Господа ради: ако цару, као господару; ако ли
намесницима, као његовим посланицима за осуду злочинцима, а за
похвалу онима који добро чине. Јер је тако воља Божија да добро
чинећи ућуткујете незнање безумних људи; као слободни, а не као они
који користе слободу за прикривање злобе, него као слуге Божије.
Свакога поштујте, братство љубите, Бога се бојте, цара поштујте. Слуге,
будите покорни са сваким страхом господарима, не само добрима и
благима него и грубима. Јер то је благодат, ако неко подноси жалости
по савести ради Бога, страдајући неправедно. Јер каква је похвала ако
грешите па кажњавани подносите? Него ако добро чините па подносите
страдања, то је угодно пред Богом. Јер сте на то и позвани, јер и

DAN 11.
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Христос пострада за вас, остављајући вам пример да идете Његовим
стопама; Он греха не учини, нити се нађе превара у устима Његовим,
Он вређан, не узвраћаше увредом; страдајући не пређаше, него је
препустио Ономе који праведно суди. Он грехе наше Сам изнесе на
телу Својем на дрво, да за грехе умремо, и за правду живимо, јер се
Његовом раном исцелисте.

На стиховње стихире празника. Ако је пост, стихире апостолима,
глас 1.
Подобан: Всехвалнији мученици..

По свој земљи се прочула спасоносна ваша благовест, очевидци
Бога и апостоли, и просветила је душе залуталих, и народе просветљене
благодаћу је привекла Христу, зато га молите да подари душама нашим
мир и велику милост.
Стих: По свој земљи изиђе глас њихов, и до краја васељене речи
њихове. (Пс.18,5)

Пресветла Христова светила, и сасуди чисти, ви сте светитељи
вером зраке Духа примили, ви сте цркви стубови, и небеса преславна,
јер сте славу Божију објавили, зато га молите да подари душама нашим
мир и велику милост.
Стих: Небеса казују славу Божију, дело руку Његових јавља свод
небески. (Пс.18,2)

Ви сте Христу Богу народе привели, апостоли блажени, јер су
избављени крвљу Рођенога на земљи; а Он је крст и смрт претрпео,
зато њега сада молите, да подари душама нашим мир и велику милост.

Слава, глас 8.
Варнаво, апостоле Спасов прехвални, станиште вере и сине утехе,

ти си смирење захваћених бурама, а ти имаш смелост код Господа, зато
се непрестано моли за све, који славимо твој спомен, да се у миру
сачувају душе наше.

И сада, празника или богородичан: Безневестнаја Дјево..
Безневесна Дјево која си Бога телом неизрециво зачела, Мати Бога

вишњега, прими свенепорочна молитве слуга твојих и подари свима
очишћење сагрешења, прими сада наше молитве и моли да се сви
спасемо.

Тропар, глас 3.
Апостоли свети молите милостивога Бога, да опроштај грехова

дарује душама нашим.
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На јутрењи
На Бог Господ.., тропар апостолима, два пута;
Слава и сада: Тја ходатајствовавшују..

Теби заступници рода нашега појимо Бгородице Дјево, тело је од
тебе примио Син твој и Бог наш, на крсту је примио страдање и
избавио нас од пропасти, као Човекољубац.

После 1. катизме, сједален, глас 1.
Подобан: Гроб твој..

Духовна чета светих апостола, свето су послани у свет од Бога
вишњега, и посташе лекари страдалнима у болестима, призивајући
једнодушно Триипостаснога, и мудро су описали Божанско оваплоћење
Емануила и Господа. (два пута)
Слава и сада, богородичан:

Певамо ти Дјево као купини коју је Мојсеј видео несагориву, и
као гор Божијој, светом облаку и сенки неокаљаној, богоугодној
трпези, као палати високога Цара, светлим и непролазним дверима.

После 2. катизме, сједален, глас 4.
Подобан: Јавилсја јеси днес..

Светлим сјајем, као звезде, све сте крајеве света обасјали, светлом
проповеди богопознања, небески служитељи и Господњи апостоли. (два
пута)
Слава и сада, богородичан:

Прославимо верни Богородицу, као топлу заштиту свима у
невољама и нашу помоћницу, и код Бога заступницу, јер се њоме од
пропасти избављамо.

После Полијелеја
Сједален, глас 8.
Подобан: Премудрости..

Мрежом свете проповеди извукао си из дубине неверја и у веру
привео народе, и као извор воде духовне, сав свети си напојио
благодаћу; зато тобом спасени, Вартоломеје богоречити, тебе као
блиског друга Христовог славимо, и кличемо ти: моли Христа Бога, да
подари опроштај грехова свима, који са љубављу славе спомен твој.
(два пута)

Слава и сада, богородичан.

DAN 11.
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Степена: 1. антифон 4. гласа.
Прокимен, глас 8. По свој земљи изиђе глас њихов, и до краја
васељене речи њихове. (Пс.18,5)
Стих: Небеса казују славу Божију, дело руку Његових јавља свод
небески. (Пс.18,2)

Еванђеље по Јовану, зачало 67.

После 50. псалма
Стихира, глас 1.

По целом свету се прочула ваша благовест, боговидци и апостоли,
и просветила је душе залуталих, и привела Христу народе просветљене
благодаћу, зато молите Бога да подари душама нашим мир и велику
милост.

Канон Богородици на 6 и два канона апостолима, на 8;

Канон светог апостола Вартоломеја. Глас 2.

Песма 1.
Ирмос: Во глубиње постла..
Као што је у давнини сву, веома наоружану фараонову војну силу,
послао у дубину, тако је оваплоћени Бог-Реч истребио зло греха
целог света, најславнији Господ се славно прославио.

Прозорљиви Бог прозрео је твоју душу и изабрао те, и убројао у
чету апостола, свехвални Вартоломеје, и благодаћу је просветио твоје
срце.

Твојим огњеним језиком вазнео си се на висину врлина, и као
Христов апостол обогатио си се, светитељу, наиласком Утрешитеља при
раздељењу огњених језика, којим си спалио сасушено неверје и
незнање.

Постао си као богоносна жеравица, зрацима Божанскога Духа запа-
љен, и спалио си сено обмане, прехвални Вартоломеје, и просветлио си
срца свих који ти певају.
Богородичан: Реци Пречиста како дојиш? Како си Мати постала, јер
блисташ печатом девства? Не испитуј бездан недоступан природи, који
је само Бог свих и Господ испитао, јер сам њега родила Оваплоћеног.

Ини канон светог Варнаве. Глас тај исти.
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Песма 1.
Ирмос: Тај исти.

Ти си постао благи човек и син утехе, зато одагнај тугу и
душегубни очај душе моје, да бих пун радости певао о теби.

Боравећи у чистом сјају, блажени апостоле, ти си пропове-дао о
Христу Цару, изниклом из корена Јудина, и од свештеног сродства
левитског, који је дошао да измени Закон.

Твој светли живот, мудри апостоле, учинио те је по природи и бићу
у првобитној лепоти и обожењем другим богом; због те благодати си
прослављен, Варнаво славни, породе свете утехе.
Богородичан: Свети сабор девојака свето певају о твојој лепоти,
Богородице и Владичице, украшеној лепотом Божанства, јер си
неизрециво Доброчинитеља Бога-Реч родила.

Катавасија по Уставу.

Песма 3.
Ирмос: Процвјела јест пустиња..
Доласком твојим Господе, незнабожачка и неплодна црква,
процвала је као крин у пустињи, и у њој се утврдило срце моје.

Као киша небеска, напојио си премудри, васељену сасушену од
таме безбожја, боговидче дични.

Као извор спасоносног пића, излио си веру, Вартоломеје свечасни,
и принео си као многоструки плод спасење народима, апостоле дични.

Благодаћу си као сољу уклонио гној идолопоклоњења, и слатким
речима вере си засладио, свечасни апостоле, срца свих који те славе.
Богородичан: Само тебе славимо као Дјеву и Матер, јер си нам постала
узрок спасења, и цео свет се избавља, Непорочна, твојим молитвама.

Ини.
Ирмос: Тај исти.

Постао си славни Варнаво као облак који доноси кишу из Извора
благодати, и као поток који напаја водом вечног живота.

Видевши те власт Свемоћнога Духа како си пун разних светлих
дарова, издвојила те је за служитеља Христових тајни, апостоле
прехвални.

Просветљени благодаћу твога крста, Владико, славни и богомудри
апостоли Варнава и Павле су теби народе привели.

DAN 11.
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Богородичан: Чистотом си као крин, Владичице, постала, јер си у сред
трња, Богородице Пречиста, зрацима твога девства, заблистала.

Кондак, глас 3.
Подобан: Дјева днес..

Био си истинити Господњи слуга и показавши се као седамдесет
први апостол, озарио си проповед твоју уз помоћ апостола Павла,
свима благовестећи Спаситеља Христа: због тога прослављамо твоју
Божанску успомену духовним песмама, апостоле Варнаво.

Икос:
Син Божији, сапостојећи са Духом, благоволео је да на земљи

прими тело као Човек, и светим страдањем бестрастије је подарио, а
тебе је, блажени апостоле, поставио као мудрог гласника вере речима
и чудима, и као часног проповедника и учитеља народима, блажени
Варнаво, и истинитог славитеља Тројице; зато је вернима заблистао
твој свети спомен као светла звезда Даница, обасјавши све који те
достојно прослављамо.

Сједален, глас 8.
Подобан: Премудрости..

Мрежом свете проповеди извукао си из дубине неверја и у веру
привео народе, и као извор воде духовне, сав свети си напојио
благодаћу; зато тобом спасени, Вартоломеје богоречити, тебе као
блиског друга Христовог славимо, и кличемо ти: моли Христа Бога, да
подари опроштај грехова свима, који са љубављу славе спомен твој.

Слава, Варнави, глас и подобан тај исти.
Мудар си се показао, јер си небеску славу Божију објавио светлим

чудесима и зрацима моћи, а благодаћу си ноћ неверја одагнао, зрацима
богопознања си све крајеве света обасјао, зато твој свети и светли
спомен верни данас славимо, и овако ти кличемо: Варнаво свехвални,
моли Христа Бога, да подари опроштај грехова свима који са љубављу
славе свети спомен твој.

И сада, празника или богородичан:
Ти си свенепорочна Невеста Творца, и неискусомужна Мати

Избавитеља, ти си Најопеванија примила Утешитеља, а ја сам нечисто
станиште безакоња, и мој разум је игралиште демона, зато похитај да
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ме од њиних злоба избавиш, и светлим стаништем врлина учиниш, јер
си свелоносна и нетакнута, па одагнај облак страсти, и твојим
молитвама удостоји ме небеске заједнице и непролазне светлости.

Песма 4.
Ирмос: Пришел јеси от Дјеви..
Дошао си из Дјеве, ни као посредник ни као ангел, него си се
лично оваплотио Господе, и спасао си потпуно мене човека; зато ти
кличем: Слава сили твојој Господе.

Ограђен крстом Господњим уништио си свирепост демона,
Вартоломеје славни, и њину душегубну обману си одагнао твојом
проповеди.

Христос те је учинио светлошћу у свету и сјајем славе Божије,
богоугодни Вартоломеје, јер си, апостоле блажени, цео свет просветио
богопознањем.

Као што коњ замути воду, тако си ти замутио море незнабожаца,
апостоле славни, и постао си кочија Бога-Речи, а вером си погасио
горко безбожије на све стране.
Богородичан: Када се у тебе Пречиста непорочну Најсветији уселио, он
је стари Евин преступ зацелио, а мене је као палог човека потпуно
обновио.

Ини.
Ирмос: Тај исти.

Следујући заповести Владике, Варнаво, апостоле прехвални, ти си
сиротињи своје имање разделио, и громогласни проповед-ник Христов
постао.

Достигао си до највише светлости врлина, а нашао си Павла
богоречитог апостола; са њиме си свима објавио неизрециво дубоку
тајну вере.

Попут сунца ти си прошао целим светом, Варнаво свечасни,
следујући за Павлом и блистајући као зрак просветлио си све речима
благодати.

Био си и заједничар страдања Спаситељевих, Варнаво прехвални,
зато си у небеским насељима са њиме прослављен, и надразумно се
весељем насићујеш.
Богородичан: Због тебе је укинута клетва праматере Еве, Дјево
Најнепорочнија, јер си оваплоћенога и увек постојећег Бога-Реч родила,
који је благословом цео свет овенчао.

DAN 11.
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Песма 5.
Ирмос: Ходатај Богу и человјеком..
Божији заступник био си људима Христе Боже, и ти нас Владико
приводиш Оцу твоме, као извору светлости, и тобом се избављамо
из мрака незнања.

Код Христа, нествореног светла, који се ради нас као створење
јавио, ти си најпре дошао, и са њиме си апостоле разговарао, а он те
је божанским зрацима обасјао.

Ти си Вартоломеје блажени постао у свету као роса Божија, јер
дајеш исцелења људима, а земљу неверја си пророчки уништио.

До првога Светла си достигао, и постао као друго светло, јер јер
си од њега блиставо обасјан, као очевидац Бога-Речи, Вартоломеје
свемудри.
Богородичан: Сећајући се твојих речи сада те зовемо блаженом, јер
смо тобом Непорочна стекли блаженсво, и обогатили се заиста, светим
животом.

Ини.
Ирмос: Тај исти.

Благодаћу обасјан, прошао си сенку Закона, и Христову проповед
си пуноћи народа благовестио, и њоме их богомудри Варнаво
просветлио.

Одевен апостоле у велику силу Духа Светога ти си лукаве духове
оборио, и од њиних злочинстава си цео свет избавио.

Постао си апостоле народима као глас који вапије у пустињи,
јављајући свима недокучиву тајну Божанског оваплоћења, Варнаво
блажени.
Богородичан: Ево у тело си неизрециво примила, Богородице
Пречиста, Христа Бога, као што прорече Исаија, и надприродно си га,
Богородитељко, родила.

Песма 6.
Ирмос: В бездње греховњеј..
У бездану греха ваљајући се, ја призивам неиспитиви бездан твоје
милости: изведи ме Боже из пропасти.

Примивши благодат чудеса, и обогаћен делима исцелења, ти си
Вартоломеје свемудри, народе у стадо Христово уловио.

Твој језик огњени, апостоле славни, сваку обману је као сено
спалио, а срца верних је светом проповеди просветлио.
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Имајући за учитеља беспочетнога Бога-Реч, као извор премудрости,
апостоле славни, ти си, Божији проповедниче, благодаћу мудрост овог
света посрамио.
Богородичан: Родила си Дјево надприродно, и заувек си остала
девствена, јављајући истинито Божанство Личности Сина и Бога твога.

Ини.
Ирмос: Тај исти.

Заблиставши у свету Христе Боже као Сунце правде, ти си
Владико, учинио Варнаву и Павла као своје блиставе зраке.

Богоречити и дивни Варнаво, ти си био као секира код корена која
надприродним чудесима сече сасушену обману неверја.

Постао си законодавац благодати, јер си пра-слике Старога Завета
у истинитом бого-јављању показао, Варнаво богоугодни.
Богородичан: Он који је својом вољом небеса раширио, тебе је
Богомати Пречиста, другим небом учинио, када је из тебе заблистао.

Кондак, глас 4.
Подобан: Јавилсја јеси..

Показао си се као велико сунце васељене, светлећи својим учењем
и страшним чудесима, водећи ка светлости оне који те поштују, свети
Вартоломеје, Господњи апостоле.

Икос:
Духом Божијим си се као гласник неба и славе Божије показао,

апостоле и боговидче, и као светло сунце си у свету постао, јер си
мрак обмане благодаћу Божијом одагнао; зато ти се молим и умољавам
те: твојим светим зрацима просветли зенице моје слепе душе, и дај ми
речи када отворим уста, да опевам данас твој свети спомен, јер се због
њега сваки верни радује, и хвали те Вартоломеје, Господњи апостоле.

Песма 7.
Ирмос: Богопротивноје вељеније..
По богохулној заповести безаконога мучитеља, подигнут је високи
пламен, али Христос простре на побожне младиће росу духовну;
зато је Он благословен и највише прослављен.

Велику тајну Божијег оваплоћења, објавио си по свету Вартоломеје,
а он је нигде не сместив и недостижан и само се у верне може
сместити, као неизрецив, али ми у њега верујемо.

DAN 11.
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Као камен, свети Вартоломеје, који се у светости кортља, ти си
тврђаву обмане разорио, а цркви си необориви темељ постао, и њу си
непоколебану сачувао.

Лик Божији си, Вартоломеје блажени, исписао разним врлинама,
зато си свети апостол постао, јер си свима много-опевани Христов
долазак проповедао.
Богородичан: Када је Пречиста угледала на дрвету крста разапети
сазрели Грозд којега је необрађено одгајила, зајецала је: слатко Чедо,
ти изливаш вино којим се пијанство страсти уклања.

Ини.
Ирмос: Тај исти.

Светога Сина, који у светима почива, си свето проповедао Варнаво,
као сабеспочетнога са Оцем и сапрестолног, да је Човеком постао, и
нама спасење учинио.

Као блистави божански и сјајни зраци, Варнава свечасни и Павле
богоугодни, као светлост изађоше, да просветле речима благодати сво
наслеђе народа, као проповедници Христови.

Данас се радује расцветана реч благодати која те је Варнаво
васпитала, јер те је Христос узгајио, апостоле богоблажени, а ти га
твојим молитвама умоли, да нас избави садашњег робовања страстима.
Богородичан: Води ме Пречиста кроз живот, и доведи ме до твога
тихог пристаништа, јер си Бога родила, као Извора добара, који свима
вернима даје неисцрпну доброту.

Песма 8.
Ирмос: Пешч иногда огњеннаја в Вавилоње..
У давнини је пећ вавилонска пламен разделила и Божијом
наредбом Халдејце спалила, а верне у њојзи је оросила јер су
појали: благословите сва дела господња Господа.

И велике и мале, па и најмање, ти си премуди апостоле Спасовом
Еванђељу научио, јер си проповедањем његова велика и славна дела
свима објавио, Вартоломеје богомудри.

 Као река која са Сиона извире, ти напајаш пуноћу цркве,
апостоле, и поток божанске хране си свуда раширио, кличући:
благословите сва дела господња Господа.

Светлим и великим Божијим даровима си се као Божији апостол
украсио, а благодатним виђењем си, блажени апостоле, превазишао
чинове свих славних међу људима.
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Богородичан: Бестрасни Разум се у твоме телу сјединио са човековим
разумом, Пречиста, и у недуховном телу је у времену настао, мада је
изнад свих векова, зато тебе Богородице са вером и љубављу славимо.

Ини.
Ирмос: Тај исти.

Као што коњи замуте море, тако су благодаћу Варнава славни и
Павле дивни замутили море неверја, и науком вере су одагнали обману
многобожја.

Као Бог поставио си, Утешитељу Душе Свемоћни, у твојој цркви
блистава светила, који твоју силу проповедају и кличу и Сину и
Родитељу: благословите сва дела господња Господа.

Заблисао си као сунце у целом свету, јер си саговорник духовнога
Сунца био, апостоле богоугодни, и запаљен његовим сјајем постао си
друго светило, јављајући свима тајну силе Божије.

Сав свет си богопознањем просветлио, и надразумно блаженство
си достојно примио, у небеским насељима, Варнаво свечасни, и венац
вере си од Владике примио.
Богородичан: Да би првобитну клетву уништио и смртну осуду
давнашње праматере, из Дјеве Богоматере се Реч Божија родио, и
непролазну бесмртност је свима подарио.

Песма 9.
Ирмос: Безначална Родитеља Син..
Беспочетног Родитеља Син, Бог и Господ, од Дјеве се оваплотио а
нама јавио, да просветли помрачене и сакупи раздвојене, зато тебе,
најопеванију Богородицу величамо.

Постао си очевидац и служитељ Речи Божије, и ученик и
проповедник побожан, па тамо где је сада Бог-Реч ти си заиста
удостојен да живиш, као што је лично Преблаги нелажно обећао.

Ти сада стојиш пред престолем твога Владике, Вартоломеје
богомудри, и отуда си зрацима обасјан, зато брини за твоје
прослављаче, и од страсти и разних невоља нас избављај.

Због вере си удостојен бити син Божији, и наследник отачких
ризница; О, колики је твој добитак од Христа који је тебе прославио,
и дар којим све превазилазиш, боговидче блажени.
Богородичан: Пророци су прозорљивим очима од давнина спознали и
објавили да ћеш ти бити Мати Створитеља и Господара свима, зато
тебе свеопевана Богородице проповедамо.

DAN 11.
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Ини.
Ирмос: Тај исти.

Врлинама сте апостоли светлост постали, и сада пред великим
Светлом стојите, зато Владику за мир целог света молите и да спасе
цркву нашу коју сте начинили.

Пламеном твоје премудрости ти си пожар философа угасио, јер си
светлост божанску као воду изворску у себи имао, зато твој свети
празник славимо.

Сви који са вером сада твој спомен служимо, тебе апостоле за
моливеника пред Господем приводимо, и молимо да твојим заступањем
опроштај грехова добијемо, Варнаво свечасни, и богопроповедниче
свети.
Богородичан: Као блиставо јутро у ноћи живота, засијала си зрацима
девста, и постала си нам исток духовнога Сунца правде, Богомати
Пречиста.

Светилен
Подобан: Посјетил ни јест..

Дођи народе да опевамо апостоле Христове: Вартоломеја светог и
Варнаву мудрога, јер су ови проповедници вере, и моле се Христу за
душе наше. (два пута)

Слава и сада, празника или богородичан:
Пречиста и Пресвета Владичице, једина Мати брако-неискусна, ти

си свима спасење и надање, зато моли Рођенога из тебе Избавитеља
нашег, да спасе свет од лажи, невоља и несрећа.

На хвалитним стихире на 4, глас 4.
Подобан: Јако добља..

Тебе је богомудри апостоле Исус Бог наш као Сунце правде послао
у сву пуноћу света као веома сјајни зрак, да одгониш маглу злобе, и
просветлиш срца помрачена неверјем и робовањем страстима,
Вартоломеје блажени. (два пута)

Блистајући врлинама, ти си постао чисто станиште Тројице, јер си
у своје срце примио од ње блистање, и послан си у све крајеве да их
обасјаш више него сунце, и просветлиш све који бораве у тами неверја,
богоугодни апостоле.

Као облаци у све крајеве сте небеску кишу излили, и душе верних
напојили Божијом благодати, а коров великог неверја потопили, душе
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људи обрадили и плоднима учинили, зато вас хвалимо и славимо,
апостоли Господњи.

Слава, глас 5.
Дело Византијево.

Као што је предсказао у Еванђељу Премудрост Божија и увек
сапостојећа Реч Божија, ви сте постали родне лозе, прехвални апостоли,
јер сте зрели и красан грозд на гранама својим носили; од њега када
верни једемо, душе своје весељем сладимо, Вартоломеје богоугодни и
Варнаво сине утехе, зато се усрдно миолите за душе наше.

И сада, празника или богородичан (од мањих):
Блажим тја Богородице Дјево..

Хвалимо те Богородице Дјево јер из тебе засија сунце правде
Христос, који има велику милост.

Велико славословље и отпуст.

На литургији
Блажена од канона Вартоломеја, песма 3. на 4; и од Варнаве песма
6. на 4;
Прокимен, глас 8. По свој земљи изиђе глас њихов, и до краја
васељене речи њихове. (Пс.18,5)
Стих: Небеса казују славу Божију, дело руку Његових јавља свод
небески. (Пс.18,2)

Апостол: Дела апостолска, зачало 28.

Алилуја, глас 1: Исповедаће небеса чудеса твоја, Господе. (Пс.88,6)
Стих: Бог је прослављен у савету светих. (Пс.88,8)

Еванђеље по Луки, зачало 51.

Причастен: По свој земљи изиђе глас њихов, и до краја васељене речи
њихове. (Пс.18,5)

DAN 11.
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Месец јуни 12. дан

Спомен преподобног оца нашег Онуфрија;
Спомен преподобног оца нашег Петра Атонког

На Господи воззвах.., стихире глас 8.
Подобан: О, преславнаго чудесе..

Богомудри оче Онуфрије, ти си се од метежа светског одвојио, и
узишао си у небески спокој, желећи тамошњи Извор добара, у његову
си праву љубав ушао, и његовим сјајем си, оче блажени освештан, зато
твојим молитвама избави нас од греховног мрака.

Богомуди оче Онуфрије, надањем на будућа добра си ноћни мраз и
дневну жегу претрпео, и на земљи си твоје тело умртвио, али си живот
небески стекао, и у тамошњи дворац си светитељу радосно ушао, да
гледаш неизрециву лепоту твога Створитеља.

Богомудри оче Онуфрије, тебе је славни Пафнутије као ризницу
сакривену у пустињи нашао, и целом свету је твоје поуке и твоје
подвиге објавио, и казавши о твоме богоугодном животу верне је
обогатио, а ти прехвални, твојим молитвама, учини да се и ми на тебе,
оче славни, угледамо.

Ине стихире преподобног Петра. Глас и подобан тај исти.
Са светим Петром си имењак, и његов прави следбеник, и са њиме

си оче преподобни ревнитеља вере, јер си Петрова добра правила
завелео, и за његовим светим поукама си оче жудео, тако си врлинама
душу своју украсио, и зато те хвалимо и славимо.

Преподобни оче благодатни, ти си право трпљење, љубав
нелицемерну, и наду неклонулу и савршено смирење са покаја-њем у
души стекао, и храм Божанскога Духа си постао; његов чисти сјај си
примио, и читотом живота твога си свима на свету као друго сунце
постао.

Преподобни оче Петре богонадахнути, много година си на земљи
непојављен и сакривен био, али си Духом Светим кроз знаке и чудеса
и мирисом мира јављен, јер си живу светлост и светињу излио, и
истинску благодат Божанскога Духа свима који те славе показао.
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Слава, глас 6.
Преподобни оци, по свој земљи се пронело ваше учење, па сте

зато на небесима стекли плату за своје напоре. Војске демона сте
разорили и до ангелских чинова сте достигали, јер сте њином животу
непорочно следили, па имате смелост пред Христом Богом, зато
измолите мир душама нашим.

И сада, празника или богородичан или крстобогородичан:
Подобан: Тридневен..

Сунце је потамнело, видевши те на крсту прикованог, Даваоче
светлости, а земља се у страху љуљала, јер се народ јудејски није хтео
на тебе смиловати.

На стиховње из Октоиха.

Слава, глас 6.
По угледу на Владику сачували сте душу чисту, а вољу сте против

душегубних страсти испосништвом утврдили, и колико је могуће
одлучно сте природу своју покорили, хитајући да лошије покорите
бољем, и да тело покорите души, зато сте постали у врху монаштва,
грађани пустиње, учитељи преподобних и познати као правило врлина,
а сада на небесима без огледала лицем гледате Свету Тројицу, зато се
обојица молите за све, који са вером и љубављу славе ваш спомен.

И сада, празника или богородичан или крстобогородичан:
Подобан: Тридневен..

Зачеће је твоје бесемено, а рођење недокучиво и неизрециво, зато
сам веома запањена: зашто си пристао да као злочинац умреш Сине?
Тако је Пречиста кроз плач нарицала.

Тропар, глас 4.
Боже отаца наших, чини увек са нама по твојој кротости, не

напуштај нас твојом милошћу, него њиним молитвама у миру уреди
живот наш.

На јутрењи
Канон из Октоиха један, и светих два на 8.

Канон Онуфрија. Глас 4.

DAN 12.
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Песма 1.
Ирмос: Колесници фараонови и силу јего..
Моћни у рату је потопио у мору кочије фараонове и његову силу,
зато певајмо нову песму, јер се прославио.

Троструко светлим зрацима си обасјан, зато ме твојим молитвама
избави оче Онуфрије из смртоносних сагрешења, да бих опевао твој
спомен.

Од света си се одрекао а Христу си пришао, и тело си души
покорио, и станиште Духа Светог постао, богомудри оче Онуфрије.

Вођен стубом божанске светлости, ти си напустио Египат страсти,
и достигао си на висину бестастија, и са Богом си, оче, беседио.
Богородичан: Из тебе си родила Рођенога предходно од Оца, и остала
си нетакнута и после порода девствена, зато те као истинску Богоро-
дицу исповедамо, Најопеванија.

Ини канон преподобног Петра. Дело Јосифово. Глас 2.

Песма 1.
Ирмос: Грјадите људије..
Ходите народи, појмо песму Христу Богу, који је море разделио, и
провео људе које је из ропства египатског извео, и тако се
прославио.

Данас нам црква нуди тебе као другога Петра и просветљује душе
наше, на твој свети празник, оче блажени.

Од блата страсти си очистио очи душе, оче преподобни и јасно си
сагледао безмерну доброту Христа Цара, који те је прославио.

У теби је оче блажени заблисала незалазна светлост трисунчаног
Божанства, и учинила те је чистим стаништем Божијих дарова, оче
богомудри.
Богородичан: Сабори преподобних су заволели и прославили Христа
Бога, који се ради нас, по великој доброти, из тебе оденуо у човека.

Песма 3.
Ирмос: Утверждајај гром и созидајај..
Установио си громове и створио духове, зато утврди и мене
Господе, да бих ти искрено певао и творио твоју вољу, јер нема
светога ко што си ти Боже наш.
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Следујући виђењу ангела, дошао си у пустињу, и уздржањем си
телесне прохтеве увено, и тамо си блажени оче ангелски поживео.

Постао си оче Онифрије као дрво засађено крај воде уздржања, које
на време даје плодове врлина, које си заиста принео својим делима.

Као светла звезда целом свету си из пустиње заблистао, и све
верне и саборе побожних си обасјао, зрацима твојих подвига, оче наш
Онуфрије преподобни.
Богородичан: Разорила си тугу праоца, и родила нам радост:
Животодавца и Избавитеља, зато га усрдно моли, Пресвета Богородице,
да спасе стадо твоје.

Ини.
Ирмос: Утверди нас в тебје..
Утврди нас у теби Господе, као што си крсним дрветом умртвио
грех, и страх твој усади у срца нас који ти појимо.

На земљи си своје тело умртвио, а вером Божијом си своју душу
оживио, и добио си оче преподобни вечни живот и светлост.

Ти си честито поживео, у тиховању и у нади на доброту Божију, и
зато си убројан у небеске хорове, оче блажени.

У планинама си био сакривен далеко од гомиле људи, али си душу
радосно управио ка небеској лепоти.
Богородичан: Спознали смо тебе као дивну палату неизрецивог
богатства, и зато те како доликује славимо, јер смо спасени Рођеним из
тебе, Свенепорочна Дјево.

Кондак преподобног Петра, глас 2.
Подобан: Вишњих ишчја..

Удаљибши се од људи, у пештерима каменим и пећинама си живео,
жељама божанским и љубљвљу Господа твога, свети Петре. Од Њега си
и венац правде задобио: моли се непрестано за наше спасење.

Икос:
Од светског метежа и животне буре си се удаљио, и као бегунац и

гоњен си до непроходних места стигао, и усамљен као птица си много
година поживео у пећинама, провалијама и јамама, али си се на
Господа надао, и његове заповести испуњавао, зато си од њега и
благодат примио, и заблистао оче преподобни као сунце, зато га моли
непрестано за све нас.

DAN 12.
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Сједален светог Онуфрија, глас 4.
Подобан: Скоро предвари..

Удаљио си се оче преподобни и у пустињи се настанио, и Господа
који те је од зла избављао си увек очекивао, зато си оче блажени
Владици добро угодио, и примио надвремено небеско царство; тамо
сада настањен помињи све који те славе.

Слава, преподобног Петра, глас 1.
Подобан: Гроб твој Спасе..

Сваку побуну тела свога си оче свештени сахранио, јер си тело
своје умртвио, и живот бесконачни си после смрти примио, зато данас
црква Христова празнује твој дични спомен, јер си украс преподобних.

И сада, богородичан
Неискусобрачна и благословена Маријо, усмери нас на пут

покајања, јер се увек удаљујемо ка злим беспућима, и предоброга
гневимо Господа, а ти си уточиште очајног народа и божије станиште.

Крстобогородичан:
Гледајући тебе Христе свенепорочна Мати мртвога на крсту

распетога, јаукаше: Сине мој сабеспочетни Оцу и Духу, какав ли је ово
твој неизрециви домострој, којим си спасао дело твојим пречистих
руку, Милосрдни?

Песма 4.
Ирмос: Услишах Боже слух твој..
Чуо сам глас твој Боже и уплашио се, разумео сам дела твоја и
зачудио се, јер је земља пуна хвале твоје.

Свукао си трулежну одећу греха, оче Онуфрије, и оденуо се у одећу
правде, и унутар небеског двора настанио се.

Непрестаним молитвама сакупио си светлост богопознања у срце
твоје, оче наш Онуфрије, а избегао си таму неверја и лажи.

Ходао си узаним и тегобним путем по земљи, богомудри оче, али
си дошао у ширину и радост, испуњен небеском сладости преподобни
оче.
Богородичан: Тебе као спасење призивам на сваком месту и у свако
време, зато Свенепорочна не презри мене, јер и родила Бога
Избавитеља а уједно и Спаситеља мога.
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Ини.
Ирмос: Пришел јеси от Дјеви не ходатај..
Дошао си из Дјеве, ни као посредник ни као ангел, него си се
лично оваплотио Господе, и спасао си потпуно мене човека; зато ти
кличем: Слава сили твојој Господе.

Док си у планинама и пећинама боравио, ти си уздизање ка Богу у
срцу носио, и зато си Божијом благодаћу реке страсти исушио.

Демони су те стрелама својим гађали, али ти си њине стреле и
хајку сасвим избегао, јер си био штитом вере заклоњен, преподобни
оче.

Видећи пред твојим ногама сурову и свирепу змију варали-цу на
подсмех оборену, узносимо величање Господу, Петре славни.
Богородичан: Из тебе се Господ родио, Госпођо Свенепорочна, зато све
нас избави од демона који целим светом влада, а величај преподобне
који величају Христа.

Песма 5.
Ирмос: Возсијај ми Господи..
Обасјај ме Господе светлом твојих заповести, јер ка теби од зоре
хита душа моја, и пева ти: ти си Бог наш и ка теби притичем Царе
мира.

Пафнутије те је нашао као сажитеља ангела у пустињи, и као
велико равноангелно светило, побожну поуку твога живота је, оче,
свима објавио.

Тебе је Господ обасјао незалазним светлом бестрастија, јер си га
од срца желео, а ти си оче свети, целом свету заблистао примером
твога непорочног живота.

Проповедао си, блажени Онуфрије, да треба бити уз Бога нашега,
и на њега си уздање своје душе положио, и похвалу њему си увек у
устима имао.
Богородичан: Обасјај ме Владичице зраком милости твоје, јер сам у
тами мојих грехова, и поведи ме Дјево на светлост покајања, молим те,
и ка спасењу живота.

Ини.
Ирмос: Свјета податељу и вјеков..
Даваоче светлости и творче векова Господе, ка светлу наредаба
твојих упути нас, јер сем тебе за другога бога не знамо.

DAN 12.
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Као Мојсеј попео си се на гору светих заповести, и видео си оче,
лично Бога колико је то човеку могуће, јер си своја чула и душу сасвим
просветлио, и тако се много прославио.

Вољом Божијом увек одевен, светитељу, ти си постао недоступан
било којој страсти и бестрастијем као одећом си одевен био,
преподобни Петре.

Твоје тело је дуго времена сакривено било, али ради нашег
просвећења се јавило, и излива нам реке исцелења и миро благодати.
Богородичан: Светим песмама певамо теби као лепоти Јаковљевој, јер
си телом родила целом свету Светлост од Светлости, који просветљује
саборе преподобних.

Песма 6.
Ирмос: Бурја мја помишљениј постигши..
Захватила ме је бура помисли, и вуче ме у дубину греха, али ти
благи Вођо, похитај и поведи ме као пророка и спаси ме.

Твоје тело промрзло од зиме и твоју душу, грејао си топлином
Духа, а када си жегом паљен, тебе је оче роса небеска благодаћу
расхладила.

Док си ходао по пустињи, Бог ти је био вођа, оче славни, а сада си
код њега примио светлост коју си желео, и славу која не пролази.

У пећини Рођени и на рукама старца као Детенце примљен и
ношен, он је увек млад добрим делима, и зато је тебе старца из пећине
повео на оно што је боље.
Богородичан: Родила си Бездан милости, зато бездан мојих страсти
потопи морем твоје милости, и дај ми из моје душе кишу суза,
Богородитељко Свенепорочна.

Ини.
Ирмос: В бездње грјеховњеј..
У бездану греха ваљајући се, ја призивам неиспитиви бездан твоје
милости: изведи ме Боже из пропасти.

Помоћу Духа утврђен, ти си сву силу вражију савладао, и победник
постао, и овенчан ка Христу отишао.

Следовао си стопама врховнога Петра, као камена вере, јер си и
његово име, оче преподобни, носио, и вером си се обилно обогатио.

У светом подвигу си живео, а веру си добро сачувао, зато је тоби
доликовао венац за добра дела.
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Богородичан: Бог се у твоје тело Пречиста, уселио, и човеково биће је
потпуно обожио, а мноштво преподобних је себи свето привео.

Кондак, глас 3.
Подобан: Дјева днес..

Просветивши се светлошћу Пресветог Духа, Богомудри, оставио си
сујету овога живота и населио се у пустињу, преподобни оче,
развеселивши над свима Бога и Створитеља: зато те је Господ Христос,
као велики давалац добара прославио, блажени Онуфрије.

Икос:
Ко може испричати твоје подвиге? Или ко од земних може

достојно похвалити твој живот, оче Онуфрије? Јер си као бестелесан
поживео и биљем се хранио, а као храну си Хиста Бога имао; на њега
си наду положио, и наг си по пустињи ходао а мраз и зиму си као
бестелесан трпео, зато је тебе оче блажени, велики Дародавац учинио
светилом.

Песма 7.
Ирмос: Глаголавиј на горје с Мојсејем..
Говорио си на гори са Мојсејем, и праслику Дјеве јавио си у
купини, благословени Боже отаца наших.

Онај који је у планини Преко гаврана Илију прехранио, он је и
теби преко ангела храну слао, и прославио те је, јер си ти оче њега
величао.

Процвао си као палма украј извора воде уздржања, јер ти је палма
била храна, и храњен си твојим патњама.

У виђењима си се оче Онуфрије прочуо, јер си се хранио патњама
уздржања, а сада примаш небеску храну.
Богородичан: Ти који си се у тело Дјеве уселио и њега ширим од
небеса учинио, благословен си Господе Боже отаца наших.

Ини.
Ирмос: Тјелу златому премудрија дјети..
Златноме телету премудри дачаци не послужише, и у пламен сами
уђоше, и вавилонске богове изругаше, и сред пламена ороси их
ангел па кликташе: услишена је молитва уста ваших.

Одлучно си крст на своје раме узео и за Разапетим слеовао, а као
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монах посвећени, ти си увеле страсти спалио и кликтао си блажени
оче: благословен си Господе Боже отаца наших.

Ти си на многе године био скривен, али те је као тајну ризницу
објавио Бог-Реч, Петре преподобни, ради користи свима, јер си постао
молитвеник онима који су у потаји стекли греховну нечистоту, али се
и искрено покајали.

Твојим заветом постао си мирисни тамјан Христов, зато си
мирисно миро из твојих светих моштију излио, на чуђење свима који
видеше, јер си ти и у телу ангелским животом живео.
Богородичан: Тебе је Пресвета дивну и часну међу женскима нашао
предивни Бог-Реч и уселио се у твоје тело, да би све саборе верних
освештао, који кличу: благословен си Господе Боже отаца наших.

Песма 8.
Ирмос: Земља и всја јаже на њеј,..
Земља и све што је на њој: море и сви извори; небеса над
небесима и светлост и тама, мраз и врућина, синови људски и
свештеници, благословите Господа, и величајте га у векове.

Доње земљско си напустио, да би небески живот стекао, и у војске
бестелесних си се Онуфрије блажени убројао, мада носиш тело; ти си
земљу кротких наследио, коју ти је Христос у све векове подарио.

Заиста си потоке суза стекао за гашење пламена страсти, а огњем
љубави божанске си се са бестрастијем и са Христом Богом нашим
сјединио, зато те Онуфрије богомудри славимо.

Непрестаним молитвама угледао си се на живот ангела, и руком
ангела те је Христос учинио заједничарем његових тајни и ангелом
његовог Великог Савета, којег величамо у све векове.
Богородичан: Света Земљо, из тебе је Христос као клас живота
изникао, и човеково биће напаћено гладом старе злобе је обновио,
Свенепорочна Богомати, зато теби у све векове певамо.

Ини.
Ирмос: В пешч огњенују ко отроком јеврејским..
Бог је у пећ огњену јеврејским младићима сишао, и пламен у росу
претворио, зато му појте сва дела као Господу, и величајте га у све
векове.

Божијег блаженства си се заиста удостојио, Петре богомудри, јер
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си се својевољно унизио, и увек плакајући и као кротак, ти си оче
земљу кротких наследио.

Увек будним срцем ти си успавао побуне страсти, а када си уснуо
вечним сном, постао си оче блажени, свима праведнима који те славе,
неуснули молитвеник.

На мразу и жеги ти си светитељу зиму демона победио, и
топлином своје душе си их сасвим уништио, а страсти телесне си
умртвио, зато блисташ светлошћу бестрастија.

Уселио си се, Петре богомудри, на Гору Атонску, као некада
Тезвићанин Илија на Кармилу, и у тиховању си, оче дични, Бога усрдно
тражио, и као преподобан си се удостојио његовог виђења.
Богородичан: Ја живим у лењости, а душу сам страстима оптеретио,
ипак ка теби притичем, Пречиста Богородитељко, и вапијем: подигни
ме и спаси, мене очајног и осуђеног.

Песма 9.
Ирмос: Јако сотвори мње величије Силниј..
Јер ми је учинио величину Силни, и свето је Име његово и
милост његова од колена до колена, онима који га се боје.

Непрестаним надањем на Бога, оче богомудри, постао си у његовој
заједници обожен и по благодати бог, па са ангелима служиш, и
славиш га заувек.

Ти си оче Онуфрије твоје тело умртвио и тако си демона победио;
прешао си у незалазну светлост, и наследник небеских блага постао.

Све који са љубављу славе твој свети спомен, твојим молитвама
увек избављај од сваке олује страсти, јер си стекао смелост код
Спаситеља, Онуфрије.
Богородичан: Стекли мо те као надање и бедем, Пречиста, зато се
надамо да твојим молитвама примимо добра које је обећао Христос,
оваплоћени из тебе ради нас.

Ини.
Ирмос: От Бога Бога Слова..
Бог-Реч беше од Бога, по неизрецивој мудрости, и дође да обнови
Адама, који је због залогаја у тешку пропаст пао; а Бого-Човек се
од свете Дјеве ради нас неизрециво оваплотио, зато њега верни
једнодушно песмама величајмо.

DAN 12.
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Силом и моћима је тебе Христос опасао и укрепио, да победиш
навале демона јер си Христа свим срцем и душом заволео, зато тебе
оче блажени, са вером и љубављу славимо.

Постао си оче блажени као маслина у дому Господњем, па уљем
твога зноја наша лица помазујеш, који славимо твој славни и свети
спомен, јер ти си украс монаха и у врху преподобних.

Твоје свето тело, славни Петре, излива мирисно и дивно миро, и
верне је мирисом испунило, јер си још за живота, али и после уснућа,
постао миомирис Божији, зато тебе достојно славимо.

Постао си освештан сасуд Господа Бога нашег, и саговорник
мученика, апостола и ангела, зато се моли за све који те на земљи са
вером славе, да стекнемо сви опроштај грехова.
Богородичан: Поштеди ме Господе поштеди када ми будеш судио, и не
осудеи ме у огањ нти ме у гневу изобличи, јер те моли Дјева и твоја
Родитељка, Христе, и сабори ангела и чете преподобних.

Светилен
Подобан: Жени услишите..

Твоји подвизи које си у пустињи чинио, задивили су и војске
ангела, Онуфрије богоносни, јер си шездесет и три године био
испосник, зато сада оче блажени и преподобни, царујеш са Христом у
непролазне векове.
Слава, светога Петра, глас тај исти.

Дођите сви да Петра, имењака са врховним прославимо, јер он је
испосницима похвала, и преподобнима је слава, он је кула небеска, и
цвет Атона, зато га громким песмама како доликује прославимо, као
молитвеника за све нас.
Богородичан:

Тебе Владичице као истинску Богородицу исповедамо, јер смо због
тебе спасени, јер си Бога неизрециво родила, који је крстом смрт
разорио, и ка себи је саборе преподобних призвао, а са њима и ми те
хвалимо Дјево.

На стиховње из Октоиха.
Слава, глас 8.

Мноштво монаха вас поштује као своје наставнике, оци наши
свечасни, јер смо заиста научили да вашом стазом право идемо.
Блажени сте јер сте Христу служили, и демонску силу сте победили.
Ви сте сабеседници ангела и заједничари преподобних и праведних,
зато се са њима молите Господу, да помилује душе наше.
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Крстобогородичан
Подобан: О, преславнаго чудесе..

Нескверна Младица је своје Младо гледала, на дрво крста
својевољно пропетога и јецајући је нарицала: јао мени, најдраже ми
Чедо, чиме ти је узвратио неблагодарни јеврејски сабор? Хоће да ме
лиши тебе мога Чеда, највољенијега.

На литургији
Блажена од канона Петра, песма 3. и од канона Онуфрија песма 6.
Прокимен, глас 7: Часна је пред Господем смрт, преподобних његових.
(Пс.116,15)
Стих: Шта ћу узвратити Господу за све што ми је дао? (Пс.116,12)

Апостол Галатима, зачало 213.

Алилуја, глас 6: Блажен је човек који се боји Господа, и до његових
заповести држи веома. (Пс.111,1)
Стих: Моћно ће бити на земљи семе његово. (Пс.111,2)

Еванђеље по Матеју, зачало 43.

Причастен: Радујте се праведни у Господу, праведнима приличи
похвала. (Пс.32,1)
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Месец јуни 13. дан

Спомен свете мученице Акилине;
Спомен светог Трифилија, епископа у Левкусији на Кипру

На Господи воззвах.., стихире глас 4.
Подобан: Дал јеси знаменије..

Спознавши тебе као часну Христову невесту, украшену Духом
Светим, славимо твој свети спомен, мученице и страдалнице, и кла-
њамо се побожно моштима и светом гробу твоме, јер отуда увек захва-
тамо здравље за патње наше, Акилино свехвална, и са вером те
славимо.

Као дар си твоме небеском Женику принела комадање твога тела,
светиотељко, зато те је удостојио свога светлог дворца, и обасјао
светлошћу небеске и божанске славе, а ти Акилино пред њиме стојиш
радосно, и зато га моли за нас усрдно, који са вером твоје страдање
славимо.

Имајући жудњу за твојим Створитерљем, његова страдања си на
своме телу поднела, и сваку олују патњи си претрпела, а сада у слави
и без патње живиш на небесима, и носиш венац неувели, и гледаш исто
што и чете ангела, Акилино богонадахнута.

Ине сихире, глас 8.
Подобан: О, преславнаго чудесе..

Славни оче Трифилије, многим сузама си себе освештао, и ка
Првом Узрочнику свих добара се узнео; ти си кула светлећа постао, и
обасјаваш речима и чудесима све, који свагда теби са душом побожном
долазе, зато тебе славимо и хвалимо.

Свештени оче Трифилије, ти си као други Арон крилима своје
одежде свето украшен, и сада гледаш Светињу над светињама, јер си
ушао иза друге завесе. О, чистог ли твога и надразумног сјаја! Ти си
јерарсима Божанска лепота, јер си са њиме заједно.

Имао си душу милостиву и чисте мисли, а срце не неравно, веру
неокаљану, љубав нелицемерну, достојни чин свештеника, зато си часно
убројан у сабор отаца, и зато те славимо светим песмама, и побожно
те сви прослављамо и хвалимо.
Слава и сада, богородичан:
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Радуј се јер си душама просветлење, а грешнима опроштење, и
нерадника исправљање; радуј се утехо, радости и помоћнице паћеника;
радуј се блага, немоћних душа исцелење; радуј се помирење са Богом
и заступнице, јер си и од свих серафима светлија, Пречиста.
Крстобогородичан:

Гледајући тебе на крст прикованога Исусе и како си својевољно
страдање примио, Дјева и Мати твоја Владико нарицаше: јао мени
Чедо слатко, како неправедно трпиш ране, лекару који си немоћ
човечанства исцелио и милосрђем твојим све од пропасти избавио?

Тропар, глас 4.
Као јагње твоје Исусе Акилина зове силним гласом: „тебе Жениче

мој волим и тражећи тебе страдам, и распињем се и сахрањујем у
твоме крштењу, и страдам ради тебе, да бих царствовала са тобом, и
умирем за тебе да бих са тобом живела, прими ме као чисту жртву са
љубављу жртвовану за тебе“. Њеним молитвама као Милостив спаси
душе наше.

Тропар светитељу, глас тај исти.
Као сушта истина, јавио си се стаду твоме, и као правило вере и

образац кростости и учитељ уздржања. Због тога си смирењем
узвишене почасти стекао, а сиромаштвом богатство, оче Трифилије
моли Христа Бога да спасе душе наше.

На јутрењи
Канон из Октоиха један, и светима два на 8;

Канон светој. Акростих је: Прими моју песму добротворко Акилино.
Дело Јосифа. Глас 8.

Песма 1.
Ирмос: Посјечениј несекомаго пресјече..
Посечено дрво је несечено море пресекло, и сунце је угледало дно
којега никад не виде, а страшног противника је вода потопила, и
Израиљ је прошао преко непроходног мора, певајући песму:
Господу појмо јер се славно прославио.

Прослављена и радосна стојиш пред твојим Жеником на небесима,
зато твојим молитвама светитељко прослави све који те на земљи
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побожно славе, и учини их у заједници са тобом, јер певају Господу:
славно се прославио.

У тебе се благодат Духа уселила, и твоју чисту душу је обасјала, а
зато што си била ранама украшена, Женик душа те је чисту и до краја
нетакнуту себи обручио, мученице прехвална.

Мраз обмане је цео свет из давнине страшно ухватио, а ти пуна
Духа као права мученица за Господа Сведржитеља, стигла си до
пролећа живота, и однела си победу, Акилино славна, богомудра и
дична.
Богородичан: Он Који са беспочетним Оцем постоји, ушао је у тело
твоје и Човеком постао, и спасао је нас пале у зло, и поробљене
обманом демона, Маријо Богоневесто; зато те са вером и љубављу
прослављамо.

Ини канон светог Трифилија. Глас 2.

Песма 1.
Ирмос: Грјадите људије појим пјесањ Христу Богу..
Ходите народи, појмо песму Христу Богу, који је море разделио, и
провео људе које је из ропства египатског извео, и тако се
прославио.

Принесимо сви захвалност Богу, јер је овог свога угодника украсио
разним врлинама, и уздигао га као другога Мојсјеја.

Ти си се оче Трифилије попео на гору врлина, и примио закон
Божији, и вером си обасјао таблицу воље твоје душе.

Ти си се као духовни мирис показао, и исцелење душа свима си
процвао, и као телесни и богодани мелем си вернима постао.
Богородичан: Ти си постала извор Живота, Дјево и Мати Пречиста, јер
си Господа, даваоца живота родила, који као росу даје живот свима
који тебе славослове.

Песма 3.
Ирмос: Ти јеси утвержденије притекајушчих..
Ти си тврђава свима који ти притичу Господе, ти си нам светло у
тами, и теби пева душа моја.

Благодаћу си светитељко светлу одећу изаткала, а твојом светом
крвљу си је, мученице Акилино, заруменила.
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Коснута си часна девојко љубављу ка Богу, зато си храбро сурове
ране и патње претрпела.

Тебе је светитељко сву Господ и Избавитељ освештао, јер ти си
њега Акилино свом снагом своје душе заволела.
Богородичан: Тебе смо Пречиста спознали као Невесту неневесну и
чисто станиште Исусово, и светлију од херувима.

Ини.
Ирмос: Утверди нас в тебје Господи..
Утврди нас у теби Господе, као што си крсним дрветом умртвио
грех, и страх твој усади у срца нас који ти појимо.

Твој спомен је заблистао као сунце по целом свету, светитељу, и
обасјао срца наша, који га са вером и благодаћу славимо.

Постао си врт Божанскога Духа, јер си свети грозд уродио, и вино
вере си нама вернима духовно наточио.

Узео си мач Божије благодати и сасекао злобу Велијара, и постао
си храбар Христов победник, оче свештени.
Богородичан: Нити језик икога на земљи, нити разум бестелесних
може објаснити рођење из тебе, јер је оно надприродно и над-разумно,
Богородице, јер си ти Створитеља родила.

Кондак светитељу, глас 8.
Подобан: Возбраној..

Сачувао си чистоту девствености лепотом живота, свети Трифилије.
Показао си се као првопрестолник у Леикусији, и био си им
проповедник и наставник богопознања. Зато ти радосно кличемо: радуј
се, украшење светитеља!

Сједален светој, глас 8.
Подобан: Премудрости..

Обасјана божанским светлом врлина, и страдалничким венцем
украшена, девојко преславна и часна, и дивна својим делима, ти си се
својом вером Владики свих обручила, неокаљана, и нетакнута. Зато си
се небеског дворца удостојила, јер си храбро пострадала, али си
Лажљивога победила, Акилино богомудра; зато моли Христа Бога, да
свима који са љубављу славе спомен твој, подари опроштај грехова.

Слава светога, глас 3.
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Подобан: Божественнија вјери..
Имајући ревност вере, принео си зреле плодове, и посрамио војске

противника, и сатро си ђавола, Трифилије, преподобни оче, зато моли
Христа Бога, да нам подари велику милост.
И сада, празника или богородичан:

Ти си била као божанска скинија Бога-Речи, једина Пречиста
Мати и Дјево, а чистотом си и ангеле превазишла, зато мене који сам
више од свих прашина и оскверњен трелесним гресима, очисти
божанским водама твојих молитава, и подари ми Чиста велику милост.

Крстобогородичан:
Нескверна као јагње и непроменива Дјева и Мати Бога-Речи

гледајући на крсту разапетога, из ње без патњи изниклога, као Мајка је
плакала и нарицала: јао мени Чедо моје, зашто страдаш својевољно, а
хтео си да избавиш од страдања човека?!

Песма 4.
Ирмос: Услишах Господи слух..
Чуо сам Господе тајну твога промисла, схватио сам дела твоја, и
прославио твоје Божанство.

Мада у своме немоћном телу, ти си горду змију оборила, јер си
часно војевала и суровост мучитеља уништила.

Светим трпљењем мука, и светом лепотом девства, ти си Акилино
постала и изузетна Божија невеста.

Потоци твоје крви су угасили огањ многобожаца, и као реке
чудеса умивају људе од болести.
Богородичан: Дремеж, лењост и сан грешни ме хвата, млада Дјево, али
ти ме твојом будном молитвом призови на покајање.

Ини.
Ирмос: Услишах Господи слух твојего смотренија..
Чуо сам Господе за славни твој промисао, и прославио сам Човеко-
љубче, несхватљиву силу твоју.

Заиста си чисти сасуд постао, преблажени светитељу, и зато се Дух
Божији у тебе уселио.

Просветљен Духом Божијим, ти си срцем стремио ка небеској
висини, и против обмане се оче смело борио.
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Као јагњад си, оче блажени, напасао твоје разумно стадо, и твојим
поукама си их Христу привео.
Богородичан: Тебе смо ми верни заувек стекли, Богородице, као
необориви бедем и моћну узданицу у свим невољама.

Песма 5.
Ирмос: От ношчи невједенија..
Из ноћи незнања просветлио си богопознањем све крајеве света,
зато и мене просветли јутром твога човекољубља Господе.

Преко узбурканог и свирепог мора лажи, вођена си, мученице
Акилино, Христовом благодаћу.

Надајући се, мученице, венцима победе, храбро си поднела кидање
твога тела, и сурову смрт.

Блистава си се показала, и саме противнике си задивила твојом
красотом и добротом и душевном снагом.
Богородичан: Рођеним из тебе сви смо избављени од пра-родитељске
осуде, и зао ти кличемо: Радуј се обрадована и најопеванија.

Ини.
Ирмос: Свјета податељу и вјеков Творче..
Даваоче светлости и творче векова Господе, ка светлу наредаба
твојих упути нас, јер сем тебе за другога бога не знамо.

Божанском благодаћу, славни светитељу, наоружан моћно, ти си
силу демонску оборио, и венац од Бога си Трифилије као свештено-
служитељ достојно примио.

Очи твоје душе си ка небу управио, и бездан богопознања си
спознао, а народу си Тројичну светлост открио.

Сво оружије Божије си свештениче узео, и дрски сабор демона
посрамио, а науком Божијом си му главу уништио, и зато се вечно
радујеш.
Богородичан: Из тебе смо, Богородитељко, ми верни спознали
оваплоћенога и бесемено рођенога Сина и истинског Бога, а по природи
и Човека, зато тебе славимо.

Песма 6.
Ирмос: Јону в китје Господи..
Самога Јону си Господе у кита уселио, зато и мене свезанога
вражијим мрежама као и онога спаси од пропасти.
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Желела си да следујеш славно Христово страдање, и јуначки си
претрпела девојко, батине и твога светог тела комадање.

Разне патње си претрпела, али за огањ патњи ниси марила, зато
Акилино и наше патње олакшавај твојим молитвама.

Гледајући са небеса, чудио се, славна девојко, твоме трпљењу, сабор
ангела, и како си бестелесне противнике својим телом благодаћу
победила.
Богородичан: Да човек буде обожен, Бог се као Човек појавио, и из
твога крила се Дјево неизрециво родио, а што је био то је без промене
и остао.

Ини.
Ирмос: В бездње грјеховњеј..
У бездану греха ваљајући се, ја призивам неиспитиви бездан твоје
милости: изведи ме Боже из пропасти.

Као Енох си душом прешао од земље ка небесима, и примио си
заслужено, оче блажени, венац неувели.

Никозији си постао утврђење и пастир, оче, и служитељ благодати,
јер као светло сунце обасјаваш цео свет чудесима.

Ти си непоколебиви темељ цркве, а мене заноси сваки налет
демона, зато утврди сада оче, твојим молитвама, колибу моје душе.
Богородичан: Узвишенија си и Свенепорочна и светија од небеских
сила, јер си несместивог Бога-Реч надприродно у своје тело примила.

Кондак, глас 2.
Подобан: Вишњих ишчја..

Добротом твоје девствености, очистивши твоју душу, узвисила си се
мучеништвом твојим, Акилино свеславна, и љубављу Женика твога
Христа си рањена: Њему сада са анђелима предстојиш веселећи се: са
њима не престај да се молиш за све нас.

Песма 7.
Ирмос: Отроци јеврејстији в пешчи..
Јеврејска су деца храбро савладала пламен у пећи, и у росу га
претворише, и кликтаху: Благословен си Господе Боже у векове.

За страдално тело ниси бринула, очекујући небеску награду,
светлост и славу, Акилино богомудра, и божанску лепоту и божанску
радост.
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Имајући неокаљано тело а срце са Господем сједињено, ти си пред
мучитељев суд изашла, и неверног мучитеља си изобличила, девојко
часна и богомудра.

Заменила си девојко овај свет и живот за небески живот без
трулења, и времену храну за вечну, и место телесног обручника си
изабрала бесмртног Женика.
Тројичан: Прославимо у песмама преславно Божанско Начело, Тројно
Лицима а природом Једно, па кличимо: Господе Боже благословен си
у векове.

Ини.
Ирмос: Тјелу златому премудрија дјети..
Златноме телету премудри дачаци не послужише, и у пламен сами
уђоше, и вавилонске богове изругаше, и сред пламена ороси их
ангел па кликташе: услишена је молитва уста ваших.

Својим уздржањем духовним, ти се ниси поклонио идолу страсти,
и није те сагорела пећ телесних жеља, јер си био оче пун росе Духа
Светога, и смело си кликтао: благословен си Гоподе Боже отаца наших.

Постао си оче свети силан пастир и предводник Левкусије, и
привео си твоме Владици мноштво народа као плодове, зато те са
вером молимо: пошто стојиш пред Богом, моли се за стадо твоје, да се
избави од сваке пропасти.

Живи извор твојих суза, оче славни, свакога задивљује, а рекама
исцелења, Трифилије, верне увек обогаћујеш, зато певамо о благодати
твојих моштију и велимо: благословен си Господе Боже отаца наших.
Богородичан: Пристаниште си безбедно, заступница силна и бедем
необориви, Богородице, свима паћенима у бурама, несрећама и
невољама, јер чиниш молитве ка Сину твоме, зато од разних искушења
спасавај слуге твоје.

Песма 8.
Ирмос: Богоглаголивии отроци в пешчи..
Богоречити младићи у пећи су са огњем пламен савладали и
певали: благословите дела господња Господа.

Обасјана сјајем чистоте, и окићена плаштом своје крви, ти стојиш
девојко Акилино, пред Христом Богом нашим.

Себе си принела као чисту жртву и као принос светли, и као тамјан
мирисни, Акилино богомудра, Христу Богу нашем.
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Твоје свето тело, Акилино преславна, у гробу лежи, али лечи разне
болести људима, и нападе демона одгони.
Богородичан: Непропадивог Бога-Реч си неизрециво ради нас родила,
да нас од сваке пропасти избавља, зато тебе Дјево сви славимо.

Ини.
Ирмос: В пешч огњеннују ко отроком јеврејским..
Бог је у пећ огњену јеврејским младићима сишао, и пламен у росу
претворио, зато му појте сва дела као Господу, и величајте га у све
векове.

Свима у Левкусији си отворио пут спасења, јер си први столовао
на престолу цркве, а примио си га, славни светитељу, због вере
достојно од Божанског сјаја.

Који са вером притичу ка твоме гробу, оче светлојављени,
избављају се од невоља и искушења вражијих, јер ти неуморно молиш
Христа доброчинитеља.

Твојим испосништвом си светитељу задивио и војске ангела, а
мноштво демона је задрхтало од страха, и свако створење се томе
задивило, а род људски те прославља достојно.
Богородичан: Не заборави дивна заступнице гласове твојих мнолит-
веника, и твојим молитвама их избави од сваке опасности, јер твоје
материнске молитве и Бога умилостиве.

Песма 9.
Ирмос: Воистину Богородицу тја исповједујем..
Као истиниту Богородицу тебе исповедамо, јер се тобом Дјево
чиста спасосмо, и са бестелесним хоровима тебе величамо.

Са Спаситељем на крсту прикованом, ова се девојка храбро и
одлучно саразапела, и тиме је главу змије уништила.

Твоја красна лепота, и велика племенитост твоје обожене душе,
сада су Акилино свима објављене.

Убројана си у војске бестелесних и у саборе мученика, зато
прехвална девојко, моли Бога за све нас.

Твој славни спомен позива све радосно Акилино, да опевамо
мученице, твоје славне патње и страдања.
Богородичан: Песму архангелову ти певамо Пречиста: Радуј се! Јер ти
си свих људи спасење, а ти си и славних мученица свето овенчање.
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Ини.
Ирмос: От Бога Бога Слова..
Бог-Реч беше од Бога, по неизрецивој мудрости, и дође да обнови
Адама, који је због залогаја у тешку пропаст пао; а Бого-Човек се
од свете Дјеве ради нас неизрециво оваплотио, зато њега верни
једнодушно песмама величајмо.

Очи твоје душе си до небеса уздигао, и Тројичну светлост спознао,
њоме си светитељу земне обасјао, и све побожношћу и богопознањем
просветлио, зато тебе како доликује у песмама величамо.

Постао си оче блажени духовно светило Левкусије, али си пролазио
и друге крајеве, и познањем Христа их као духовним зрацима свето и
побожно украсио, и цео свет си тако одмах од лажи избавио.

Сада ми верни окупљени народ молимо тебе као моћног оче: да
увек молиш Христа, да се избавимо од глади, и страдања од туђинаца
и сваке невоље, да те у песмама достојно величамо.
Богородичан: Које речи нас земних могу испричати о неизрецивом и
недокучивом ношењу у твоме телу Речи Божије? Јер Рођени беше и
Дете и Бог, а ти Родитељка и слушкиња и Мати рођенога Сина,
Богородице, зато певамо теби и Рођеноме из тебе.

DAN 13.
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Месец јуни 14. дан

Спомен светог пророка Јелисеја;
Спомен међу светима оца нашег Методија,
патријарха Константиновог Града.

На Господи воззвах.., стихире пророка, глас 8.
Подобан: О преславнаго чудесе..

Радуј се Јелисеје премудри, јер си срце очистио од телесних
страсти, и примио си пророче светлост Духа, и другима си то предао;
ти си сав обасјан постао, зато си усељен у незалазну Светлост, па се
моли увек за нас који те хвалимо.

Ревнитељ вере Илија, је тебе, Јелисеје блажени, оставио просве-
тљеног двоструком благодати, а ти си попут њега ратник против демона
постао, и благодаћу си токове реке зауставио, и прешао је, светитељу,
украшен радошћу и величајући Христа.

У давнини је вера жени Суманској дете подарила, којега умрлог си
ти васкрсао, као пророк Божији светињом украшен, а узатим си воду
јалову у питку претворио, и небројена чудеса учинио, благодаћу Духа
Свемоћног, светитељу блажени, зато ти певамо.
Ине стихире светог Методија, глас и подобан тај исти.

Богомудри оче Методије, глас твоје премудре науке је као глас
лава, зато си њиме устрашио Анина, лукавога лисца, па није поднео
твоја изобличавања, него је неверник посечен мачем, јер ти ниси
оставио стадо Христово да пострада, јер си био бранитељ православног
народа.

Ти си тврђава православља и пастир цркве, украс монаштва и као
река набујала водом Светог Духа, као чаша која излива преслатко пиће,
и као светило које просветљује све стране света, ти си Методије као
двосекли мач благодаћу наоштрен, који сече војске неверника.

Узор си веровања и темељ јерарсима, богонадахнута свирала, која
пева науку богопознања, вером испуњен и дом премудрости, океан
љубави, и непресушна река милости, пехар који излива пиће покајања;
ти си нам славни Методијеи дивно процвали рај.
Слава, глас 2.

Данас је заблистао долазак Божијег пророка, и свето позива
богољубиве душе, а са Јелисејем дивним човеком, овај јерарх је сео на
небеску кочију као звезда незалазног Истока, и простире токове новога
Јордана, а проповедањем нам веру објашњава; зато сви који са вером
њихов свети спомен славимо, двоструки благослов примамо.
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И сада,празника или богородичан.
Крстобогородичан: Подобан: Јегда од древа

Гледајући Неискусобрачна тебе Исусе, на дрво крста прикованога,
плакала је и говорила: најслађе Чедо, зашто си мене која сам те родила
саму оставио? Светлости недоступна беспочетнога Оца, похитај и
прослави се, да би стекли божанску славу и сви који славе твоје
божанско страдање.

На стиховње празника или из Октоиха. Затим говоримо
Припев: Свештеници твоји обући ће се у правду, и преподобни твоји
обрадоваће се. (Пс.131,9
И певамо стихире, глас 4.

Данас је црква Божија у радост одевена, и кличе весело: моја
лепота блиста више од свакога града, јер ево велике ризнице свих
јерараха, јер славни Методије одлази у небеса, зато дођите богољубиви
сабори православних, да заједно начинимо хор око његовога светог
одра, да из њега добијемо реке исцелења, јер он се моли Христу Богу,
да се цео свет избави од сваке јереси.
Слава, глас 6.

Пророче и Христов проповедниче, ти се никада не одвајаш од
највишег престола, пред њиме и у патњи увек стојиш, на небесима
служећи цео свет благосиљаш, зато си свуда прслављен, а ти измоли
очишћење душа наших.
И сада, празника или богородичан. Крстобогородичан:

Гледајући свенепорочна Богородице, како на дрвету крста разапет
виси Живот наш, матерински си зајецала и нарицала: Сине мој и Боже
мој, спаси све који ти са љубављу поје.

Тропар пророка, глас 4.
Анђео у телу, темељ пророка, други Претеча доласка Христовог,

Илија славни, који је одозго послао Јелисеју благодат да одгони
болести и чисти губаве. Због тога и онима који га поштују, излива
исцељење.
Слава, Методија, глас тај исти.

Као сушта истина, јавио си се стаду твоме, и као правило вере и
образац кростости и учитељ уздржања. Због тога си смирењем
узвишене почасти стекао, а сиромаштвом богатство, оче Методије моли
Христа Бога да спасе душе наше.
И сада богородичан.

DAN 14.
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На јутрењи
Канон из Октоиха један, и светих два на 8;
Канон пророка. Његов акростих је: Радосно певам о Јелисејевој
благодати. Глас 5.

Песма 1.
Ирмос: Спаситељу Богу в мори..
Певајмо само Спаситељу Богу, јер је провео народ кроз море сувих
ногу, а фараона са свом војском потопио, и јер се прославио.

Певаћу Богу од почетка опеваног у песмама, а које му пева и
пророк опевани, сав блистав од похвала пророчких, зато певам Богу
који је пророка прославио, јер се Бог кроз свете прославио.

Узевши кожух из руку пророка, примио је чин пророка и зрацима
Духа је од орача постао пророк.

Ти си Христе унапред знао да је Јелисејава измена на боље позван,
и благодаћу пророштва си га просветио, Спасе свесилни јер се
прослави.
Богородичан: Пречиста Мати Божија, оваплоћенога из тебе Бога, и од
недара Родитеља не одвојеног, моли непрестано, да од сваке невоље
спасе ове које сазда.

Ини канон светог Методија, глас 4.

Песма 1.
Ирмос: Поразивиј Египта..
Поразио си Египат а мучитеља фараона у мору потопио, и свој
народ из ропства спасао, који ти је Мојсеову победничку песму
певао: Бог се славно прославио.

Постом си оче преподобни заробио тело своје, а своју душу си
умастио божанским уздизањем, зато си примио непролазну храну
небеског царства на висинама.

Наоружан речима Духа као мачем, и у веру као у оклоп одевен, ти
си храбро посекао војске јеретика, Методије, оче блажени.

Твоја света уста су, преподобни Методије, цркви као река
непресушна, која је море јереси исушила, а верне напојила.
Богородичан: Прославимо песмама Пречисту Марију као духовну сенку
и ковчег и трпезу, и као гору од које је не рукама човековим камен
Живота одсечен.

Песма 3.
Ирмос: Силоју креста твојего Христе..
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Силом твога крста Христе, утврди ме у вери, да певам и славим
твоје спасоносно вазнесење.

Везаности за земно си напустио, а пророку огњенога духа си
послужио, и служитељима Владике си оно што је потребно говорио.

У духу си примио од учитеља двоструке дарове, јер се ниси
улењио, него си угледао учитељево узношење.

Јецао си због одласка Илије и своју одећу кидао, али си и његовим
прлаштом воду Јордана разделио.
Богородичан: Моли Пречиста непрестано Онога који је из твога крила
дошао, да се избаве од варке ђаволске сви који ти певамо, Богонесвето.

Ини.
Ирмос: Утверждајај гром и созидајај дух..
Установио си громове и створио духове, зато утврди и мене
Господе, да бих ти искрено певао и творио твоју вољу, јер нема
светога ко што си ти Боже наш.

Твој језик је Методије као кишни облак, јер си њиме срца верних
напојио богопознањем, а коров неверја увек потапаш.

Утврђујући праву веру, ти си ране поднео и осуду на патњу у
мрачној тамници, али си зато радосно у незалазну Светлост прешао.

Страдање мученичка си, оче Методије, опевао, и њиховој непро-
лазној радости се придружио, јер си двоструко пострадао: непрестаним
патњама и ранама.
Богородичан: Гаврило је теби Дјево радост јавио, да ће Дух Свети
сићи на тебе Дјево, па ћеш Спаситеља у своме телу зачети и родити.

Кондак Методију, глас 2.
Подобан: Твердија..

На земљи си се подвизавао као бестелесан и небеса си наследио,
свети Методије: зато што си на све стране исповедио поштовање према
иконама, пребивао си стално у трудовима и у болестима, али ниси
престао да храбро изобличујеш оне који су се одрекли поштовања икона
Христових.

Икос:
Дај ми преславни Методије опроштај грехова, да бих достојно

опевао твоје подвиге, јер си у дубоки понор био бачен, да ослободиш

DAN 14.
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сахрањене у дубини неверја, и приведеш их сјају богопознања, те
научиш све под сунцем, да се искрено клањају неописивом лику
Христа, изобличивши тако све који су одбацивали иконе Христове.

Сједален пророка, глас 1.
Подобан: Гроб твој..

Од Бога прозорљиви Илија те је, мудри Јелисеје, за ученика себи
узео, и унапред те за пророка одредио, јер си душом блистао; зато данас
твој свети спомен празнујемо и са њиме те побожно прослављамо.

Слава, преподобног, глас 4.
Подобан: Јавилсја јеси днес..

Као блиставо сунце си оче засијао, и твојом науком си свети
Методије цео свет обасјао, па одгониш маглу јеретичку.
И сада, празника или богородичан:

Пружи Мати и Дјево твоје пречисте руке и заклони нас који се у
тебе надамо и твоме Сину кличемо: подари Христе свима твоју милост.
Крстобогородичан:

Када је Пречиста гледала на дрвету крста свога Сина, као Мајки
срце јој се кидало па је у жалости нарицала: Тешко мени, зашто си
зашао светлости моја надвремена?

Песма 4.
Ирмос: Услишах Господи..
Слушао са о сили крста, да је њиме рај отворен, па узвикнух:
слава сили твојој Господе

Као што си у давнини исцелио воду тако и сада мој неплодни
разум исцели Доброчинитељу, по молитвама Јелисјеја.

Свето си обогаћен предсказањима са небеса, и злочесту децу
уклонио си са зверима.

Виђен си, славни, девством украшен и свима у тами обмане постао
си светило које светли из далека.

Не може ућутати језик којег Дух покреће, да исприча Јелисеје твоје
дивне у животу поуке.
Богородичан: Искрено те славимо Богородице безневесна, и у твоје
пристаниште верни притичемо.

Ини.
Ирмос: Услишах Боже слух твој..
Чуо сам глас твој Боже и уплашио се, разумео сам дела твоја и
зачудио се, јер је земља пуна хвале твоје
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Чашом мудрости Божије си оквасио своја уста, преподобни оче, и
излио реке богопознања, свима који те побожно славимо.

Ти си жељени проповедник слатких речи и чисте душе, и постао
си богат духовним даровима, преподобни светитељу Методије.

Духовним копљем Бога-Речи, ти си, оче Методије, посекао све који
су у мразу јереси, и зауставио си навалу неверја.
Богородичан: Радуј се двери духовне, кроз које је неизрецивим
начином Цар Небески прошао, и сачувао те непорочном, и оставио те
опет запечаћеном.

Песма 5.
Ирмос: Утрењујушче вопијем ти..
Од раног јутра кличемо ти Господе „спаси нас“, јер си ти Бог наш,
осим тебе за другог не знамо.

Због твога тиховања и кротке душе, ти си богонадахнути Јелисеје
постао пророк праве вере.

Деловање твоји светих речи, просветљава ме знањем духовним,
Јелисеје свеблажени.

Мртав за грех, ти пророче Јелисеје као жив стојиш пред Господем
који те слуша.
Богородичан: Не престај да молиш Кога си родила Богородице, да
спасе душе наше, свих који ти певамо Пречиста.

Ини.
Ирмос: Возсијај ми Господи..
Обасјај ме Господе светлом твојих заповести, јер ка теби од зоре
хита душа моја, и пева ти: ти си Бог наш и ка теби притичем Царе
мира.

Обасјан оче славни светлошћу Трисунчаном, ти си побожно-шћу
мрачну и тамну маглу јереси одагнао, и као звезда си вернима
заблистао.

Твој језик је Методије као спремна писаљка Духа Светога,
брзописца и књижевника постао, јер си на таблици твога срца
истинити закон Божије благодати записао.

Стојећи на свеноћним бдењима, потоке твојих суза си као бисерје
излио, и њима си оче преподобни потоке греха исушио, и чисто
станиште Духа Божанскога си постао.
Богородичан: Твојим молитвама избављаш од сваке невоље све који

DAN 14.
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притичу, Маријо Богородице, под твоје окриље, јер ти си заступница и
надање код Бога свих који те славе.

Песма 6.
Ирмос: Обиде мја бездна, гроб мње кит бист..
Пао сам бездан, а кит ми је постао мој гроб, али кличем теби
Човекољубивом, и спасла ме је десница твоја Господе.

У давнини си напунио потоке, али не кишом, ни облаком из
ваздуха, него ваздухом благодати пророче, јер их је реч твоја дејством
Духа испунила.

Некада си из мале посуде, пророче, испунио жени уље неисцрпно,
тако се помоли Јелисеје, да се и мени излије Божија милост.

Часна жена, пророче, вером укрепељена, мада беше нероткиња, у
старости је на твоју молитву примила разрешење од неплодства и
доброг потомка.
Богородичан: Тебе као купину несагориву, и гору, и лествицу духовну,
и двери небеске достојно славимо, Маријо славна, православних похвало.

Ини.
Ирмос: Бурја мја помишљениј постигши..
Захватила ме је бура помисли, и вуче ме у дубину греха, али ти
благи Вођо, похитај и поведи ме као пророка и спаси ме.

Угледао си се на вредну пчелу, и сакупио си списе као цветове, и
у срце твоје их као у саће сложио, и свима си излио реку твоје науке.

Твој језик се испунио духовног знања и оборио је лудост хулника,
проведањем да се слави Христово оваплоћење у истинско тело
Човеково.

У почетку си на сабору стараца похвалио Господа, а на крају се
са престола архијерејског вазнео, пошто си оче богоугодно твој
изабрани народ напасао.
Богородичан: Тебе Владичице Богородице као једину Матер Бога
нашега цео свет прославља, јер си само ти Бога неизрециво у твоје тело
примила, а огњем Божанства ниси спаљена.

Кондак, глас 2.
Подобан: Вишњих ишчја..

Показао си се као пророк Божији, двоструку благодат примивши,
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заиста достојну тебе, Јелисеје блажени: светом Илији си био сажитељ,
и са њим се моли Христу Богу непрестано за све нас.
Икос:

Опевајмо сви у песмама светог Јелисеја, јер је у Закону вере
Господње заблистао, и као пун двоструких чудеса излива нам реке
исцелења, покропљује душе верних и спасава их од несрећа, као и
некада људе бездетне, воду нам је за пиће осолио, и тако нам благодат
крштења најавио, и моли се непрестано за све нас.

Песма 7.
Ирмос: В пешчи огњеннеј..
У ужареној пећи је спасао распевану децу, благословени Бог отаца
наших.

Премудрости велике ти си се Јелисеје испунио, и кликтао си:
благословен је Бог отаца наших.

Као слуга Живота, ти си пророче мртвог сина матере, одмах живим
учинио.

Некада су ученици пророкови случајно зготовили отровно јело,
али их је он од погубног јела неповређенима сачувао.
Богородичан: Он Који се из Дјеве родио, њу је Богородицом учинио,
благословени Бог отаца наших.

Ини.
Ирмос: В пешчи аврамстији..
У пећи персијској Аврамова деца, побожном љубављу више него
ли пламеном запаљени беху, и овако кликтаху: нека си благосло-
вен у храму славе твоје Господе.

Росом божанске љубави, погасио си, светитељу, ужарену пећ
страсти, и прочишћен као топионици злато, и си као сунце заблистао.

Прогоњен и у невољама, имао си срце чврсто као дијамант, па сада
блисташ небеским зрацима, и огњем Духа надахнутим устима, зато те
и славимо.

Пред навалом искушења остао си, светитељу, као кула необорива,
а силом твоје науке, обарао си тврђаве обмане, преблажени Методије.
Богородичан: Ти си као предивна палата, јер си родила Бога који се
са човечанством сјединио, а остала си девствена, Мати и Дјево Маријо
богоневесна.

DAN 14.
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Песма 8.
Ирмос: Оросившаго пешч и отроки сохраншаго..
Пре свих векова из Оца рођенога Сина, а у наше време овапло-
ћенога од Дјеве Матере, свештеници опевајте га, а народи га
величајте у све векове.

Који чини очишћење наредбом пророка, о њему деца певају,
светитељи га благосиљају, а народи га величају у векове.

Очистивши разум од земног, а жељан духовних ствари, ти си
духовно видео, зато си заиграо и кликтао: Христа величајте у све ве
векове.

Благодаћу си будућност предвиђао, и од дрвета си пречисти знак
крст видео, зато си радосно певао, богонаучени пророче: Христа
величајте у све векове.

Мноштво кочија које те опколише ти си дивни пророче савладао, и
мраком их потпуно удаљио, а безумље њино си изобличио, свеблажени,
кличући: Христа величајте у све векове.
Богородичан: Ангели славе Рођеног из тебе Пречиста Богоневесто, а са
њима и ми сви певамо: децо благосиљајте, свештеници песмама опе-
вајте а народи га величајте у све векове.

Ини.
Ирмос: Земља и всја јаже на њеј..
Земља и све што је на њој: море и сви извори; небеса над
небесима и светлост и тама, мраз и врућина, синови људски и
свештеници, благословите Господа, и величајте га у векове.

Ти си оче оборио навале јеретика, који су заиста били неверни, и
подигао си снагу цркве верних, и заповедио си да се слави икона
Христова, зато ти певамо и са љубављу те Методије славимо.

Тебе је Христос-Сунце учинио пресветлом звездом на своду цркве,
јер си сјајем твоје свете науке обасјао оче, све стране света довека.

Твоја наука је као гром загрмела земљом, јер си сарадника
Момоновог и родитеља преваре као змију свезао, и предао је тами
вечној, као њеног наследника.
Богородичан: Једини си Јединородан на висини, а један и такав исти
си и у низини: без матере си од Оца на висини, и без оца си из Матере
у низини; у њој си одевен у страну рироду, Речи-Божија, и унизио се у
моју природу понижену због греха.
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Песма 9.
Ирмос: Тја паче ума и словесе..
Надразумно и недокучиво ти си Мати Бога, јер си у времену
Надвременог неизрециво родила, зато те верни сложно величамо.

Палицом одсеченом је извукао секиру из воде, и тиме је пророк
најавио људима природу крста уздигнутог.

Да ће тела васкрснути, Животодавац је мртваца подигао који није
имао више у телу даха, а тиме је и пророка прославио.

Сада у светом покоју моли пророче Бога, да приме блаженство сви
који те увек славе.
Богородичан: Радуј се Богородице, Мати Христа Бога, и моли Кога си
родила, да подари опроштај грехова свима, који ти са вером певају.

Ини.
Ирмос: Јако сотвори мње величија..
Јер ми је учинио величину Силни, и свето је Име његово и
милост његова од колена до колена, онима који га се боје.

Ти си оче Методије украс јерараха, ти си пример монаштва, ти си
узор свима вернима, пастир цркве, и лествица ка небу православнима.

Стекао си Илијину ревност и попут њега и ти си посрамио
безаконе јерархе, који нису поштовали икону оваплоћенога Господа,
мудри Методије.

У радости са ангелима и пред лицем Избавитеља, ти благујош у
слави његовој, зато нас, твојим молитвама Методије, избави од свих
искушења.
Богородичан: Певамо о твоме породу и из тебе Рођенога славимо као
Бога и Човека, Мати и Дјево Пречиста, а ти га моли усрдно да се
смилује и нама.

Светилен
Поробан: Небо звездами..

Од Бог си примио двоструку Илијину благодат, Јелисеје
богоблажени, и свима који те са вером моле, двострука исцелења
дарујеш: душевна и телесна.

Слава, светитеља
Подобан: Учеником зрјашчим..

DAN 14.
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Дођите верни да опевамо данас свети спомен јерарха Методија, јер
је био бачен у дубоки понор, да би избавио душе погребене из таме
неверја, и из злога кривоверја.
И сада, празника или богородичан:

Најопеванија Дјево Богородице, ти си Бога неизрециво родила, зато
усрдно моли Сина твога за нас слуге твоје, да се смилује и спасе нас,
који те са љубављу прослављамо.

На стиховње из Октоиха
Слава, глас 6.

Методије велики међу јерарсима, заблистао је као звезда вере са
запада небескога сунца, и маглу кривоверних је прекинуо, а преминуо
је на правом истоку праведнога Сунца-Христа Бога нашега, и отуда се
уселио међу хорове бестелесних, и стоји пред престолем Тројичним,
као преподобан и као мученик, и као јерарх, и као патријарх, па
делима и чудима моли велику милост за нас, који са вером његов
спомен славимо.

И сада, празника или богородичан
Крстобогородичан
Подобан: Тридневен..

Зачеће је твоје бесемено, а рођење недокучиво и неизрециво, зато
сам веома запањена: зашто си пристао да као злочинац умреш Сине?
Тако је Пречиста кроз плач нарицала.

На литургији
Прокимен, глас 4: Ти си свештеник до века, по чину Мелхиседекову.
(Пс.109,4)
Стих: Рече Господ Господу моме: седи мени са десне стране, док
положим непријатеље твоје за подножје ногама твојим. (Пс.109,1)

Апостол: Саборна посланица Јаковљевга, зачало 57.
Алилуја, глас 5: Мојсеј и Арон су међу свештеницима његовим, и
Самуило међу онима који призивају име његово. (Пс.98,6)
Стих: Светлост засија праведнику, и правима срцем весеље. (Пс.96,11)

Еванђеље по Луки, зачало 14.
Причастен: У вечни спомен биће праведник, жалосне се вести неће
бојати. (Пс.111,5-6)



145

Месец јуни 15. дан

Спомен светог великомученика кнеза Лазара, господара српких
земаља;
Спомен свима српским светим мученицима пострадалим за веру
од времена кнеза Лазара до данас;
Спомен међу светима оца нашег Јефрема патријарха српског;
Спомен светог пророка Амоса;
(његова служба писана на крају 15.јуна)

Служба светом кнезу Лазару

На малој вечерњи
На Господи воззвах.. Глас 1.
Подобан: Небесних чинов радованије..

Данас је синова небеских радовање и на земљи људима ново
весеље, јер те видеше где на небески свод узлећеш и у жељено
обиталиште радосно уђе, и славом божанственом наслађујеш се.

Примљени таланат власти, ти си богомудри, умножио сугубом
благодаћу као пастир добри, за који си и крв своју излио, Лазаре, и
стога си чуо: „Добри слуго и верни, уђи у радост Господа својега.”

Корена доброг још бољи изданак био си засађен код извора
православља, и као дрво плодовито Богу-Речи био си, и сваку врсту
врлине на време, садитељу и Творцу своме предао си.
Слава, глас 8.

Приђите, сабори верних, да славимо у песми мудрога Лазара, јер
вером Богу благоугоди и са Анђелима насеље стече, па зато му с
љубављу и кличимо: Приђи и стани с нама, свети, и отпочни
светковину спомена твога, и моли Христа Бога за душе наше.
И сада,богородичан:

Све уздање моје на тебе полажем Мати Божија, сачувај ме под
окриљем твојим.

На стиховње стихире, глас 2.
Подобан: Доме Еуфратов..

Приђите људи, славећи Три-ипостасно Божанство, да служимо
похвалну светковину новога Лазара, славећи га као Божијег угодника.

DAN 11.
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Стих: Праведник ће као палма процветати, и као кедар на Либану ће
се увећати. (Пс.91,13)

Лепотама врлина одевен најпре, и венцем мучеништва си се потом
украсио, украшен у слави своме Владици предстојиш.
Стих: Засађени у двору Господњем цветају у дворима Бога нашега.
(Пс.91,14)

Ти си украс праведника и мученика, а царевима и отаџбини својој
похвала, зато прими песму свих који те славе са љубављу.
Слава и сада, богородичан:

Тебе, Пречиста, је Божија Премудрост нашао и од твоје крви се
Дјево оваплотио, и после рађања те девственом оставио.

Тропар, глас 3.
Заволео си лепоту славе Божије, међу земнима си Му угодио и

добијени талант добрим делима си удвостручио. Њему си се одужио
подвигом до крви и плату за страдања твоја као мученик си примио од
Христа Бога: Њега моли да спасе, нас који те песмама славимо, свети
Лазаре.

Слав и сада, богородичан: Тја ходатајствовавшују..
Теби заступници рода нашега појимо Бгородице Дјево, тело је од

тебе примио Син твој и Бог наш, на крсту је примио страдање и
избавио нас од пропасти, као Човекољубац.

На великој вечерњи
Блажен муж.. први антифон.
На Господи воззвах.., стихире на 8; Глас 2.
Подобан: Јегда от древа тја мертва..

Кад си себе потпуно вером, љубављу и истином Богу предао, и
ризница врлина постао, тада те је и Вишњи двоструком славом
прославио, на земљи ти жезло царства уручио, а у небеском царство
вечно ти је, светитељу, даровао. (два пута)

Када ти је, промислом Свевидећег ока, уручена држава стада
христоименитог, тада си недремано око над њиме имао, и као будни
пастир се по цену смрти трудио, па због тога слушаш: „Добри делатељу
и верни, у малом си веран био над многима ћу те поставити!”

Када се најезда безбожника на тебе устремила, видећи те богатог
благошћу и са стадом, желећи ово да разграбе, као звери немилостиве,
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тада си ти, светитељу, као нови Давид постао и супротставио се попут
онога на Голијата са мноштвом незнабожаца, ти си их поразио али се
и као мученик због крви победничким венцем увенчао.
Ине стихире, глас 8.

О, преславног чуда, ликују данас анђели на небесима и људи на
земљи у спомен новог Лазара, анђели увенчавају овог као победитеља,
а људи појање с похвалом приносе, дивећи се и говорећи: О, како си
живот свој завршио! О, неизрецивог ти весеља, премудри, чије си се
заједнице праведно удостојио.
 (два пута)

О, дивног ли чуда! Како да те назовемо, чудесни: Праведником?
Јер си заповести Божије на земљи сачувао! Мучеником, јер ти је глава
неправедно одсечена! У обојем си Богу добро угодио и са анђелима
насеље стекао. О, неизрецивог ти насеља, Лазаре, у које те је Христос
као мученика часног уселио.

О, преславног чуда! О, дивног дела прослављене деснице
Вишњега, што га на теби начини Господ, даровити Лазаре, јер те је и
по смрти као свога угодника прославио, јер твоје часно тело у гробу
лежи трулежно и свецело, и мирисним се јавља, и све уверава какве си
почасти задобио, и славу што је стече на небесима.
Слава, глас 6.

Ко да те не слави, буднога делатеља заповести Божијих,
или ко да не похвали свекрасно твоје живљење, јер сабрао јеси као
пчела трудољубива многоцветне добродетељи иштући да вечном славом
земаљску размениш, око слепима, нога хромима, палица старости
свима све био јеси милостивом ти руком, и мучења венцем главу своју
украсио јеси, Христу Богу предстојиш, Његовом славом наслађујући
Коме и моли се, Лазаре мудри, молимо те, да по труду твоме вечнујемо
у тишини и да се спасу душе наше.

И сада, богородичан (догматик): Кто тебе не ублажит..
Ко да те не слави Пресвета Дјево? Ко да не пева о пречистоме

твоме породу? Јер Надвремени од Оца заблистали Син јединородни, он
исти је из тебе Чисте дошао, неизрециво оваплоћен, по природи Бог и
по природи је човек постао ради нас, не у два лица раздељен него у
две природе несливен се појавио. Њега моли Чиста најблаженија, да се
смилује на душе наше.

Вход, прокимен дана, и три паримије.

DAN 15.
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1. Читање из Треће Књиге о Царевима (Глава 8,22-23, 27-30)
Стаде Соломон пред лицем жртвеника Господњег, пред свом

црквом (= сабрањем) Израиљевом, и подиже руке своје ка небу, и рече:
Господе Боже Израиљев, нема Бога као што си Ти на небу горе и на
земљи доле. Јер ако небо и небо над небесима нису Теби довољни,
како ће Дом (=Храм) овај, кога саздах Имену Твоме? Ипак ћеш
погледати на молитву моју, Господе Боже Израиљев, да чујеш
благодарење којим Ти се слуга Твој моли пред тобом данас. Да буду очи
Твоје отворене на дом овај дању и ноћу, на место за које си рекао: Биће
Име моје тамо. Да услишиш молитву којом се моли слуга Твој на месту
овом дању и ноћу. И да услишиш мољење слуге Твога, и народа Твога
Израиља, за оно што се моле (Теби) на месту овом, и Ти ћеш услишити
на месту обиталишта Твога на небу, и учинићеш, и милостив ћеш (им)
бити.

2. Читање из Пророштва Исајиних (Гл. 61,10-11 и 62,1-5)
Нека се обрадује душа моја Господу, јер ме обуче у хаљину спасења,

и одеждом весеља одену ме, као женику стави ми венац, и као невесту
украси ме лепотом, и као земља која израста цвет свој, и као врт што
семена свога произниче, тако ће произрасти Господ [Господ] правду, и
весеље пред свима народима. Сиона ради нећу заћутати, и Јерусалима
ради нећу одступити, док не изиђе као светлост правда моја, и спасење
моје као светиљка распали се. И видеће народи правду Твоју, и сви
цареви славу Твоју; и назову те именом твојим новим којим ће га
Господ именовати. И бићеш венац лепоте у руци Господњој, и круна
царства у руци Бога твога. И нећеш се више назвати Остављен, и земља
твоја неће се више назвати пуста; јер ћеш се ти назвати Воља моја, и
земља твоја Насељена (=Васељена); јер благоволе Господу у теби, и
земља ће се твоја заједно населити. И као што младић живи са
девојком, тао ће поживети синови твоји са тобом; и биће као што се
радује жених невести, тако ће се обрадовати Господ теби.

3. Читање из Пророштва Исајиних (Гл. 60,1-16)
Светли се, светли се Јерусалиме, јер дође светлост твоја, и слава

Господња на теби засија. Гле, тама ће покрити земљу, и мрак на народе,
а на теби ће се јавити Господ, и слава ће се Његова на теби видети. И
поћи ће цареви светлом твојим, и народи светлошћу твојом. Подигни
унаоколо очи твоје, и види сабрану децу твоју; ево дођоше сви синови
твоји издалека, и кћери твоје узеће се на рамена. Тада ћеш видети и
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обрадоваћеш се, и убојаћеш се, и ужаснути срцем, јер ће се приложити
теби богатство морско, и народа и племена. И доћи ће теби стада
камила, и покриће те камиле мадијамске и гефарске; сви ће од Саве
доћи носећи злато, и тамјан ће донети, и драги камен, и спасење
Господње благовестиће. И све овце кидарске сабраће се теби, и овнови
невеотски доћи ће теби, и узнеће се пријатне (жртве) на жртвеник твој,
и дом молитвемоје прославиће се. Који су (то), који као облаци лете,
и као голубови са птићима к мени? Мене острва очекиваше, и лађе
тарсиске међу првима, да доведу децу твоју издалека, и сребро и злато
њихово са нама, ради Имена Господњег Светога, и да буде свети
Израиљев славан. И сазидаће синови инородни зидове твоје, и цареви
њихови предстојаће теби; јер за гњев мој пазих те, и за милост моју
заволех те. Отвориће се врата твоја, Јеусалиме, заувек, дању и ноћу неће
се затворити, да уведе у тебе војска незнабожних народа, и цареви
њихови довођени. Јер народи и цареви, који ти не буду служили,
пропашће, и народи ће пустошју запустети. И слава Ливанова теби ће
доћи, са кипарисом и бором и кедром заједно, да прославе место свето
моје,[и место ногу мојих прославићу]. И поћи ће к теби бојећи се
синови оних који су те понизили и раздражили те, и поклониће се
стопама ногу твојих сви који су те раздражили; и назваћеш се Град
Господњи, Сион Светога Израиљева. Зато што си био остављен и
омрзнут, и (што) не беше помагача теби, поставићу те уа радост вечну,
весеље нараштајима нараштаја. И сисаћеш млеко незнабожних народа
и богаство царева јешћеш, упознаћеш да сам Ја Господ, Који те
спасавам, и Који те избављам, Бог Израиљев.

На литији стихира храма
и светога, глас 1.

Дођите сви сабори празникољубаца, јер нас данас нови Лазар,
узвишеним проповедањем и кличући, позива, на трпезу духовну. Са
усрђем и весело потецимо, и спомен кончине његове празнујмо,
славећи га као Божијег угодника. (два пута)
Глас 2.

За вишњом тежећи славом, благ, кротак и незлобивошћу украшен,
истином и правдом одевен, клонећи се од сваког зла, ти си блажени
ушао у славу као достојан и са слободом стојиш пред Христом Богом,
којега твојим молитвама учини благонаклоним према нама.

Светлошћу врлина си се украсио, даровити, и постао блистав кроз
патње и својевољно страдање и у мученике по заслузи уврстио си се,
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Лазаре, и ка слави бесконачној са земље прешао си, и у истим низу са
светима показао се, са којима моли од Христа велику милост.
Слава, глас 5.

Затрубимо трубогласним песмама и божанственим Духом сабрани
данас на свечасни празник угодника Христова све празникољупце на
похваљење сазивајући, успојмо с љубављу спомен светога, цареви и
кнежеви стекавши се дивите се, чудећи се новопросијалога живљењу и
подвигу и усхвалите целомудрија љубитеља, Православља стуба
непоколебљива, цркава саздатеља и украситеља, ништима дародавца
обилна поборника Православља тврдога, сваком добродетељи и пре
страдања украшенога, што подвигом добрим подвиже се и живот заврши
и са онима што Богу угодише насеље нађе, владарима похвалу и
благолепије предстатеља и заступника нашега, песмама благогласним
похваљујући, рецимо: Тројици увек молећи се, Лазаре, да се избавимо
од сваке невоље твојим молитвама.
И сада, богородичан
Дело Германа Патријарха

Затрубимо песме у трубе, јер се са висине обратила Свецарица
Мати и Дјева, да благословима овенча своје песнике. Нека се окупе
цареви и кнежеви, и нека у песмама запљешћу Царици, јер је Цара
родила, који је изволео да све од раније заробљене смрћу човекољубиво
ослободи. Окупљени пастири и учитељи, похвалимо доброга Пастира
Пречисту Матер, као златни свећник, као светлоносни облак, и као
ширу од небеса, као духовни ковчег, и као огњени Владикин престо, као
посуду са маном, и као закључане двери Бога-Речи. Она је свима
хришћанима уточиште, зато је побожним песмама похвалимо и овако
рецимо: палато Бога-Речи, удостоји нас смирене небескога царства, јер
ништа није немогуће за твоје заступање.

На стиховње стихире глас 2.
Којим похвалама да опевамо Лазара, светковине ове узрочника, јер

славан у животу на земљи показа се, још славнији добрим делима јави
се, заповест извршујући својега Господа, но ако и не умемо да те
хвалимо достојно, укрепи свети нас твоје појце, и моли нам од Христа
велику милост.
Стих: Праведник ће као палма процветати, и као кедар на Либану ће
се увећати. (Пс.91,13)

Којим земним језиком да украсимо Лазара мудрог? Јер је
заблистао у нашим последњим поколењима, из младости је Божијим
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Духом, као стуб необориви вољене вере, искићен украсима врлина, јер
за народ свој Бога моли; Њему се и моли, богомолниче, и твојим
прослављачима измоли покајање и велику милост.
Стих: Засађени у двору Господњем цветају у дворима Бога нашега.
(Пс.91,14)

Које по заслузи појање да ти принесемо, Лазаре? На земљи си
поживео у правоверју, и чистотом и врлинама се заиста украсио,
подвиг, пак, добри и трку живота си завршио, турској најезди и
гордости се храбро супротставио, не трпећи да вера буде уништена, и
зато си као мученик за своје пподвиге награду примио, па са
мученицима нам измоли мир и велику милост.
Слава, глас 4.

Данас Црква Православна тајанствено ликује у нову одевена
одежду као у порфиру и свилу, у новога Лазара, и њиме одевена и
украшена кличе: велича слава моја Господа, јер ми је даровао овог мога
краситеља, па стога и ми смело кличемо: Христе Боже, ти си
прославио овога страдалца, зато умири свет и спаси душе наше.
И сада, богородичан:

Погледај на молитве твојих слугу, Најнепорочнија, и умири против
нас ужасне побуне, и избави нас од невоља, јер тебе имамо као
безбедно утврђење, и твоје заступање стекосмо, зато да се не
постидимо Владичице, који те призивамо, па похитај на молитву свих
који ти верно певају: Радуј се Владичице свима помоћнице, и радости
и окриље и спасење душа наших.

На благосиљању хлебова
Тропар светога, глас 3. (два пута)

Заволео си лепоту славе Божије, међу земнима си Му угодио и
добијени талант добрим делима си удвостручио. Њему си се одужио
подвигом до крви и плату за страдања твоја као мученик си примио од
Христа Бога: Њега моли да спасе, нас који те песмама славимо, свети
Лазаре.

И Богородице Дјево.. (једанпут)

На јутрењи
На Бог Господ.. тропар светоме (два пута)
Слава и сада, богородичан
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После 1. катизме, сједален глас 1.
Подобан: Камени запечатану..

На камену непоколебљивом вере ноге своје утврдив, богомудри, ти
никако буром валова не би поколебан, но неовлажено кроз ову прошао
јеси, ка Господу узвисив се, са којиме и боравећи, радосно њему
кличеш: Слава милосрђу твоме, Спасе, слава царству твојему, слава
промислу твоме, једини Човекољупче. (два пута)
Слава и сада, богородичан:

Твоје свете руке, којима си Створитеља носила, Дјево Пречиста,
због своје доброте оваплоћенога, пружи их и умоли њега, да избави од
искушења, страдања и невоља, све који тебе са љубављу хвалимо и
кличемо: слава њему који нас је рађањем из тебе избавио.

После друге катизме, сједален глас 3.
Подобан: Красотје девства..

Красотом живљења свога и страдањем у патњама својим, анђеле
задивио јеси, и људе узвеселио јеси, због тога је теби смрт постала
одмор, јер си у непрестано весеље прешао, Лазаре, у њему налазећи се
моли нам од Христа велику милост. (два пута)

Слава и сада, богородичан:
Лепоти твога девства и пресветлој чистоти твојој Гаврило се

зачудио и кликтао ти Богородице: Какву достојну похвалу да ти
принесем? Како да те назовем? Збуњен сам и уплашен! Зато како ми је
наређено кличем ти: радуј се благодатна!

После Полијелеја
Сједален, глас 8. подобан.

Наређене ти заповести примивши разумно, страх Божији у себи
примио јеси прво, којим руковођен си стазом правом ходивши у дворе
мученика ушао, са којима моли за твоје појце смирење, да ти
благодарно појемо, светитељу: радуј се, Лазаре даровити. (два пута)
Слава и сада, богородичан:

Бестелесни је тајно примио заповест у разуму, и под кров Јосифов
је хитро дошао, говорећи Неискусобрачној: Онај који је небеса савио и
са њих сишао, сав се и неизмењен у тебе уселио, видећи га у утроби
твојој, да је изглед слуге примио, страшим се али ти кличем: радуј се
невесто неневесна.



153

Затим степена 1. антифон, гласа 4.
Прокимен, глас 4. Многе су невоље праведних, и од свих њих избавиће
их Господ. (пс.33,20)
Стих: Завапише праведници и Господ из услиша, од свих невоља
њихових избави их. (пс33,18)

Све што дише..

Еванђеље по Луки, зачало 63.
После 50. псалма
Стихира, глас 6.

Благодаћу Божанственог Духа сабрани данас, зборове саставивши,
појемо песму нову, чинећи спомен, празникољупци триблаженог
Лазара, на који окупљени Спаса величајмо, и узрочнику ове светковине
молбено рецимо: Имајући слободу у Цара славе, моли да се избаве од
повреде сваке, сви који те из душе славе.

Канон Богородици са ирмосем на 6; и светога два канона на 8;
Канон светога. Његов акростих је: Дај ми Боже мој разум да
похвалим Лазара. Глас 4.

Песма 1.
Ирмос: Отверзу уста..
Отворићу уста моја и испунићу се Духа, и излићу песму Царици
Матери, и светло ћу славити и певати о њеним чудесима.

С анђелима ликујући увек код престола световидним зраком
испуњавани, омрачеа душа моја да се озари помоли се, да долично
узмогне певати успомену твоју Лазаре.

Ако по заслузи усхвалити те и не умемо, штоватељи твоји, колико
је у моћи, ми ипак песму плетемо и славимо ти спомен, проповедајући
твоје живљење и страдање, но као чедољубив, иако није како би
требало, ти прими ово хваљење.

Почетак добродетељног ти живљења страх Господњи узео јеси од
младости, Лазаре, и за водитеља ти ка путу правоме имао, којим си
ходећи у дворе Господње ушао.
Богородичан: Спознали смо тебе верни људи као и од ангелских сила
узвишенију свеопевана Дјево, па Спаса и Бога прослављамо, а тебе
Богородице из душе славимо и молимо: од навале противника избави
све који ти певамо.

DAN 15.
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Други канон светоме, глас 8.

Песма 1.
Ирмос: Колесницегонитеља фараоња..
Кочије си фараонове потопио, када си у давнини Мојсејев жезал
чудотворним учинио, и знаком крста си море разделио,

Против тебе су се разјарили туђинци, али су истребљени као Датан
и Авирон бедни, јер је тебе чувала невидива Божија сила, Бога који
промишља о свима, и који те је поставио за заступника многима.

Видевши једини Саздатељ срца људима, богомудри Лазаре срце
твоје уз њега, и твоју нарав кротку и без злобе, поставио те је на
царски престо, и за пастира добрих хришћана те одредио.

Када си стао на стражу богодане ти власти Лазаре, тада си
недремане очи стекао, да сачуваш богодано ти стадо, за које си се чак
до смрти трудио, а за своје подвиге си плату примио.

Постао си као новозаблистала звезда на западу, блистајући
светлим зрацима твојих моштију свима вернима, а нарочито у отаџбини
твојој, и њих призиваш ка преславном сјају твојих подвига, и избављаш
их Лазаре од таме без светла, и од звери које их лове.
Богородичан: Уништи Владичице смело силу туђинаца, а народ верни
који те слави спаси; верне цареве помогни и утврди, јер они песмама
славе Сина твога и Бога.

Катавасија по Уставу.

Песма 3.
Ирмос: Твоја пјеснословци..
Ти си Богородице живи и обилни извор спасења, и зато хор твојих
певача око себе сакупи, и духовно утврди, у божанској слави
твојој, и венаца славе их удостоји.

Познањем још од пелена испуњен био јеси и благодаћу
божаственом, сваком добродетељи обилан, ништим и убогим своје
богатство расточио си, због тога те Христос на небесима многим
богатством обогати.

Аврааму гостољубљем на земљи подобећи се, имао си десницу
благоподатну, странце и болнике и пролазнике примајући удостојио си
се и Господа да примиш, Лазаре, к себи.
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Преукрашени и славни дом твој, блажени Лазаре, на земљи
добродетељним лепотама украсио јеси, жудећи да вишње благо
добијеш, мудри, а отуд и Царства Небеског удостојио си се.
Богородичан: О, најистинитија Дево Свенепорочна, Оружје имајући и
помоћ у твојим молитвама, Храбри војин твог сина и Бога Турског
поглавара безбожног победи, А себи стече славу мученичку.

Ини.
Ирмос: Утверждеј..
У почетку си утврдио небеса разумом, а земљу си на водама
основао; на камену заповести твојих Христе утврди и мене, јер
нема светијег од тебе једини Човекољубче.

Хулитељ на небо, је гордим оком гледао Лазаре све твоје добро, и
вештим лажима је покушао да те покраде, а ти си Христа Бога као
праву мудрост у срцу своме имао, па си противника под ноге твоје
покорио кличући: нема светог као што си ти Господе.

Када си угледао обесног Азијата да са мноштвом народа на тебе
долази, ти си Лазаре као Давид у борбу на њега изашао, и као другога
Голијата си га победио и кликтао си: нема светог као што си ти
Господе.

Као бранитељу православља и правом мученику, теби Лазаре сви
верни славу и хвалу приносе, јер си богопротивну звер победио, који се
дрзнуо рећи: пођимо да служитеље православља са земље уништимо, да
се затре име православно, а ти си их силно поразио.
Богородичан: Твојим будним молитвама Свеопевана Владичице, учини
благонаклоним, из твога тела телом јављенога Бого- Човека, да
стекнемо који тебе славимо, опроштај грехова, и да постанемо
наследници славе Сина и Бога твога.

Сједален, глас 8.
Подобан: Премудрости слово..

Премудрошћу и сазанањем украшен мужаственим и тврдим
сијајући умом, благ и кротак и милостив био јеси и поверену ти паству
добро си напасао, од незнабожачке најезде си неправедно убиство
претрпео, а стога си и примио венац за муке своје, због тога и вапимо
ти, Лазаре: моли Христа Бога да дарује опроштај сагрешења свима,
који са љубављу славе свети спомен твој.

DAN 15.
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Слава и сада, богородичан.
Ти си свенепорочна Невеста Творца, и неискусомужна Мати

Избавитеља, ти си Најопеванија примила Утешитеља, а ја сам нечисто
станиште безакоња, и мој разум је играчка демона, зато похитај да ме
од њиних злоба избавиш, и светлим стаништем врлина учиниш, јер си
свелоносна и нетакнута, па одагнај облак страсти, и твојим молитвама
удостоји ме небеске заједнице и непролазне светлости.

Песма 4.
Ирмос: Сједјај во славје..
Седећи у слави и на престолу божанства, и облаку лаком, дође
Исус најсветији и непропадиви, да спасе све који му кличу: слава
Христе сили твојој.

Храмом Божјим јавио си се по заслузи, јер храм Богу благолеп
саградио јеси што сваког доводи у удивљење, обиљем превирући
сваким, Лазаре, у коме и зборове иночке сабрао јеси.

 Поверени ти талант власти, Лазаре, у земљу ниси сакрио као раб
лењиви, но, радећи као раб будни свога господара умногострученога си
га њему принео.

Авсидског Јова живљењу свекрасноме подобећи се, мудрошћу и
сазнањем просветљен јавио си се, смирењем украшен и узвишеношћу
живљења сијајући, још узвишеније од овог постигао си, Лазаре.
Богородичан: Верни народ те слави Мати Божија, и притичемо и
молимо твоју чистоту: моли се Владичице са свтим учеником за све
који те славе, јер све можеш јер си Христа родила, Дјево богоблажена.

Ини.
Ирмос: Ти моја крјепост Господи..
Ти си моја помоћ Господе, ти си моја сила, ти си мој Бог, ти си
моја радост; ниси оставио недра Очева а нас убоге си посетио, зато
ти са пророком Авакумом кличем: слава сили твојој Човекољубче.

Као Гедеон силни против навале мноштва Азијата осмелио си се,
који није могао да гледа молитвене храмове и свете утваре него их је
палио, а ти си волео за то и умрети и душу своју положити; душмани
су ти главу посекли, а ти си кликтао: слава сили твојој Господе.

Твојим моћи и усрђем навалио си на хвалисавог Азијата, и њега си
победио и кликтао: нека излијем и крв своју за љубав Христа мога, јер
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волијем боравити у дому Бога мога, него ли живети у пролазним
доворовима.

Дичан и храбар у рату си био, и нов међу мученицима Лазаре, и
многе ране и на крају погубљење главе за љубав Бога од неверника си
претрпео, и душу си радосно у руке Бога предао.
Богородичан: Из Дјеве је заблистао као из облака звезда сјајна,
показјући мученицима лепоту, и свима, Милосрдни, силу твоју, који се
напорно подвизавају и за страсти разапињу.

Песма 5.
Ирмос: Ужасошасја всјаческаја..
Све је у страху од божанске славе твоје, а ти си неискусобрачна
Дјево, имала у себи над свима Бога, и родила си надвременог
Сина, и свима који ти певају мир си подарила.

Јосифу целомудреноме чистоти и божаственом живљењу подобећи
се, пшеницодавац ништим милостив био јеси, ову посејав у браздама
ништетом исушеним откуда у време жетве весеља руковети пожњео си.

Својом смилошћу на земљи милост стекао си, због правде твоје
добитак припаде теби непропадљив, који и добивши, стече за труде
своје награду, живиш са зборовнма праведника н мученика, радујући се.

Ништетом притиснути љуто и они у ропству и сваком невољом
злобљени трубе по подсуначју, Лазаре, твојих дивних самилости пучину
неистраживу.
Богородичан: Слово Божије неискусобрачно бесемено, Богородице,
роднла си, по вољи Његовој, за кога Бога проповедајући с љубављу,
славни мученик Лазар мужаствено пострада.

Ини.
Ирмос: Вскују мја отринул јеси..
Зашто си ме удаљио од лица твога, Светлости незалазна, и покрила
ме је беднога нечувена тама? Ипак ме обрати и управи путеве
моје ка светлости заповести твојих, молим те.

Нека почне сваки народ да хвали твоје подвиге, јер си твоме стаду
био хваљени вођа, и њих си предводио, и на испаши живота напасао,
и заштитиник њихов си и за живота и по смрти постао, јер си се за
њих чак до смрти подвизавао.

DAN 15.
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Водио си стадо христоименито кроз насртљиве звери, али си добри
пастир био, јер си се трудио да би заповести Првопастира испунио,
чувао си стадо Христово да се не растури, и за њега погинуо си.

Црква се весели Лазаре, стекавши твоје свете и блиставе мошти
као сјајну светиљку и на дану и у ноћи, обасјана данас зрацима које
си са небеса примио, обасјан Светим Духом, помоћу њих свако избегава
обману, а тебе прославља.
Богородичан: Обасјај моју душу потамнелу гресима и заслепљену
страшним прохтевима, јер ти си родила Сунце правде, Увек-Дејво, и све
што хоћеш то и можеш.

Песма 6.
Ирмос: Божественоје сије..
Ходите побожни да ово божанско и најчасније празновање
Богоматере славимо, па рукама запљескајмо, и из ње рођенога Бога
прославимо.

О, свекрасне куповнне твоје, Свети, о, дивне твоје размене, јер
маловременом славом вечну купио јеси, у којој сада живиш, за нас
молећи се.

Живљењу твоме, Лазаре, ко да се не диви, сабрао си као пчела
мудра мноштво цветоликих добродетељи, којима красећи се,
облагоухаваш нас.

Према достојанству чудесног ти живљења жуђену славу достојно
од Христа Бога добио јеси, коме сад предстојиш у ризу светлу од
добродетељи обучен, радујући се.
Богородичан: Мати Свагда-Дјево, као чисту те Слово чисто заволе, од
тебе оваплотив се, обнови сваког човека, својега угодника прославив
чудесима.

Ини.
Ирмос: Очисти мја Спасе..
Очисти ме Спасе од многога безакоња мога, и из дубине зала
избави ме молим те, јер ка теби вапијем: услиши ме Боже
спасења мога.

Све околне земље, причају о твоме житију и подвигу, а нарочито
твоје отечество, светитељу, и црква света јавља као трубом и слави
свети спомен твој, јер си за њу крв своју излио, нови међу мученицима
Лазаре.
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Видевши тебе Азијат како благујеш, на тебе је свирепо рикнуо, и
са мноштвом безбожних насрнуо, као мученику су ти главу посекли,
али си ти њих мачем вечном огњу предао.

Бог није оставио твоје тело у гробу заборављено, мада је заповедио
да се по природи распада, него га је целим и мирисним објавио за чула
свих свих верних, и тај призор изазива дивљење.
Богородичан: Који је све привео из непостојања у постојање, и из
Дјеве неискусомужне се ради нас оваплотио, покорио је нашег
Исмаилског противника, и роду нашем победу подарио, молитвама
твога Лазара и твоје Родитељке, Речи Божија.

Кондак, глас 8.
Подобан: Возбранној војеводје..

Борца за благочашће свеизврсна и мученика за истину непостидна
часно и по дугу хвали те стадо твоје, богомудри, но како имаш слободу
у Христа Бога Твојим славитељима смирење измоли, да кличемо ти:
Радуј се, Лазаре вечно спомињани.
Икос:

Имају тебе твоје отачаство и паства живог и после смрти, дар
пречастан и богатство непотрошно, заступника великог и борца
крепког, о, богољубљени, стога и на дан кончине твоје песме похвалне
приносе и величајући те ускликују теби овако: Радуј се, оца
благочастива изданче, радуј се, матере благочестиве дете, радуј се, што
од младости следио јеси заповести Божије, радуј се, стубе Православља
непоколебиви, радуј се, саздатељу и украситељу светих цркава, радуј се,
обилна самилости према ништима, радуј се, пастиру добри, што
положи душу за људе Божије, радуј се, ти што за благочашће крв своју
проли, радуј се, што се због тога мученике уврсти, и насеље с њима
задоби, радуј се, јер се тобом украсише православни, радуј се, јер слава
твоја прође васељеном, радуј се, наш заступниче и избавитељу,ово све
теби приносимо као достојном и молимо те, Свети, награду
славитељима ти подај, од сваке несреће нас избави да кличемо ти:
Радуј се, Лазаре вечноспомињани.

Песма 7.
Ирмос: Непослужиша твари..
Богомудра деца не послужише твари више него Творцу, па
опасност од огња храбро савладаше, и певаху радујући се:
најопеванији Господе и Боже отаца благословен јеси.

DAN 15.
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У Бога вером усрдно снажен мноштво храмова светих обновио
јеси, Богу на славословље, због којих домом Духу Светоме себе
начинио си.

Украшену лествицу што до небеса досеже на земљи као искусан
уметник, Лазаре, направио си, јер као степенице лествичне добра ти
дела послужише, по којима и узиђе тамо куда жељаше, узвикујући:
Благословен Бог отаца наших.

 Познања и светог ти у добродетељи живљења и пре страдања си,
мудри, пун био, јер као степенице лествичне добра ти дела послужише,
по којима и узиђе тамо куда жељаше, узвикујући: Благословен Бог
отаца наших.
Богородичан: Адама од пропасти син твој избави, јер мимо
пропадљивости човечје родила си, и стога од погибли од зла ме, Дјево,
избави молбама твојега Лазара Господу.

Ини.
Ирмос: Божија снисхожденија..
Некада се у Вавилону огањ застидео од Божијег силаска, зато су
деца у пећи радосно заиграла, и као у врту су весело певала:
благословен си Боже отаца наших.

Ниси трпио, богомудри, да гледаш, како безбожници пале
молитвене храмове, и како христоименито стадо разгоне, него си
ревношћу и љубављу ка Богу запаљен, јурнуо, и главу су ти мученички
посекли, али си кликтао: благословен је Бог отаца наших.

Са четама ангела у светлим насељима и са саборима мученика
настањен си Лазаре као мученик код престола Цара свих и Бога нашег,
па радосно кличеш: благословен је Бог отаца наших.

Данас се радује свака верна душа, окупљена на свети празник у
твој свети храм, и гледајући у њему твоје свете мошти као сунце, радује
се и кличе: благословен је Бог отаца наших.
Богородичан: Сва поколења људска хвале тебе, Најнепорочнија,
похвало мученика и спасење верника, јер си Бога родила и девствена
остала, зато му и ми кличемо: благословен си Боже отаца наших.

Песма 8.
Ирмос: Отроки благочестивија в пешчи..
Побожну децу у пећи, спасао је Рођени од Дјеве, то бејаше тада
праслика, а сада стварност, и сву васељену позива да ти пева:
Господа појте дела и величајте га у све векове.



161

Зраком сунцоликим достојно, Лазаре, украшен, и у багреницу
одевен, што је крвљу својом оцрвенио јеси, носећи крст у својој руци,
Христу Прославитељу ти предстојиш. и зато молимо те: Посредством
страдања твојих да вечнујемо моли се Њему.

Услиши молбе и појања гласе људи твојих, свети, ослушни
уздисање стада свога као отачаствољубац и супротстави се онима што
с гневом на нас војују, јер знамо за велику моћ молитве праведника.

Мало и худо мољење наше не презри, молимо те, житељу вишњега
царства, Лазаре, но и по смрти гледај на своје стадо као за живота, и
мир измоли деспоту нашем и хвалитељима твојим.

 Нека се радује данас мноштво божаствено, јер јави се на западу
пресветла звезда у време последње, сијајући дивним лучама својих
врлина и озаравајући верне, Лазаре свебогати, и стога, светкује,
узвикујући: Благословите сва дела Господња Господа.
Богородичан: Приносим ти ангелову песму Богоневесто: Радуј се
помоћнице верном народу који те слави, јер ти си пророцима
испуњење, а апостолима и мученицима свето украшење.

Ини.
Ирмос: Седмерицеју пешч..
Седам пута је халдејски мучитељ махнито ужарио пећ, против
побожних младића, а они видећи да су јачом силом спасени,
Творцу и Избавитељу појаху: Децо благословите, свештеници му
певајте, а људи га величајте у све векове.

Нечекавши смрт природну, него што си желео добио си, да честити
живот украсиш мучеништвом, и прешао си у небеске обитељи, где
гледаш лепоту неизрециву, и као мученик имаш смелост па кличеш:
децо благосиљајте, свештеници певајте, а народи величајте Христа у
све векове.

Пред војском за Бога сабраној блистао си као звезда сјајна, и њих
си у светла насеља привео путем страдања, и са собом их убројао у
сабор мученика, јер сте храбро крв своју за веру пролили, кличући:
децо благосиљајте, свештеници певајте, а народи величајте Христа у
све векове.

У славу и светлост Божанску си душом прешао али као добар
родитељ нас сирочад ниси оставио, него као Илија плашт на утеху
Јелисеју, тако си ти свето твоје тело цело и мирисно нама оставио,
љубећи и по смрти своје мезимце који кличу: децо благосиљајте,
свештеници певајте, а народи величајте Христа у све векове.

DAN 15.
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Богородичан: Јединородни Син, превечан и невидив, у времену је
постао првенац и видив у телу, јер је из тебе Мати и Дјево, а ради нас
Бого-Човек постао, да земне обожи, као Бог мога спасења, којем
кличемо: децо благосиљајте, свештеници певајте, а народи величајте
Христа у све векове.

Песма 9.
Ирмос: Всјак земнородниј..
Свако на земљи рођени нека се радује Духом просвећен, и нека
празнује бестелесних бића свет, славећи свети празник Богоматере,
и нека кличу: радуј се најблаженија Богородице Пречиста и
Увекдјево.

Радујући се, свепразнични дан кончине твоје Црква верних данас,
сабравши се, празнује чувара и заступника будна стекавши, коју огради
својим заузимањем, да те величамо.

 Украсив душу своју божанственим лепотама, красноме Слову
славан предстојиш у слободи великој, због тога молимо те
озго нас, појче ти, гледај милостиво, деспоту нашем победу над
супротницима измоли, да те блажимо.

Празникољубаца сабори, на светковање сада хваљеног Лазара
сабравши се, насладимо се светковином спасоносном, гледајући где се
речи пророчке данас испуњавају: „Праведници на веки живе, и
прослављење је Њима од Господа“, Кога величамо.

Многоцено богатство и непотрошно тело твоје стекавши храм твој,
Свети, красећи се тобом узвикује, веселећи се: „Велича слава моја
Господа што ми дарова украшење, покров и заштиту од супротника.”
Богородичан: Истиниту Богородицу знајући мученик Лазар, од тебе
рођенога Бога проповедајући, на безбожно мноштво са љубављу према
њему насрну мужанствено и супротстави се до смрти, Богородице, Тебе
величајући.

Ини.
Ирмос: Ужасесја о сем небо..
Зачудило се небо и задивише се сви крајеви земље, када се Бог
јавио људима у телу, и твоје тело је постало шире од небеса; зато
тебе Богородицу и војске ангела и људи величају.

Молимо тебе свети усрдно, да се молиш за цркву верних, јер си
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за њу и крв своју мученичку излио, а православној вери измоли снагу
против јереси, и смирење свима који те славе, Лазаре.

Као ружа мирисна и јабука дивна, и као крин у ливади, и као
миро мирисно, тако нама мириши и весели нас Лазаре твој кивот,
имајући га међу нама као скупоцену ризницу, њиме се дичимо, а Спаса
величамо.

На празник твога спомена Лазаре, окупљени народ се радује, а са
њима те и ми песмама славимо, зато дођи и ти светитељу и започни
славље, и од сваке невоље нас избави, јер смо стадо твоје.
Богородичан: Свеопевана Царице, која си беспочетног Цара Славе
родила, ради молитава твога Лазара, подари твојим појцима честит
живот и опроштај грехова.

Светилен
Подобан: Со ученики взидем..

Отаџбина у којој си поникао, хвали се твојим повојима, и украшава
твојим подвигом и страдањем, јер си Лазаре нови међу мученицима;
блиста црква Спаса и Бога, јер као ризницу има твоје свете мошти, а
ми верни спомен твој молитвено служимо и кличемо: твојим
молитвама избави све који те славе, од сваке невоље. (два пута)
Богородичан:

Пречиста Мати Бога-Речи, прими молитву твога народа који те са
вером слави, и сачувај стадо твоје безбедно од противника, јер те
непрестано слави као непостидну заступницу, јер друге помоћи немамо
осим тебе Владичице.

На хвалитним стихире на 4; Глас 4.
Подобан: Јако добља..

Окупљени похвалимо како доликује новога Лазара, као доброга
вршиоца заповести Божијих, као сладак изданак из доброг корена,
честитог у време владања, дивнога у врлинама, који је сваком врлином
изобилан, па са ангелима стоји пред Христом, и моли се за све, који
са љубављу његов спомен славе.(два пута)

Прославимо дивнога Лазара, храброга и јуначког у ратовима и
тврђег од дијаманта, правог бранитеља православних, и праве вере стуб
непоколебив, који се угледао на старог Аврама, јер је за Истину
мученик постао, и стоји и моли се за нас пред Христом.

Твојом крвљу сада проливеном, црква верних се украшава, јер је
твојим старањем и начињена, а ти си крв за њу излио и њу заруменио,
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па свето и радосно ликује, и слави твоје дично страдање; Лазаре украсе
мученика, и похвало владара, она те моли, да је оградиш од невоља.
Слава, глас 8.

На почетку твога врлинског живота, страх Божији си у твоју душу
уселио, њиме вођен као кормилом, стазом десном си непогрешиво
ходио, и њоме ходећи си Богу угодио, а примљени талант си добро
умножио, јер ти је због њега глава посечена, зато си се Христу веома
приближио, јер су божанска насеља и град небески красну твоју душу
примили где сада ликујеш близу Цара и Бога, зато те молимо: моли се
за све који те славе са љубављу Лазаре.
И сада, богородичан

Пречиста Дјево, врата Бога-Речи, и Бога нашега Мати, моли га да
се сви спасемо.

Велико славословље, тропар, јектенија и отпуст.

На литургији
Блажена првог канона, песма 3. и другог канона песма 6.
Прокимен глас 7. Обрадоваће се праведник Господу, и уздаће се у њега.
(Пс.63,11)
Стих: Услиши Боже глас мој када ти се молим. (Пс.63,2)

Апостол у Делима, зачало 29.
Алилуја, глас 4: Праведник ће као палма процветати, и као кедар на
Либану ће се увећати. (Пс.91,13)
Стих: Засађени у двору Господњем цветају у дворима Бога нашега.
(Пс.91,14)

Еванђеље по Јовану, зачало 52.
Причастен: У вечни спомен биће праведник, жалосне се вести неће
бојати. (Пс.111,5-6)
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Овог месеца јуна 15. дан

 Служба свима српским светим мученицима
пострадалим за веру Христову од времена Светог

великомученика кнеза Лазара до данас

На вечерњи
Стихире на Господи воззвах.., глас 6.

Гледаху с небеса српски светитељи, и сретаху душе нових
мученика, својих потомака и својих сродника. Сретајући душе овако
збораху: - О мили страдалници, више не тугујте, у небеском царству са
нама ликујте!

Спаситељ унапред својима прорече: због имена мога вас ће
убијати, мислећи да тако вишњем Богу служе. Пророштво Господњена
вама мсе стече: у мукама страшним погубише и вас, мученици дивни,
молите Бога за нас.
Слава, глас 6.

О, ви мајке српске, о, ви децо драга, о витези дивни, хиљаде,
хиљада, вама смрт крвава ново је крштење, не водом но крвљу, - пуно
очишћење. Крв праведна пере од грехова свију, и вид даје свету, јаче од
очију – у вечноме царству ви примисте славу, ореол што краси
мученичку главу.
И сада, глас исти:

Због преступа Ева у мукама роди, злотвора Кајина што брата умори.
Без греха и мука ти нам роди Спаса, прва и потоња што без мука роди,
првог и потоњег: Творца и Судију, сва колена славе пречисту Марију.

На литији стихира храма
Слава, глас 8.

Господ свевидећи и небесне силе гледаше са гневом шта нељуди
чине: злочин и поругу на српску светињу и гомилу живих ватром
сажежене. О, страдалци српски, из свију времена, рајска вам се широм
отворише врата. Ваша крв на земљи оста вапијући, а небо вам прими
душе милијући. Громови су слаби бол ваш да објаве, векови су кратки
песмом да прославе. О, младићи мили, поднесте ударце, и прераном
смрћу претекосте старце. О, дечице златна скршени пупољци, о девојке
красне, и витешки момци, именима вашим небо се позлати, а црква на
земљи вечно обогати.

DAN 15.
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И сада, глас исти:
Нисте ви једини, нисте ви првенци, што вам главе красе мученички

венци. Календар је препун ваших предака, ви сте нова војска
Христових јунака. Света војско неба, сад помози нама, са пресветом
Мајком, вашим молитвама.

На стиховње стихире; Глас 6.
Христос умре за вас, ви за Њега умресте, из кавеза смртног ка небу

узлетесте, крвници тугују, ви се радујете, с анђелима светим сада
другујете.
Стих: У Бога се уздам, не бојим се: шта ми може учинити човек.

Праведнима земља малу плату даје, зато се на небу вечним сјајем
сјаје. Радујте се сада српски страдалници, кроз муке постасте рода
светилници.
Слава, глас исти:

Радујте се сада слободни од тела, духови бесмртни у небеском
царству, Бог праведно плаћа дела и недела. Земљи повратисте што од
ње зајмисте; рај и живот вечни духом наследисте.
И сада, глас исти:

О, радуј се Дјево, славо мученика: твоје девојаштво, твоје
материнство, Бог чудесно споји у свето јединство, да чудо кроз чудо
људима заблиста, и спасење дође кроз Твог сина Христа.

Тропар глас 8.
Због верности Богу и Божијој правди, пострадасте телом, земља се

растужи, али спасосте душе, небо се весели; а преци се ваши распеваше
небом, на капији раја сретоше вас с песмом: „ Имена су ваша у књизи
вечности, улазите у рај, децо бесмртности“. И ми на земљи, род ваш,
кличемо вам у глас: мученици нови молите се за нас.

Слава и сада, глас исти:
Оштро гвожђе прође кроз Твог милог Сина, и у твоју душу зарони

се, Мајко, свих матера боли постадоше Твоји. Сузе им одбрајаш, и крв
деце њине на рукама твојим износиш пред Христа: - Достојни су раја
збориш му, Пречиста.

На јутрењи
Сједален први, глас 4.

О, ви децо српска, веселите се сада, са витлејемском децом,
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покланом некада, водом сте и крвљу крштени двојако, две небеске
славе задобисте тако.
Слава и сада, глас исти:

Јутарња се звезда усели у тебе, засија се свету небесним сијањем.
Од Тројице Један из Тебе се јави, да од смрти, Дјево, избране избави.

Сједалан други, глас 3.
Не жалите живот, умрети се мора, цена ваше смрти од света је

већа, мученици српски, тека сада сте живи: - небо вас светкује, земља
вам се диви!
Слава и сада, глас исти:

О, милосна Мајко милоснога Сина, исцели нам срце од многих
горчина. Смилуј се и милост од Сина измоли, да помогне Србу боле да
преболи, да боле преболе освету не траже, да надом у Бога душе своје
блаже, освета је Божја, није наше дело, дај нам да будемо Христови
свецело. О, милосна Мајко милоснога Сина, исцели нам срце од многих
горчина.

Величаније: Светом кнезу Лазару

Прокимен глас 4. Много невоља праведник има, али га од свих
Господ избавља (Псалам 34,19).
Стих: Завапише праведници и Господ их услиша од свих невоља
њихових избавиће их. (Пс.33,18)

Канон, глас 8. Као: „ Крест начертав Мојсеј...“

Песма 1.
Ирмос: Ево Господа са војскама иде, са хиљаде светих анђела својих,
да суд учини и грешне покара, а праведним живот вечни дарује.

Свети српски мученици, молите Бога за нас!
У небеском царству од свих угодника нико није већи од вас

мученика: за Христову љубав падосте, и кроз смрт недужну у рај се
узнесте.

На небу вас чека небесна одећа од Тројичног Бога верним дарована.
Нико вашу радост неће помутити, нити вашу славу икад помрачити.

Пресвета Богородице, спаси нас!

DAN 15.



168

MINEJ JUN

Бог на небу Отац, ти на земљи Мајка, јединственог Сина,
Спаситеља света. У Теби красота, кроз Тебе спасење, и кајање грешних
и ново рођење. Слава ти и хвала, надо самртника, о пресвета Дјево,
снаго страдалника.

Песма 3.
Ирмос: Ја сам алфа и омега, почетак и свршетак, - говори Господ који
јесте и који беше, и који ће доћи, - Христос Сведржитељ.

Свети српски мученици молите Бога за нас.
Христовим рођењем спустило се небо, славним вазнесењем уздигла

се земља. Два супротна света Господ уједини, и крвљу и духом, да се
не разједини.

Православна Црква, мајка у црнини, гледа своју децу – покошено
цвеће, па вапије Богу: Господе упокој, даруј венце славе овој деци
мојој!

Пресвета Богородице спаси нас!
О, Маријо блага, ти ублажи ране, у свакоме дому широм земље

српске, где се просу крвца нових мученика, седамсто хиљада убијених
Срба. Седмоструко толко зацрњених тугом, удовица, мајки и деце нејаке.
Прослави умрле а утеши живе, благослови праве а покарај криве.

Песма 4.
Ирмос: Који победи он ће се обући и хаљине беле. Нећу избрисати име
његово из књиге живота, и признаћу име његово пред Оцем мојим и
пред анђелима његовим.
Свети српски мученици, молите Бога за нас!

Злотвори и свети у миру једнако, по смрти се деле на супротне
стране. Дела ће се јавит и правда изрећи, од тог суда неће ниједан
утећи.

Језиком громовним Судија ће рећи: - Идите, проклети, у огањ,
вечити, а благословени у спремљене дворе! – И свако ће тада своме
месту поћи.

Пресвета Богородице, спаси нас!
Гонитељ демона, рушитељ идола, кроз Тебе нам дође, о, Маријо

Дјево, да истреби трње и посади цвеће. Кроз Њега истину, пут и живот
знамо. Њему се клањамо а Тебе певамо.
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Песма 5.
Ирмос: Кога Господ љуби онога и кара и поучава страдањима многим.
Постарајте се за душу, људи и браћо, и покајте се.

Свети српски мученици, молите Бога за нас!
У смрт Адам води, а Христос у живот, пут греха у пакао, а пут вере

у небо. Мученици српски, себе не жалисте, и муком за Христа небо
задобисте.

Шта су наши дани, шта земне радости? Мехури на води што их
талас носи. Мехури се ниште о камене скале. Тако наше време о вечне
обале.

Пресвета Богородице, спаси нас!
У светој љубави истина се гнезди, Ти си света љубав, о, Мајко

истине. Из љубави свете истина се јави. Из Тебе се роди Господ са
висине, један од Тројице и Син и Месија. Људима кроз тебе сунце се
засија.

Песма 6.
Ирмос: Који победи, даћу му се да седне са мном на престолу моме,
као што ја победих и седох са Оцем мојим на престолу Његовом.

Свети српски мученици, молите Бога за нас!
У сукобу праве и неправе вере, ви муке поднесте без броја и мере.

Само трнов венац даје венац славе, ви за праву веру положисте главе.
Кратовац у огњу, Авакум на коцу, победу однеше над полумесецом.

О страдалци нови, под хумкама влажним, победа је ваша над
хришћанством лажним.

Пресвета Богородице, спаси нас!
Све лепоте бајне: пролећа и лета, јесени зреле и белога снега, све

красоте неба и поднебног света видеше у Теби духовни песници, од Бога
избраној пречистој Девици. Ми њихове речи крвљу печатисмо, Тебе и
твог сина крвљу сведочисмо. И једно и друго небесима дика: и песма
песника и крв мученика.

Кондак светим српским мученицима; Глас 8.
Нека хвале Бога поља и ливаде и зелене горе, долине убаве,

валовите реке и пећине мрачне што невином крвљу поливене бише,
светом крвљу мноштва српских мученика вредних домаћина и храбрих
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војника, младића и деце и девица чедних. Нека хвале Бога и немуште
твари Господа што светом целим господари.

Песма 7.
Ирмос: Тајновидац Јован виде звери многе, ратујуће на јагње Божије.
Јагње ће их Божије победити, - Цар над царевима Христос свесилни.

Свети српски мученици, молите Бога за нас!
Младост од старости један тренутак дели, гроб никог не пита шта

му душа жели. Нит гроб душа пита, нит се са гробом среће, из телесног
гроба у небо одлеће. О позвани гости пира небеснога, мученици
српски, духа пламенога, презирући људску нискост и мућења, одлетесте
на пир рајски без доцњења.

Пресвета Богородице, спаси нас!
У роду без славе Ти се нађе славна, о пречиста Дјево, славо

православна, превечни Спаситељ кроз Тебе нам стиже, небо к земљи
спусти, земљу к небу диже. Уздиже у небо српске мученице: мајке и
старице и красне дијевице. О Марија Дјево, божанствена лица, буди
вођа у рај нових мученица.

Песма 8.
Ирмос: Последње царство виде Данил на рушевинама свих царства
грешника, виде и Духом Божијим прорече: свеци Вишњега преузеће
царство и држаће га до века.

Свети српски мученици, молите Бога за нас!
Одосте нам српски млађани отроци, али мучења вашег осташе

сведоци. Сведочиће деца изгинулог робља и безбројна српска
мученичка гробља.

Дан ће да објави што ноћ црна крије, никад грех у мраку без
сведока није. А на суду страшном када васкрсну мртви, седамсто
хиљада сведочиће жртви.

Пресвета Богородице, спаси нас!
Крвљу Твога Сина свак се освећује, ко се са љубављу њоме

причешћује. Причешћени Срби крв своју дадоше, Отаџбину своју двојно
освешташе. Нек синови знају и унуци чују, земљу своју свету ко
светињу штују. О Богородице, наша мила Мати, под твоје окриље
потомке прихвати.
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Песма 9.
Ирмос: Анђелска васиона на небеси и народи праведни на зељи певају
ти похвале! Радуј се, Дјево Пречиста, доме мудрости Божије, Ти нам
роди Спаса Христа, Њему се клањамо, Тебе величамо

Свети српски мученици, молите Бога за нас!
Прошле су вас муке и болови тешки, сада сте у царству и

светлости мира, мученици српски, синови витешки. Прошли су призори
ужаса и срама, каквих свет не виде од неронских дана.

Вода порумени, снег се зацрвени од премноге крви српских
мученика. О, Васкрсли Христе, о Царе царева, осуши нам сузе, прими
српске жртве, где се вечно живи и вечно се пева.

Пресвета Богородице, спаси нас!
Увенчана славом, о преблага Мати, своју дивну милост нама не

ускрати. Смилуј се на децу српских мученика, смилуј се на земљу
српских заточника. Опроштај измоли од Сина Твојега, о света Пречиста,
чистија од свега.

Свјетилан.
Пролазне су муке а вечита плата, зло је кратког века, вечита је

правда. Нико није блажен ко без Христа живи, и нико несрећан ко за
Христа страда. Мученици српски, венце задобисте, ви горчине пехар до
дна искаписте.

Слава и сада:
Син Божији, Дјево, из Тебе се роди да свет препороди, да све

добру води, да чудеса твори и милост чини и људе без броја Оцу свом
усини. Међ кћерима људским многе беху славне, али слави Твојој нема
славе равне.

Хвалитне стихире, глас 6.
Да хвалимо Бога силног у милости, да хвалимо Бога милосног у

сили. Хвалите га Срби стари и млади: Божијом се силом показасте
силни, Божијом милошћу постадосте славни – хвалите га Срби велики
и мали: Гледајућ у Бога, с пута не скренусте, нит у муци другу леђа
окренусте. Хвалите га људи и мртви и живи – домаћин је свега суд на
својој њиви.

Да хвалимо Бога светог у светињи, хвалите га сложно српски
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светитељи. Да хвалимо Бога доброг у доброти, хвалите га редом српски
добротвори. Да хвалимо Бога страшнога у правди – хвалите га многи
српски мученици. Ко год Бога хвали, Бог му молбе чује, и живот и
здравље и мир дарује.

Слава и сада, глас 4.
Наднеси се лицем над постељу болних, стави благу руку на чело

невољних, лице Твоје – светлост у тами страдања, рука Твоја – мелем
у часу јецања. Најсветлијег лица, најнежније руке, Мајко над мајкама,
ублажи нам муке.

Овог месеца јуна 15. дан

Служба светом оцу нашем Јефрему патријарху српском

На великој вечерњи
Стихослови се Блажен муж..
На Господи воззвах.., певамо стихире глас 4.
Подобан: Званниј свише..

Када си трисветлом светлошћу Божанства обасјан, и када си твоју
свету душу жељом за обожењем запалио, тада си са љубављу за твојим
Владиком похитао, у жељи да се насладиш његове љубави, зато си
љубав ка светском занемарио и крст Христов на раме узео, њега си
тражио и постим и молитвом се са њиме сјединио, зато га моли оче
свети, да просвти и спасе душе наше.

Небеско племство си желео, зато си оче преподобни наклоност
према привременом занемарио, и попут твога Владике туђин си постао,
и на Гору Атонску си дошао, а тамо си подвигом, послушањем и
смирењем телесне прохтеве умртвио, и сасуд Божанскога Духа постао;
за њега си срце своје црквом начинио, па га моли да просвети и спасе
душе наше.

Бог који све прозире, прозрео је и твоју душу, оче и јерарше
Јефреме, њену чистоту и смирење, и учинио те великим светилом на
свећњаку своје цркве, и великим архијерејем, и као пастиру ти уручио
стадо своје, за које си се подвизавао, и својевољно мученик постао;
Зато сада моли свога Владику Христа, да цркву и њена чеда сачува
неометану од сваке јереси и без нереда, уједно и да просвети душе наше.
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Глас 5.
Радуј се и весели се код Господа стадо окупљено, у част и спомен

преподобног светитеља и патријарха Јефрема, као светила и оца, чија
смо названи чеда; Он је својим животом цео свет обасјао, а њега је Бог
знацима и чудесима својим дарима исцелења обасјао; зато око његовог
светог кивота помолимо се њему и рецимо: о, свеблажени светитељу,
оче Јефреме, патријарше преосвештни, непрестано моли Свету Тројицу,
да спасе стадо твоје, које слави твој спомен, и твоје подвиге које си за
Христа са љубављу поднео.

Радуј се посвећена главо, Јефреме угодниче Христов и увек-жељени
светитељу, угледао си се на небеске силе и саговорник ангела био, на
земљи у телу си бестелесни живот провео, попут њиховог живота и
природе; А сада са њима у непролазном светлу боравиш, и гледањем
Божанства се наслађујеш, зато моли Христа Бога, да подари целом
свету мир, а душама нашим велику милост.

Дођите сабори српскога народа, нека се данас окупи сва пунина
хришћана, богозаних људи Божијих, да заједно похвалимо љубитеља
Христа, и грађана пуустиње, јерараха узвишена лествицу, монаштву
премудрог наставника, светлу похвалу пустињака, јер он је у срцу свету
ревност стекао, и варке светске сасвим напустио, а за Христом је
следовао и подвигом испосништва се подвизавао, непобедивим
оружијем Духа Светог је погубне демоне храбро победио, затим се по
лествици врлина пењао и у небеске висине достигао, где у
богозачетном светлу обасјан ликује са војскама ангела, и непрестани је
молитвеник за душе наше.
Слава, глас 3.

Благодат Пресветога Духа се излила у твоја уста, преподобни оче
наш, светитељу Јефреме, зато си постао пастир цркве Христове, учећи
разумне овце, да верују у Тројицу јединосушну, а у једном Божанству,
зато јој се моли за све, који са љубављу славе твој спомен.
И сада, богородичан (догматик): Кто тебе не ублажит..

Ко да те не слави Пресвета Дјево? Ко да не пева о пречистоме
твоме породу? Јер Надвремени од Оца заблистали Син јединородни, он
исти је из тебе Чисте дошао, неизрециво оваплоћен, по природи Бог и
по природи је човек постао ради нас, не у два лица раздељен него у
две природе несливен се појавио. Њега моли Чиста најблаженија, да се
смилује на душе наше.

Вход; прокимен дана и паримије опште, светитељу.
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Читање из Премудрости Соломонових (главе 10. и 8.)
Спомен је праведнога с похвалама, и благослов је Господњи на

глави његовој. Блажен је човек који нађе мудрост, и смртни који дозна
разумност. Боље је њу куповати, него ли ризнице злата и сребра.
Драгоценија је од драгог камења, а све часно није ње достојно. Јер
дужина живљења и године у десници су њеној, а у левици њеној је
богатство и слава. Из уста њених излази правда, а закон и милост на
језику носи. Послушајте, зато, мене, о чеда! јер ћу говорити честитости;
и блажен је човек који путеве моје сачува; јер су исходи моји исходи
живота, и припрема се воља од Господа. Ради тога молим вас, и
предлажем мој глас синовима људским. Ја мудрост, настаних савет,
знање и мисао ја призвах. Мој савет и сигурност, моја је разумност,
моја је снага. Ја оне који ме воле љубим, и који ме траже наћи ће
благодат. Схватите, незлобиви оштроумност, и неваспитани пригните
срце. Послушајте мене, јер ћу рећи честитости, и изнећу из уста
правилности; јер ће истини учити грло моје; мрска су преда мном уста
лажљива. Са правдом су све речи уста мојих, ништа у њима није
искривљено, нити развраћено. Све је јавно пред лицем разборитих, и
исправно онима који налазе знање. Поучавам вас истини, да буде на
Господа нада ваша, и испунићете се Духа.

Читање из Премудрости Соломонових (главе 10,31-32 и 11,1-12)
Уста праведнога капљу мудрост, а језик неправеднога пропашће.

Уста људи праведних капљу благодат, а уста безбожних развраћају се.
Мерила лажна мрзост су пред Господом, а мерило праведно пријатно
Му је. Где уђе дрскост, тамо је и бешчашће; уста пак смирених
поучавају се мудрости. Савршење правих људи водиће их, а склизнуће
одрицатеља закона уловиће их. Не користи имање у дан гњева, но
правда ће избавити од смрти. Умирући праведник остави жалост за
собом, а погибељ безбожних бива брзо и с лакоћом примљена. Правда
непорочнога просеца праве путеве, а безбожност упада у неправду.
Правда људи праведних избавиће их, а безсаветношћу заробљују се
безаконици. Када сконча човек праведан не пропада му нада, а похвала
безбожних пропада. Праведни ће избећи уловљење, уместо њега предаје
се безбожник. У устима безбожних је замка грађанима, а осећање
праведних је добар пут свима. У добрима праведних утврдиће се град,
а у погибељи безбожних је весеље; у благослову правих узвисиће се
град, а устима безбожних раскопаће се. Руга се грађанима оскудни
памећу, а муж разборит у проводи живот у спокојству.
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Читање из Премудрости Соломонових (Глава 4,7-15)
Праведник кад достигне да сконча, биће у покоју. Јер старост часна

није у ногим годинама нити се бројем година одмерава. Него је
мудрост седина људима, израст старости је живот непорочан.
Праведник поставши угодан Богу, завољен би, и живеће посред
грешника, пресељен би. Узет би, да злоба не измени памет његову, или
да лаж не обмане душу његову. Јер завист злобе помрачује добра, а
маштање похоте измењује незлобив разум. Скончавши за мало, миспуни
године дуге; јер угодна би Господу душа његова; зато се пожури да
изађе из средине злобне. А народи видеше, и не разумеше, нити
ставише на мисао тако нешто: Да је благодат и милост на изабранима
Његовим и посета Његова у преподобнима Његовим.

На стиховње, стихире глас 5. подобно
Радуј се света главо, јер носиш ризницу премудрости, а жеље тела

које у понор вуку умртвила си, и сјајем Духа Светога душу си
просветила, и отворила је за све, који ти са вером прилазе, зато се моли
да подари цркви мир и велику милост.
Стих: Блажен је човек који се боји Господа, и до његових заповести
држи веома. (Пс.111,1)

Радуј се премудри светитељу, јер си са вером као са палицом
прешао море страсти и светског метежа, надом се као по степеништу
на гору бесмртности уздигао, и љубављу и жудњом за Богом се
сјединио; одатле си као облак кишни православном науком свој народ
напојио, зато се моли, да се у миру сачувају сви који те са љубављу
славе.
Стих: Свештеници твоји обући ће се у правду, и преподобни твоји
обрадоваће се. (Пс.131,9)

Радуј се преподобни свдтитељу, јер си пун божанске радости, а по
твоме имену је и живот твој и дела; усрдно си се бротио против
непријатеља крста Христовог, и њих си од цркве Божије одагнао, твојим
усрдним заступањем, зато се моли, да црква добије слогу, мир и велику
милост.
Слава, глас 8.

Дођите сабори верних, све слуге Три-ипостасног божанства, и
опевајмо у духовним песмама заједничког нам пастира и учитеља,
повређенима заступника, сиротиње хранитеља, добара милостивог
дароватеља, правило свештенства, иузетног учитеља и узор монаштва,
малодушнима утеху, и целом свету молитвеника, који се моли за
спасење душа наших.
И сада, богородичан.

DAN 15.
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Тропар светом Јефрему, глас 8.
Велики украсу патријарха, лепото светитеља, правило монаха,

славо постника, даваоче милостиње, светли расуђивања. Похвалимо
сабрани верни учитеља кротости, Божанског љубитеља, премудрог
архипастира, великог светитеља и оца Јефрема, патријарха Српскога,
звезду која људе омрачене посвећује и све верне озарује. Зато
припадајући ка моштима његовим, са љубављу их целивамо и кличемо:
света светлости, не престај молити Христа Бога да спасе душе наше.

или овај
Тропар, глас 4.

Као сушта истина, јавио си се стаду твоме, и као правило вере и
образац кростости и учитељ уздржања. Због тога си смирењем
узвишене почасти стекао, а сиромаштвом богатство, оче Јефреме моли
Христа Бога да спасе душе наше.

На јутрењи
На Бог Господ.. торпар
После 1. стихословија, сједален глас 4.

Честито си прошао својом животном стазом оче блажени,
свештеним подвигом и уздржањем си прохтеве и страсти укротио,
смирењем си нападе демона савладао, зато те оче преподобни славимо.
Слава и сада, богородичан:

Нећемо заћутати Увекдјево, да благодарно и од срца певамо о твојој
милости Владичице, него ти слуге твоје кличу и говре: Пречиста Дјево,
похитај и избави нас од невидивих противника, од невоља и сваке
несреће, јер си ти наше заступање.

После 2. стихословија, сједален глас 3.
Постао си кула и тврђава вере православне, обасјавши цркву твојим

светим учењем, а душу си своју полагао за стадо твоје, оче блажени,
зато те славимо као пастира и наставника, јер смо чувани твојим
молитвама, оче преподобни.

Слава и сада, богородичан:
Неодкучивог и неограниченог, јединосушног са невидим Оцем, у

твоје тело си свето примила Богородице, једно и несливено Божанство
од Тројице; верујемо за твој пород и у целом свету га славимо, зато ти
благодарно певамо: радуј се обрадована Дјево.
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После Полијелеја, сједален глас 8.
Истински љубитељ Божије премудрости си оче постао, њу си од

младости желео, и све видиво си као траву занемарио, тако си свима
дубину богопознања открио, и тиме си жегу страсти прохладио, а
дубину очајања укинуо, зато моли Христа Бога, да подари опроштај
грехова свима, који са љубављу славе спомен твој.
Слава и сада, богородичан:

У многоструке невоље сам доспео од видивих и невидивих
противника, и захватила ме је бура мојих небројених грехова, али ка
твоме топлом заступању и окриљу мојем Пречиста притичем, и
пристаништу твоје доброте, зато се Пречиста моли Овапло-ћеноме из
тебе, за слуге твоје који ти поје, и моли га усрдно, да подари опроштај
грехова свима, који се са вером клањају Рођеноме из тебе.

Затим степена: 1. антифон, глас 4.

Прокимен, глас 1: Уста ће моја говорити мудрост, и поука срца мога
биће разумност. (Пс.48,4)
Стих: Слушајте ово сви народи, чујте сви који живите по васељени.
(Пс.48,2)

Све што дише..

Еванђеље по Луки, зачало 24.: У време оно стаде Исус на месту равном.

После 50. псалма
Стихира глас 5.

Преподобни оче, глас Еванђеља свога Владике си зачуо, и његове
заповести добро сачувао, уселио се где је песма празнична, зато се
моли пастире свештени за све нас.

Канон светоме, дело смиреног епископа Марка. Глас 4.

Песма 1.
Ирмос: Отверзу уста..
Отворићу уста моја и испунићу се Духа, и излићу песму Царици
Матери, и светло ћу славити и певати о њеним чудесима.

За светим Христовим заповестима си оче од младости жудео, а
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његов закон си као светлост стазама својим поставио, душу своју си
Тројицом обасјао, зато се моли светитељу, да се просвети разум мој
разум, да усрдно похвалим свети спомен твој.

Од малдости ти је Христос старачку мудрост подарио, јер си га
урдно желео, а његову науку и законе си више од сваког богатства
чувао, све овосветско си заменарио, зато те је Господ вечним животом
обогатио.

Истоветан са апостолима, а преподобнима познато правило,
архијерејима свети украс, а сиротињи и жалоснима милостив и
заштитник, постао си оче Јефреме преосвештени.
Богородичан: Ти си у тело своје примила огањ Божански, Најнепо-
рочнија Мати Божија, ти и росом твога милосрђа спали трње мојих
страсти, да бих твога Сина и Бога мога прослављао у тишини
бесмртности.

Песма 3.
Ирмос: Твоја пјеснословци.
Ти си Богородице живи и обилни извор спасења, и зато хор твојих
певача око себе сакупи, и духовно утврди, у божанској слави
твојој, и венаца славе их удостоји.

Запаљен жељом за Божијом љубави, дошао си у пустињу као у
пристаниште без валова, где си суровим подвигом трње страсти
посекао, а семе духовно у својој души као плодној земљи примио, па
храниш душе побожних, науком Божијом, као ангелским хлебом.

Неуморно си твојим поукама много истоверних по небеској стази
водио, и ка граду духовном их узвео, а сам си им оче за углед био.

На трон патријараха си као достојни архијереј уведен, смирењем си
Бог прослављао Јефреме, и свима си открио непотрошно богатство
духа, као дивни проповедник праве вере, и свети сасуд Тројице.
Богородичан: Молимо тебе, Родитељку Творца целог света, као
истинску Матер Бога, која окупљаш мноштво преподобних, да се
молиш, да се наша срца утврде у љубави ка твоме Сину и Богу нашем.

Сједален, глас 1.
Подобан: Гроб твој..

Свој живот си оче, врлинама украсио, јер си се са надразумним
блаженством сјединио, у телу си као ангел духовно поживио, и
савршеним бастрастијем заблистао, а твоју душу си светлом учинио; Ти
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си ка ревности за ангелским животом мноштво инока упутио, зато тебе
као украс преподобних и славу архијереја славимо и теби певамо.
Слава и сада, богородичан

Упути нас на пут покајања, је скрећемо у беспуће и гневимо
преблагога Бога, Маријо неискусобрачна и благословена, Божије
станиште и уточиште очајним људима.

Песма 4.
Ирмос: Сједјај во славје..
Седећи у слави и на престолу божанства, и облаку лаком, дође
Исус најсветији и непропадиви, да спасе све који му кличу: слава
Христе сили твојој.

У срцу своме као у ризници, нанизао си пресветле бисере светих
врлина за Христа, одакле их раздајеш неисцрпно свима који ти са
искреном вером приступају, као учитељ и усрдни бранитељ
православља.

Као истински желатељ богопознања, целог свога живота си имао за
сажитељницу смирење, тако си изворима суза као водом живота пламен
страсти погасио и ка земљи бесмртности си све који ти долазе
предводио.

Удостојен си милости, оче преподобни, код Оног који је из милости
и због многих туђин постао, јер си његове заповести сачувао, и свима
милост ширио, зато се сада моли светитељу преблажени, да нађемо
милост код Христа у дан суда.
Богородичан: Ти си Свеопевана ослободила праматер од дуговања, када
си безпочетнога Бога-Реч родила, као једнога од Тројице, али са две
воље и природе; њега моли млада Дјево Пречиста, да и мојим гресима
подари опроштај.

Песма 5.
Ирмос: Ужасошасја..
Све је у страху од божанске славе твоје, а ти си неискусобрачна
Дјево, имала у себи над свима Бога, и родила си надвременог
Сина, и свима који ти певају мир си подарила.

Ушао си у дубину Светог Писма и отуда благодат Духа захватио, па
си оданде као из чаше, оче преподобни, премудрост уснама својим
дотакао, и као прави зналац духовних тајни, богопознање си свима
открио.
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Ниси на песку, оче богомудри, него на тврдом темељу своју кућу
духовних врлина основао, а твојим строгим подвигом и трпљењем си
вребање мрежа Злога као паучину покидао.

Одеждом свештеника и јасним боговиђењем ти си своју чисту душу
обасјао, и њу станишем Најсветије Тројице учинио, а товоје стадо си
научио оче преподобни, да се клоне лихварења, а среброљубље и лаж
си оче својим речима устрелио.
Богородичан: Као духовни кивот Божији, Богородицу сви опевајмо, као
наше надање и код Бога заступницу, јер се моли усрдно, да се од мрежа
вражијих спасу душе наше.

Песма 6.
Ирмос: Божественноје..
Ходите побожни да ово божанско и најчасније празновање
Богоматере славимо, па рукама запљескајмо, и из ње рођенога Бога
прославимо.

Троструком силом божанске мудрости ти си душевне силе
нахранио, разумом, правдом и мудрошћу, а победио си гнев јаком
одлучношћу, а прохтеве целомудријем, оче блажени, сматрајући то у
животу као непотребно.

Море страсти пресекао си као Мојсеј велики, а грех као мучитеља
и духовног фараона потопио си, хришћански народ си предводио
блажени ка земљи бесмртности, а погубног Амалика то јест штетне
помисли си смирењем погубио, зато не престај да се молиш светитељу,
да спасе стадо твоје од душегубних помисли и жеља.

Као на кочији четверопрега, узјахао си светитељу на светим
врлинама, и узишао у небеска насеља, побеђујући духове злобе, увек
надањем у Бога.
Богородичан: Радуј се Богородице, Вишњега освештано насеље, јер је
тобом дата радост свима који кличу: благословена си ти међу женама,
најнепорочнија Владичице.

Кондак, глас 8.
Подобан: Возбранној..

Као прекрасног учитеља побожности и премудрог првопрестолника
архијереја, учитеља и правило монаха, ми, деца Цркве, који смо се
сабрали, поштујемо његову успомену песмама, кличући: радуј се, оче,
савршени уме делања виђења.
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Икос:
Тројици којој певају небеске духовне силе, Богу свесилноме помоли

се оче Јефреме, да ми подари од твога богоречитог језика мисаону реку,
и просветли мој разум да од твојих многих поука, макар малу принесем
хвалу, и сетивши се твога у телу живота, да кажем: Радуј се светога
корена родна грано; радуј се јер си ради љубави Христове љубав
родитеља и сродника напустио. Радуј се јер си пролазни живот ради
будућег истинског занемарио; радуј си станиште чистоте и врхунац
целомудрија. Радуј се испосника правило и вођо; радуј се вернима
духовно обуздавање без поклецања. Радуј се истине православља
проповедниче и узоре; радуј се јер си многе од јереси ка светој вери
обратио. Радуј се јер си архијерејски престо науком богопознања
укасио; радуј се непобедиви противниче јеретика. Радуј се даваоче
милостиње сиротињи и сирочадима; радуј се свима усрдни заступниче
и молитвениче. Радуј се оче свети саврешног разума, дела и виђења.

Песма 7.
Ирмос: Не послужиша твари..
Богомудра деца не послужише твари више него Творцу, па
опасност од огња храбро савладаше, и певаху радујући се:
најопеванији Господе и Боже отаца благословен јеси.

Од младости си се оче мудроћу, а у старости искуством обогатио,
и као палма си процветао, и духовне плодове принео, којима храниш
мноштво побожних, и учиш их да певају: благословен је Бог отаца
наших.

Велики српски престо си твојим мудрим поукама украсио, јер су
оне као река духовна из твојих уста извирале, и верне напајале, а уз то
и чеда цркве научиле да певају: благословен је Бог отаца наших.

Свето си украсио оче своју душу, од страсти слободну, и следујући
апостолску науку мноштво неверних си од јереси одвратио, и у веру
православну привео, и научио их да певају: благословен је Бог отаца
наших.
Богородичан: У давнини пећ са три малдића пра-слика је твога
девственог тела, млада Дјево, јер су они својим девственим телом
пламен савладали, а твоју чисту утробу није Исус Христос као
божански огањ спалио, зато му певамо: благословен је Бог отаца
наших.

DAN 15.
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Песма 8.
Ирмос: Отроки благочестивија..
Побожну децу у пећи, спасао је Рођени од Дјеве, то бејаше тада
праслика, а сада стварност, и сву васељену позива да ти пева:
Господа појте дела и величајте га у све векове.

Твоје дуге борбе и твоји одлучни и тешки подвизи, и твоји свети
постови оче богоносни, које си одржао јуначки, сјединио си равно са
осмом десетицом, кроз које си непрестано кликтао: Господу певајте
његова дела, и величајте га у све векове.

Пошто си се као достојан служитељ са љубављу причестио
Христовим тајнама, телом и крвљу Владике, рекао си речи
незаборавне: слава Богу у Тројици! И њему си у руке своју душу предао,
а нас си научио да певамо: Господу певајте његова дела, и величајте га
у све векове.
Тројичан: Најсветију Тројицу у Јединици, и Јединицу у Тројици,
опевајмо верни, јер њено царство остаје довека, а њеног служитеља
Јефрема прославимо, јер нас је научио да певамо: Господу певајте
његова дела, и величајте га у све векове.
Богородичан: Као Мати истинитог Бога-Речи, одагнај маглу мојих
страсти, а моју помрачену душу просветли, да од чистог срца Сину
твоме кличем: Господу певајте његова дела, и величајте га у све векове.

Песма 9.
Ирмос: Всјак земнородниј..
Свако на земљи рођени нека се радује Духом просвећен, и нека
празнује бестелесних бића свет, славећи свети празник Богоматере,
и нека кличу: радуј се најблаженија Богородице Пречиста и
Увекдјево.

Твоје свете мошти су као света ризница, светитељу блажени,
окружише твоја чеда духовна, радосно али и са сузама, а са њима
старешина отаца и пастир пастира, са Савом истоименит, као Давид
пред кивотом радосно кличе: величамо те, трисветли оче.

Са радошћу је примила велика црква српска твоје свете мошти оче
преподобни, па кличе и пева: велича душа моја Господа, јер ми даде
женика и пастира, као неисцрпно богатство поука.

Велику си смелост код Бога стекао оче, зато га моли за чеда твоја,
која те са љубављу и како доликује славе, да се избаве од сваке јереси,
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падова и невоље, а у дан суда тешког испита и вечне муке.
Богородичан: Моје срце је сиромашно врлинама, а ти га Пречиста
Дјево, учини родним, јер си и ти из неплодне рођена, па моли Онога
који све у трену створи, да просветли душу моју, да те опевам
Најопеванију.

Светилен
Подобан: Духом в церкви..

Данас нам је свануло светло јутро: спомен дивног свети-теља, што
радује душе верних, зато опевајмо Христа Бога нашега, који све изводи
из таме, а уз њега певајмо и Оца и Духа.
Богородичан: Твојим моћним окриљем, сачувај Пречиста потпуно нас,
слуге твоје, од навале противника, јер само тебе имамо уточиште у
невољама.

На хвалитним, стихире глас 1.
Подобан: Небесних чинов..

Небески свод је украшен звездама, а тоје срце је оче преподобни
обасјано божанским сјајем, јер си у себе много врлина сабрао, зато
својим богоречитим језиком као водом Животоврног Духа напајаш срца
усахла у гресима, па их изведи премудри оче из дубине очајања, и
покажи им тиме Божије милосрђе.

У сенку богоопознања ушао си светитељу, и као други Мојсеј душу
своју боговиђењем обасјао, и нас обасјаваш својим богословским
поукама, и из таме неверја и страсти изводиш, ка богопознању и
бесмртности, зато оче моли свога Владику Христа, да просвети све који
ти певају.

Све приземно си занемарио, оче преподобни, јер си небеско желео,
са ангелским војскама си се сјединио, и ка Трисветлој Светлости се
приближио; вером, надом и љубављу, си се до обожења уздигао, па
тамо где је песма слављеника, у весељу неизрецивом, не заборави ни
нас оче који те молимо, и са љубављу те славимо.
Слава, глас 3.

Данас је заблистао свети празник твој, и као сунце шири своје
светле зраке, пример врлина нам доноси, а маглу јереси одгони, јер
тамо у незалазној светлости, гледаш јасно Свету Тројицу, па се моли
непрестано за нас, да се избавимо од мука у дан суђења.
И сада: Богородице ти си..

Богородице, ти си истинска лоза која је као свој плод живот

DAN 15.
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родила. Теби се обраћамо са молбом да заједно са апостолима и свима
светима посредујеш за помиловање наших душа.

Велико славословље, тропар, јектенија и отпуст.

На литургији

Блажена, песма светога 3. и 6.
Остало како вели Устав.

Служба овог светог се врши тамо где му почивају мошти.

Овог месеца јуна 15. дан

Служба пророку Амосу

Алилуја или тропар

Стихире на Господи воззвах.. глас 2.
Подобан: Јегда от древа..

Зрак Духа је нашао твоје душе чистоту, која блиста као јасно
огледало и свет обасјава, која блиста сјајем богопознања, а сликама
Божије тајне наговештава: да ће благодат бити свима људима подарена,
пророче предивни.

Постао си уста Божија јер си слуге неверја јавно изобличио, и
следујући светој науци, неизбежним Божијим судом си их осудио, зато
видевши премудрим твојим речима узношење, блажени пророче,
достојним те песмама хвалимо.

Ти стојиш пред престолем Владике, и неизрецивом божанском
славом се насићујеш, и светлошћу испуњен гледаш надсветске лепоте,
богоречити Амосе, зато помињи све који те са вером славе, и измоли
им свима душевно спасење и опроштај грехова, богоугодни пророче.
Ине стихире Богородици; глас и подобан тај исти.

Радуј се Сунцем обасјана звездо; радуј се непорочна узрочнице
свих добара; радуј се јер си примила несместивог, и јер си изникла
клас бесмртности; радуј се Божија носиљко, и двери пресветле; радуј
се млада Дјево убијање прародитељске клетве, радуј се заступнице свих
добара.
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Ти си радост свима тужнима а повређенима заступница, и сиро-
тиње хранитељка, а странцима утеха, палица си слепима, и немоћнима
посета, паћеницима покровитељка и заступница, а сирочадима помоћ-
ница, ти си Пречиста Мати Бога вишњега, зато похитај, молимо те, да
се спасу слуге твоје.

Ти си нама хришћанима покровитељка и заступница, и безбедно
уточиште, Мати Бога вишњега, зато и сада као и увек, твојом увек
будном молитвом не престај да молиш за спасење слугу твојих од свих
невоља, јер тебе имамо код Бога заступницу и уточиште за све
хришћане.

Слава и сада, богородичан
Друго моћно уточиште, и јаку кулу и бедем необориви, заистину

нисмо нашли, осим тебе Пречиста, зато теби притичемо, и теби певамо:
Владичице помози да не пострадамо, и покажи милост твоју на нама,
и славну силу, и величину твога милосрђа.

Крстобогородичан:
Када је нескверна као јагње видела своје јагње где га његовом

вољом као човека воде на жртву, плакала је и говорила: Зашто Христе
сада хиташ да мене твоју родитељку оставиш бездетну? Зашто ово
чиниш, Избавитељу свију? Ипак појим и славим твоју изнад разума и
речи крајњу доброту Човекољубче.

На јутрењи

Канон, глас 7.

Песма 1.
Ирмос: Истрјасшему Богу..
Певајмо Господу победничку песму, јер је сву силу фараонову у
мору потопио, и јер се славно прославио.

Очисти мој разум од мрачних и страсних помисли, па ме просветли
Владико да опевам твога пророка Амоса.

Поста си зналац надразумних тајни Божијих, и удостојио се, славни
пророче, да сагледаш будућа збивања.

Постао си Амосе неокаљано и чисто станиште Божије, и зато си
примио од Духа божанску силу.

DAN 15.
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Богородичан: Ти си Пречиста, по пророштву, палу Адамову скинију
подигла, јер си Спаситеља и Бога у своме телу носила.

Песма 3.
Ирмос: Утвердисја вјероју Христова церков..
У вери се црква Христова утврдила, и зато непрестано кличе и
пева: ти си Свети Господе, и теби пева душа моја.

Ти си Амосе безаконике изобличавао, и правду Господњу објавио,
кличући богопроповедниче: ти си Свети Господе, и Спаситељу душа
наших.

Постао си, пророче, стуб Новога Завета, и са њега си скинуо
копрену, са вером кличући: ти си Свети Господе, и Спаситељу душа
наших.

Спознавши богоречити Божији пророче Амосе, божанске тајне, ти
си народ просвећивао и кликтао: ти си Свети Господе, и Спаситељу
душа наших.
Богородичан: Утврдио сам се у исповедању твога светог Порода Дјево,
и обогаћен сам јер имам тебе као заступницу, зато кличем: богоневесна
Надо и помоћи моја.

Сједален, глас 3.
Подобан: Божественнија вјери..

Постао си, блажени пророче, свето оруђе Утешитеља, јер га увек и
јасно благодаћу разглашаваш, и најављујеш непозната јављања, па
обасјаваш све који са вером притичу, славни Амосе, зато моли Христа
Бога, да нам подари велику милост.

Слава и сада, празника или богородичан
Једини Господ, није се од Божанске природе одвојио када је у

твојој утроби телесан постао, Бог је постао Човеком а остао Бог. Он је
и после рађања тебе Матер и Дјеву као и пре рађања непорочном
сачувао. Њега усрдно моли да нам подари велику милост.

Крстобогородичан
Нескверна као јагње и непроменива Дјева и Мати Бога-Речи

гледајући на крсту разапетога, из ње без патњи изниклога, као Мајка је
плакала и нарицала: јао мени Чедо моје, зашто страдаш својевољно, а
хтео си да избавиш од страдања човека?!
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Песма 4.
Ирмос: Услишах слух твој..
Чуо сам глас твој Господе, јер си се појавио на земљи да би нас
спасао, зато ти кличемо: слава сили твојој Господе.

Народ Израиљев који је служио глувим идолима, ти си изобличио,
и предсказао им поробљење, пророче дични.

Тебе је пророче Бог најпре учинио пастирем, али си потом примио
свето надахнуће, зато те Амосе сви са вером славимо.

Као да си постао огледало Светога Духа, тако си заблистао светлим
зрацима, и свима најавио веру радосну.
Богородичан: Бог-Реч се у тебе Пречиста уселио, и у моје биће се
уобличио, јер је преступом пропало.

Песма 5.
Ирмос: К тебје утрењују и тебје вопију..
Ка теби од ране зоре притичем, и теби милостиви Господе кличем:
обасјај светлошћу моју од греха потамнелу душу, и води ме твојом
науком.

Све умртвљене залогајем као стрелом, опомињао си пророче
блажени, слутећи да ће бити избачени напоље, и бити претворени у
насладу трулежи.

Постао си богатим сјајем обасјан, пророче богоречити, и
сабеседник Божији, јављајући свима пут истините вере.

Моли се блажени да се избаве сви који ти певају, од варке и мреже
демона, и да буду светлом небеским обасјани, у цаству Христовом.
Богородичан: Сви који исповедају тебе као Богородицу, Мати и Дјево,
удостоји да због тебе Богомати добију непролазно царство и тамошњу
храну.

Песма 6.
Ирмос: Јона из чрева адова вопијаше..
Из утробе адове Јона вапијаше: Изведи из пропасти живот мој; и
ми ти вапијемо, свесилни Спаситељу помилуј нас.

Блистајући светлим зрацима истине, потукао си лажног пророка, и
силно га изобличио, и предсказао његово уништење. (два пута)

Помрачио си пророче пламен обмане, јер си као сунце зраке веру
свима пружио, кад си светлост Духа примио.

DAN 15.
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Богородичан: Певам Дјево о твоме неизрецивом и пречистом девству,
и славим Пречиста свето Рођеног, којим се спасавамо од пропасти и
смрти.

Кондак, глас 4.
Подобан: Јавилсја јеси..

Очистивши Духом Светим твоје светозарно срце, славни пророче
Амосе, дар пророштва си од Бога примио, и говорио си гласно на све
стране: ово је Бог наш, и нема других богова осим Њега.

Песма 7.
Ирмос: В пешч огњеннују ввержени..
У пећ огњену бачени преподобни младићи, огањ су у росу
претворили, и овако певајући кликтали: благословен си Господе
Боже отаца наших.

О коме си предсказивао постао је Божански Спаситељ, Амосе
пророче дивни, просветлењем вером обасјао си цео свет, и кликтао:
благословен си Господе Боже отаца наших. (два пута)

Богопротивници и непријатељи нису те могли повредити, јер ти је
помогла сила Божија, и остао си издржив као дијамант кличући:
благословен си Господе Боже отаца наших.
Богородичан: Недокучиво Рађеног из тебе Дјвео славословимо, јер се
њиме од смрти избависмо; њиме смо преподођени за вечност па
кличемо: благословен си Господе Боже отаца наших.

Песма 8.
Ирмос: Јединаго безначалнаго Царја Слави..
Јединога беспочетнога Цара славе, којег благослове силе небеске
и од кога стрепе војске ангела, појте свештеници и људи
величајте у векове.

Сав си се уздигао на највишу висину, и спознао неизрециво за
разум, стога си постао гласник оваплоћења Бога-Речи, зато ти певамо
у све векове.

Оштрином разума спознао си, колико је то могуће, Господа свих, и
научио те је стварима неизрецивим и недокучивим, па кличеш:
свештеници певајте, а народи га величајте у све векове.

Блаженство и радост неизрециву, и царство небеско као пророк си
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стекао, видиоче тајни небеских, и зато кличеш побожно: народи
величајте га у све векове.
Богородичан: Родила си Богомати божански и без семена Једнога од
Тројице у две природе, Спаситеља целог света, зато те сви верни са
љубављу величамо у векове.

Песма 9.
Ирмос: Свеопевана,небес превишшаја,..
Најопеванија, ти си од небеса узвишенија, јер си беспочетног
Бога-Реч бесемно зачела, и оваплоћенога Бога људима родила, зато
те сви величамо.

Постао си од Бога надахнути језик пророчких јављања, јер си
божанске тајне јављао, и свима си, Амосе, Божије милосрђе предсказао,
зато те сви увек славимо. (два пута)

Неизрецива је слава пророка, јер се у њих Дух Свети уселио, и
учинио их у заједници свога сјаја, од којих се и ми верни
просветљујемо.
Богородичан: Када си родила људима Бога оваплоћенога, ти си Дјево
уклонила нашу одећу смрти и трулежи, а дала нам одећу спасења, зато
те сви увек величамо.

DAN 15.
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 Месец јуни 16. дан

Спомен светог Тихона Аматунтског, чудотворца

На Господи воззвах.., стихире, глас 8.
Подобан: Что ви наречем..

Одбацивши страсти, имао си живот ангелски, и постао сасуд
Божији, зато си мудри, за јерарха народу Божијем достојно постављен,
као кула и тврђава вере, Бог те је учинио бого-надахнути Тихоне, а ти
си оче на водама православља, напасао стадо твоје.

Био си пун богопознања, постао свемудри пастир стада разумног,
и њега си у побожности одгајио, на испаши истинске науке, зато сада
твој свети празник громко прослављамо, јер те је и Господ прославио,
Тихоне богомудри и свеблажени, моли за спасење душа наших.

Бог те је чудесима прославио, јер и ти си оче њега увек славио, а
у дан твога светог и божанског празника оче мудри, чиниш се као грозд
зрели, свима који певају о предивном чуду, јер верни њега окусивше
свештање и корист примају, и достојно тебе прослављају.
Ине стихире Богородици, глас и подобан тај исти.

Чудна је и дивна тајна твога бесеменог порода, Дјево Пречиста,
она величином превазилази сваки помисао човека; њу не могу поднети
да гледају ни многооки архангели; од ње стрепе и све војске светих
ангела, јер си нам телом родила Онога који се није одвојио од Очевог
Бића, зато славимо тебе Родитељко и Богоневесто.

На кога си налик бедна душо моја? Јер никада не прилазиш
покајању, и не страшиш се ужаснога огња који те чека? Устани и
призови једину брзу заступницу и завапи: Дјево и Мати, моли Сина
твога и Бога нашега, да ме избави из мреже Злобнога.

Владичице, свима заступнице, мене је снашао бурни океан таме, а
жестоке олује живота ме увек потапају, но ти ми низпошаљи капи твоје
милости, и пружи ми руку твоје помоћи, па ме удостоји удела
изабраних и праведних, јер си родила Човекољубца као бездан
милости.
Слава и сада, подобан тај исти.

Огањ си неиздрживи родила, који грехе спаљује а верне орошава,
зато мноштво мојих греха спали, твојим молитвама Најнепорочнија и
Пречиста, и од страсти увелу душу моју, као росом расхлади је и
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освежи, да бих громко величао милост и силу твоју, ја твој слуга.
Крстобогородичан. Подобан.

Када је Дјева као јагње видела Јагањца на дрво крста својевољно
разапетога, као Мати је закукала, тужно и кроз плач је говорила: Сине
мој, какво је ово чудо које видим? Ти као Господ свима живот дајеш,
па како умиреш Дуготрпељиви? Ти земнима дајеш васкрсење, зато
славим Боже мој твоје велико снисхођење.

Тропар, глас 1.
Као житељ пустиње и у телу ангел и чудотворац, показао си се

богоносни оче наш Тихоне. Постом, бдењем и молитвама небеске си
дарове примио, да исцељујеш болести свих који ти са вером долазе.
Слава Ономе који ти је дао снагу, слава Њему који те је овенчао, слава
Њему који кроз тебе дарује свима исцелења.

На јутрењи
Оба канона из Октоиха и светога на 4.дело Теофаново. Глас 8.

Песма 1.
Ирмос: Колесницегонитеља фараоња погрузи..
Кочије си фараонове потопио, када си у давнини Мојсејев жезал
чудотворним учинио, и знаком крста си море разделио, а пешака
и бегунца Израиља си спасао, зато је песму Богу певао.

Препун си надразумних виђења, Тихоне блажени, и отуда Божанс-
ком светлошћу храњен, подари твојим појцима благодатни глас, и учини
их достојнима да казују о твојим врлинама.

Из младости спремајући се за бољи пут, ти си блажени сво
родитељско имање као прашину сматрао и сиротињи га раздао, али си
стоструку награду стекао, јер си речима твога Господа поверовао.

Онај који на небесима почива, нашао је тоје срце као дом врлина,
и у теби се успокојио, и са Оцем је како рече, обитељ у теби начинио
предочишћени Духом.
Богородичан: Бог је постао Човеком из твога тела Пречиста, и
девственом те по рођењу опет сачувао, нашу природу је обожио, јер је
била супротна подобију његовом, и вратио јој је првобитну славу.

Песма 3.
Ирмос: Утверждеј в начаље небеса..

DAN 16.
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У почетку си утврдио небеса разумом, а земљу си на водама
основао; на камену заповести твојих Христе утврди и мене, јер
нема светијег од тебе једини Човекољубче.

Злато и сребро си за земљу гажену сматрао, а земаљску славу као
ништавну, неуморно си твој разум ка духовним стварима уздизао, које
си и задобио и тамо се уселио, Тихоне богомудри и блажени.

Да би бољи живот и вечно боравиште стекао, свештени Тихоне, ти
си пропадиви живот занемарио, и својом вољом се и на мучништво
предао.

Стајао си некада на судишту мучитељском исповедајући смело
Христа Цара, не плашећи се рана ни смрти, светитељу, али си твојим
речима противнике уловио.
Богородичан: Ниси одбацио Христе да се оденеш у смрадно и од тебе
грехом удаљено тело, него си у крилу девственом примио моје
унижење, обожио ме и спасао, по великој доброти твојој.

Сједален, глас 4.
Подобан: Скоро предвари..

Жељом да добијеш вечни живот, ти си душу од страсти заиста
очистио, богомудри оче наш, зато си примио светлост светости, па
дарова исцелења изливаш свима, који са вером твојој заштити притичу,
Тихоне блажени.

Слава и сада, богородичан
Само си ти Творца свега родила, само си ти Богоневесто твојим

Породом човечанство украсила, зато ме избави од замки злога
Противника, и постави ме на камену воље Христове, и моли га усрдно,
јер си га оваплотила.

Крстобогородичан:
Дјево најнепорочнија и Мати Христа Бога, оружије је прошло кроз

твоју пресвету душу, када си видела својевољно разапетога Сина твога
и Бога, њега преблагословена не престај да молиш, да подари нама
опроштај грехова.

Песма 4.
Ирмос: Ти моја крјепост Господи..
Ти си моја помоћ Господе, ти си моја сила, ти си мој Бог, ти си
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моја радост; ниси оставио недра Очева а нас убоге си посетио, зато
ти са пророком Авакумом кличем: слава сили твојој Човекољубче.

Примивши оче силу Духа, постао си непобедив и несавладан, и као
војсковођа крепио си своју војску и на борбу их позва, зато си и без
крви своје победу стекао, а венац мученички си примио.

Посвећен Богу Тихоне, ти си свете службе служио, и поживео си
не као најамни пастир, него си за стадо душу своју полагао, уз то си и
вукове побио, и на живоносну испашу си стадо твоје упутио.

Твој заиста свети спомен слави Кипарско острво, славећи га са
целим светом, и казује о изливању твојих чудеса на њему, а додаје
виђења још и сада, свима жељним да виде врт овог преславног изданка.
Богородичан: Као Светлост од Светлости, надвремени Сине Очев, у
наше време си из девствених крила дошао, и собом си потпуно подигао
Адама давно усмрћеног, зато ми верни твоју Матер и Богородицу
уистину славимо и проповедамо.

Песма 5.
Ирмос: Вскују мја отринул..
Зашто си ме удаљио од лица твога, Светлости незалазна, и покрила
ме је беднога нечувена тама? Ипак ме обрати и управи путеве
моје ка светлости заповести твојих, молим те.

Био си пун истинитих виђења Тихоне славни, а љубитеље таште
мудрости си изобличио, а демонску обману одагнао, и све мрске митове
са Кипра уклонио.

Имајући чисти живот ти си надразумна дела чинио, а освештаним
својим ликом си пред светом трапезом Христовом служио, зато си
твојим молитвама, богомудри Тихоне, демонске храмове разорио.

Као Павле и ти си себе за свет разапео, и светско си себи разапео,
јер ниси по телу живео, него по Богу и Духу, богоносни Тихоне, зато
си стекао небеско што си и желео, па и нас помени, слуге твоје.
Богородичан: Неискусобрачна, постала си Мати најсветлијег Сунца; Ко
је икад чуо да девојка доји? А на теби се божанско чудо Дјево и Мати
догодило, јер си родила Створитеља твог.

Песма 6.
Ирмос: Очисти мја Спасе..
Очисти ме Спасе од многога безакоња мога, и из дубине зала

DAN 16.
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избави ме молим те, јер ка теби вапијем: услиши ме Боже
спасења мога.

Демонске замке си, светитељу, од твога стада одгонио, а идолску
многобожачку обману си прогонио, и постао си страх противнима,
богоречити Тихоне премудри.

У дивним знацима Бог је тебе прославио, јер је од тебе
прослављен био, и велика чуда је, богоносни Тихоне, кроз тебе подарио
нама који те са вером славимо.

Живећи свето, ти си светитељу твоју земљу освештао, и из ње си
у државу небеску прешао, а чудесима дивним се Тихоне прославио,
искрени друже твога Валдике.
Богородичан: У рају ми је давно плод донео смрт, а ти си Богородице
плод живота и божански рај процвала; њиме се хранећи, нећемо више
смрти робовати.

Кондак, глас 3.
Подобан: Дјева днес..

У богоугодном посту пребивајући, свети, Утешитељеву силу с
небеса си примио, да изобличиш обмане идолске. Људе да спасаваш,
демоне да одгониш и болести да исцељујеш: зато те поштујемо као
друга Божијег, Тихоне блажени.

Песма 7.
Ирмос: Халдејскаја пешч..
Огњем ужарена халдејска пећ, беше Духом орошена због Божијег
присуства, зато деца певаху: благословен си Боже отаца наших.

Постао си уста Божанства, а народ си из недостојности у
достојанство превео, много-чудесни Тихоне, зато је тебе Христос
чудесима и после престављења прославио.

Желећи небеско и надајући му се, ти си се мудри оче наклоности
ка свему светском одрекао, зато си као пророк, свети Тихоне, и крај
свога живота предсказао.

Окупљени прослављачи дођимо на Кипар на света знамења, и
сагледајмо преславно обрађени духовни врт, из којег цео свет прима
очишћење и спасење.
Богородичан: Плод твога тела Богородице Дјево, излива бесмртност
свима који се њиме причешћију, а ти си Евин дуг укинула када си Бога
родила.
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Песма 8.
Ирмос: Седмерицеју пешч халдејскиј..
Седам пута је халдејски мучитељ махнито ужарио пећ, против
побожних младића, а они видећи да су јачом силом спасени,
Творцу и Избавитељу појаху: Децо благословите, свештеници му
певајте, а људи га величајте у све векове.

Своју свештену одежду прехвални Тихоне, изаткао си украшену
лепотом врлина, зато се показала као мирисна, а свој крај живота си
објавио око себе свима, и научио их блажени, да славе Спаса Христа,
и величају га у векове.

Заборавио си законе тела и као бестелесан си хитао тамо, где је
теби, богомудри оче, спремљен венац небеским позивом, јер си обећао
Тихоне да нећеш живети по телу и крви, и зато гледаш лепоте царства
Христовог, и са њиме царујеш у све векове.

Постао си победник против непријатеља Христових, и смело си
муке отрпио, а себе си својом вољом жртвовао, Тихоне свети, и пред
мучитељима си узвикнуо: Христос је Бог, а спомен лажно званих
богова нека нестане заувек.
Богородичан: Пресвета Валдичице и целог света помоћнице, тужнима
моћно уточиште, једина заступнице свима твојим слугама у невољама,
избави твоје наслеђе од беда и разних искушења, да са вером кличемо:
радуј се радости целог света и спасење.

Песма 9.
Ирмос: Устрашисја всјак слух неизреченна..
Свако ко је чуо уплашио се од неизрецивог Божијег снисхођења,
јер се Вишњи својевољно унизио чак до тела, из девичанског тела
постаде Човек, зато тебе пречисту Богородицу верни величамо.

Свету песму теби Тихоне приносим из уста недостојних, а ти је
прими, и као уздарје даруј од греха избављење, твојим молитвама ка
Богу, јер тебе сви који са вером славимо твој спомен, узимамо себи за
заступника.

Тебе је помазао Дух Свети и Пресвети, уљем радости, оче
преславни, и украсио те многим даровима, и славно си удостојен да
царујеш са њим, Тихоне преосвештени, украсе и похвало свештеницима.

О колико је твоје благодати и чудеса, Тихоне свети! Не може
човеков језик изрећи оно што види, јер најпре од суве лозе је израстао
изданак, а сада је у трену пречудно и грозд на њој сазрео.

DAN 16.
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Подари ми твојим молитвама победу над страстима, молим те, и
удостоји да стекнем човекољубље Божије и небеских блага наслађење,
и да примим лепоте његове, јер те са усрдном љубављу славим.
Богородичан: Твојим молитвама спаси ме Мати Божија, јер си целом
свету Спасење родила, и избави ме од навале разних и многоструких
искушења, јер ја слуга твој, са вером полажем у тебе наду мога
спасења.
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Месец јуни 17. дан

Спомен светих мученика Мануила, Савела и Исмаила

На Господи воззвах.., стихире, глас 4.
Подобан: Јако добља..

Као много светле звезде, страдалници хваљени, ви божан-ском
свтлошћу обасјавате све крајеве света, и од таме демонске таму,
убитачних страти и невоља избављате, зато данас ваш светли и свечани
и свети празник окупљени славимо, мученици славни.

Прославимо светим песмама Мануила дивног, Савела блаженог и
Исмаила премудрог, јер су Тројицу несазадну пред противницима
проповедали, и својом крвљу су лаж многобоштва угасили, а славу
неувелу су примили.

Ви сте блажени и мудри Мануиле, Исмаило и Савеле знаменити,
невернога цара посрамили, који је безаконо наредио да се клања и
служи неразумним и бездушним идолима, али сте и трпељиво за веру
пострадали, и венце сте победе исплели и молите се за цео свет.

Слава, глас 8.
Мученици славни, су тебе Божја-Речи чисто заволели, и служење

огњу су напустили, јер просветљени твојим светлом, за халдејску земљу
нису марили, па наоружани оружијем вере посрамише мучитеља
Јулијана, Мануило славни, Савел дивни и Исмаило трипут даровити, јер
су теби и Оцу и Духу певали, и моле се да се спасу душе наше.

Крстобогородичан
Подобан: О преславнаго чудесе..

О, какав је ово призор који видим својим очима Владико? Ти који
држиш целу творевину разапет си на дрво и умиреш! Ти који свима
живот дарујеш! Тако је Богородица плачући говорила, када је видела на
крсту подигнутога из ње неизрециво заблисталога Бога и Човека.
Тропар, глас 4.

Мученици твоји Господе, кроз страдање примили су непропадиве
венце од тебе Бога нашега, имајући силу твоју мучитеље оборише и
немоћну дрскост демонима сломише. Ради молитава мученика спаси
душе наше.

DAN 19.
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На јутрењи
Оба канона из Октоиха и светима на 4; Глас 8.

Песма 1.
Ирмос: Истрјасшему в мори мучитељство..
Певајмо Христу који је збацио у мору мучитељство фараоново, а
Израиља копном провео, јер се прославио у векове.

Певајмо сви песму Створитељу, и Богу Сведржитељу, јер је
страдалнике ове достојно и заувек прославио, славнога Мануила и са
њиме пострадале.

Наслеђено од родитеља служење огњу су одбацили, а претње
гонитеља исмејали, и за своје свето исповедање Тројице, постали су
страдалници.

Истог броја са Тројицом, за њу сте мученици пострадали, и
достојно се овенчали, зато се молите непрестано, да се сви од невоља
избавимо.
Богородичан: Надприродно Рођени из Дјеве, склонио је кнеза таме,
као што је писано, и Едем је отворио, нама који Богородицу
исповедамо.

Песма 3.
Ирмос: Њест свјат јако Господ..
Нема светога као што је Господ, и нема праведнога као што је Бог
наш, о њему пева све створено: нема праведнијег од тебе Господе.

Неможе се довољно похвалити ваше свето страдање, светитељи,
због којега сте овенчани венцима на небу исплетеним, и молите Бога
нашег Изавитеља, да се и ми спасемо.

У огњу сте паљени, храбри и одлучни, рањавани и окивани, и кроз
патње очврсли, и постали сте као од неба исковани мачеви на неверне
противнике.

Уз Христову помоћ вама тројици, ви сте мучитеља посрамили, и
страшним падом је пао одступник и безаконик, јер сте се против
његовог неверја храбро борили.
Богородичан: На молитву твојој сили Христе Боже наш, приводимо
лично ову која те је телом родила, и саборе мученика; ради њиних
молитава даруј мир целом свету твоме.



199

Сједален, глас 1.
Подобан: Гроб твој Спасе..

Као трисветла светиљка, Тројичним огњем запаљена, ви сте таму
Персијских слугу огњу спалили, а Христа заблисталог из неискус-
омужне Дјеве сте смело проповедали, и блажену сте смрт примили,
троструки мученици.

Слава и сада, богородичан
Неискусобрачна и благословена Маријо, усмери нас на пут

покајања, јер се увек удаљујемо ка злим беспућима, и предоброга
гневимо Господа, а ти си уточиште очајног народа и божије станиште.
Крстобогородичан

Гледајући тебе Христе свенепорочна Мати мртвога на крсту
распетога, јаукаше: Сине мој сабеспочетни Оцу и Духу, какав ли је ово
твој неизрециви домострој, којим си спасао дело твојим пречистих
руку, Милосрдни?

Песма 4.
Ирмос: Из гори приосењеннија Слове, пророк..
Божијим промислом је угледао пророк, твоје вољно оваплоћење
Речи Божија, из једине Богородице, као из осењене горе, и са
страхом је прославио силу твоју.

Из корена чаробњака, тројица благословена, од оца неверног и
матере верне, изникао је мученик са браћом који су принели плодове
вере.

Постали сте праве звезде вере, и као сунце сте обајсали свет
заблистало трисветла тројицо: светли Мануиле и Савеле са Исмаилом.

Молите се као један, тројицо светих мученика Светој Тројици, да
подари очишћење и опроштај грехова свима који са искреном вером
служе спомен ваш.
Богородичан: Постала си Богомати заиста као дивна палата Цара свих,
и престо Узвишеног, и изнад целог света, и заштита душа наших.

Песма 5.
Ирмос: От ношчи невједенија боговједенијем..
Из ноћи незнања просветлио си богопознањем све крајеве света,
зато и мене просветли јутром твога човекољубља Господе.

DAN 17.
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Како доликује прославимо спомен ових мученика, јер је њином
крвљу освештан ваздух целог света.

Цркву верних која се из давнине дан и ноћ борила, обасјали су ови
мученици светлом своје праве вере.

Аврамова недра су примила душе ових мученика, а по њима се као
по узору записаном, небеско царство проповеда.
Богородичан: Заиста си Богомати родила си Једнога од Тројице:
оваплоћенога Бога, зато га моли, да слуге твоје избави од невоља.

Песма 6.
Ирмос: Ризу мње подажд..
Ти који се облачиш светлошћу као одећом, подари ми светлу одећу,
многомилостиви Христе Боже наш.

Свети мученици су избегли оскверњење душа, и спасли се без
олуја, вођени крстом као кормилом.

Земља је зинула и примила крв вашу, светитељи, и одједном су
мошти ваше сакривене у дубини њеној, страдалници.

Ради молитава твојих славних страдалника Боже, даруј мир свету,
и као милосрдан спаси неповређеним стадо твоје.
Богородичан: Без семена си зачела Бога, и неизмења си Творца
природе родила, њега моли Богомати, да спасе и нас.

Кондак, глас 2.
Подобан: Вишњих ишчја..

Вером Христовом бисте рањени, свеблажени, и испивши Његову
чашу страдања, безбожничко персијско служење и слободу на земљу
порушисте: Светој Тројици подобни, молите се за све нас.

Икос:
Твојом првобитном лепотом обасјај ме јасно Исусе Животодавче,

да опевам ове мученике, који се до смрти подвизаваше за тебе, јер сву
су силу противника храбро победили, а идолску лаж су отерали, и
силом крста укрепљени, муке су претрпели, али су тројичну славу
примили, и њу моле за цео свет.

Песма 7.
Ирмос: В начаље земљу основавиј..
У почетку си земаљу основао и небеса Речју утврдио, благословени
у векове Господе, Боже отаца наших.
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Три светилника од једне светлости, запалила је Христова блистава
црква, овенчанога и славнога Мануила и са њиме пострадалима.

Оставили сте отаџбину Халдеју, и утекли од магијске вере, тројицо
светих бранитеља Свете Тројице, кличући: благословен си Господе
Боже отаца наших у све векове.

Као три младића у огњу код Азарије, што одбише служења
Халдејска, тако и три бранитеља из Персије, пострадаше за Христа са
Мануилом.
Богородичан: Међу женама није девствена родила, једино и само ти
Дјево Богородице, од Оца на небу а од Матере на земљи не беше
детета, само Христос беше у две природе.

Песма 8.
Ирмос: На горје свјатјеј прослављшасја..
На гори светој Господ се прославио, и у огњеној купини тајну
Увекдјеве Мојсеју јавио, зато Господа појте и величајте га у све
векове.

Уздржањем сте ојачали тело, а вером сте душу укрепили, страдање
сте са уздржањем сјединили и невидивог кнеза таме сте Христови
страдалници победили.

Као цветовима, овенчана је црква Христова венцима мученика, и
у одећу невесте одевена, и као у непролазну профиру, крвљу мученика
је натопљена.

Удела спасених и добитка награде твојих мученика, и неодузиве
славе, удостојио си све који исповедају тебе, јединога Сина Оца и
Дјеве.
Богородичан: Зато јер си родила Једнога од Тројице, не престај да
молиш Богородице, да се избавимо од наших безакоња, и да се
удостојмо се јављања његовога царства.

Песма 9.
Ирмос: Пројављеноје на горје законоположнику..
Најављено на гори законодавцу у огњу и купини, рођење од
Увекдјеве, за нас верних спасење, то неућутним песмама величамо.

Троструком везом вас је сјединила благодат, Мануиле, Савеле и
Исмаило, непоколебиве у вери окупљене, и у вашем исповедању Христа
једномислене.

DAN 17.
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Јулијана смрадног одступника и лаживог мучитеља, троструком сте
праћком победили, бранитељи Тројице, и заједно сте у три венца
повезани.

Дивно је чудо мученика ових, јер их после смрти земља
покриваше, али касније, као сјајне звезде, они из недара земље
заблисташе.
Богородичан: Ти си Богомати из свога крила неизрециво Бога-Реч
родила, постојећег са Оцем од почетка, и девствена си међу матерама,
зато спаси душе свих који ти певају.

Светилен
Дивна и троструко уплетна у злато везана мученика настаде свети

слава уистину великих и преславних Мануила, Савела и Исмаила, и
свих верних душе радује, а срца светлом обасјава.
Богородичан:

Имајући милосрђе и велику милост, погледај најопеванија
Богородице на моје смирење, и разори млада Дјево навалу страсти и
животне саблазни, и твојим молитвама ме од огња пакленог избави.

На литургији
Прокимен, глас 4. Диван је Бог у светима својима, Бог Израиљев.
(Пс.67,36)
Стих: У црквама благосиљајте Бога Господа са извора Израиљевих.
(Пс.67,27)

Апостол Ефесцима, зачало 233.

Алилуја, глас 4: Завапише праведници и Господ их услиша од свих
невоља њихових избавиће их. (Пс.33,18)
Стих: Многе су невоље праведних, и од свих њих избавиће их Господ.
(Пс.33,20)
Еванђеље по Луки, зачало 106.

Причастен: Радујте се праведни у Господу, праведнима приличи
похвала. (Пс.32,1)
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Месец јуни 18. дан

Спомен светог мученика Леонтија

На Господи воззвах.., стихире глас 8.
Подобан: Что ви наречем..

Како да те назовемо славни? Плодом Еладе, јер си полетео из ње?
Очишћење Феникије, јер си у њој жртвован? дивним светилом, јер у
тами заблистао? Победитељем у борбама? Разна су твоја добра имена
Леонтије свеблажени, а ти моли да се спасу душе наше.

Како да те назовемо страдалниче? Као војника Христовог и
погубитеља демона? Као цара и господара над страстима? Као за веру
страдалника? Као хранитеља гладних и љубитеља сиромашних? Као
праведника и жељнога богопознања? Разна су твоја страдања и светле
борбе, а ти моли да се спасу душе наше.

Ко се не диви теби Леонтије? Јер си добио станиште код извора
вечног живота, па вернима изливаш реке добрих дела, и свима
бесплатно и непресушно дајеш дарове жеднима, а веселиш све који
захватају воду доброте, и моли за спасење душа наших.

Слава, глас 1.
Страдалниче Леонтије прехвални, тебе ни огањ, ни ране, ни мач,

немогоше од љубави Христове одвојити, него си храбро стао међу
мучитеље, и ревносно идолске жртвенике разорио, а сада овенчан
ликујеш на небесима, и усрдно се молиш за душе наше.

Крстобогородичан:
Подобан: Небесних чинов..

Стојећи крај крста Сина и Бога свога, гледајући његово
дуготрпљење, Мати је плакала и говорила: тешко мени чедо најдраже,
зашто страдаш тако неправедно Речи Божија? Да би спасао
човечанство.

На стиховње из Октоиха
Слава, глас 4.

Нека се данас светло веселе небеса, а земља нека се са вером
радује, због празника Леонија мученика, јер он овога дана није

DAN 20.
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украшен неразумним жртвама, него је жртвом хвале и цветовима
духовним овенчан, па пред нама стоји и бескрвну службу светло
приноси, да у дворе рајске достигну сви, који са вером славе његов
спомен.

Крстобогородичан:
Подобан: Јако добља..

Пречиста је гледала Христа Човекољубца разапетога и у ребра
пободенога па је плакала и нарицала: Зашто је ово Сине мој? Зашто су
ти неблагодатни људи овако узвратили за сва добра које си им учинио?
А ти хиташ да ме учиниш бездетном Најдражи! Ужасавам се
Милосрдни због твога својевољног распећа.
Тропар, глас 4.

Мученик твој Господе Леонтије, кроз страдање примио је
непропадив венац од тебе Бога нашега, имајући силу твоју мучитеље је
надвладао а демонима немоћну дрскост поломио. Ради молитава
мученика спаси душе наше.

На јутрењи
Канон, дело Јована Монаха. Глас 4.

Песма 1.
Ирмос: Воспоју тебје господи Боже мој..
Певаћу теби Господе Боже мој, јер си извео народ из египатског
ропства, а потопио си кола и силу фараонову.

Твоја врлина је правило за похвале, Христов угодниче Леонтије,
јер он беше твоја похвала и богатство непотрошиво.

Желећи мучениче надземаљско, ти си неокаљану душу, а тело
девством украсио, и тако се ка небеском путу побожно упутио.

Осмелио си се против идолске обмане, и мученичку славу си свето
хвалио, ради Онога кога си увек желео, славни Леонтије.
Богородичан: Теби сви притичемо Богородице, као моћној помоћници,
и на молитву те умољавамо, да избавиш стадо твоје од сваке невоље.

Песма 3.
Ирмос: Лук силних изнеможе..
Лук насилника је изнемогао а немоћни су се опасали силом, и зато
се утврдило у Господу срце моје.
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Веру украшену делима и мудрост, и благодат си од Бога примио
Леонтије, и постао си страдалник за Истину, и међу мученицима
изузетан.

Да предате душу своју живоме Богу, на то си призвао твоје саборце
Леонтије, и да за Цара вечног војујете.

Излила се побожна и медосносна поука на богонадахнути језик
твој, па си слуге неверја и хулнике оборио.
Богородичан: Радуј се Мати неискусобрачна, јер си Бога-Реч у твоје
тело примила, и родила Оваплоћенога: уједно и Бога и Човека.

Сједален, глас 4.
Подобан: Скоро предвари..

Крст си као оружије примио, и на борбу против невидих
противника се одлучио; храбро си пострадао, али си силу њихову
уништио, и као награду си благодат чудеса примио, зато се моли
мучениче Леонтије преславни, да се и ми спасемо.

Слава и сада, богородичан:
Пречиста, Најнепорочнија и Неискусобрачна, само си ти у времену

надвременог Сина и Бога-Реч родила, зато га моли са светим и часним
патријарсима, мученицима и пророцима и преподобнима, да нам
подари очишћење и велику милост.

Крстобогородичан:
Када те је Божја Речи угледала на крсту разапетог твоја Мати

Пречиста, матерински је зајецала и говорила: Какво је ово ново и
ужасно чудо, Сине мој? Како ти који си Живот свима да смрт искусиш,
а хтео си умртвљене да оживиш, јер си Милосрдан.

Песма 4.
Ирмос: Небеса добродјетељ твоја покрила јест..
Твоја доброта је већа од небеса, и земља се испунила славе твоје
Христе, зато ти са вером кличемо: слава сили твојој Господе.

Опседнути демонским бесом, је тебе, захваћеног љубављу ка Богу,
без милости рањавао, Леонтије, мучениче и страдалче.

Гонитеља који је хтео тебе уловити и заробити, ти си га ка истини
смело обратио, да о казни није блажени мислио, Леонтије мучениче и
страдалче.

DAN 18.
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Христос који је на дрвету, тебе ради, прикован телом, видевши тебе
на дрвету ради њега свезаног, испунио те је благодатном силом.
Богородичан: Ти си узвишенија и од чинова херувимских, јер си Бога
кој је сео на твоје руке телом, носила, зато се радуј Богородице
Свеопевана.

Песма 5.
Ирмос: Стјажавиј ни избраннија људи кровију..
Твојом крвљу Господе, стекао си нас као изабрани народ, зато нам
подари твој мир и у јединомислију сачувај стадо твоје.

Као јагње спремно за жртву, приведен си, Леонтије свеславни, а ти
си на мучитељско судилиште својевољно за Христа приступио.

Покушавши да сломи снагу душе твоје, слуга обмане је разапетог
Господа као човека злочинца понижавао.

„Нека пропадну богови, који ни небо ни земљу нису створили.
Разапети за све је Створитељ свега“! Тако си мучениче говорио.
Богородичан: Радуј се Пресвета, Пречиста и Неискусобрачна, Света
Маријо Богоневесто, јер си Бога родила, који небеским учинио род наш.

Песма 6.
Ирмос: Возопи прообразуја погребеније тридневноје..
Као праослика твога тридневног погреба, тако се пророк Јона у
киту молио, и теби је вапио: Избави ме из пропасти, Исусе Царе
вишњих сила.

Смирен си био свима који са вером притичу Леонтије, јер су ти
речи биле засољене божанском сољу, а жесток си постао Христовим
противницима.

Твој верни слуга Леонтије се радовао, јер предаваше себе на
сведочење за царство товје, али противници нису поднели Христе твоју
истину.

Безаконици запаљени бесом као звери, подигоше руке и као на
улов, на мученика навалише, да растргну беспоштедно, њега
непобедивог.
Богородичан: Сви који певају о пресветом Породу твоме, Пречиста
Владичице, немамо осим тебе друге заштитнице, зато те молимо:
умилостиви га према слугама твојим.
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Кондак, глас 3.
Подобан: Дјева днес..

Посрамивши лукаву подмуклост мучитеља и изобличивши јелинско
(грчко) безбожништво, засијао си Богоразумом свим људима, учењем
побожности, Богомудри мучениче. Зато са љубављу поштујемо твоју
свету успомену, премудри Леонтије.

Икос:
Призивам Господа, као посредника међу Богом и људима, који је

нашу унижену земну природу примио, од неискусомужне и Пречисте
Богородице, разапет је, али је из пропасти подигао човечанство, нека
ми подари, да могу мудрог Леонтија сада похвалити, и његова светла
и узвишена страдања испричати, које је свето показао, храбро и са вером
и љубављу наоружан, зато са љубављу светог Леонтија прославимо.

Песма 7.
Ирмос: Спасиј во огњи Авраамскија твоја отроки..
Спасао си у огњу Аврамове младиће, јер твоји беху, а Халдеје си
погубио, и тако их је твоја правда Праведни уловила, зато си
најопеванији Господе, Боже отаца наших и благословен јеси.

Одлучно као заробљени младићи, у пламену је мучен али је лаж
победио, Леонтије непобедиви, певајући теби: благословен си Господе
Боже отаца наших.

Без поштеде си на тело своје заборавио, и тешке си ране за Христа
као непобедиви мученик отрпео, и певао си твоме Створитељу:
благословен си Господе Боже отаца наших.

Са вером и љубављу ка Христу, ти си одлучно одбацио јединство
са природно трулежним телом, и желео си живоносну смрт, певајући
Леонтије: благословен си Господе Боже отаца наших.

Бога-Реч, и Духа са Оцем, је као једно три-ипостасно Биће
непобдиви мученик неклонуло проповедао, и кликтао је: благословен
си најопеванији Господе Боже отаца наших.
Богородичан: Бесемено и надприродно је у тело примила неизмењеног
Бога, који се из милосрђа према људима са њима сјединио, зато њој
побожно певајмо, као Матери Бога у векове.

Песма 8.
Ирмос: На крестје плотију пригвожденнаго..

DAN 18.
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Децо величајте Христа Бога нашега, на крсту телом прикованог,
који нам је показао оружје спасења, и славите га у све векове.

Мученик је ране на телу отрпео, али је бестелесног противника
победио, певајући: величајте Христа Бога нашег у векове.

Своју душу си мучениче Владици кроз трновне бодље са љубављу
пружио, кличући: величајте Христа Бога нашег у векове.

Христос је твоја победа, мучениче, јер си њега својим ранама
прославио, кличући: величајте Христа Бога нашег у векове.
Богородичан: Тебе о, Пречиста Богомати сви нараштаји земни
преславно славимо, јер смо тобом до небеса узнети, Мати и Дјево.

Песма 9.
Ирмос: Рождество твоје нетљено јависја..
Рађање те није изменило, кад је Бог из твога бока дошао, и као
телесан се на земљи појавио, и са људима поживео, зато тебе
Богородице сви величамо.

Постао си слуга Свете Тројице, и служио непорочно Богу, коме се
сва поколења клањају и на небу и на земљи и у подземљу, а њему
певамо и достојно га величамо.

Желећи да видиш духом и откривеним лицем Господњу славу,
скинуо си чинове и власт, и проповедао Триипостасно Божанство.

Развеселио Спаситељ се пред Оцем због твога исповедања и тебе
је пред њим исповедио као достојног, а ти га умоли страдалниче, да се
сви спасу који твој спомен славе са вером.
Богородичан: Ти си Богородице Дјево узвишенија од небеских чинова,
јер си једина постала насеље Вишњег Бога, зато тебе благословена сви
као Богородицу проповедамо.

Светилен
Подобан: Небо звездами..

Прекаљен си у мукама као злато у огњу, и постао достојан дара
Бога Вишњега, свеславни страдалниче, за нас сада помоли се.
Богородичан:

Сачувај нас Пречиста, слуге твоје твојом моћном заштитом
неповређене, од навале противника, јер смо само тебе стекли као
једино уточиште у невољама.
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На литургији
Прокимен, глас 7. Обрадоваће се праведник Господу, и уздаће се у
њега. (Пс.63,11)
Стих: Услиши Боже глас мој када ти се молим. (Пс.63,2)

Апостол у Делима, зачало 29.

Алилуја, глас 4: Праведник ће као палма процветати, и као кедар на
Либану ће се увећати. (Пс.91,13)
Стих: Засађени у двору Господњем цветају у дворима Бога нашега.
(Пс.91,14)

Еванђеље по Јовану, зачало 52.

Причастен: У вечни спомен биће праведник, жалосне се вести неће
бојати. (Пс.111,5-6)

DAN 18.



210

MINEJ JUN

Месец јуни 19. дан

Спомен светог апостола Јуде, брата Господњег

На вечерњи певамо: Блажен муж.. 1.антифон

На Господи воззвах.. стихире на 8, глас 1.
Подобан: Всехвални мученици..

Свехвални и мудри Јудо, твоја благовест се као муња раширила у
све крајеве света, и помрачене лажима безбожија упућује ка Светлости
незалазној; њоме и сада блисташ, зато измоли душама нашим велику
милост. (три пута)

Дивни и славни Јудо, ти си као Христова борна кочија, јер си
идолску гордост оборио, и помоћу Бога-Логоса си тајанствено плен
запленио, за живот непропадиви, у којем сада благујеш, зато моли
душама нашим мир и велику милост. (три пута)

Апостоле Христов Јудо, ти си постао ученик оваплоћенога Бога
нашега, а он те је послао заиста као овцу међу вукове, но ти си их
твојом науком окренуо из неверја у правоверје, и светој вери у Свету
Тројицу, зато те хвалимо. (два пута)

Слава, глас 8.
Ти си апостоле Јудо, јасно примио благодат Божанскога Духа, и

постао заједничар светог апостолског сабора; ти си надахнут огњеним
Духом са небеса, и својим огњеним језиком си спалио трње и
безбожност неверника, зато моли проповедниче Христа Бога, да спасе
душе наше.
И сада (догматик): Цар небески..

Цар небески се из човекољубља на земљи појавио и са људима
поживео. Од чисте Дјеве је тело примио и из ње са примљеним
произашао, једини Син, двострук природом али не и личношћу. Њега
савршеног Бога и савршеног Човека ваистину проповедамо и веру у
Христа Бога исповедамо. Њега моли Мати безневесна, да се смилује
душама нашим.

Вход. Прокимен дана. Три чтенија.
1.Читање Саборне Посланице Јудине (Глава 1,1-10)
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Јуда, слуга Исуса Христа, а брат јаковљев, призванима, освећенима
Богом Оцем и сачуванима Исусом Христом: Милост и мир и љубав да
вам се умножи. Љубљени, старајући се на сваки начин да вам пишем о
општем спасењу, имадох потребу да вам пишем молећи да се борите за
веру једанпут предану светима. Јер се увукоше неки људи одавно
унапред записани за ову осуду, безбожници који благодат Бога нашег
изврћу на разврат, и одричу се јединога Владике и Господа нашега
Исуса Христа. А хоћу да вас подсетим, што ви свакако знате, да Господ
спасивши народ из земље, погуби затим оне који не вероваше; и анђеле
који не одржаше своје достојанство, него напустише своје ботавиште,
оставио је за суд великога Дана у оковима вечним под мраком, као што
Содом и Гомор, и градови оо њих који се беху на њима сличан начин
одали блуду и повели за другим телом, стоје као пример, подвргнути
осуди огња вечнога. Слично, дакле, и ове сањалицескрнаве тело и
презиру Господство (Божије), а на славе хуле. А Михаило Арханђел, кад
апрепирући се са ђаволом говораше о Мојсијевом телу, не усуди се
изрећи хулнога суда, него рече: Господ нека ти запрети! А ови хле на
оно што не знају; а што по природи као бесловесне животиње знају, у
томе се развраћају.

2.Читање Саборне Посланице Јудине (Глава 1,11-16)
Љубљени, тешко онима који путем Кајиновим пођоше и у превару

Валаамове плате упадоше, и побуном Корејевом изгибоше. Они су ругло
нашим вечерама љубави, једу и с вама без зазора, себе напасују и;
облаци безводни, које ветрови витлају; дрвета јесења, бесплодна, двапут
умрла, и из корена ишчупана; бесни таласи морски који се пенушају
својим срамотама; звезде луталице, за које се мрак таме чува занавек.
Али и за ове пророкова Енох, седми од Адама, говоре и: Гле, иде
Господ са хиљадама хиљада светих Својих, да учини суд над свима, и
да покара све бозбожнике за сва њихова безбожна дела којима
безбожност чинише, и за све дрске речи које безбожни грешници
говорише против Њега. Ово су гунђала, роптачи, који ходе по жељама
својим, и уста њихова говоре надувене речи, и ради користи ласкају
људима.

3.Читање Саборне Посланице Јудине (Глава 1,17-25)
А ви, љубљени, сетите се речи које су већ казали апостоли господа

нашег Исуса Христа, јер вам говораху да ће се у последње време
појавит ругачи који ће ходити по својим безбожним жељама. Ово су
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они који стварају раздоре, чулни су и Духа немају. А ви, љубљени,
изградујте себе својом најсветијом вером, молећи се у Духу Светоме,
одржите себе у љубави Божијој, очекујући милост Господа нашега Исуса
Христа за живот вечни. И са расуђивањем једни ма будите милостиви,
а друге у страху спасавајте отимајући их из огња, а треће карајте са
страхом, мрзећи и хаљину опогањену од тела. А Ономе који вас може
сачувати безпрекорне и поставити пред славом Својом непорочне у
радости, Јединоме премудроме Богу, Спаситељу нашему, кроз Исуса
Христа, Господа нашега, слава и величанство, моћ и власт пре свих
векова, и сада, и у све векове! Амин.

На стиховње стихире глас 4.
Подобан: Дал јеси знаменије..

Примио си апостоле непобедиву власт и силу над демонима, па
именом Христовим одгониш вође таме; прошао си цео свет блистајући
као сунце, и по свим крајевима си учио и проповедао, о првом
спасоносном доласку Христовом.
Стих: По свој земљи изиђе глас њихов, и до краја васељене речи
њихове. (Пс.18,5)

На богочовечански и најсветији живот Првога Доброга си се
угледао, и био си Јудо по нарави човек благ; назван си братом
Господњим, а твојом благодатном природом и часним животом си
постао и блиски Христов ученик.
Стих: Небеса казују славу Божију, дело руку Његових јавља свод
небески. (Пс.18,2)

Као добро начињено оруђе, и од Бога руковођен апостоле Јудо, ти
си позван међу разне народе, поверене ти ради познања Христа;
упућујући их речима и делима, ти си све просветио, да исповедају
истинити Исусово Божанство, Спаситеља душа наших.

Слава, глас 2.
Испуњен светом ревношћу, дични Јудо апостоле, радосно си

ревновао за Бога Сведржитеља, а он те је учинио пуним светих чудеса,
јер си необичну ревност имао; делима си добру нарав стекао, зато си
на небеским висинама и радујеш се са небеским војскама, па моли
боговидче Бога-Реч, Христа Бога нашега, да нам подари велику милост.

И сада, богородичан: О, чудесе новаго..
О, новога ли чуда над свима чудима! Ко је чуо да је мати без
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мушкога родила и на својим рукама Сверджитеља целе творевине
носила? Рођенога по вољи Божијој, носиш као детенце Пречиста на
твојим рукама, и имаш код њега материнску слободу, зато немој
престати да се молиш за све који те славе, да се спасу душе наше.

Тропар, глас 1.
Видећи те као Христовог рожђака, о Јудо, и као храброг мученика,

свештено те хвалимо, јер си обмане демонске разорио и веру сачувао:
зато данас свесвету успомену твоју празнујемо и опроштај грехова
твојим молитвама задобијамо.

На јутрењи
На Бог Господ.. тропар апостола (два пута)
Слава и сада: Гаврилу вјечшавшу..

После 1. катизме, сједален глас 2.
Славни апостол је уловио народе, и научио све крајеве света да се

клањају Оцу са Духом, Христе Боже, због тога утврди цркву твоју, а
вернима низпошаљи свој благослов, једини милостиви и Човекољубче.
(два пута)
Слава и сада, богородичан:

Кроз тебе смо Богородице и Увек-Дјево постали заједничари
божанске природе, јер си нам оваплоћенога Бора родила, зато те сви
како доликује побожно величамо.

После 2. катизме, сједален глас 4.
Као зраку сунца правде, послао је тебе Христос, да просветлиш цео

свет, Јудо славни апостоле; твојим светим молитвама обасјаваш и
божанском незалазном светлошћу све просветљујеш, који са вером
славе спомен твој. (два пута)
Слава и сада, богородичан:

Ти си непостидно надање свих који се у тебе надају, јер си само
ти родила надприродно телом Христа Бога нашега, зато га са светим
апостолима моли, да подари целом свету очишћење грехова, а свима
нама пре краја живота покајање.

После Полијелеја
Сједален, глас 8.
Подобан: Премудрости..
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Речима си као мрежом, побожно извадио народе из дубине неверја,
и у веру их привео, и као извор воде духовне, сав свет си благодаћу
напојио, зато тобом спасени славимо те као сродника Христовог, Јудо
апостоле, и кличемо: моли Христа Бога, да подари опроштај грехова
свима који са љубављу славе спомен твој. (два пута)

Слава и сада, богородичан: Небеснаја појут тја..
Степена, 1. антифон 4. гласа.

Прокимен, глас 4: По свој земљи изиђе глас њихов, и до краја
васељене речи њихове. (Пс.18,5)
Стих: Небеса казују славу Божију, дело руку Његових јавља свод
небески. (Пс.18,2)

Све што дише нека хвали Господа.

Еванђеље по Јовану, зачало 67.

После 50. псалма
Стихира, глас 1.

По свем свету се раширила твоја спасоносна проповед, боговидче
и апостоле, и просветила је душе залутале, и привела Христу народе,
благодаћу просветљене, зато моли Христа да подари душама нашим
мир и велику милост.

Канон Богородици са ирмосем на6; и апостола на 8; Његов
акростих је: Стараћу се да опевам Јуду боговидца. Дело Теофаново.
Глас 5.

Песма 1.
Ирмос: Коња и всадника..
Христос је, као победник у ратовима, високом мишицом коње и
коњанике у Црвено Море збацио, а избављени Израиљ му је
победничку песму певао.

Јудо свмудри, зналче тајни небеских, учениче Спасов и заједничаре
непролазног живота, покрени моје усне и речи упути, да опевам тебе,
апостоле свеблажени.

Вукао си апостоле јарам Спаситељев, и заорао бразду, обнављао си
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људе благодаћу, и посејао семе вере, и многи плод си принео њему, који
те је призвао.

Нашао си за учитеља Бога-Реч оваплоћенога, и његовим си зрацима
просветљен, боговидче, те постао као друго светило, угледајући се на
сјај Светла првобитног.
Богородичан: Не бајке, него нека се само вера објављује, и надразумна
чудеса, Богородитељко Пречиста, да си недостижног Бога-Реч родила,
који се у човекову природу оденуо.

Катавасија по Уставу.

Песма 3.
Ирмос: Водрузивиј на ничесомже..
Својом вољом си земљу из ничега створио, и мада претешку,
поставио си је без ослонца у космосу, тако на непомичном камену
заповести твојих, утврди Цркву твоју, једини благи и Човекољупче.

Вера ученика Христових се вазнела више од сваке величине, јер
они његови другови, блиски и сродници, заједно одојени, и светих тајни
проповедници.

Нека те хвале твоја браћа Јудо, јер си објавио и признао брата, да
се јавио телесно као Бог-Реч Превечни, и заблистао из Родитеља увек-
постојећег, а не рођењем насталог.

На земљи си светитељу своје тело умртвио, али си поживео са
нашим Христом, и весник живоносног Живота целом свету си постао,
и речи живота си проповедао.
Богородичан: Ти си Пречиста блаженија од свих постала, и светошћу
си све превазишла, јер си као Мати Божија, виша и од небеских сила
постала.

Кондак, глас 2.
Подобан: Вишњих ишчја..

Показао си се као Павлов садруг и са њим си нам проповедајући,
објавио божанску благодат, говорниче тајни Божијих, Јудо блажени.
Зато ти кличемо: не престај да се молиш за све нас!

Сједален, глас 8.
Подобан: Премудрости..

Ти си Јудо блажени, постао брат рођенога Владике, као брата свих
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изабраних, а он те је, премудри, послао као апостола на све стране
света, да би семе вере свима посејао, и просветлио све које је злобни
кнез поднебесја у тами неверја заробио, па ти зато кличемо: моли
Христа Бога, да подари опроштај грехова свима, који са љубављу славе
спомен твој. (два пута)

Слава и сада, празника или богородичан
Ти си свенепорочна Невеста Творца, и неискусомужна Мати

Избавитеља, ти си Најопеванија примила Утешитеља, а ја сам нечисто
станиште безакоња, и мој разум је играчка демона, зато похитај да ме
од њиних злоба избавиш, и светлим стаништем врлина учиниш, јер си
свелоносна и нетакнута, па одагнај облак страсти, и твојим молитвама
удостоји ме небеске заједнице и непролазне светлости.

Песма 4.
Ирмос: Божественоје твоје разумјев истишчаније..
Прозорљиви Авакум је разумео Христе твоје Божанско порекло, па
је са трепетом узвикнуо: долазиш да спасеш народ твој и
помазанике твоје.

Велики Спаситељев апостол је удостојен јављања Духа, и постао
омиљен, јер је лик и лепоту Спаситељеву гледао.

Пун си благодати и дарова од Бога примљених, зато твоје
прослављаче упути у спасоносно пристаниште.

Непобедивом си силом Пресветога Духа ограђен, слуго
неизрецивих тајни, зато одгониш зле духове речима благодати.
Богородичан: Неизрециво си зачела свога Творца и Бога, Владичице
Свенепорочна, зато га моли да избави све нас од невоља, и да подари
спасење душа свима који ти певају.

Песма 5.
Ирмос: Одјејајсја свјетом јако ризоју..
Ти се одеваш светлошћу као плаштом, и теби од јутра кличем:
просветли и моју помрачену душу Христе, једини милостиви.

Напустио си Стари Закон са сенкама, а истинити лик Бого-Човека
си јасно проповедао, јер си сушту Истину за учитеља стекао.

Ти си апостоле заповест Бога-Речи испунио, јер си све народе
ширећи твоју науку посетио, и све си их ка крштењу у Тројици
призивао.
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Као киша небеска, и као роса са висине, таква је твоја божанска
благовест, богопроповедниче, јер си проповедањем јединога Бога, маглу
многобожја разорио.
Богородичан: Умртви моје страсти, Богородитељко, и подигни моју
душу умртвљену греховним уживањима, јер ти си Мати истинитог
Васкрситеља.

Песма 6.
Ирмос: Неистовствујушчејесја буреју..
Укроти море мојих страсти, Владико Христе, јер ме захватила бура
душегубна, и изведи из пропасти душу моју, јер си милосрдан.

Науком боговиђења, и блистајући сјајем свога живота и делима, ти
си апостоле Христов просветлио све у дубини неверја.

Ти шаљеш свима људима светлу и науком Духа испуњену
посланицу, светојављени и предивни апостоле.

Као очевидац Бога ти јавља небеске тајне, и разумну славу Бога
објављујеш, ради нас у телу јављенога и чудесима.
Богородичан: Пресвета Владичице Богомати, избави ме од пропасти, и
утишај ми смутњу од страсти, јер си Извор бестрастија родила.

Кондак, глас 2.
Подобан: Твердија

Показао си се као непоколебљиви изабрани ученик и необориви
стуб Цркве Христове, народима си проповедао учење Христово,
говорећи им да веруј у једно божанство. Од Њега си се прославио и
примио си дар исцељења, да лечиш болести онима који ти пролазе,
свехвални апостоле Јудо.

Икос:
Достојно те хвалимо, Јудо свехвални, као проповедника праве вере,

и моћнога бранитеља истине, јер си се на Христа угледао и о њему
сведочио; попут њега си и страдања на тело храбро примио, као ученик
богопознања и апостол.

Песма 7.
Ирмос: Превозносимиј отцев Господ..
Најузвишенији Господ отаца наших, пламен је угасио а децу је
оросио, која су сложно певала: Боже благословен јеси.
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Опевајмо сви Јуду, јер је боговиђењем обожењем задојен, па
сложно рецимо: Боже, благословен си.

Твој језик Духом покретан и богонадахнут, обратио је свет
проповедањем Христа, зато сви певајмо: Боже, благословен си.

Господ ти је дао небеско наслеђе, и пресветли престо на којем
почиваш, па свету песму певаш: Боже, благословен си.
Богородичан: И уснама и срцем радосно проповедамо тебе Владичице
Богородице, јер си Бога родила, коме сви певамо: Боже, благословен си.

Песма 8.
Ирмос: Тебје вседјетељу, в пешчи отроци..
Теби су Творче свега дечаци у пећи певали, као хор целог света:
сва дела Господа појте и величајте га у све векове.

Богатство си народима, и слава царевима, јер си призван, па
кличеш песму апостоле: сва дела певајте Господу и величајте га у све
векове.

Сав пламен Утишитељев си балажени апостоле примио, када је
сишао, зато кличеш славни: сва дела певајте Господу и величајте га у
све векове.

Презрео си све што је пропадиво, а небеску славу непролазну си
заволео, зато си кликтао: сва дела певајте Господу и величајте га у све
векове.
Богородичан: Ходите да опевамо лепоту из Јакова: Марију Пречисту,
па сложно певајмо: сва дела певајте Господу и величајте га у све
векове.

Песма 9.
Ирмос: Исаије ликуј..
Исаијо ликуј јер Дјева носи у себи и рађа сина Емануила, Бога а
и Човека, Исток му је име; њега величамо а Дјеву блаженом
називамо.

Обасјан си, славни, сјајним зраком Духа, па свима изливаш
надприродна и сјајна чудеса, јер си ученик Емануила, зато њега
величамо, а тебе боговидче славимо.

Са ангелским војскама стојите очевидци Бого-Човека, и гледате
Јединороднога, који се ради нас телом унизио, зато сада га усрдно
молите, да се спасу душе наше.
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Богородичан: Ти си Пречиста родила Творца свега, и носила њега који
има Родитељеву власт, неупоредиво узвишенијег и славнијег од свега,
зато се Рођеноме из тебе клањамо, а тебе прослављамо.

Светилен
Подобан: Духом во свјатилишчи..

Хитао си твојим дивним стопама Јудо апостоле, по путу који води
ка небесима, тамо си радосно ушао, па стојиш пред Тројицом, и у Оцу
видиш и Сина, и Духа Божанскога, зато са вером твој свети и божански
празник славимо. (два пута)

Слава и сада, богородичан:
Пкада помислим на онај страшни час одговарања, стрепим и

плашим се због мноштва мојих злих дела, али ти се Пречиста смилуј
твојом топлом молитвом, и подари ми спасење, јер ти можеш све што
хоћеш.

На хвалитним, стихире на 4, глас 5.
Подобан: Преподобни оче..

Закону Божијем си се покорио, апостоле блажени, и оваплоћенога
Бога-Реч си свима проповедао, који је неизмењен попут нас постао;
његов частан ученик и његов брат по телу си био, и због чистог живота
се и његове славе удостојио, да је гледаш обоженом душом, зато те
славимо Јудо богоречити, и твој спомен служимо, па са вером кличемо:
моли увек Христа, да подари целом свету јединомислије, мир и велику
милост.
(два пута)

Као гору из које извире сладост богопознања, тако те називамо
Јудо апостоле, и као тиху реку која долази из духовних тајних извора,
и која мора безбожија осушује, а светињом напаја душе и срца верних,
и као труба милозвучна која јавља божански долазак Бога-Речи да
избави цео свет, а ти га сада и увек моли, да подари целом свету
јединомислије, мир и велику милост.

Блажени Јудо, тебе и браћа твоја хвале, јер си брат Божији био и
побожно станиште Духа; његовом светлошћу си јасно просветљен, и
постао као жар који лаж спаљује, а срца верних обасјава сјајем чистог
богопознања, зато те славимо као незалазну звезду Даницу, и служимо
твој свети спомен, па ти верно кличемо: моли Христа да подари целом
свету једино-мислије, мир и велику милост.

DAN 19.
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Слава, глас 2.
Све си земни напустио и за Христом следовао, помазан си

надахнућем Светога Духа, а он те је послао међу изгубљене народе, да
обраћаш људе ка светлу богопознања, апостоле Јудо; твој подвиг си
завршио својим светим страдањем и разним мукама, али си душу
Христу предао, зато га моли, свеблажени, да нам дарује велику милост.

И сада, богородичан (од мањих, у петак): Спаси от бјед..
Богородице Дјево, спаси од невоља слуге твоје, јер сви побожни

теби притичемо као необоривом бедему и заштити.

Велико славословље и отпуст.

На литургији

Блажена апостола, песме 3. и 6.
Прокимен, глас 8: По свој земљи изиђе глас њихов, и до краја
васељене речи њихове. (Пс.18,5)
Стих: Небеса казују славу Божију, дело руку Његових јавља свод
небески. (Пс.18,2)
Апостол, Посланица Јудина, зачало 77.
Алилуја, глас 1: Исповедаће небеса чудеса твоја, Господе. (Пс.88,6)
Стих: Бог је прослављен у савету светих. (Пс.88,8)
Еванђеље по Јовану, зачало 48.
Причастен: По свој земљи изиђе глас њихов, и до краја васељене речи
њихове. (Пс.18,5)
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Месец јуни 20. дан

Спомен светог свештеномученика Методија, епископа Патаре,
који је Оригенова крива учења попалио

На Господи воззвах.. стихире глас 4.
Подобан: Дал јеси знаменије..

Свечано нам приспе спомен твој, који нам доноси твоју спасо-
носну науку, светитељу Методије, зато данас теби певамо и твоје свете
подвиге и борбе проповедамо, којима си најзлобнијег и лукавога
савладао, а венце победе себи радосно исплео.

Поукама си просветлио пуноћу цркве, бого-гласниче Методије, а
светлим страдањем си одагнао мрак многобожија, зато си сада прешао
у светлост незалазну, свештеномучениче, а ми данас твој нарочити и
светли празник свечано славимо, обасјани правом вером.

Својом крвљу си заруменио твоју свештеничку одежду, богоносни
Методије, и такав си у Светињу над светињама радосно ушао, па јасно
гледаш божанску светлост Тројице, научен надразумним и недокучивим
богопознањем, и нарочито обожен, светитељу даровити.

Ине стихире Богородици. Подобан тај исти.
Радуј се сунчана зрако, и незалазног Сунца престоле, јер из тебе

је заблистало недокучиво Сунце; Радуј се разуме који блисташ од
божанског сјаја, и сјајна муњо која све крајеве света обасјава, блистава
попут правог злата, сведобра и Најнепорочнија, ти си Светлошћу
незалазном верне обасјала.

Опери нечистоту мога страсног срца, Богородице свеопевана, и сав
гној и све ране настале због мога греха, очисти Пречиста, и утврди мој
колебиви разум, да величам твоју силу и велико заступање, мада сам
бедан и непотребни слуга твој.

Претвори Дјево и Мати свенепорочна, немоћ и слабост душе моје,
у моћ и силу, да бих у страху и љубави чинио дела и заповести
Христове; да бих избегао огањ неиздрживи, и због тебе радосно и
заувек стекао живот непролазни и небеско наслеђе.

Слава и сада, глас и подобан тај исти
Посрћем од навале демона, и у понор пропасти падам, а ти се
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смилуј Владичице, и утврди ме на стени врлина, те одагнај навале
демона, па ме удостоји да чиним заповести твога Сина и Бога нашега,
да бих стекао опроштај у судни дан.

Крстобогородичан. Подобан тај исти.
Пречиста је гледала Христа Човекољубца разапетога и у ребра

пободенога па је плакала и нарицала: Зашто је ово Сине мој? Зашто су
ти неблагодатни људи овако узвратили за сва добра које си им учинио?
А ти хиташ да ме учиниш бездетном Најдражи! Ужасавам се
Милосрдни због твога својевољног распећа.

Тропар, глас 1.
Крв твоја, мудри, тајно вапи из земље ка Богу, као Авељова,

Богомудри светитељу Методије, који си јасно проповедао Божије
оваплоћење. Зато си посрамио Оригенову обману и преставио си се у
Небески дворац: моли Христа Бога да спасе душе наше.

На јутрењи
Канон, дело Теофаново, глас 7.

Песма 1.
Ирмос: Манијем твојим на земниј образ..
Твојом заповести претворио си Господе у копно, раније неогра-
ничену природу воде, па га је Израиљ неоквашено препешачио, а
теби победну песму певао.

Покажи ми пречицу и научи ме свештенослужитељу славни стазама
хитрим, које би ме ка Богу довеле, да бих ради твојих молитава и ја
добио бесконачни живот.

Светло си светитељу заблистао у цркви Христовој, блистајући
двоструком благодаћу, зато је тебе Христос дво-струким венцима свето
овенчао.

Венцем мученика украшен и помазањем за свештеника, ти си бла-
жени у обоје заблистао, зато си истинито наслеђе боговиђења примио.

Као свету, непорочну, и живу духовну жртву Владици, ти си себе
славни оче принео, зато си примљен код небеског жртвеника славни
Методије.
Богородичан: Христа си као збавитеља рода човечанског и ослобо-
дитеља и спаса нама родила, Дјево Мати Пречиста, зато тебе имамо и
славимо, као заступницу вечнога живота.
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Песма 3.
Ирмос: В начаље небеса всесилним словом..
У почетку си Господе и Спасе, твојом свемоћном речју небеса
утврдио, и сву силу њину твојим стваралачким Божијим Духом,
зато ме утврди на непомичном камену твога исповедања.

Видевши пожар Оригенове обмане, ти си као добри пастир
Божанским огњем хитро спалио сву маглу његову, а запалио си сјајну
лучу Божије премудрости, оче богоугодни.

Часно девство и лепоту чистоте си кроз искуство стекао, а твојом
премудрошћу и благодатном науком показујеш лепоту њину, богомудри
оче, и вечну и неугасиву Светлост.

Твоје речи су као муње и труба вере, чији се јасан глас по свој
земљи раширио, оче преподобни и преблажени, и све верне позива у
заједницу и небеско блаженство.

Твојом врдом храном се духовно насићујемо, оче премудри, и том
неисцрпном и непролазном храном истине се сладимо, коју си одгајио
за све заједничаре.
Богородичан: Са светим Гаврилом, благословена Дјево, речи „Радуј се“
ти увек кличемо, јер си нам узрок радости постала и весеља правога,
јер ти си Спаситеља свих телом родила.

Сједален, глас 4.
Подобан: Вознесијсја..

Од свога срца си диван жртвеник начинио, а као свештеник си
бескрвне жртве Богу приносио; тешко си пострадао и на жртву се
Методије принео, Ономе који се ради нас жртвовао; Њега моли усрдно
да спасе све који ти певају са љубављу.

Слава и сада, богородичан:
Ко може избројати Најнепорочнија, мноштво мојих нечистих

помисли и неразумних жеља? И ко може испричати о навали мојих
бестелесних противника и о њиној злоби? Али твојим молитвама Блага,
подари ми од свих њих избављење.

Крстобогородичан:
Када је видела тебе из беспочетнога Оца рођенога, која те је на

послетку телом родила, на крсту разапетог Христе, овако је нарицала:
Јао мени најдражи Исусе! Зашто си ти од ангела прослављени Бог
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пристао, да од безаконих људи будеш сада разапет? Опевам те
Дуготрпељиви Сине.

Песма 4.
Ирмос: Отча недра не оставаљ..
Када си на земљу Христе Боже сишао, недра Очева ниси напустио,
а ја сам тајну твога промисла спознао, и прославио те, једини
Човекољубче.

На висину врлина си се узнео, и још си хитао да би мученички
пострадао, зато си своје служење велико уздарје примио, преблажени
оче.

Примио си престо архијереја јер си свети живот водио, а
православну веру си, свечасни оче, проповедао, и тако си и твоје стадо
поучавао.

Душекорисна сладост твоје науке као извор воде извире, и радује
све који пију од ње, и слади нам чула наше душе.
Богородичан: Од Очевих недара се ниси одвојио, када си се Христе
Боже од Дјеве оваплотио, зато чувај твоје стадо, које се клања начину
твога домостроја спасења.

Песма 5.
Ирмос: Господи Боже мој, от ношчи..
Од ране зоре се теби молим Господе Боже мој: подари ми опроштај
грехова мојих, и поведи ме путем светлих заповести твојих, молим
те.

У живоносно умртвљење тела си се и пре страдања оче оденуо, а
затим си и муке претрпео, и мачем посечен био, и ка животу
многоструко бољем си, славни оче, прешао.

Познаваоче тајни неизрецивих, и заједничаре војски небеских,
спаси све који те са љубављу славе, и твојим молитвама разори навале
искушења љутих.

Ти оче имаш смелост код Владике јер си се и на његова страдања
усрдно угледао, твојим подвигом измоли вернима мир Божији, и
спокојство оче премудри.

На почетку си богослужио јагње Божије које узима грехе света, а
на крају си и сам жртвован, и као разумна и жива жртва се њему
принео, оче Методије.
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Богородичан: Пречиста Богородице, станиште неуништиве Светлости и
храме божанског сјаја, твојим светлом просветли и моју помрачену
душу, молим те.

Песма 6.
Ирмос: Плавајушчаго в молвје житејских попечениј..
Ја пловим по метежу житејских брига, у броду који тоне од греха,
и ближим се душегубној звери, али ти вапијем као Јона Христе: из
смртоносне дубине избави ме.

Ниси дао дремања твојим капцима, нити сна твојим очима, оче
преблажени, докле си себе од свих страсти ослободио, и угодан храм
си постао за муњевите зраке Духа.

Сав си се богомудри оче Методије сјединио са божанским и
боговидним сјајем, и био си правило Божијег свештенства, те постао
код Бога заступник целе цркве верних.

Светлим животом си, богоречити оче, сједињен са Божијим
светлоносним откривењем, а он те је учинио сјајним светилом целе
васељене, да одагнаш јеретичке глупости и таму безбожија.
Богородичан: Као Царицу свега постојећег смо те спознали, јер си Бога
родила Богомати, који је из небића све створио, зато радосну песму са
ангелом Гаврилом теби певамо.

Кондак, глас 4.
Подобан: Вознесијсја..

Као свештени познавалац тајни Свете Тројице и изнад ума
проповедник Божијих заповести, православнима си био утврђење, свети
Методије. Јереси си изобличио разумно ради правоверја и показао си
се крвљу твојом као свештеномученик: предстојећи Господу Христу са
анђелима, моли се за наше спасење.

Песма 7.
Ирмос: В пешч огњенују ввержени преподобни отроци..
У пећ огњену бачени преподобни младићи, огањ су у росу
претворили, овако певајући: благословен си Господе Боже отаца
наших.

Освештан си, богомудри, и блистав као прави мученик због своје
крви, па са мученицима непрестано певаш Владици: благословен си
Господе Боже отаца наших.
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Утврђен у вери, ти си потоцима твоје свете крви погасио идолске
пламене, мучениче, и овако си кликтао: благословен си Господе Боже
отаца наших.

Поучен од светих виђења са небеса, ти си оче своју душу
богопознањем обасјао, па са вернима певаш: благословен си Господе
Боже отаца наших.
Богородичан: Нека у песмама прослави цео свет Рођенога из тебе
Дјево, спознавши га као Бога, и нека му се часно клањају и кличу:
благословен си Господе Боже отаца наших.

Песма 8.
Ирмос: Јединаго безначалнаго царја..
Јединога беспочетнога Цара славе, којег благослове силе небеске
и од кога стрепе војске ангела, појте свештеници и људи
величајте у векове.

Када је угледао тебе Невидивог, а трпећи ране од мучитеља, овај
богомудри се венцем овенчао певајући: свештеници појте, а народи га
величајте у све векове.

Непролазно Христово царство си жарко желео светитељу, и то те
је водило на прави пут, кличући Христу: народи величајте га у све
векове.

Многоструку награду која превазилази сваки ум дао је теби
Христос због твојих подвига, оче богоноси, а ти певаш побожно о
његовом царству у све векове.

Спознали смо тебе као море богопознања и таблицу вере, и као
зналца небеске ризнице, и као престо осећања, јер побожно певаш
Христу Цару у све векове.
Богородичан: Као слуга ти са вером приступам Пречиста, јер си зачела
Господара свих и свега, зато ме сада спаси од прогона и невоља, јер
побожно певам Богу из тебе оваплоћеноме Богородитељко.

Песма 9.
Ирмос: Мати Божија иДјева..
Мати Божија и Дјево, родила си а опет девствена остала, што није
по природи него по Божијем снисхођењу, зато те као једину
удостојену Божијих чудеса, увек величамо.

 Увек моли Христа, оче богоблажени, да заустави навале јереси на
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нас, и садашњу таму одагнај од нас, јер си моћан светитељ и
молитвеник.

Прешао си из земног живота у небески, и примио славу за твоје
служење и страдање, и у заједници си тамо где је живот непропадиви,
удостојен да будеш са Христом заувек.

Убрао си плод са дрвета бесмртнога живота, оче блажени, и нашао
си Првенца свих људи, па се у његовој радости изобилно сладиш, зато
се моли за оне који ти поје.

Свом својом душом си стремио ка блаженом животу, оче
преподобни, и удостојио се виђења Христа и дивног весеља, и као
свештеномученик, и ка проповедник и заштитник побожности.
Богородичан: Тебе називамо ковчегом Новога Завета, и бого-написаном
таблицом у којој је записана Реч Божија који је Човеком постао, да би
спасао свет од обмане, Богородице богорадована и свеопевана.

DAN 20.
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Месец јуни 21. дан

Спомен светог мученика Јулијана из Тарса;
Спомен преподобне Анастасије, матере оца нешег светог Саве,
првог архиепископа српског
(служба Анастасији иза службе свештеномученика)

На Господи воззвах.. стихире, глас 4.
Подобан: Јако добља..

Спознали смо те као сјајно сунце, које духовном светлошћу
обасјава цели свет, а уклања ноћ безбожија, блажени мучениче
Јулијане, зато твој спомен празнујемо побожно и свечано, а кивоту
твојих моштију се клањамо и здравље душама захватамо.

И тучен си и рањаван, и у тамницу бачен и жестоко вучен и тако
кроз разна места вођен; са змијама си зашивен и у морској дубини
удављен, али се ниси одрекао Господара свега света, зато си и примио
блажени крај живота, велика славо мученика.

Из морских недара те је на копно извукла сила Духа, а када је
угледала света жена, са вером те је примила, мучениче Јулијане, и
твоје непорочно и многострадално тело је часно погребла, које дејством
благодати побеђује ђаволска мучења.
Салава, глас 6.

Неисцрпно пиће свете вере си, блажени светитељу захватио, и тиме
си идолослужења погасио; свој подвиг си победоносно прошао, као
роса сјајна и као незалазна звезда од неугасивога Сунца-Христа
обасјана, мада мучен ти си у сваком граду зрачио, а у мору си блажени
крај живота примио; овенчан си пред лице Христа похитао, зато га
моли Јулијане преславни, да спасе све, који са вером славе твој спомен.
И сада, богородичан или крстобогородичан
Подобан: Всју отложивше..

Када је давно као јагње непорочна Владичица, угледала свога
Јагањца на дрвету крста, као Мајка је јаукнула и запрепашћена је
нарицала: Чедо слатко какав је ово нов и преславни призор? Како је
тебе Живота свију предао неблагодатни народ суду Пилатовом и на смрт
осудио? Ипак појим о твоме неизрецивом снисхођењу Речи Божија.

На стиховње из Октоиха
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Слава, глас 6.
Дођите сви који прослављате мученике, да побожно прославимо

Јулијана славнога, страдалника за Христа и Павловог суграђана и
саслужитеља, јер је као и он трку завршио, у води потопљен, и у врећи
са змијама, али је главу духовне змије скршио; земљу је својом крвљу
освештао, а море својом смрћу, и из овог света је у вечна насеља
отишао, и из Сведржитељеве руке је за подвиге славу примио, па сад
моли очишћење душа наших и велику милост.

Крстобогородичан
Подобан: Тридневен..

У време распећа је Дјева са девственим учеником, крај дрвета
крста стајала и нарицала: Тешко мени, зашто страдаш Христе, а свима
си нестрадање?!

Тропар, глас 4.
Мученик твој Господе Јулијан, кроз страдање примио је непро-

падив венац од тебе Бога нашега, имајући силу твоју мучитеље је
надвладао а демонима немоћну дрскост поломио. Ради молитава
мученика спаси душе наше.

На јутрењи

Канон, дело Јована Монаха. Акростих је: Песмом ћу овенчати
мученика Јулијана. Глас 8.

Песма 1.
Ирмос: Појим Господеви..
Појмо сви народи Господу песму победе, јер је у Црвеном Мору
фараона потопио, и тако се прославио.

Нека се данас похвали у песмама светим твој страдалник славни,
и његов часни спомен, јер се у недоступној слави прославио.

Ниси клонуо у твоме подвигу, Христов мучениче и војниче, мада
си телом изнемогао, због проливене крви своје.

Мученичким ранама си био светитељу окићен, и заблистао више од
злата, и постао сјајан као драги камен.
Богородичан: Пречиста Богородице, ти си оваплоћеног и увек-
постојећег Најсветијег Бога-Реч надприродно родила, и зато ти певамо.

DAN 21.
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Песма 3.
Ирмос: Ти јеси утвержденије..
Ти си тврђава свима који ти притичу Господе, ти си нам светло у
тами, и теби пева душа моја.

Наређено ми је да се не клањам камењу, нити да делима руку
служим као Богу; тако је Јулијан сулудом судији одговарао.

Мада си стајао на мучитељевом судилишту, мучениче Јулијане, ти
си у души био пред Христом, као судијом живих и мртвих.

Нисам безуман, рече Јулијан, када исповедам Бога Једнога у
Тројици, неразделног и опеваног.
Богородичан: Твојим молитвама Пречиста, подари нам помоћ, да
уклонимо нападе и искушења Злога.

Сједален, глас 1.
Подобан: Гроб твој..

Удав љен у води, ти си мучениче свети крај живота примио, а
у њој си најзлобнију Змију удавио и победу стекао, зато са љубављу
твој дични спомен славимо, и молимо те, да молиш Христа за нас.
Слава и сада, богородичан:

Неискусобрачна и благословена Маријо, усмери нас на пут
покајања, јер се увек удаљујемо ка злим беспућима, и предоброга
гневимо Господа, а ти си уточиште очајног народа и божије станиште.
Крстобогородичан:

Гледајући тебе Христе свенепорочна Мати мртвога на крсту
распетога, јаукаше: Сине мој сабеспочетни Оцу и Духу, какав ли је ово
твој неизрециви домострој, којим си спасао дело твојим пречистих
руку, Милосрдни?

Песма 4.
Ирмос: Услишах Господи смотренија..
Чуо сам Господе тајну твога промисла, схватио сам дела твоја, и
прославио твоје Божанство.

На свакојаке ране је предано твоје тело Јулијане, али ти боли ниси
осећао, јер си љубављу Христовом чуван.

Као Христов угодник ти си, преславни Јулијане, небеску колибу
желео, и зато си гонитељима своју земну колибу оставио.

Није те светитељу телесна снага учинила победником над
лаживим демонима, него жудња несавладива за угледањем на Христова
страдања.
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Богородичан: Као безгрешан подари нам очишћење од наших незнања,
и умири свет твој Боже, ради молитава твоје Родитељке.

Песма 5.
Ирмос: Утрењујушче вопијем ти Господи..
Од ране зоре поранивши кличемо теби Господе „спаси нас“ јер си
ти Бог наш, и осим тебе за другог не знамо.

Угледајући се у свему на твога Господа, и ти си стајао пред
безаконим судијама и осуђен си.

За веру си се мучениче подвизавао, и рукама безаконика се за
Владику, као јагње незлобиво, жртвовао.

Твоје хришћанско звање си као најузвишеније сматрао, и зато си и
порекло и углед земни напустио.
Богородичан: Маријо, Богородице неневесна, уздање противника
сујетним учини, а твоје прослављаче ти развесели.

Песма 6.
Ирмос: Ризу мње подажд..
Ти који се облачиш светлошћу као одећом, подари ми светлу одећу,
многомилостиви Христе Боже наш.

Уз дрво приковани твој славни угодник није се тебе Христе
постидео, него је тебе као ризницу славе сматрао.

Замукле су нечисте обмане, а богогласним устима мученика за
Христа, су откривене божанске тајне.

Моли славни страдалниче Христов за исцелење од сваке патње, и
опроштај сагрешења за твоје прослављаче.
Богородичан: Принеси нашу молитву Сину твоме Пречиста, јер ти си
похвала нашег рода и заступница.

Кондак, глас 2.
Подобан: В молитвах..

Похвалимо сви данас достојно, светог Јулијана, као непобедивог
војника побожности и гласника и чувара истине, и ка њему завапимо:
моли Христа Бога за све нас!

Икос:
Од младости си, трипут блажени мучениче, путем Господњим

DAN 21.
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ходио, и његова сведочења си побожно желео, зато си Јулијане
богомудри крст на раме своје усрдно узео, и велику лаж идолослужења
разорио; жртвенике демонске, замке и хуле њине си оборио, зато са
вером под твоју заштиту притичемо, кличући даровити: моли Христа
Бога за све нас.

Песма 7.
Ирмос: Отроци јеврејстији в пешчи..
Јеврејска су деца храбро савладала пламен у пећи, и у росу га
претворише, и кликтаху: Благословен си Господе Боже у векове.

Као мирисно миро излива хваљени и слављени спомен твој,
војниче Христов, за све који певају непрестано: благословен си Господе
Боже у векове.

Твоја неизрецива слава овенчава све окупљене на твој празник,
Христов војниче, зато певају непрестано: благословен си Господе Боже
у векове.

Наредби мучитеља се ниси покорио, и ниси победниче творевини
жртве приносио, него си јединоме живоме Богу кликтао: благословен
си Господе Боже у векове.
Богородичан: Да би Еву од клетве ослободио, ти си се Христе у
непорочну Дјеву уселио, и извор благослова излио свима који кличу:
благословен је Владичице твога тела Плод.

Песма 8.
Ирмос: Мусикијским органом согласајушчим..
Три младића се не повинуше свиркама на музичким свиралама, ни
безбројном народу који се клањаху идолу на Деиру, него Господу
певаху и славословљаху га у све векове.

Варалица ти Јулијане ласкаше, и претњом мукама те на обману
призиваше, али си ти кликтао: Господу појте и величајте га у све
векове.

Снажније него лав, ти си Јулијане мучитеља оборио, и кроз муке
си радосно кликтао: Господу појте и величајте га у све векове.

Неће мене ужасни огањ одвојити, нити посечење мачем од
своритеља мога и Бога раставити, кликташе он говорећи: Господу појте
и величајте га у све векове.
Богородичан: Као Родитељку Господа свих, Маријо, и после рађања
сачувану девственом, ми верни ти достојно певамо и „радуј се“
кличемо, и величамо те у све векове.
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Песма 9.
Ирмос: Чистују славно почтим људије Богородицу..
Чисту и славну Богородицу прославимо народи, јер је огањ
Божанства примила у тело и није спаљена, зато је у песмама
величајмо.

Горди поглед бестелесног варалице, ти си оборио, Божији војниче,
и телесно се борио, али си Христа увек величао.

Ти си гнезда змијина избегао, и демона, вођу злобника си у дубину
мора бацио, мучениче храбри, зато те песмама величамо.

Страдањем си се часно попут твога Господа подвизавао, и зато те
је Владика дивно овенчао својом десницом, и зато те и ми достојно
славимо.
Богородичан: На гори у купини те је Пречиста Мојсеј сагледао, како
си несагорена примила неиздрживи огањ Божанства, а зато те и ми
величамо.

Светилен
Као сјајно сунце, зрацима чудеса водиш сав свет, преславни

страдалниче, зато твој спомен служимо, и молимо, да се сви од невоља
избавимо.
Богородичан:

Помози Речи Божија твоме потомству у борбама, а царевима
победе над варварима подари, ради молитава Богородице, коју си
хришћанима за заступницу подарио.

На литургији

Прокимен, глас 4. Светима који су на земљи његовој, чудесно је
учинио Господ сву вољу своју у њима. (Пс.15,3)
Стих: Свагда гледах Господа предамном, јер је са десне стране мени да
не посрнем. (Пс.15,8)

Апостол Ефесцима, зачало 233.

Алилуја, глас 4: Завапише праведници и Господ их услиша од свих
невоља њихових избавиће их. (Пс.33,18)
Стих: Многе су невоље праведних, и од свих њих избавиће их Господ.
(Пс.33,20)

DAN 21.
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Еванђеље по Луки, зачало 104.

Причастен: У вечни спомен биће праведник, жалосне се вести неће
бојати. (Пс.111,5-6)

Овог месеца јуна 21. дан

Служба и преподобне Анастасије, матере оца нешег светог
Саве, првог архиепископа српског

На великој вечерњи
Блажен муж.., 1. антифон.
На Господи воззвах.., стихире на 8; Глас 6. самогласно.

Ти си наша похвала, богомудра мати Анастасијо, јер си родила
просветитеља рода српскога, а научена мурости са небеса ти си га
васпитала у кротости и смирењем, да пева и слави Христа.

Славећи твоју кротост и смирење певамо данас Богу, свима
доброчинитељу, увек слављена мати Анастасијо, јер је тебе прославио
и код рајске хране уселио; њега моли увек да спасе и просвети душе
наше.

Светлост Духа Светога у срцу си носила, зато си чедо светлости
родила и народ српски обогатила, а сада на небесима ликујеш међу
светима, а не заборави ни нас, него моли увек Господа, да подари
опроштај грехова, свима нама који те увек славимо.

Похвалне песме као царски венац богомудроиј глави твојој
приносимо, дична мати Анастасијо, јер Хрисотс тебе нетрулењем
ованча, и удостоји те царства небескога, зато ти кличемо: моли се Богу
за стадо твје, да се избави од свакога зла, и стекне Божију славу.
Ине стихире, глас 8.

Прешла си заиста Анастасијо у живот непропадања, и сада са
саборима праведник се радујеш, јер си правог просветитеља рода
српског родила, зато твоје престављење служимо и са вером те славимо
и кличемо: не заборави нас, твоја верна чеда, него се увек моли за
душе наше.

Данас свечано славимо свето твоје уснуће, и са побожношћу те
хвалимо, дична мати Анастасијо, јер из тебе дође учитељ богојављања,
који разори мрак неверја, зато се моли за нас, мати преподобна, и
измоли душама нашим мир и слогу, а свима вернима велику милост.
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Преподобно си и праведно поживела, и у бесконачни живот се на
овај дан преселила, да се неизрециве радости насладиш, а сада си у
сабору праведних настањена и молиш се за душе наше.

Душом својом и телом си за небесима жудела, и зато си сажитељка
са мудрим девојкама постала, преподобна мати Анастасијо, а свима
који Богу притичу си постала узор побожности, па сада на небесима
ликујеш; зато твој светли спомен служимо и побожним те песмама
хвалимо.
Слава, глас 6.

Ти си наша слава и похвала, јер си из тела твога свети плод
Владици принела, а роду твоме светило светско подарила, на крају си
и саму себе као жртву савршену, кроз огањ уздржања Богу принела, и
ангелски живот и обожење пожњела, зато твој спомен хвалимо и
величамо.

И сада, богородичан глас исти (догматик): Кто тебе не ублажит..
Ко да те не слави Пресвета Дјево? Ко да не пева о пречистоме

твоме породу? Јер Надвремени од Оца заблистали Син јединородни, он
исти је из тебе Чисте дошао, неизрециво оваплоћен, по природи Бог и
по природи је човек постао ради нас, не у два лица раздељен него у
две природе несливен се појавио. Њега моли Чиста најблаженија, да се
смилује на душе наше.

Вход, прокимен дана и три Чтенија.

1. Читање из Премудрости Соломонових (Глава 3,1-9)
Праведних су душе у руци Господњој, и неће их се дотаћи мука.

Сматрани бише у очима безумних да су умрли, и сматраше се за злобу
излазак њихов, и одлазак од нас сакрушење, а они су у миру. Јер пред
лицем људским ако и муке добију, нада је њихова испуњена
бесмртношћу. И будући мало кажњени, великим ће добрима бити
награђени. Јер их Бог опроба, и нађе их достојнима Себе. Као злато у
пећи испроба их, и као жртву свеплодницу прими их. И у време посете
њиове засијаће, и као искре из стабла потећи ће. Судиће незнабожним
народима, и овладаће људима, зацариће се Господ у њима до века. Који
се надају на Њега разумеће истину, и верни у љубави остаће Њему. Јер
је благодат и милост на преподбнима Његовим, и посета (Његова) у
изабранима Његовим.

DAN 21.
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2. Читање из Премудрости Соломонових (Глава 5,15-24 и 6,1-3)
Праведници ће довека живети, и у Господа је плата њихова и

старање њихово у Вишњега. Тога ради добиће царство благољепија, и
венац лепоте из руке Господње; јер ће их десницом покрити, и
мишицом (Својом) заштити их. Узеће за свеоружје ревност Своју, и
наоружаће твар за освету непријатељима. Обући ће се у оклоп правде,
и ставиће као шлем – суд нелицемеран. Узеће за штит непобедиви –
преподобност (= светост); пооштриће гњев изненадни за мач. Бориће се
заједно са њиме свет на безумнике; полетеће праволучне стреле
муњевите, и као из благокруглог лука, из облака, на циљ полетеће, од
каменометног гњева, тешки ће падати град. Узнегодоваће на њих вода
морска, реке ће их потопи нагло. Стаће им насупрот ветар силан, и као
вихор развејаће их; и опустошиће сву земљу безакоње, и злодејство ће
преврнути престоле моћних. Слушајте, зато, цареви, и разумите;
научите се, судије крајева земље; почујте који владате мноштвом, и који
се гордите због маса незнабожних народа. Јер вам је дата Господа власт,
и моћ од Вишњега.

3. Читање из Премудрости Соломонових (Глава 4,7-15)
Праведник кад достигне да сконча, биће у покоју. Јер старост часна

није у ногим годинама нити се бројем година одмерава. Него је
мудрост седина људима, израст старости је живот непорочан.
Праведник поставши угодан Богу, завољен би, и живеће посред
грешника, пресељен би. Узет би, да злоба не измени памет његову, или
да лаж не обмане душу његову. Јер завист злобе помрачује добра, а
маштање похоте измењује незлобив разум. Скончавши за мало, миспуни
године дуге; јер угодна би Господу душа његова; зато се пожури да
изађе из средине злобне. А народи видеше, и не разумеше, нити
ставише на мисао тако нешто: Да је благодат и милост на изабранима
Његовим и посета Његова у преподобнима Његовим.

Варијанта за 3. Паримију
3а. Читање из Прича Соломонових (Глава 31, 10-20,26)

Жену отреситу ко ће наћи? Таква је драгоценија од драгог камења.
Сашивши коже и лан, начини корисне ствари рукама својим. Постаде
као лађа која тргује издалека; сабира себи животне потребе. И остаје
ноћима, и даје хране дому, и посао слушкињама. Видевши њиву купи је,
а од плодова руку својих засади имање. Опасавши снажно бедра своја,
утврди мишице своје на посао. Окусила је како је добр радити, и неће
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се угасити, светилник њен сву ноћ. Шаке своје простире на корисно,
руке своје утврђује на вретено. Руке своје отвара убогоме, а плод пружи
сиромаху. Снагом и лепотом обукла се, и обрадова се у дане последње.

На литији стихира храма
И стихире преподобној на глас 4. самогласно.

Из душе си желела да Христу послужиш, и украсила си себе
смирењем и чистотом, а љубав пролазну и прохтеве си одбацила, и свој
живот си светим делима просветила, зато си светлост светих спознала,
због тога те и ми халимо, Анастасијо богоблажена.

Постом, сузама и са вером молитвама, заједно са супругом својим,
преблаженим Немањом, измолили сте детенце; Са њиме се сада
молите, да се спасу од невоља сви који вас са љубављу славе.

Ангелске силе се диве твоме смирењу и мудрости твојој, блажена,
а народ српски пева и благосиља Творца свих, који те је благословио
и прославио, преподобна мати Анастасијо.

Слава, глас 5.
Твој живот си уврлинама управљала, мати преподобна, у смирењу

си и кростости одлучно поживила, а родила си светило вернима, и роду
српском другог Крститеља, Атонске пустиње красни изданак, а на крају
чувши глас његов, себе си Христу Богу на жртву богоугодну принела,
зато теје милосрдни Бог знајући твоје срце и смирење овенчао венцем
вере православне.

И сада, богородичан, глас тај исти.
Дођи народе у чистоти срца, начинимо сабор и кличимо

Преблагословеној: ти си наша узданица и наша помоћница од Бога, у
тебе полажемо сви наду нашег спасења, и молимо те као Матер Бога:
обасјај срца наша и ороси нас, твоје грешне слуге, твојом богатом и
душекорисном милошћу.

На стиховње стихире, глас 2. самогласно.
Из душе си Христу послужила, а чистотом као сунце заблистала, и

животом својим у овом свету си узор побожности постала, зато си
многоструку награду из руке Сведржитеља примила, Анастасијо
богоблажена, зато те сви славимо.
Стих: Благо свакоме, који се боји Господа, који ходи путевима
његовим.(Пс. 128,1)

DAN 21.
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Преславни је спомен твој, богомудра Анастасијо, и он обасјава све
српске земље, и све верне просветљује, који ти побожно певају, и са
вером и љубављу те славе.
Стих: Много пута си ме подизао и понављао утехе. (Пс. 71,21)

Примила си лаки јарам Христов, и у страху Божијем поживела,
углед чистоте и целомудрија си постала, и до краја уздржљива и узор
љубави, Анастасијо.
Слава, галс тај исти.

Дођи народе да начинимо сабор, и окупимо се верни да просла-
вимо свети спомен српске матере, и наставнице наше Анастасије, јер
је она од младости заволела Христа, који је њу заволео, и њему је по-
шла радосно са супругом Немањом, зато је и ми са љубављу празнујмо
и кличимо: моли за нас Господа, да умири свет и спасе душе наше.
И сада, богородичан, глас тај исти.

Богородитељко Пречиста, милосрдног Бога си телом родила, зато
не презри молитве твојих служитеља, него твојим молитвама спаси нас
од свих беда и невоља.

На благосиљању хлебова
Тропар глас 4.

Богата врлинама, кротошћу и побожношћу украшена, засијала си
чистотом живота твога. Због тога те је благи Бог благословио да будеш
мајка свећњака рода нашег (светог Саве). Зато ти кличемо: Радуј се,
преподобна мати Анастасија!

И Богородице Дјево.. (једанпут)

На јутрењи
После шестопсалмија јектенија и на Бог Господ.. тропар
преподобној (два пута)
Слава и сада: богородичан

После 1. стихословија, сједален глас 4.
Небо је некада Бог маном натоварио, и њу је у пустињи низпослао,

тако је од блажене Анастасије Саву просветитеља нама подарио, зато
благодарно кличемо: велика је твоја милост према нама, Боже наш
најмилоснији. (два пута)
Слава и сада, богородичан, глас тај исти.

Само си ти Дјево Бога пречудно родила, и својим Породом си



239

природу обновила, ти си Еву од првородне клетве ослободила, зато
благодарно кличемо: велика је твоја милост према људима, Богородице
свеопевана.

После 2. стихословија, сједален глас 3.
У Божијим заповестима си процвала, са преблаженим Симеоном

си на подвиг руком Божијом вођена, Анастасијо дична, зато моли
преблагога Владику, да и ми грешни добар плод живе вере принесемо.

Слава и сада, богородичан, глас тај исти.
Тебе усрдно молимо јер си неискусомужно родила Животодавца и

Спаса, и као Богородицу те исповедамо, зато да се од сваке невоље
твојим молитвама избавимо, и да и ми грешни добар род живе вере
принесемо.

Полијелеј

Величаније: Славимо те преподобна мати Анастасијо, и твој свети
спомен прослављамо, јер ти молиш за нас Христа Бога нашега.

Изабрани псалам: Терпја потерпјех Господа..

После Полијелеја
Сједален, глас 8.

Постала си Србима нова ученица Христова, а својим животом
свима учитељица, учећи да се клањају Богу, богоблажена Анастасијо, а
сада моли Христа за чеда твоја, и измоли свима опроштај грехова, јер
те увек славимо.

Слава и сада, богородичан, глас тај исти.
Спознали смо тебе Пресвета, као Матер и Дјеву, и сви те верни

побожно славимо и кличемо: радуј се благо-словена Богородице,
узданицо душа наших.

Степена, 1. антифон 4. Гласа
Прокимен, глас 4. Сачувала је душа моја заповести твоје, и заволела
их веома. (пс.118,167)
Стих: Сачувах заповести твоје и сведочанства твоја, јер су сви путеви
моји пред тобом, Господе. (пс.118,168)

DAN 21.
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Затим: Све што дише нека хвали Господа..

Еванђеље по Матеју, зачало 104.
После 50. псалма
Стихира глас 6.

Незнамо како да те назовемо, преподобна мати? Као гору
Либанску? Јер је роса небеска сишла на тебе? Као реку Фисон? Као
скупоцени сапфир, камен драги? Јер си имала Саву, којим се српске
земље просветлише. Зато се моли Христу Богу са Симеоном
преподобним и Савом преосвештеним, да се избави од сваке невоље сав
српски род.

Канон Богородици са ирмосем на 6; и преподобној на 8.

Канон преподобној, глас 5. Акростих је: Са љубављу ћу опевати мати
Анастасију. У богородичиним и сједалнима је акростих: Прота Мирко.

Песма 1.
Ирмос: Христос јависја на земљи..
Јавио се Христос на земљи, да избави род наш од идолске клетве,
зато само њему појмо, јер се прославио.

Обасјана Духом као муњама, тамне облаке моје душе одагнај, и
разум обасјај и отвори моја уста да те песмом похвалим.

Ангела си родила српском народу, јер си истиниту љубав ка Богу
имала, богољубива Анастасијо, зато и ми тебе са љубављу славимо.

Ко искрено воли Бога, тај његове заповести чува, а ти си то
испунила, зато те као богољубиву хвалимо и величамо.
Богородичан: Буди ми Пречиста Богородитељко заступница и окриље
живота мога, јер ти све можеш јер си силнога снагом Христа родила,
Мати богоблажена.

Песма 3.
Ирмос: Утверди нас Боже твојеју силоју..
Утврди нас Боже силом твојом, и обори јеретичке бунтове, па
уздигни силу нашу.

Када је твоја утроба закључана као некада Лијина, туговала си и
Богу вапила, молећи још једно чедо мушкога пола.
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Из тебе рођени ти је велику славу донео, преподобна мати
Анастасијо, зато те сви славимо и величамо.

Мада си била жена Немање, али ти си у свему по заповестима без
порока ходила, зато си постала налик мудрим дјевама.
Богородичан: Родивши Доброчинитеља свих, и Узрока свих добара,
одагнај маглу мојих грехова, и подари ми здравље, твојим молитвама.

Сједален, глас 4.
Постала си углед смирења, чистоте и целомудрија многима,

украшена мудрошћу и смирењем, разумом и расуђивањем и другим
дивним даровима, зато те молимо: моли Христа Бога, да и нас украси
таквим врлинама.
Слава и сада, богородичан:

Певамо о твојој доброти, Свенепорочна, јер смо тобом спознали
неописивог Бога-Реч, јединородног Сина Сведржитеља, и кличемо ти
Пречиста: радуј се благословена Богородице, узданицо наших душа.

Песма 4.
Ирмос: Услишах Господи слух твој..
Чуо сам Господе глас твој и уплаших се, разумео сам твој
промисао и прославих те, једини Човекољубче.

Научена од Бога, ти си постала учитељица твога сина, који од тебе
научен постаде прави учитељ свога народа.

 Анастасијо преподобна, моли Христа Бога нашег, да сви који се у
њега надамо, вечни живот добијемо.

Са нама се радују данас сви преподобни и праведни, и девојке и
врлинске жене, и са нама песмом славе твоје свето престављење.
Богородичан: Војске ангела ти поје непрестано Богородице Дјево, јер
си без оца родила сабеспочетног Очевог Сина, и о, чуда: ти си Светим
Духом осењена.

Песма 5.
Ирмос: Свјете истиниј Христе Боже..
Истинита светлости, Христе Боже, од ране зоре и ноћи теби хрли
душа моја, а ти ми покажи лице своје.

Тебе је Бог заволео, мати Анастасијо, а ти га моли за нас, да и ми
заволимо Бога који је нас заволео.

DAN 21.
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Животом својим си постала као јагње Христово, а кротишћу и
смирењем си душу своју украсила, зато тебе Христос у непролазне
дворе прима.

Себе саму си учинила као чисто огледало богопознања, јер си се
показала добродушна, кротка и смирена.
Богородичан: Бездан твога милосрђа подари ми када те призивам, јер
си Милосрдног родила, и спаси све који ти певају.

Песма 6.
Ирмос: От кита пророка избавил јеси..
Избавио си из немани пророка, а мене избави из дубине грехова,
Господе, и спаси ме.

Видевши Исус човекољубац веру твоје благословене душе, венцем
слава овенчао те је.

Најмлађи твој син вођен твојом љубављу, утврдио се у љубави
Господа, и станиште Трисунчане светлости је постао.

Видевши народ тебе како држиш заповести Господа, и благодаћу
његовом оправдану, дична Анастасијо, достојно слави твој свети
спомен.
Богородичан: Из твога тела, Пречиста, дошао је Бог телесан, и оденуо
се Најнепорочнија, у целог Човека осим греха, зато га моли за све који
те са вером славе.

Кондак, глас 4.
Поживевши у благословеном браку, сачувала си чистотом закониту

целомудреност, и чеда си твоја кротко учила, да више од свега љубе
Господа Христа. Зато сада пред Њим предстојећи и молећи се, сети се
и нас који ти кличемо: Радуј се, света мати Анастасија!

Икос:
Када је твоје тело закључано као старозаветној Лији, туговали сте

обоје супруга, јер сте још једно благословено чедо желели; У ноћној
молитвни и у самоћи са сузама сте Богу вапили и овако говорили:
Владико, Боже Сведржитељу, ти си некада Аврама и Сару и друге
праведне који су те за дете молили услишио, услиши и нас твоје гешне
слуге, и даруј нам по твојој доброти да имамо још једно мушко чедо,
да нам буде утеха и палица у старости, и ево сада се кунемо: да ћемо
се после зачећа одвојити од брачног општења и до краја живота чувати
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чистоту телесну. Видевши Господ чистоту срца ваших, по вашој молитви
вам је сина подарио којега сте Растко назвали, а у монаштву Саву, који
беше први просветитељ рода српскога; Зато ти кличемо: радуј се
преподобна мати Анастасијо.

Песма 7.
Ирмос: Благословен јеси Боже..
Благословен си Боже који видиш бездане, али и на престолу славе
седиш, Најопеванији и Преславни.

Син твоје је чисту младост поклонио Христу, следујући твоје
побожне савете, и нас је научио да певамо: благословен си Боже,
најопеванији и преславни.

Научи нас богомудра мати Анастасијо да Богу благодаримо, да сви
у покајању кличемо: благословен си Боже, најопеванији и преславни.

Наоружана оружијем часнога крста, оставила си метеж овога
живота, и од вреве се удаљила, жељом да поживиш у посту и
молитвама, певајући: благословен си Боже, најопеванији и преславни.
Богородичан: Спознавши пророци својим прозорљивим очима, тебе
јасно најавише, да ћеш бити Мати Створитеља и Господара целог света,
зато те Свеопевана као Богородицу исповедамо.

Песма 8.
Ирмос: Творца твари, јегоже ужасајутсја..
Творца свега, којега се плаше ангели, опевајте људи, и величајте
га у све векове.

Срца верних обасјава светли дан твога празника и просветљује цео
свет, и поучава да певамо: певајте Творцу целог света и величајте га у
све векове.

Принела си Господу Исусу жртву угодну: изданак твога тела, и
светило вернима, који усрдно кличу: певајте Творцу целог света и
величајте га у све векове.

Славу коју си ти стекла Анастасијо, моли да је и ми нађемо, сви
који са вером са тобом певамо: певајте Творцу целог света и величајте
га у све векове.
Богородичан: Плод твога тела, Богородице Дјево, је лепотом лепши од
свих, јер си родила Бога оваплоћенога, да спасе људе, зато те сви
величамо.

DAN 21.



244

MINEJ JUN

Песма 9.
Ирмос: Тја блаженују в женах..
Ми као род човеков, тебе блажену међу женама, и Богом
благословену, песмама величамо.

Твој изданак нам је постао као огњени стуб, света мати
Анастасијо, који нас обасјава и од сваког тамног неверја очишћава, зато
те сви песмама величамо.

Својој отаџбини подарила си правог просветитеља, а Свете Горе
красног васпитаника, вернима пак утврђење, бедем и заштиту, зато те
сви песмама величамо.

Послушала си позив најмлађег сина, и скинула царску ризу, а
оденула се у одећу бестрастија, и за Христа Женика се обручила; зато
те сав род српски песмама велича.
Богородичан: Ти си као облак Бога-Речи, Свечиста, и као светлост
сунчана, као кочија скупоцена, и узвишеност девства, као гора изобиља,
Пресвета Дјево, по Богу названа.

Светилен
Светлошћу Христовом обасјана, ти си свето детенце родила, које је

постало светило роду српском; са њиме увек моли Христа за спасење
рода нашег.
Слава и сада, богородичан:

Ти си светло испуњење пророштава, и похвала апостола, целог
света жељена помоћница, просвети и нас слуге твоје небеским сјајем.

На хвалитним, на 4; Глас 4.
Песмама похвале прослављамо дана спомен твој, и хвалу као

царску круну твојој богомудрој глави приносимо, јер њу је Христос
благодаћу овенчао, дична мати Анастасијо, зато те молимо: моли
Христа Бога за твоје стадо православно, да се од свакога зла избавимо.

Славећи радосно дан твога светог престављења, и песму похвале
Христу Богу узносимо, који те је непролазним венцем овенчао,
богомудра Анастасијо, и усрдно те молимо: измоли нам опроштај
грехова, јер те са вером славимо.

Погледај Господе на нас недостојне, и смилуј се на грешени народ
твој, и не предај нас заувек у руке неверника, због многих наших
безакоња, него ради молитава преподобне мати наше Анастасије,
избави нас од сваког искушења.
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За тебе је давно цар Соломон рекао: жена разумна је благословена,
а страх од Господа је њена похвала, а ти си преподобна на делу ове
речи сипунила, страх Божији и веру си у своме дому и по свим
српским земљама утврдила, чинећи дела покајања, због којих се небеса
веселе и Хрстос радује.
Слава, глас 8.

Твојој мудрости и смирењу се и ангели дивише, а ми певајући
Творцу свега који те је прославио, молимо те: буди ограда и бедем
свима који те са чистом љубављу славимо, и твој свети спомен
служимо, мати богоблажена, вернима помоћнице.
И сада, богородичан:

Рођеним из тебе Богородитељко свеопевана, заблиста нам светлост
благодати и све под сунцем обасја, а господара таме просрами, зато си
похвала ангела а свима људима спасење, једина заступнице вернима.

Велико славословље
Тропар преподобној; Слава и сада, богородичан: Јеже от вјека..
јектенија и отпуст.

На литургији
Блажена од канона преподобне, песме 3. и 6.
Прокимен, глас 4. Сачувала је душа моја заповести твоје, и заволела
их веома. (пс.118,167)
Стих: Сачувах заповести твоје и сведочанства твоја, јер су сви путеви
моји пред тобом, Господе. (пс.118,168)

Апостол Галатима, зачало 208.
Алилуја, глас 6. Упути ме Господе путем твојим и поћи ћу у истини
твојој. (пс.85,11)
Стих: Да се обрадује срце моје. (пс.85,11)

Еванђеље по Матеју, зачало 104.

Причастен: Радујте се праведни у Господу, праведнима приличи
похвала. (Пс.32,1)

DAN 21.
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Месец јуни 22. дан

Спомен светог свештеномученика Евсевија, епископа у Самосату

На Господи воззвах.. стихире, глас 8.
Подобан: Что ви наречем..

Како да те назовемо, оче славни? Као светитеља Истине и
свештеног учитеља? Као тврђаву православних и очи цркве? Као онога
који је духовном светлошћу заблистао? Као славу мученика? Као
бранитеља истине и великога тужитеља лажи? А ти се моли за спасење
душа наших.

Како да те назовемо јерарше? Као реку која тече из духовног Едема
и напаја земљу росом духовном? Као чашу пуну воде божанства, која
Аријеве следбенике потапа? Као стуб огњени који Божијом благодаћу
предводи нови Израил? А ти се моли за спасење душа наших.

Како да те назовем Евсевије? Као давоца правоверја, а погубитеља
кривоверја? Као украс страдалника, и као радост свештеника? Као срп
који плеву сече, а пшеницу у небеску житницу сакупља? Као непре-
сушни извор чудеса, који уклања жегу искушења? А ти се моли за
спасење душа наших.

Ине стихире, Пресветој Богородици; глас и подобан тај исти:
Чудна је и дивна тајна твога бесеменог порода, Дјево Пречиста,

она величином превазилази сваки помисао човека; њу не могу поднети
да гледају ни многооки архангели; од ње стрепе и све војске светих
ангела, јер си нам телом родила Онога који се није одвојио од Очевог
Бића, зато славимо тебе Родитељко и Богоневесто.

На кога си налик бедна душо моја? Јер никада не прилазиш
покајању, и не страшиш се ужаснога огња који те чека? Устани и
призови једину брзу заступницу и завапи: Дјево и Мати, моли Сина
твога и Бога нашега, да ме избави из мреже Злобнога.

Владичице, свима заступнице, мене је снашао бурни океан таме, а
жестоке олује живота ме увек потапају, но ти ми низпошаљи капи твоје
милости, и пружи ми руку твоје помоћи, па ме удостоји удела иза-
браних и праведних, јер си родила Човекољубца као бездан милости.

Слава и сада, глас и подобан тај исти:
Огањ си неиздрживи родила, који грехе спаљује а верне орошава,
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зато мноштво мојих греха спали, твојим молитвама Најнепорочнија и
Пречиста, и од страсти увелу душу моју, као росом расхлади је и
освежи, да бих громко величао милост и силу твоју, ја твој слуга.

Крстобогородичан. Подобан тај исти.
Када је Дјева као јагње видела Јагањца на дрво крста својевољно

разапетога, као Мати је закукала, тужно и кроз плач је говорила: Сине
мој, какво је ово чудо које видим? Ти као Господ свима живот дајеш,
па како умиреш Дуготрпељиви? Ти земнима дајеш васкрсење, зато
славим Боже мој твоје велико снисхођење.

На јутрењи
Канон чији је акростих: Славим тебе имењаче са правоверјем.
Дело Јосифа. Глас 8.

Песма 1.
Ирмос: Посјечениј несјекомаго пресјече..
Посечено дрво је несечено море пресекло, и сунце је угледало дно
којега никад не виде, а страшног противника је вода потопила, и
Израиљ је прошао преко непроходног мора, певајући песму:
Господу појмо јер се славно прославио.

Савршеном Светлошћу си обасјан и међу чете светих си блажени
убројан, славом мученика си украшен, зато сачувај све који те са вером
славе, блажени Евесвије, и умилостиви Христа према нама.

Од младости загејан жељом за Христом, ти си оче блажени
светим силама тело покорио души, и постао сасуд освештани; народ си
у честитости напасао, оче преподобни, и био си помазан миром благодати.

Тебе је мудри оче за вођу пастира одредио Дух Свети, да твојим
светлом науком разориш маглу јеретичку, и јасно покажеш праву стазу,
свима који по њој честито ходе, велики Евсевије, светило душа наших.
Богородичан: Благословена си Пречиста јер си Бога родила, зато
благосиљај сада све који тебе благосиљају, и руководи их у ходу на
добро, и испуни божанских добара, и помогни им да певају: појаћемо
Господу јер се славно прославио.

Песма 3.
Ирмос: Страх твој Господи всади..
Страх твој усади Господе у срца слуга твојих, и буди нам утврђење,
јер те искрено призивамо.

DAN 22.
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Био си кротак и незлобив, смирен и тих и пун божанске љубави, а
на крају се украсио и венцем мученичким.

У одеждама блиставим од твоје крви, ти си свети Евсевије у
небеску светињу похитао, и славно се славом светих овенчао.

Изобличио си Аријеве истомишљенике, и поднео прогоне и
насилну смрт, али си се зато удостојио и славе бесмртне.
Богородичан: Очевом вољом си родила Бога-Реч и наиласком
Божанскога Духа, Пресвета Дјево и Мати, славо архијерејима, зато ти
и ми певамо.

Сједален, глас 4.
Подобан: Скоро предвари..

Окитио си свој живот врлинама, и назван си преблажени Евсевије
као пастир и светитељ частан, још си се и својом крвљу мученичком
украсио, и на висину си у војске бестелесних прешао; са њима моли
Христа за нас, да помилује душе наше.

Слава и сада, богородичан:
Пречиста, Најнепорочнија и Неискусобрачна, само си ти у времену

надвременог Сина и Бога-Реч родила, зато га моли са светим и часним
патријарсима, мученицима и пророцима и преподобнима, да нам
подари очишћење и велику милост.

Крстобогородичан:
Када те је Божја Речи угледала на крсту разапетог твоја Мати

Пречиста, матерински је зајецала и говорила: Какво је ово ново и
ужасно чудо, Сине мој? Како ти који си Живот свима да смрт искусиш,
а хтео си умртвљене да оживиш, јер си Милосрдан.

Песма 4.
Ирмос: Из гори приосењеннија слове, пророк..
Божијим промислом је угледао пророк, твоје вољно оваплоћење
Речи Божија, из једине Богородице, као из осењене горе, и са
страхом је прославио силу твоју.

Твојом изузетном науком си светитељу зауставио јеретичку хајку, и
њоме си као сољу исцелио све који су патили од јеретичког кривоверја,
Евсевије блажени.

Упутио си народ у пристаниште спасења, а бујицом своје крви
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потопио си Аријево неверје, пастире и мучениче, и архијерејима украсе.
Заблистао си у свету као светла звезда, и светим сјајем обасјаваш

душе православних, зато те блажени са вером славимо.
Богородичан: Тебе Пречиста и устима и језиком и срцем исповедам
као Матер Створитеља, и молим те: обасјај моју душу помрачену
гресима.

Песма 5.
Ирмос: От ношчи невједенија..
Из ноћи незнања просветлио си богопознањем све крајеве света,
зато и мене просветли јутром твога човекољубља Господе.

Твојом науком, блажени оче, утврђивао си веру право-славних, и
због праве вере си и зточење претрпео.

Стекли смо тебе светитељу премудри, као кулу православља и
извор исцелења, и као тврђаву цркве.

Светим законодавством си Евсевије безаконе утврђивао, али си од
руку безаконика и неправедену смрт претрпео.
Богородичан: Постала си као свети свећник, Богородитељко, што носи
Божанску светлост, која обасјава све крајеве света.

Песма 6.
Ирмос: Молитву пролију ко Господу..
Излићу молитву моју пред Господем, и њему ћу рећи све туге моје,
јер ми се душа испунила зала, а мој живот се аду приближио, па
се молим као Јона: изведи ме из пропасти Боже мој.

Проповедао си јединосушнога Бога-Реч и Сина са-беспочетнога
Оцу, а уништио си мрско неверје и сујетно хулење Аријево, Евсевије,
зато си свима вернима као непробојни и безбедни бедем.

Изливањем твоје свете крви, спремио си себи румену царску
порфиру, и уселио се оче са весељем у Божије царство, те стојиш пред
Царем векова, свеблажени Евсевије.

Постао си Евсевије као ружа и мирисни крин, и као рај који има
у средини дрво живота: Створитеља свега и Господа, зато сада и нас
испуњаваш мирисом Божанскога Духа.
Богородичан: Разумевши богоречити пророци безмерну дубину твоје
тајне, јасно су објавили, млада Дјево, у загонеткама и светим
предсказањима: да ћеш неизрециво Реч Очеву оваплотити Пречиста.

DAN 22.
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Кондак, глас 4.
Подобан: Јавилсја јеси днес..

Побожно у светитељствув поживевши и мученички пут прошавши,
идолске си угасио жртве, светитељу Јевсевије. Али пошто имаш слободу
пред Христом Богом, моли да се спасу душе наше.

Песма 7.
Ирмос: Отроци Јеврејстији в пешчи попраша..
Јеврејска су деца храбро савладала пламен у пећи, и у росу га
претворише, и кликтаху: Благословен си Господе Боже у векове.

Певајући светитељу молитве, ти си своје страсти уснуо, а нама
вернима си будан чувар постао, зато ти побожно певамо и твој спомен
славимо.

Постао си мученик и јерарх, и небеске светиње наследник, па
стојиш пред престолем Створитеља и кличеш: благословен си Господе
Боже у векове.

Као зора ти си освануо, проповедајући Исуса Христа који је из Оца
заблистао пре звезде Данице, зато си светило цркве и украс јерараха,
и лепота страдалника, Евсевије.
Богородичан: Закони природе су чудно обновљени Рођеним и тебе
Дјево, па и нас пропале због старог преступа чистиш, зато те како
доликује хвалимо.

Песма 8.
Ирмос: Богоглаголивији отроци в пешчи, со огњем..
Богоречити младићи у пећи су са огњем пламен савладали и
певали: благословите дела господња Господа.

Као светитељ и мученик, моли свештенопроповедниче Евсевије са
светитељима и мученицима Спаситеља свих, да и ми код њега нађемо
милост.

Часним животом си поживео, и духовним штапом си напасао твоје
свето стадо, а јеретичке звери си, оче свеблажени, од стада одагнао.

Јеретике оптерећне обманом као пијанством, ти си залуд укоревао
Евсевије, јер су те они убили, и сурово си пострадао.
Богородичан: Узвишенија си од свих небеских висина, јер си родила
Свеопевана узвишенога Бога-Реч, који је узвисио, пало на земљу
човеково биће.
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Песма 9.
Ирмос: Воистину Богородицу тја исповједујем..
Као истиниту Богородицу тебе исповедамо, јер се тобом Дјево
чиста спасосмо, и са бестелесним хоровима тебе величамо.

Удостојен си да видиш на далеко оче, оно, чему си се из душе
надао, јер си се ка незалазном Светлу радосно преселио.

Постао си красан својим побожним проповедањем, као и добрим
делима, Евсевије, и кроз твоје свето и светло страдање, блажени оче.

Начинимо радосни хор, да похвалимо светог Евсевије, јер је он
украшен лепотом правоверја.

Твој гроб нам даје благодат исцелења, а твој свети спомен Евсевије,
као велико сунце обасјава цео свет.
Богородичан: Доброљубива Дјево, олакшај моју душу оптерећену
гресима, јер ти си Преблагога Бога телом родила.

DAN 22.
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Месец јуни 23. дан

Спомен свете мученице Агрипине

На Господи воззвах.. стихире глас 4
Подобан: Дал јеси знаменије..

Рим те је дао као мирисни ружин цвет, Агрипино многострадална,
а ти миришиш у душама верних мирисом врлина, и благодаћу смрад
страсти увек уклањаш; ти си украс мученика, а цркви тврђава,
девојкама похвала и море чудеса.

Тебе је Христос Бог наш дао Сицилији као скупоцено благо, када
си у Риму пострадала, а ти си дошавши, славна мученице, твојим
заступањем мноштво злих демона одагнала; зато те славимо и твоје
свето страдање данас празнујемо, Агрипино многострадална.

По наредби Сведржитеља целог света, носиле су те на раменима
свете Васа и Павла, и прошле су разна места и велико море, мученице
Агрипино, а ти си Божијом благодаћу дивна чуда чинила, и починула
си свехвална на месту, које је Бог одредио уморнима.

Ине стихире Богородици; глас и подобан тај исти
Ако се пева Алилуја, онда ове стихире предходе.

Радуј се сунчана зрако, и незалазног Сунца престоле, јер из тебе
је заблистало недокучиво Сунце; Радуј се разуме који блисташ од
божанског сјаја, и сјајна муњо која све крајеве света обасјава, блистава
попут правог злата, сведобра и Најнепорочнија, ти си Светлошћу
незалазном верне обасјала.

Опери нечистоту мога страсног срца, Богородице свеопевана, и сав
гној и све ране настале због мога греха, очисти Пречиста, и утврди мој
колебиви разум, да величам твоју силу и велико заступање, мада сам
бедан и непотребни слуга твој.

Претвори Дјево и Мати свенепорочна, немоћ и слабост душе моје,
у моћ и силу, да бих у страху и љубави чинио дела и заповести
Христове; да бих избегао огањ неиздрживи, и због тебе радосно и
заувек стекао живот непролазни и небеско наслеђе.
Слава и сада, глас и подобан тај исти.

Посрћем од навале демона, и у понор пропасти падам, а ти се
смилуј Владичице, и утврди ме на стени врлина, те одагнај навале
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демона, па ме удостоји да чиним заповести твога Сина и Бога нашега,
да бих стекао опроштај у судни дан.

Крстобогородичан. Подобан тај исти.
Пречиста је гледала Христа Човекољубца разапетога и у ребра

пободенога па је плакала и нарицала: Зашто је ово Сине мој? Зашто су
ти неблагодатни људи овако узвратили за сва добра које си им учинио?
А ти хиташ да ме учиниш бездетном Најдражи! Ужасавам се
Милосрдни због твога својевољног распећа.

Тропар, глас 4.
Као јагње твоје Исусе Агрипина зове силним гласом: „тебе

Жениче мој волим и тражећи тебе страдам, и распињем се и
сахрањујем у твоме крштењу, и страдам ради тебе, да бих царствовала
са тобом, и умирем за тебе да бих са тобом живела, прими ме као
чисту жртву са љубављу жртвовану за тебе“. Њеним молитвама као
Милостив спаси душе наше.

На јутрењи
Канон, чији је акростих: Похвалућу Агрипину, Христову невесту.
Глас 4.

Песма 1.
Ирмос: Отверзу уста моја..
Отворићу уста моја и испунићу се Духа, и излићу песму Царици
Матери, и светло ћу славити и певати о њеним чудесима.

Сјајном благодаћу која те је са висине обасјала, одагнај Агрипино
мученице таму мога незнања, па ми твојим молитвама даруј, да опевам
твоја чуда.

Заиста светлије од сунца ти си на своду цркве Христове заблистала,
и зрацима твојих подвига и чуда, све си крајеве света обасјала.

Жудећи за бесмртним Жеником и Животодавцем, ти си му на дар
своје страдање принела, а примила си царство небеско и венац
непролазни, мученице славна.

Управљана руком твога Владике, препловила си светитељко бурно
море неверја, и упутила се ка пристаништу небеске светлости,
Агрипино богоблажена.
Богородичан: Христос је из крила твојих заблистао у срцима као звезда
Даница, Дјево Најнепорочнија, и свима који те са вером славе као
Матер Бога обасјао је дан светли, Свеопевана.

DAN 23.
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Песма 3.
Ирмос: Лук силних изнеможе..
Лук насилника је изнемогао а немоћни су се опасали силом, и зато
се утврдило у Господу срце моје.

Радовала се док је батинама бијена и њима је кости неверја
поломила кличући: ништа ме не може Христе одвојити од љубави твоје.

Да би демонску наготу изобличила, мученице, ти си отрпела
лишење одеће, зато ти је Христос непропадиву одећу подарио.

Уста која су безаконо хулила на тебе мученице, су Христо-вим
законом затворена, јер си ти о величини Спаситеља проповедала.

Осујећен је слуга неверја да твоје тело веже за земно, јер си ти
твоју душу уз Владику везану имала.
Богородичан: Испунило се побожно пророчанство Исаије: да ће девојка
родити оваплоћеног Животодавца и Спаситеља душа наших.

Сједален, глас 4.
Подобан: Скоро предвари..

Ревносне слуге камених идола, на тебе су навалили камење, јер си
исповедала Христа као камен необориви, а ти си уснувши заблистала
зрацима преславних чудеса, Агрипино славна, и обасјаваш душе нас
који те хвалимо.
Слава и сада, богородичан:

Само си ти Творца свега родила, само си ти Богоневесто твојим
Породом човечанство украсила, зато ме избави од замки злога
Противника, и постави ме на камену воље Христове, и моли га усрдно,
јер си га оваплотила.
Крстобогородичан:

Када те је Божја Речи угледала на крсту разапетог твоја Мати
Пречиста, матерински је зајецала и говорила: Какво је ово ново и
ужасно чудо, Сине мој? Како ти који си Живот свима да смрт искусиш,
а хтео си умртвљене да оживиш, јер си Милосрдан.

Песма 4.
Ирмос: Сједјај во славје..
Седећи у слави и на престолу божанства, и облаку лаком, дође
Исус најсветији и непропадиви, да спасе све који му кличу: слава
Христе сили твојој.

Ангел који чини вољу Онога од кога се плаши, ослободио те је
мученице од окова и затвора, јер си ти разорила свако неверје, окована
љубављу за Христа твога Женика.
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Усмрћена си због љубави ка Оном који је сваку силу смрти
умртвио, па благодат изливаш вечног живота, и све умртвљене
страстима ти исцељујеш, Агрипино, Христових мучница украсе.

Љубављу ка твоме вечном Женику ти си сваку телесну љубав
превазишла, зато си много пропатила, а када си бијена и мучена ти си
кликтала: неће ме одвојити од твоје љубави Христе, никаква претња
мукама.

Ко може испричати о блаженом скупу пострадалих у жудњи за
Тројицом Васе и Агрипине? Јер су оне својим трпљењем, немоћ
идолску доказале.
Богородичан: Царица и Дјева златном одећом украшена, стоји сада
пред Царем и Сином несхвативо узвишенија и од ангела, који кличу:
слава Христе сили твојој.

Песма 5.
Ирмос: Ти Господи мој свјет в мир..
Ти си, Господе мој, као светлост у свет дошао, ти си света Све-
тлости из мрачног незнања обратио све, који ти са вером певају.

Незалазна Светлост се уселила у твоје тело, и учинила те
блиставом и у ноћи као на дану, јер зраке чудеса шириш.

Неокаљана као јагње ти си стопама небеског Пастира следовала, и
као невина жртва си њему свето принета.

Имајући вером просветљен разум и испуњен пророштвом, ти си
славна Васо удостојена да јављаш о будућем као да је сада.
Богородичан: О, Мати Божија, исцели муку моје душе, јер си благога
Бога-Реч родила који свима помаже.

Песма 6.
Ирмос. Пожру ти со гласом..
Црква ти Господе приноси као жртву песме похвале и пева ти, јер
је од демонске крви очишћена, крвљу изливеном из ребара твојих,
по твојој милости.

Тело свете мученице је као незалазно светло заблистало из Рима,
а Сицилија га је примила, и од ужасног демонског мрака се избавила.

Три блажене и свете мученице које су чекајући своју смрт још пре
смрти умрле, побожно су твоје мртво, али живоносно, тело пренеле.

Оружије демона је изнемогло против тебе Агрипино, јер си кроз
тешкоће твојих славних подвига оборила његову гордост, као град који
нема темеља.

DAN 23.
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Крвоточива се исцелила додиром твога тела, а губави се очистише
када су ти са вером пришли, и свака друга болест одлази, само када се
призове, мученице, твоје свето име.
Богородичан: Прими сада Дјево Свенепорочна речи Гаврилове, јер ти
кличемо: Радуј се Мати, једина благословена; Радуј се двери, јер имаш
Сунце правде.

Кондак, глас 4.
Подобан: Јавилсја јеси..

Наста светли дан твојих светих подвига, које прославља Божанска
Црква, и све позива да ти весело кличу: радуј се, дјево и мученице,
Агрипина свеславна!

Песма 7.
Ирмос: Спасиј во огњи Авраамскија твоја отроки..
Спасао си у огњу Аврамове младиће, јер твоји беху, а Халдеје си
погубио, и тако их је твоја правда Праведни уловила, зато си
најопеванији Господе, Боже отаца наших и благословен јеси.

Као златна голубица оружијем крста снабдевена, ти си, мученице,
уништила Агарјане, који се у ноћи ка граду твоме прикрадоше, и од
мучке смрти си спасла верне.

Препативши разне муке Христа ради, мученице, ти си стекла код
њега бесмртно и без патњи блаженство, па кличеш: благословен си
опевани од отаца Господе и Боже.

Часни свештеник гледајући збивање твојих чудеса, обасјан њима,
Агрипино, Бога величаше, и радосно појаше: благословен си опевани од
отаца Господе и Боже.

Одлучно си пошла својим телом страдање и ниси осетила женску
немоћ, него си смело кликтала Владици, девојко: благословен си
опевани од отаца Господе и Боже.
Богородичан: Када си Бога родила, остала си после порода девствена
и млеком си, као Мати, хранила Хранитеља целог света, најнепороч-
нија; зато њему певајући кличемо: благословен си опевани од отаца
Господе и Боже.

Песма 8.
Ирмос: Отроки благочестивија в пешчи..
Побожну децу у пећи, спасао је Рођени од Дјеве, то бејаше тада
праслика, а сада стварност, и сву васељену позива да ти пева:
Господа појте дела и величајте га у све векове.
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Када су носиле твоје мошти ноћ им је била као дан, а свако место
где су застале, као да је мирисом окађено, и потоци исцелења се
изливаху свима који величаху Христа у све векове.

Жудећи за бесмртним Жеником, за његовим миомиром си,
мученице славна, следовала, и на његова страдања и смрт се угледала,
кличући: Господу појте његова дела и величајте га у векове.

Имајући веру без сумње, ти си мученице крвљу својом као уљем
украсила лампу душе своје, па си ушла у небески двор радости,
певајући: Господу појте његова дела и величајте га у векове.

Да би видела лепоту Господњу, и желећи да дођеш до његове
небеске цркве, ти си својом крвљу као на кочији узнета и достигла до
њега, певајући: Господу појте његова дела и величајте га у векове.
Богородичан: У давнини је купина била пра-слика тајне твога
чудноватог порода, Најнепорочнија, јер је неспаљена остала, а тако си
и ти родила огањ Божанства, млада Дјево, и остала неспаљена, зато ти
певамо у све векове.

Песма 9.
Ирмос: Камен нерукосјечниј от несјекомија..
Као угаони камен несечен руком, тако се Христос од тебе Дјево,
као од несечене горе одсекао, да сједини раздвојене природе, зато
се веселимо и тебе Богородице величамо.

По вољи Творца свега, Агатоника заједно са Васом и Павлом
усрдно хитају ка крају свога мучења, и код њега су заиста заједно
нашле жељени крај.

У небески дворац си се уселила девојко, и невидиве лепоте
сагледала, још си примила светлост обожења, зато обасјај твоје
прослављаче.

Венац благодати је положен на твоју главу Агрипино, јер си трку
завршила а веру неокрњену сачувала, и зато су те небеске војске
праведника свечано примиле.

Сада мученице Агрипино смело стојиш пред Владиком и
Створитељем, са свима светима од века, па измоли опроштај сагрешења
твојим прослављачима, девојко света.
Богородичан: Како доликује матери, тако ти Дјево Маријо носиш на
својим рукама Сведржитеља, зато ме избави из руку противника, да бих
те спасен величао и хвалио.

DAN 23.
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Месец јуни 24. дан

Рођење часног и славног Пророка, Претече и Крститеља Јована

На малој вечерњи
Стихире на, глас 4.
Подобан: Званниј свише..

Рођен си из неплодног тела, и разрешио од јаловости срца наша,
заиста си добар пород вере, и неплодним душама дарујеш науку доласка
Христовог, славни Претечо, добар си гласник Бога-Речи, који громко
објављујеш покајање; ти си свима знани свети заступник старога и
новога Завета, зато твоје рођење са љубављу и радосно славимо. (два
пута)

Сада си као теоц уздржањем ухрањен, а рођен из неплодне матере,
да нам покажеш рођенога из Дјеве Јагњета, који грехе целог света
узима; ти си као пустињељубива грлица заблистао, и божанско пролеће
најавио, којим ће престати страшна зима безбожја; ти си Жеников друг
искрени; ти си Јоване свето дошао, зато се моли да се спасу душе наше.

Рођен си по Божијем светом обећању, јер је у храму твоје рођење,
твоме родитељу на молитви, дивни и велики архангел благосвестио;
тада, како пише, свештеник није поверовао, и још се успротивио, зато
му је безгласије и оглувелост Гаврило навео, све до твога рођења,
Претечо, када си ти си језик свога оца од окова ослободио; а ти се
блажени моли и за све нас.
Слава, глас 8. Самогласно.

Јовану доликује кађење, Крститељу доликују дивне песме, јер он је
почетак нашег спасења проповедао, још када је у телу матере заиграо,
а у пустињи „Покајте се“ узвикнуо. Он је Царев војник, и Претеча
благодати, он Јагње најављује и моли Спаса за душе наше.
И сада, богородичан: Владичице прими..

Владичице прими молитве твојих служитеља и избави нас од
сваке невоље и туге.

На стиховње стихире, глас 2.
Подобан: Доме Еуфратов..

Ујасни добро твој језик Захаријо, па узвикни, да ће ово дете бити
пророк Божији, и Божанске Речи Претеча.
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Стих: Благословен је Господ Бог Израиљев, што походи и избави народ
свој. (Лк. 1,68)

Из обамрлог и остарелог тела матере, ти си Јоване дошао, и Богу
си посвећен био; никада се и нигде није појавио међу људима већи од
тебе.
Стих: И ти дете, назваћеш се пророк Вишњега. (Лк. 1,76)

 Разрешио си преблажени пророче очеву онемелост, као што си и
родитељку од катанца јаловости ослободио, јер си се по Божијој
благодати родио.
Слава и сада, глас 8.

Види Јелисавету како говори Дјеви и Матери: зашто си дошла ка
мени Мати мога Господа? Ти носиш Цара а ја војника; ти Законодавца
а ја извршиоца, ти Бога-Реч а ја његов глас, који проповеда царство
небеско.

Тропар, глас 4.
Пророче и Претечо доласка Христовог, не умемо те достојно

похвалити, ми који те љубављу поштујемо, јер неплодна тобом рађа и
очева немост се ослобађа, славним и часним твојим рођењем: и
оваплоћење Сина Божијега се свету проповеда.
Слава и сада, богородичан: Јеже от вјека утајеноје..

Оно што је од постања било сакривено и ангелима недоступна
тајна: тобом се Богородице свима на земљи појавио Бог, у несливеном
јединству оваплоћен, крст је због нас примио, и њиме је провосазда-
нога васкрсао и од смрти сапасао душе наше.

На великој вечерњи
После уобичајеног псалма, певамо: Блажен муж.. први антифон.
На Господи воззвах.. стихире на 8; Глас 4. самогласно.
Дело Јована Монаха.

Рођењем твојим Јоване, разрешио си Захарију од онемело-сти, јер
није доликовало оцу да ћути, када је дошао Гласник; и мада он испрва
невероваше, и језик му беше свезан, али си сада својим доласком дао
оцу твоме разрешење; јер њему је и благовештено о рођењу Гласника
Бога-Речи, и Претече Светлости и молитвеника за душе наше. (два пута)

Данас је Глас Бога-Речи одрешио очев глас неверјем свезани, а
цркви се јавља као добар пород, јер је окове јаловости своје матере
разрешио, а предходи као светлост Светионика; он нам као зрак
најављује долазак Сунца правде, за обнову свих и спасење душа наших.

DAN 24.
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Дело Анатолија.
Као весник и ангел доласка Бога-Речи из Дјеве, долази овај из

крила стараца; он је највећи рођени од жене, и већи је од свих пророка;
Доликовало је да он буде славни почетак Божанских дела: рођења Сина
мимо природе и без семенога зачећа; Зато слава Теби који чиниш
чудеса за наше спасење.
Дело Андреја Критског.

Данас је празник великог Претече, јер је из неплодних крила
Јелисавете дошао, као пророк већи од свих пророка, и нема таквог иног
нити се појавио; Он је предходник Светила песветлог и глас Бога-Речи,
пратиоц је Женика, да припреми Господу народ одабрани, да их унапред
очисти у духу водом; Он је изданак Захарије и добри васпитаник
пустиње, проповедник покајања, за очишћење греха; Он је свима и у
аду благовестио васкрсење мртвих, и моли се за душе наше.

Још из утробе си постао Претеча и Пророк Христов, Крститељу
Јоване, заигравши од радости у утроби своје матере, видевши Царицу да
долазика слуги, и носи Надвременог, из Оца без матере; долази ка теби,
пониклом по обећању од старца из неплодне; зато га моли да помилује
душе наше.

О предивног ли чуда! Проговодио је онај који није верово речима
ангела: да ће Јелисавета зачети и родити сина. Јер је рекао: како ће она
родити, када сам ја већ престарео а она је тела умртвљеног? Осуђени
на ћутање због неверја, данас види рођење обећаног, и немости се
ослобађа, па весело долази кличући: благословен је Господ Бог
Израиљев, јер нас је посетио и учинио избављење своме народу, дајући
целом свету велику милост.

Јоване прехвални, апостоле васељенски, Гаврилова благовести, и
изданче неплодне! Добри васпитаниче пустиње, и искрени друже
Женика Христа, моли га да помилује душе наше.
Слава, глас 6.
Дело Византијево.

Данас светилник светлости, као светла звезда крчи пут Божијој
Речи; данас се Захаријин језик одрешио, држан у ћутању ангеловом
наредбом; јер требаше оцу да нећутањем објави Гласника, дошлог из
неплодне утробе, да избављење целог света благовести, са великом
смелости.
И сада, глас тај исти.

Јелисавета је зачела Претечу благодати, а Дјева Господа славе;
целиваше се обе матере, а детенце заигра у телу матере, јер слуга
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Господара хваљаше; зачудила се мати Претече, и поче кликтати: откуда
то, да мени дође Мати мога Господа, који спасава очајни народ, јер има
велику милост?!

Вход. Прокимен дана

1. Читање из Књиге Постања
(Глава 17,15-17,19 и 18,10-14 и 31, 1-2, 4-8)

Рече Бог Аврааму: Сара жена твоја, неће се звати име њено Сара,
него Сарра ће бити име њено. И благословићу је, и даћу ти од ње чедо;
и благословићу је, и биће у народе, и цареви народа изаћи ће из њега.
И паде Авраам на лице [своје], и насмеја се и рече у мисли својој
говорећи: Еда ли ће се стогодишњаку родити син, и еда ли ће Сара,
будући деведесет година, родити? А рече Бог Аврааму: Да, ево Сара
жена твоја родиће ти сина, и назваћеш му име Исак. И поставићу завет
мој са њм за завет вечни. Авраам пак и Сара беху стари и зашли у
дане, а Сари је престало што бива у жена. И насмеја се Сара у себи
говорећи: Како ми се не догоди до сада? А и господар ми је стар. И
рече Господ Аврааму: Зашто се насмеја Сара у себи говорећи: Зар ћу
заиста родити? Јер сам остарила. Зар је немочна реч код Бога? И
Господ посети Сару, као што рече. И зачевши роди Сара Аврааму сина
у старости у време, као што му говораше Господ. И обреза Авраам
Исака у осми дан, као што му заповеди Бог. А Аврааму беше година сто,
кад му се роди Исак син његов. А Сара рече: Смех ми учини Господ;
јер кад неко чује, смејаће ми се. И рече: Ко ће јавити Аврааму да Сара
роди Дете? Јер родих сина у старости мојој. И узрасте дете, и одби се
од дојке. И учини аврам гозбу велику, у дан у који се одби ид дојке
Исак син Његов.

2. Читање из Књиге о Судијама (Глава 13,2-8, 13-14, 17-18, 21)
У дане оне, би човек од колена Данова, и име му Маноје, и жена

његова (беше) неплодна. И јави се Анђео Господњи жени, и рече јој:
Ево ти си неплодна, и зачећеш у утроби, и родићеш сина. И сада чувај
се, не пиј вина ни сикера, и не једи ништа нечисто. Јер ево, ти ћеш у
утроби зачети, и родићеш сина, и железо (= маказе) неће прећи преко
главе његове, јер ће назореј Богу бити дете из утробе, и он ће почети
спасавати Израиљ из руку иноплеменика (= Филистејаца). И дође жена
и рече мужу своме говорећи: Човек Божији дође к мени, и изглед
његов, као изглед Анђела Божијег светао веома; и питах га: одакле си?

DAN 24.
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И име своје не каза ми. И рече ми: Ево ћеш у утроби зачети, и родићеш
сина; и сада не пиј вина ни сикера, и не једи ништа нечисто; јер ће
назореј Богу бити дете из утробе; све до дана смрти његове. И помоли
се Маноје Богу, и рече: Зар мени (дође), Господе, човек Божији, кога
си нам послао! Нека дође и посети нас, и просвети нас шта ћемо
учинити детету које ће се родити? А дође Анђео к Маноју, и рече: Од
свега што рекох жени твојој нека се чува, што происходи из винограда,
да не једе, и вина и сикера да не пије. И рече Маноје Анђелу
Господњем: Како је име твоје? Да када се испуни реч твоја, прославимо
те. И рече му Анђео Господњи: Зашто ти питаш име моје? И то је
чудно. И не придода више Анђео Господњи да се јави Маноју и жени
његовој.

3. Читање из Пророштва Исајиних
(Глава 40,1-3,9 и 41,18 и 45,8 и 48,20-21 и 54,1)

Тако говори Господ: Тешите, тешите, народ мој, говори Господ.
Свештеници, говорите у срце Јерусалиму, умолите га, јер се умножи
помижење његово; јер се разреши грех његов, јер прими из руке
Господње сугуба сагрешења своја. Глас је вапијућег у пустињу:
Припремите пут Господњи, правим чините стазе Богу нашем. На гору
високу узиђи, благовествуј Сиону, узвишавај снагом глас свој, благо-
вествуј Јерусалиму: Узнесите, не бојте се. Ја сам Господ Бог, ја ћу
услишити убоге Израиљеве, и нећу их оставити. Него ћу отворити са
горе реке, и усред поља изворе; учинићу пустињу лугом, и ожеднелу
земљу у изворе воде. Нека се узвесели небо с више, и облаци нека
капљу правду. Нека засија земља, и нека израсте милост, и правда да
засија заједно. Глас весеља објавите, и нека буде чувено; објавите све
до краја земље, говорите, да је избавио господ слугу свога Јакова; и ако
ожедне у пустињи, истичиће им воду из камена. Узвесели се неплодна
која не рађаш, кликни и повичи ти која немаш порођајних мука, јер су
многа деца пусте (= неплодне), већма од оне која има мужа, говори
Господ.

На литији
Стихире самогласне, глас 1.

Изливајте горе сладост, а брда заиграјте као јагањци, јер се из
Јелисавете родио Претеча Господњи да са нама поживи; рођењем је
разрешио оца од немости, зато и ми њему запевајмо: Крститељу
Христов, моли за спасење душа наших.
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Ти си глас добре вести, и светилник светлости, Претечо
Господњи, од Христа посведочени, први си међу пророцима и молиш се
за цео свет, а нарочито се помоли за твоје стадо, да се сачува
неокрњено.

Био си проповедник Јагњета и Речи Божије, Пророче и Претечо
Јоване; ти будућа збивања проричеш, и предсказујеш их у цео свет: ево
јагњета Божијег, које узима грехе света и свима велику милост дарује.

Слава, глас 5.
Дело Андреја Критског.

Прославимо границу пророка и почетак апостола, земнога ангела и
небеског човека, глас Бога-Речи, војника и Претечу Христовог, обећаног
и унапред разиграног, јер је тако још пре свога рођења о Сунцу правде
проповедао; Данас се Јелисаветино чедо рађа и радује, а Захарија се
чуди у старости и ћутање као окове одбацује, па као родитељ Гласника
јасно пророкује: и ти дете назваћеш се пророком Вишњега, пред њим
ћеш ићи и путеве му припремити; Зато ангеле, пророче, апостоле,
војниче, Претечо и Кртитељу, и проповедниче покајања и наставниче,
као глас Светле Речи, моли се непрестано за нас, који са вером
славимо спомен твој.

И сада, глас тај исти (од првих): Храм и двер јеси..
Ти си свечасна Дјево храм и двери и палата и престо Царев, кроз

коју се избавитељ мој Христос Господ уснулима у тами јавио, он је
Сунце правде које хоће да просветли оног кога је по своме лику својом
руком саздао, зато свеопевана, пошто си материнску слободу код њега
стекла, моли непрестано да се спасу душе наше.

На стиховњим, стихире самогласне, глас 2.
Ово је пророк од пророка, и изданак из неплодне, највећи рођени

од жене, и грађаним пустиње; зато похвалимо Јована славног,
псалмима, певањем и духовним песмама и овако му рецимо: Крститељу
Спасов, и Претечо, ти имаш смелост, зато на дан твога светог рођења
умоли Христа, да подари мир целом свету, а душама нашим велику
милост.
Стих: Благословен је Господ Бог Израиљев, што походи и избави народ
свој. (Лк. 1,68)

Дошао је Гласник благодати Бога-Речи, проповедник сунца, и по
обећању се данас родио, из неплодне и бездетне Јован Претеча; Зато се
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народи радујте, јер овај дође да нам спреми пут спасења; јер се још у
утроби своје матере, разиграо и поклонио Јагњету, које узима грехе
света, а нама дарује велику милост.
Стих: И ти дете, назваћеш се пророк Вишњега. (Лк. 1,76)

Још у утроби матере је посвећен и примио пуноћу пророштва, а
данас се рађа из неплодне, и долазак Господњи јасно проповеда:
покајте се јер се приближило царство небеско.

Слава, глас 8.
Дело Монахиње Ксеније.

Данас и сада се испунило пророшво Исаије, рођењем Јована
највећег пророка, јер Исаија рече: послаћу ангела свога пред твојим
лицем, да спреми пут твој пред тобом; ово је војник и предходник Цара
небеског, који заиста поравнава стазе Богу нашему; и мада је човек по
природи, живео је као ангел, чистоту је до краја и целомудије сачувао,
и мада природан, бежао је из природе и надприродно се подвизавао;
зато се сви верни угледајмо на врлине његове, и молимо га да се моли,
за спасење душа наших.

И сада, глас тај исти.
Види Јелисавету како говори Дјеви и Матери: зашто си дошла ка

мени Мати мога Господа? Ти носиш Цара а ја војника; ти Законодавца
а ја вршиоца, ти Бога-Реч а ја његов глас, који проповеда царство
небеско.

На благосиљању хлебова
Тропар, глас 4.

Пророче и Претечо доласка Христовог, не умемо те достојно
похвалити, ми који те љубављу поштујемо, јер неплодна тобом рађа и
очева немост се ослобађа, славним и часним твојим рођењем: и
оваплоћење Сина Божијега се свету проповеда.

И Богородице Дјево.. (једанпут)

На јутрењи
На Бог Господ.. тропар Претечи, два пута
Слава и сада, богородичан: Јеже от вјека утајеноје..

Оно што је од постања било сакривено и ангелима недоступна
тајна: тобом се Богородице свима на земљи појавио Бог, у несливеном
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јединству оваплоћен, крст је због нас примио, и њиме је провосазда-
нога васкрсао и од смрти сапасао душе наше.

После 1. катизме, сједален, глас 4.
Подобан: Удивисја Јосиф..

Сада нам је израстио Захаријин плод, и духовно весели душе
верних; он је украс пустиње и од пророка највећи, јер је постао
Христов Претеча и прави сведок његовог доласка; Зато сложно
духовним песмама запевајмо Крститељу: Пророче и проповед-ниче
Истине, моли за спасење наше. (два пута)
Слава и сада, богородичан:

Зачудио се Јосиф видевши нешто надприродно, и схватио је да је
твоје бесемено рађање Богордице као роса на руну, као купина
несагорива и као палица Аронова процвала, а сведочаше и обручник
твој и заштитник и свештеницима је узвикнуо: Дјева рађа и после
рађања као Дјева опет остаје.

После 2. катизме, сједален, глас 8.
Подобан: Премудрости..

Као предходник доласка Христовог, чудно си рођен Јоване
свехвални; ти си врх свих пророка, и као глас Бога-Речи ти си
узвикнуо: покајте се јер се царство небеско приближило! Ти си и
спремио пут Господњи, и зато си Претеча благодати целом свету
постао; Крститељу и апостоле, моли Христа Бога, да подари опроштај
грехова свима, који са љубављу славе спомен твој.
(два пута)
Слава и сада, богородичан:

Пресвета Дјево, Мати Христова, молим те исцели ужасне страсти
душе моје, и даруј ми опроштај мојих сагрешења, које сам безумно
учинио, и њима сам бедник душу осквернио а тело укаљао. Тешко
мени, шта ћу учинити тога часа, када ангели моју душу одвоје од мога
убогога тела? Тада ми буди помоћница и заступница, јер ти си надање
мени слуги твоме.

После Полијелеја
Сједален, глас 8.
Подобан: Повељеноје..

Нека се отац радује и мати весели, јер су по обећању данас родили
пророка на земљи, од Бога названог Претечу; Ево неплодна доји
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детенце Крститеља, а радује се Захарија и новорођеном говори: тојим
доласком на земљу је мој језик одрешен, светилниче велике Светлости!
Све је ово чудо пре-велико! (два пута)
Слава и сада, богородичан: Благодарим тја присно Богородице..

Увек ти благодаримо Богородице, и величамо те и клањамо ти се
Пречиста и певамо о твоме Породу благодатна, кличући непрестано:
спаси нас Дјево свемилостива, јер си добра, и избави од осуде
демонима у страшни час испитивања, да се не постиде слуге твоје.

Затим степена, 1. антифон, глас 4.
Прокимен, глас 4.: И ти дете, назваћеш се пророк Вишњега. (Лк. 1,76)
Стих: Благословен је Господ Бог Израиљев, што походи и избави народ
свој. (Лк. 1,68)

Све што дише..

Еванђеље по Луки, зачало 3. А после оних дана затрудни Јелисавета..
А завршетак је:.. до дана док се не показа Израиљу.

После 50. псалма
Стихира, глас 2.

Још у утроби матере је посвећен и примио пуноћу пророштва, а
данас се рађа из неплодне, и долазак Господњи јасно проповеда:
покајте се јер се приближило царство небеско.

Два канона:
Први је дело Јована Монаха, са ирмосем на 8; Глас 4.

Песма 1.
Ирмос: Тристати крјепкија рождејсја от Дјеви..
Ти си Рођени из Дјеве, без муке три пута потопио у дубину, душе
три стотине силних, па ти се молим, да мојим смртним телом, као
тимпаном, победничку песму теби запевам.

Као јутро и предходник Бога и Сунца, и неплодне изданак, овај
проповеда о Дјевином Породу, и цео свет сада обасјава на све стране,
просветлењем вере и благодати.

Заиста си добро назван пророком Вишњега, јер идеш пред лицем
Христа, а Захарија кличе теби сину, духом пресветим надахнут, Јоване
прехвални, да ћеш пут Створитељу припремити.
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Гаврилове речи је чуо Захарија, и вест од Бога, али је био
непокоран и на ћутање осуђен, но од тога је одједном разрешен, када
се родио Гласник Бога-Речи: Јован Претеча.
Богородичан: Граде Свецара и Бога, богоугодно станиште, света
ризницо, Богородице Свенепорочна, сачувај наслеђе твоје јер те увек
хвалимо, а Рођеног из тебе са вером славимо.

Други канон, дело Андрејево. Узима се на 6; Глас тај исти.

Песма 1.
Ирмос: Наставаљшему древље Израиља..
Запевајмо Богу Избавитељу нашем, јер је давно Израиља бегунца
из ропства фараоновог предводио, а у пустињи га је прехранио, и
јер се прославио.

Ћутање старца носи слику тајне Старог Закона, јер је Мојсеј ућутао
када је дошла благодат; доликовало да све ућути, када се јавила ризница
Премудрости.

Док је свештеник у храму кадио дошао му ангел са висине и овако
узвикнуо: дођох старче да ти донесем благовест чудног рођења, јер ћеш
примити из неплодне рођења плод, Крститеља Христовог.

Што се чудиш старче? Зашто стојиш у неверици док ти ово
говорим? Ја сам ангел који ти јављам, мада имам лик човека; Зато буди
нем до времена док се роди Гласник Бога-Речи.

Тако је ћутање Захарије слика ћутања Писма Старог Закона, и тиме
је показано мени кликтање проповедника покајања, и глас вапијући, и
давање неплодној сина.

О пречудних догађаја са Христовим Претечом, јер је раније у
пелене повијен, од Онога који је наше повоје разрешио и народе
освештао, а данас се из Јелисавете родио и очев глас одрешио.
Богородичан: Тебе сви хвалимо као Божије станиште и духовну
лествицу по којој је Бог сишао и оваплотио се, а наше биће на небеса
уздигао и као узрочницу спасења нашег.

Катавасија: Отверзу уста моја..

Песма 3.
Ирмос: Не мудростију и силоју..
Не хвалимо се ни мудрошћу ни силом ни богатством, него тобом
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као Очевом ипостасном мудрошћу Христе, и нема светог као што
си ти, Човекољубче.

Спрема се рођење Владике из Дјеве, па и служитељ угодни из
старице и неплодне матере; и лепота предходи чуду над чудима.

Старица и неплодна поздравља Дјеву и Матер, спознавши њен
истинити Пород, јер је и разрешена окова неплодства Божијом вољом.
Богородичан: Ти си неискусобрачна родила оваплоћеног Бога, зато
утврди мене, јер ме бура страсти напада, јер нема такве помоћнице као
што си ти Пречиста.

Ини.
Ирмос: Утверждајај гром и созидајај дух..
Установио си громове и створио духове, зато утврди и мене
Господе, да бих ти искрено певао и творио твоју вољу, јер нема
светога ко што си ти Боже наш.

Јелисавета раније неплодна, Христе беше пра-слика твоје цркве из
незнабожаца, јер је чудом родила и постала многодетна, мада је некада
била неплодна.

Путеве си господње поравнао, и стазе прокрчио, на плодове
покајања си људима указао и путу живота их научио, Пророче и
проповедниче Христов.

Данас Јелисавета радосно носи тебе Претечо у наручју страчком, и
кличе и хвали се: нема светог као што си ти, Господе Боже наш.
Богородичан: Ти си прародитеље од туге ослободила јер си нам Радост,
Животодавца и Избавитеља родила; њега Пречиста Богородице моли
усрдно да спасе стадо твоје.

Сједален, глас 8.
Подобан: Повељеноје..

Глас Захарије се чудом одвезао, када се Гласник Бога-Речи и
Претеча родио, указао је на неплодни Стари Закон кличући: покајте се
сви на земљи, јер долази и јавља се Исус, да избави све од прве клетве
и просветли крштењем. Заиста је ово чудо превелико!

Слава, глас 4.
Подобан: Удивисја Јосиф..

Као светло сунце, из тела Јелисавете нам је заблистао син
Захарије, и очеву онемелост је разрешио, а свима људима је смело и



269

велегласно узвикнуо: исправите пут Господњи, јер он ће нас ослободити,
и спасава све који му притичу; О њему си проповедао Јоване, зато га
моли са спасење душа наших.

И сада, богородичан:
Светим рођењем из тебе Пречиста, обновила си пропалу у

страстима природу земнородних и обамрлу, и подигла си их из смрти
ка животу непролазном, зато те како доликује сви Дјево најславнија
славимо, као што си и прорекла.

Песма 4.
Ирмос: Сједјај во славје..
Седећи у слави и на престолу божанства, и облаку лаком, дође
Исус најсветији и непропадиви, да спасе све који му кличу: слава
Христе сили твојој.

Неизрецивим тајнама предходи тајна, новим преступом закона
природног, јер Јован јавља о опраштању од патње и обнову кроз Христа
и обожење.

Исаија пророковаше о Сину из Оца, и да ће се оваплотити, и још
рече: гле ја ћу послати пред твојим лицем ангела земног равноавнгел-
ног да кличе: слава Христе сили твојој.

Родих се да послужим Господару као слуга, и за то сам дошао, да
најавим његов долазак, да предскажем Дјевин Пород; зато је пречудно
неплодна старица процвала.
Богородичан: У Свету Богородицу је одлучио да се усели Најсветија
Реч Очева, као у мирисни дом; а њој није утроба уништена нити је
патила, јер је родила Емануила, Бога и Човека.

Ини.
Ирмос: Услишах славноје смотреније твоје..
Спознао сам славни твој промисао, Христе Боже, зато се јеси родио
од Дјеве, да од лажи избавиш све који кличу: слава сили твојој
Господе.

Твојим рођењем, Претечо и проповедниче, отворено је покајање,
јер само си ти проповедао и узвикивао: покајте се, јер се царство
небеско приближило.

Твојим рођењем Претечо утврђена је девственост и цело-мудрије
празнује, а пустиња се весели, и цео свет се радује.

DAN 24.
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Радује се Јелисавета и Захарија опет говори; Јовановим гласом су
обоје у старости одмах подмлађени и просветљени.
Богородичан: Тебе је у давнини законодавац видео као несагориву
купину, а Данило те је сагледао као свету гору; само си ти и Мати и
Дјева, Владичице.

Песма 5.
Ирмос: Ниње востану, пророчески рече Бог..
Сада ћу устати, пророчки рече Бог, сада ћу се прославити, сада ћу
се и вазнети, да палу природу од Дјеве примљену, подигнем у
духовну светлост мога Божанства.

На земљи је израстио најистинитији пороповедник, глас Духа који
свима народима проповеда о Дјевином Сину, о Правди с небеса која се
спустила међу нас у виду телесном.

Поставио те је Господ за право светило Христово, да просветлиш
све, а све његове непријатеље да оденеш у кожу срамоте, проповедајући
нелажно Божијег Сина и Реч.

Цео свет се радује збот твога светог рођења, а ти си Претечо
земни ангел и небески човек постао, јављајући нама небескога Бога
оваплоћенога.
Богородичан: Он који је из Оца, рођен је из тебе, а са тобом је увек,
Бог-Реч увекпостојећи и неразделни, као син Јединородни, а у времену
се Он исти се од тебе Дјево оваплотио, и од Светога Духа.

Ини.
Ирмос: Возсијај ми Господи..
Обасјај ме Господе светлом твојих заповести, јер ка теби од зоре
хита душа моја, и пева ти: ти си Бог наш и ка теби притичем Царе
мира.

Као Сунце правде припремио си звезду, Крститеља твога Јована,
који се по обећању родио овога дана, и одрешио глас свога родитеља.

Не говори и не противи се, стари свештениче, теби Гаврило
говори, први међу архангелима, јер Божију тајну и његов силазак ка
нама казује.

Немој старче неверовати, јер Бог ти обећава, да ћеш у старости
добити сина, чије ће рођење многе обрадовати, а он ће доћи у сили
Илије.
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Пророче, проповедниче и Претечо који из неплодне израсте, који
јављаш покајање, јагње пустиње, и светиониче Светла, моли се за све
који те са вером славе.
Богородичан: Ти си као непролазне двери и купина несагорива, и као
гора несечена од које је као камен одсечен Онај који се из тебе
оваплотио, зато ти Владичице, као Матери Творца свих певамо.

Песма 6.
Ирмос: Приидох во глубину морскија..
Доспео сам у дубине мора и потопила ме је бура многих греха, али
ти као много милостиви Бог, избави из понора живот мој.

Као пророк препознао си Бога-Реч још у телу матере и њен си
језик употребио, благосиљајући га из тамног места, а обожен
светлошћу недоступном.

Као глас вапијући, не престај да неућутно молиш Избавитеља
света, да разреши душе од неплодности, свима који славе твоје рођење.
Богородичан: Твоје Пречисто тело, о, Богородице, постало је станиште
недоступног Божанства, зато на тебе ни небеске војске не смеју без
страха гледати.

Ини.
Ирмос: Бурја мја помишљениј постигши..
Захватила ме је бура помисли, и вуче ме у дубину греха, али ти
благи Вођо, похитај и поведи ме као пророка и спаси ме.

Данас је рођен Јован, грађанин пустиње, проповедник покајања, и
прави сведок благодати, Претеча Бога-Речи и звезда која предходи
Светлости.

Данас је искована секира, која прети посечењем неплодних душа,
а засађује плодове врлина, јер својим рођењем Претечо ти у сили
предходиш.

У чуду се Јордан радује и поиграва, када је зачуо за Јована, да се
из неплодног тела родио, и море поскакује заигравши валовима својим.

Светионик је светлости и предходник, да проповеда о доласку
Јагњета Божијег и Спаса, као Светлости на земљи засијалој, духовне
природе и потпуна жртва.
Богородичан: Родила си Бездан милости, зато бездан и море мојих
страсти твојим милосрђем потопи, и ми подари кишу суза,
Богородитељко Најнепорочнија.

DAN 24.
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Кондак, глас 3.
Подобан: Дјева днес..

Раније неплодна, данас Хистовог Претечу рађа, и то је испуњење
сваког пророчанства, које су пророци проповедали. На Њега (Христа)
си на Јордану руку положио, јавивши се као пророк Божијег Логоса
(Речи), проповедник, уједно и Претеча.

Икос:
Похвалимо сада Господњег Претечу, јер га је свештенику родила из

неплодног тела Јелисавета, али не без семена, јер само је Христос
дошао без семена свога непролазног станишта; Јована је неплодна
родила, али се није родио без мужа, а Исуса је родила Пречиста Дјева
осењена од Оца и Божијег Духа; Бесеменом се из неплодне јавио
пророк, проповедник а уједно и Претеча.

Песма 7.
Ирмос: Јуноши три в Вавилоње..
Три младића у Вавилону наредбу мучитељеву извргнуше подсмеху
и сред пламена кликтаху: благословен си Господе, Боже отаца
наших.

Најпре је свако земно биће у мраку било, о Претечо, али ти си
Јутро најавио, кличући: благословен си Господе Боже отаца наших.

Твоје славно рођење је целу болесну природу исцелило, и научио
си је да пева, Претечо: благословен си Господе Боже отаца наших.

Родио си се Претечо из неплодне, и заиста је дошла благодат
Старом Закону неплодноме, зато пева Христу: благословен си Господе
Боже отаца наших.
Богородичан: Благословена Дјево, моли за нас који те молимо, јер се
сви у тебе уздамо, и теби кличемо: Владичице, не презри твоје слуге.

Ини.
Ирмос: В пешчи авраамстији отроци..
У пећи персијској Аврамова деца, побожном љубављу више него
ли пламеном запаљени беху, и овако кликтаху: нека си
благословен у храму славе твоје Господе.

Захарија је привремено заћутао, али се писањем због ћутања
огласио, и због твога рођења Претечо је опет проговорио, и чудну
благодат Духа је објавио.
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Цркви доликује неплодна и бездетна Јелисавета свечасна, најпре
грђена, ружена и оцрњена, а сада овим рођењем хваљена слављена.

Данас је рођењем Претече наоштрена духовна секира, којом се секу
све страсне жеље, а цветају свети плодови покајања.

Славимо те Претечо Јоване као сведока Старога и Новога Завета,
јер поравнаваш стазе Христове, и чистиш гумно од грехова духовном
лопатом.

Опевајмо сви славнога Јована, који је из неплодне дошао, и као
звезду и Претечу који хита пред Сунцем, Христом Богом нашим, и као
проповедника покајања.
Богородичан: У твоје тело се Дјево Он бесемено уселио и родио по
своме неизрецивом и крајњем снисхођењу, и ради нас се унизио, зато
не престај Богородице да га молиш за све нас.

Песма 8.
Ирмос: Избавитељу всјех всесилне..
Свесилни Избавитељу свију, по сред пламена си деци сишао и
тамо их оросио, и овако их певати научио: сва дела благословите
и појте Господа.

Мојсеј беше законодавац, а Исус Бог Новога Завета, а Претеча их
сада обоје заступа и пева: сва дела господња благословите Господа.

Из пусте утробе дошла је грлица, као из Божије шуме, и сада даје
цркви Претечу Христовог и пева: сва дела господња благословите
Господа.

Богоносни народи, будите језиком налик светој грлици Христовој,
и целомудрено живећи слаткоречиво певајте: сва дела господња
благословите Господа.
Тројичан: Трисунчаном светлошћу обасјани, неућутним устима
прославимо песмом несаздано Биће Божије, и православно певајмо: сва
дела господња благословите Господа.

Ини.
Ирмос: Всјаческаја Владико премудростију твојеју..
Све си Владико твојом премудрошћу саздао, а земљу утврдио, ти
знаш њено дно, и темеље си јој на водама безмерним положио,
зато сви кличемо и певамо: благосиљајте непрестано дела
господња Господа.

DAN 24.
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Познао си Претечо Христа Животодавца и поклонио му се јиш пре
свога рођења и пре својих пелена, и заигравши си га објавио, и својим
Господем га назвао, узајмивши језик своје матере, да бисмо и ми
опевали Христа Бога нашега.

Данас славе сви крајеви света; радују се ангели и душе праведних;
веселе си и живи и умрли такође, због Јовановог рођења, јер су добили
проповед о Спасу свих и Господу.

Данас је Јордан због Јована својим бистрим водама у чуду заиграо,
чувши да је овај равноангелног живота рођен из неплодне старице, да
поравна путеве и стазе Господу, и свет да крштава.

Данас је Захарија исписао на дасци име богонареченог Пророка и
Претече, и ћутећи је узвикнуо: нека се зове Јован рођени у старости из
мене, јер доликује рођеноме по обећању чудно и име.
Богородичан: Твој народ те је стекао као моћну утеху, и непостидно
надање, бедем необориви, и свето заступање, зато те слави Дјево, а
спасени кличу усрдно: благосиљајте непрестано сва дела господња
Господа.

Песма 9.
Ирмос: Сокровенноје Божије неизреченоје в тебје..
На теби је Дјево Пречиста јасно извршена скривена Божија тајна,
јер се Бог по свом милосрђу из тебе оваплотио, зато тебе као
Богородицу величамо.

Ево гласника, јер Претеча стоји пред неплодним и пустим срцима
и кличе: припремите сада пут Христов, јер долази у слави, њему се
покоримо и њега величајмо.

Ти си давно Духом Пресветим, Претечо, јавно проповедао Сина и
Јагње Божије који узима грехе света, зато сада измоли твоме стаду
опроштај сагрешења.
Тројичан: Прославимо верни, православно певајући, Тројну Јединицу,
Тројицу јединосушну, јер нас обожењем обасјава, и сјајем незалазне
Светлости испуњава душе наше.
Богородичан: Ти владаш целим светом, зато подари народу твоме
победу и одолење, а непокорне положи под ноге нашег народа, јер те
Богородице величамо.

Ини.
Ирмос: Јако сотвори мње величија Силни..
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Јер ми је учинио величину Силни, и свето је Име његово и
милост његова од колена до колена, онима који га се боје.

На теби је свештениче Бог учинио велико и преславно знамење: да
у старости и увео телом, родиш сина и Претечу.

Нека чују нероткиње и нека павају Богу, јер гле и Јелисавета
кличе: у старости и увела телом, родила сам сина и Претечу.

Весели се Захаријо, и радуј се сада пред Богом, јер ево
Јелисаветине груди доје, и јер је у старости и увела телом, родила сина
и Претечу.

Слава Даваоцу нероткињи у старости плод, а старцу и пророку
сина, светога Претечу, да му припреми народ очишћен.
Богородичан: У тебе се уселио Који је у недрима Оца рођен без болова
и пропадања, и привео нас из милосрђа Оцу и Божанском Духу.

Светилен
Подобан: Жени услишите..

Данас нам рођење Претече доноси радост, а оца разрешава од
ћутања, и ротитељку од неплодности, и јавља нам садашњу радост и
весеље, зато га цео свет свечано празнује. (два пута)

Богородичан. Подобан.
Пророци су прорицали, а апостоли проповедали, и мученци су

богомудро исповедали, твога Сина Пречиста Богородице као Бога свих;
а са њима те и ми величамо, јер смо тобом избављени од
прародитељске осуде.

На хвалитним стихире на 4, глас 8.
Подобан: О преславнаго чудесе..

О, предивног ли чуда! Из престареле матере хита Јован да дође
данас као гласник Речи Божије; његовим рођењем свезани језик очев се
одвезује, да говори и да га објави. О неизрецивог твога промисла
Владико! По њему, једини милостиви Христе, спаси душе наше.

О, предивног ли чуда! Пророк и највећи рођени од жена, ослобођа
од осуде неплодности своју матер, и долази у духу и сили Илије, да
приправи пут Господњи. О, неизрециве ли твоје доброте Владико! По
њој, једини милостиви Христе, спаси душе наше.

О, предивног ли чуда! Овај проповеда о Христовом снисхођењу ка
људима, и више од свих га својим гласом свима показује; Силом

DAN 24.
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Божијом ослобађа родитељку од неплодности, и дреши језик Захарије.
О, великих ли твојих чудеса Владико! Због њих спаси Христе све који
твога великог Претечу славе.

О, предивног ли чуда! Међу рођенима од жена Претеча се јавља
као највећи пророк, и пророк над пророцима, јер најављује Христов
долазак заигравши још у утроби своје матере. О, веома великих твојих
дарова Човекољубче! Ради њих Христе, као свемоћан, спаси душе наше.

Слава, глас 6.
Дело Анатолија.

Претеча као звезда над звездама, рађа се данас на земљи из
неплодног тела, Јован од Бога чекани, јавља зору Христову, као Исток
са висине, и крчи прави пут вернима.

И сада: Богородице ти јеси лоза..
Богородице, ти си истинска лоза која је као свој плод живот

родила. Теби се обраћамо са молбом да заједно са апостолима и свима
светима посредујеш за помиловање наших душа.

Велико славословље, тропар, јектенија и отпуст.

Тропар, глас 4.
Пророче и Претечо доласка Христовог, не умемо те достојно

похвалити, ми који те љубављу поштујемо, јер неплодна тобом рађа и
очева немост се ослобађа, славним и часним твојим рођењем: и
оваплоћење Сина Божијега се свету проповеда.

На литургији
Блажена од првог канона песма 3. на 4 и од другог канона песма
6. на 4;

После входа:
тропар храма Христовог, и Богородице у колико је њин храм, затим
тропар Претече. Потом кондак храма Христовог; Слава: Претечи; И
сада: храма Богородице. Ако није храм Богородице, И сада: кондак
храма Христовог, а ако није храм Христов, узимамо најпре тропар
Претечи; Слава: кондак Претече; И сада: Предстатељство христијан..

Прокимен, Апостол, и Еванђеље чита се само Претечи. Исто тако
и причастен.
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Прокимен, глас 7. Благословен је Господ Бог Израиљев, што походи и
избави народ свој. (Лк. 1,68)
Стих: И ти дете, назваћеш се пророк Вишњега. (Лк. 1,76)

Апостол Римљанима, зачало 112.

Еванђеље по Луки, зачало 1.: Будући да су многи покушали изложити
казивање.. А завршетак је у зачалу 4.:..до дана док се не показа
Израиљу.

Причастен: У вечни спомен биће праведник, жалосне се вести неће
бојати. (Пс.111,5-6)

Дневни Апостол и Еванђеље читамо унапред неки дан.

Треба знати:
Ако се догоди празник Јована Претече у недељу, предност има
недељна служба.

DAN 24.
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Месец јуни 25. дан

Спомен свете преподобномученице Февроније

На Господи воззвах.. стихире Претече, глас 4. самогласно.
Дело Јована Монаха.

Рођењем твојим Јоване, разрешио си Захарију од онемело-сти, јер
није доликовало оцу да ћути, када је дошао Гласник; и мада он испрва
невероваше, и језик му беше свезан, али си сада својим доласком дао
оцу твоме разрешење; јер њему је и благовештено о рођењу Гласника
Бога-Речи, и Претече Светлости и молитвеника за душе наше.

Данас је Глас Бога-Речи одрешио очев глас неверјем свезани, а
цркви се јавља као добар пород, јер је окове јаловости своје матере
разрешио, а предходи као светлост Светионика; он нам као зрак
најављује долазак Сунца правде, за обнову свих и спасење душа наших.
Дело Анатолија.

Као весник и ангел доласка Бога-Речи из Дјеве, долази овај из
крила стараца; он је највећи рођени од жене, и већи је од свих пророка;
Доликовало је да он буде славни почетак Божанских дела: рођења Сина
мимо природе и без семенога зачећа; Зато слава Теби који чиниш
чудеса за наше спасење.

Ине стихире светој, глас тај исти.
Подобан: Дал јеси знаменије..

У твојој борби претрпела си двоструко страдање, Февронијо
свехвална, јер си са трудом уздржања крв мученичку помешала, зато си
двоструки венац од Дародавца примила, и код њега си узишла свечано
украшена: као девојка свенепорочна и као мученица непобедива.

Лепоту твога тела је красила уједно света лепота душе твоје, и као
крин си заблистала у насељима преподобних убељена, и потоцима своје
крви зарумењена, невесто свенепорочна, зато си примљена у небески
дивни двор Женика, и палату неразориву, и као девојка и као мученица.

Код тебе је, Февронијо свехвална, дошао ангел који те је избавио
јер си се од младости Господа бојала, и принела се као свети принос
и сачувана за Сведржитеља, зато си победила безумље Селиново и
усрдно си похитала ка Христу твоме Женику.
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Слава и сада, глас 8.
Види Јелисавету како говори Дјеви и Матери: зашто си дошла ка

мени Мати мога Господа? Ти носиш Цара а ја војника; ти Законодавца
а ја вршиоца, ти Бога-Реч а ја његов глас, који проповеда царство
небеско.

На стиховње из Октоиха.

Слава и сада, глас 6.
Јелисавета је зачела Претечу благодати, а Дјева Господа славе;

целиваше се обе матере, а детенце заигра у телу матере, јер слуга
Господара хваљаше; зачудила се мати Претече, и поче кликтати: откуда
то, да мени дође Мати мога Господа, који спасава очајни народ, јер има
велику милост?!

Тропар Претечи, глас 4.
Пророче и Претечо доласка Христовог, не умемо те достојно

похвалити, ми који те љубављу поштујемо, јер неплодна тобом рађа и
очева немост се ослобађа, славним и часним твојим рођењем: и
оваплоћење Сина Божијега се свету проповеда.

Тропар светој, глас тај исти.
 Као јагње твоје Исусе Февронија зове силним гласом: „тебе

Жениче мој волим и тражећи тебе страдам, и распињем се и
сахрањујем у твоме крштењу, и страдам ради тебе, да бих царствовала
са тобом, и умирем за тебе да бих са тобом живела, прими ме као
чисту жртву са љубављу жртвовану за тебе“. Њеним молитвама као
Милостив спаси душе наше.

На јутрењи
Један канон из Октоиха, и Претечи на 4 и светој на 4;

Канон Претечи, дело Јована Монаха. Глас8.

Песма 1.
Ирмос: Воду прошед..
Када је Израиљ воду као копно прешао, и од египатскога зла
избегао, тада је закликтао: Избавитељу и Богу нашем певајмо.

DAN 25.
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Имао си небеског ангела, да твоје свето рођење најави, а постао си
и сам као земни ангел и небески човек, Претечо славни.

Животом узвишеним и надприродним, постао си као свод небески
и духовни, у којем је Христос као сунце у средини, а врлине си као
звезде стекао.

Часна је твоја смрт пред Господем, светитељу, жртвованом нас
ради, а ти си као дечак и разумно јагње ношен.
Богородичан: У тебе се уселио Избавитељ, а одагнао је, млада Дјево,
у мени настањени многооплакивани грех, и учинио ме раја житељем.

Ини канон светој. Дело Теофаново. Акростих је: Опеваћу те песмама
света Февронијо. Глас тај исти.

Песма 1.
Ирмос: Тај исти.

Февронијо, бранитељко славе Христове, подари ми благодат и
просветлење, да похалим светли и радосни празник твој, чиста девојко.

Сталним размишљањем о смрти, ти си Февронијо твоју душу
просветила, и пошла си на висину мучеништва и патње си Христу
принела.

Патњама уздржања ти си, мученице, њиву свога срца свето
обрадила, и примила венце мучеништва, па и у страдању си Богу нашем
певала.
Богородичан: Господ је вољом својом све створио, а из тебе се
Богомати оваплотио; за његовим стаништем је девојка Февронија
побожно жудела, и кроз муке је њему приведена.

Песма 3.
Ирмос: Небеснаго круга..
Небескога свода врховни Творче и Господе, и Цркве осниваче, ти
мене утврди у љубави твојој, жељени крају, верних утврђење и
једини Човекољубче.

Ти си неплоднога тела многоцветни изданак, зато моју неплодну
душу учини родном добрим плодовима, па као засађени виноград да
роди сладко грожђе врлина.

Заиста си блажени из светога корена и чистог семена светородна
изникла дивна грана, и крстио си Христа, процвалог из светог корена
Јесејевог, као живоносни изданак.
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Подари ми прехвални, неућутне јецаје, чисте сузе, и скрушено
срце и дух смирен, и усрдан плач и искрено покајање и тугу
непролазну.
Богородичан: Од земног корена си изникла Пречиста Владичице, као
увек цветајућа и дивни изданак природе, а ти си Христа изникла као
Божанства цвет, јер је жезал Аронов био пра-слика тебе.

Ини.
Ирмос: Ти јеси утвержденије притекајушчих.
Ти си тврђава свима који ти притичу Господе, ти си нам светло у
тами, и теби пева душа моја.

Помоћу Духа ти си Февронијо славно надвладала свирепост
мучитељеву и безбожно многобожје.

Твојом моћном руком Владико, ти си сада утврдио за подвиг
мучеништва славну Февронију.

Ти си чиста и побожна, стекла рајско блаженство, јер је твоје тело
мученички за Христа исечено.
Богородичан: Славна мученица Февронија те је као помоћницу стекла,
Пречиста Мати Божија, и зато је мучитеља посрамила.

Кондак светој, глас 6.
Подобан: Заступнице..

Жениче мој преслатки Христе, зваше Февронија, блажено ме
удостој да следујем Теби: ка сладости љубави Твоје, душу моју надом
упери, и лепотом милости Твоје, срце моје услади, да испијем чашу
страдања за Тебе. Прибери ме ао достојну да будем у ложници са
мудрим девојкама, и да се веселимо Теби. Зато света мученице,
почтујући подвиге трудова твојих молимо те: моли да се и нама не
затворе врата дворца Христовог у Царству Небеском.

Сједален, глас 8.
Подобан: Повељеноје..

Данас нам је по обећању рођен, из неплодне, Захаријин плод и
цвет: часни Јован Претеча Господњи, и заигравши у телу матере, још
пре свога рођења проповедао је Творца свега, и показао нам
неизрециво и спасоносно Божије јављање, зато га сви прославимо.

DAN 25.
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Ини сједален светој, глас тај исти.
Подобан: Премудрости..

Душу си за љубав Христову везала, а трулежно и пролазно си
мученице света заборавила, као мудра ученица; постом си најпре
страсти умртвила, а потом си страдањем варалицу посрамила, зато си
се славна код Творца двоструке смелости удостојила, јер си га
послушала Февронијо блажена, зато моли Христа Бога, да подари
опроштај грехова свима, који са љубављу славе спомен твој.

Слава и сада, богородичан:
Ти си свенепорочна Невеста Творца, и неискусомужна Мати

Избавитеља, ти си Најопеванија примила Утешитеља, а ја сам нечисто
станиште безакоња, и мој разум је играчка демона, зато похитај да ме
од њиних злоба избавиш, и светлим стаништем врлина учиниш, јер си
свелоносна и нетакнута, па одагнај облак страсти, и твојим молитвама
удостоји ме небеске заједнице и непролазне светлости.

Крстобогородичан:
Када је као јагње угледала на крсту Јагњета, Пастира и

Избавитеља, плакала је, јаукала, горко јецала и нарицала: свет се радује
јер због тебе добија избављење, а срце моје гори када гледам твоје
распеће које трпиш због милости и милосрђа дуготрпељиви Господе,
бездане милости и изворе непресушни; зато се смилуј и подари опро-
штај сагрешења свима који са вером поје о твојим светим страдањима.

Песма 4.
Ирмос: Ти моја крјепост Господи..
Ти си моја помоћ Господе, ти си моја сила, ти си мој Бог, ти си
моја радост; ниси оставио недра Очева а нас убоге си посетио, зато
ти са пророком Авакумом кличем: слава сили твојој Човекољубче.

Не могу уста човекова довољно да те похвале, јер су тебе медна и
слатка уста Христова похвалила, која су пуна живота и свима разум
дарује, па ипак прими моју песму, јер знаш моју љубав и ову молитву
као неумитну.

Твоје срце се чисто показало Претечо, па као складиште мира
Светог Духа, шири мирис врлина, и кади душе и слади их добро-
чинствима, јер је речено: блажени су сви чистога срца јер ће Бога
видети.
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Сечење секиром у корену је сведочено, и да се свако дрво које не
рађа доброг рода сече и у огањ геени баца, зато стрепи моја душо и
принеси плодове покајања.

Имаш живот на небу и примио си град чији су темељи
непоколебиви, јер града овде ниси желео, него непролазни Јерусалим
као слободан, као матер Павлову и небески Сион.
Богородичан: Усрдна се вера казује а не приче, о чудној тајни твојој,
млада Дјево, јер је спознато Божанство неизрециво и види се
недостижно, и због тебе се пролазно и коначно уклања, а Јављени нам
се за мало открива.

Ини.
Ирмос: Тај исти.

У теби порока није било зато Февронијо свехвална, јер си твоме и
жуђеноме и жељеноме Избавитељу двоструко угодити похитала:
патњама уздржања и мученичким страдањем украшена, богомудра и
блажена.

Од малена си мученице Извор непресушне љубави желела, којега
желе сви разумни, и из њега се напојила, али си патње мучења
претрпела, јер си огњем паљена, и удова лишена, Февронијо, похвало
девојкама.

У науки Божијој си васпитана, богомудра, и свима који пожелеше
речи спасења, ти си им из Светих Књига побожно давала, и побожно
им пружала, а за науку си плату примила, јер си се славом мученика
обогатила.
Богородичан: Постала си двери светлости свима, Најнепо-рочнија, јер
си и онима у тами Христом, као светлошћу безграничном, и Сунцем
правде у телу ограниченом заблистала, његовим је сада зрацима
Февронија укрепљена и славу мученика стекла.

Песма 5.
Ирмос: Вскују мја отринул јеси от лица..
Зашто си ме удаљио од лица твога, Светлости незалазна, и покрила
ме је беднога нечувена тама? Ипак ме обрати и управи путеве
моје ка светлости заповести твојих, молим те.

Не могу те достојно опевати ни језик философа, ни громогласне
речи, ни сила говора свих бројних и старим заветом пролазних, ни
пљесак високоучених.

DAN 25.
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Христос те је Претечо дао као кишовити облак, који кишом вере
кропи, и гаси све у пламену неверја, а паћене жегом хлади росом вере.

Даровима непролазним и светим доброчинствима обогати мене
осиромашеног, јер сам наг без икоје врлине, а ти ме твојим
спасоносним заступањем одени као светим плаштом.

Нечисте мисли и трулежне жеље израсле си у мојој души и трње
страсти је у њој набујало те у њима гори душа моја, а ти ме очисти
огњем твојих молитава, светитељу блажени, и посеј у њој страх
Божији.
Богородичан: Господарице и Дјево, назавана си град Христа Цара, из
којег теку реке духовне, и где је станиште свих обрадованих, тамо и
душу моју настани.

Ини.
Ирмос: Тај исти.

Када си телом обнажена, ти си се мученице, порфиром изатканом
од твоје крви, оденула, а одећу страсти си одбацила, па си тако пред
судију и мучитеља изашла, о, Февронијо, и тиме си обнаженом Христу
наликовала.

Разгорена љубављу за твојим духовним Жеником и запаљена
његовим непролазном лепотом, ти си мученице претрпела си сечење
својих удова и тешке ране, Февронијо, свих мучница похвало.

Потоци твоје крви су пламен многобожја угасили, а твоји зуби
ишчупани сву су идолску лаж покидали, а теби Февронијо храну вечног
блаженства уготовили.
Богородичан: Твоје ноге су посечене, јер су путем светих мученика
ходиле, и ка Рођеноме из Дјеве Свете те превеле, уводећи те у рај
радосно, Февронијо, девојко и Божија невесто.

Песма 6.
Ирмос: Молитву пролију ко Господу..
Излићу молитву моју пред Господем, и њему ћу рећи све туге моје,
јер ми се душа испунила зала, а мој живот се аду приближио, па
се молим као Јона: изведи ме из пропасти Боже мој.

Био си Крститељу као бестелесан и духован, зато си стекао
бесмртност нетелесних, а твоје смртно и земно тело си постом украсио
богопознањем потпуним, зато си заједничар бића и људских и
ангелских.

Као што је најсветлије сунце међу звездама, а у години мило
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пролеће, тако си ти у сабору свих светих, као сунце међу звездама,
несхватив величином, и сваким даром обогаћен.

Велики заступниче хришћана, и присни утешитељу покајаних
грешника, славо царства небеског, вођо ка светом крштењу, и
проповедниче покајања, и мене утврди у покајању.
Богородичан: Ти си Владичице као лествица право ка небесима, јер си
од земље до неба пружена, ти си заиста двери непролазне, а исто и као
позлађена посуда, и мост који преводи ка небесима, јер ти нам улаз у
живот отвараш.

Ини.
Ирмос: Тај исти.

 По Божијем промислу о свима ти си светитељко славна гордост
суровог и безбожног злочинца Селина погубила, јер је тражио твоју
крв, а због твога трпљења спасао се Лисимах.

Света и богоносна Вријенија је тебе учинила светилником Божијег
сјаја, поучавајући те млада девојко, и у своме надању се није
преварила, јер те је до Христа довела као неокаљану његову невесту,
Февронијо.
Богородичан: Пречиста и обожена Богородица и Дјева нека се
прославља као духовна палата Владике која блиста зрацима девства,
сијајући и блештећи као крин посред трновног сметилишта.

Кондак Претечи, глас 3.
Подобан: Дјева днес..

Раније неплодна, данас Хистовог Претечу рађа, и то је испуњење
сваког пророчанства, које су пророци проповедали. На Њега (Христа)
си на Јордану руку положио, јавивши се као пророк Божијег Логоса
(Речи), проповедник, уједно и Претеча.

Икос:
Исуса Христа истинитог Бога нашег видели су у давнини Исаија и

сви пророци у сликама и у сенкама, али овај је већи од њих, као што
је писано: Бога реч којега је прорицао он је видео и у телу дотакао, и
пре рођења је својим играњем целом свету радост најавио; Ти си први
дошао као пророк и проповедник доласка Бога-речи, уједно и Претеча.

Песма 7.
Ирмос: От Јудеје дошедше отроци в Вавилоње..
У давнини из Јудеје дођоше младићи у Вавилон и вером у Тројицу
пламен пећи победише, певајући: Боже отаца благословен јеси.

DAN 25.
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Изнад свих пророка и печат апостола, и почетак испосника, и
пуноћа праведника, и утврђење мученика, учинио је тебе светитељу,
Христос, као права глава целе церкве.

Из уторбе матере си се напунио Духом Светим Претечо, и вина и
опојног пића ниси пио, као што је твоме оцу ангел рекао, зато си
назван велики пред Богом.

Спаситељ је најпре крстио народ у огњу Духом Светим, а у огњу
геени ће на крају крстити који нису у њега веровали, тога горког
крштења Крститељу избави ме.
Богородичан: Бездушна посуда је удавнини предсказала тебе као
духовни сасуд, Владичице, јер си носила Христа као ману живота, а он
горчину смрти уклања, и праву сладост и просветлење свету дарива.

Ини.
Ирмос: Отроци Јеврејстији в пешчи..
Јеврејска су деца храбро савладала пламен у пећи, и у росу га
претворише, и кликтаху: Благословен си Господе Боже у векове.

Изливаш Февронијо потоке исцелења, свима који са вером притичу
гробу твоме, и кличеш Женику своме: благословен си Господе Боже у
векове.

О довне ли твоје куповине! ти си богомудра и свехвална горчином
крви проливене стекла царство Божије, кличући: благословен си
Господе Боже у векове.
Богородичан: Са хоровима девственица радујеш се дична девојко
Февронијо, и кличеш Дјеви Богомајки: благословен је Пречиста Плод
твога тела.

Песма 8.
Ирмос: Седмерицеју пешч халдејскиј мучитељ..
Седам пута је халдејски мучитељ махнито ужарио пећ, против
побожних младића, а они видећи да су јачом силом спасени,
Творцу и Избавитељу појаху: Децо благословите, свештеници му
певајте, а људи га величајте у све векове.

Воду слатку и питку излио је непокорном и неразумном народу
Израилском, када је штапом камен суви, тврди и несечени ударио, а из
неплодних и бездетних бедара нам је реку исцелења излио.
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Са похвалама пророче служи спомен твој сабор праведних, и чета
пророка, војска мученика и пуноћа испосника, чинови праведних и
сабор свих светих, јер је са похвалама спомен праведних.

Опевајмо Претечу као духовно небо, врлинама као звездама
украшено, и позлаћеног као сунце сјајно, светило благодати, ризницу
Духа, великог проповедника царства, песму бого-надахнуту, језик
громогласни, и као снажну трубу.
Богородичан: О Рођеноме из тебе се чудне и предивне приче казују,
Маријо Свеопевана, јер си родила Господа славе, једнога од Тројице,
несливено и без измене и семена, пред којим стоје херувими и
серафими, а из тебе оваплоћенога.

Ини.
Ирмос: Тај исти.

Твој свечани спомен Февронијо сада празнујемо, блистав као
светла муња, јер си се Светлости приближила и светлоносна постала,
па Творцу и Даваоцу светлости кличеш: децо благословите, свештеници
опевајте га, а народи га величајте у све векове.

На почетку си уздржањем задивљујућа постала, а на крају се и
мучеништвом украсила, и за Жуђеним си похитала, девојко сјајна; због
вере су ти Февронијо обе груди су одрезане као добра лоза, али је твој
миомирис замирисао вернима.

Оптерећен сам гресима и захваћен буром страсти, ал притичем
твојој заштити, јер желим да ме од обоје ослободиш, а ти мене
вапијућег не презри, као света и изабрана код Владике, него ме твојим
молитвама света девојко избави од душегубних окова.
Богородичан: Учени језици не могу да те опевају, о Богородитељко
Маријо Богоневесто, јер си Пречиста млада Дјево из твога девственог
и неискусобрачног тела родила Бога који је над свима; Њему сада и
Февронија песмом кличе: децо благословите, свештеници опевајте га а
народи га величајте у све векове.

Песма 9.
Ирмос: Ужасесја о сем небо и земљи..
Зачудило се небо и задивише се сви крајеви земље, када се Бог
јавио људима у телу, и твоје тело је постало шире од небеса; зато
тебе Богородицу и војске ангела и људи величају.

Ево теби као мојем господару и усрдном заступнику моје душе, као

DAN 25.
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роб на служби принео сам овај бедни дар, бого-познањем испуњено, а
ти га примети и заволи жељу, а потом и дела, и пре дара намеру.

Нечистим и поганим устима, молим тебе блажени као светог
сродника Пречисте Дјеве, да умијеш мене нечистог, укаљаног и
упрљаног сластима, и очистиш ми и тело и срце, а душу моју освештај.

Близак си са небеским дворем, и Христа женика си друг искрени,
па достојно стојиш и слушаш радосни глас Жеников, зато учини и мене
гласом добрим, и да са благословенима наследним царство код Бога,
који на наслеђе позива.
Богородичан: Пречиста Дјево Мати Божија, ти си као духовна клешта
серафимска са духовном Жеравицом која све земно у душама пали, и
као пламени престол Ношенога на херувимима, зато све земно у души
мојој огњем духовним спали, и неугасивог огња ме избави.

Ини.
Ирмос: Тај исти.

Света голубице Владике позлаћена светлим девством, ти си тело
испосништвом просветлила, а златним сјајем твога мучени-штва и
твојом светом крвљу си стекла позлаћена крила, зато просветли све
који те песмом славе.

Обнаженима од разума ти си богомудра Февронијо разумно
говорила, и плотске жеље им до краја уништила, и блажене смрти се
удостојила, па сада у слави царујеш са Христом твојим Жеником, и
боравиш у весељу у неописивим небеским дворима.

Као реке изливаш исцелења свима који са вером притичу твоме
светом кивоту, Февронијо обожена, стубе девства, дивни цвете природе
и кћери Царева, јер код њега и блаженство и божанску славу имаш.
Богородичан: Родивши Бога-Реч и Господара небеских сила, ти си
Дјево палу природу жена усправила, и као добра, ти си све сурване
опет уздигла; Њега си и ти слава Февронијо усрдно желела и за њим
си похитала и радосно кликтала.

Светилен
Подобан: Жени услишите..

Данас нам рођење Претече доноси радост, а оца разрешава од
ћутања, и ротитељку од неплодности, и јавља нам садашњу радост и
весеље, зато га цео свет свечано празнује.

Богородичан: Родила си ипостасну Премудост и Бога-Реч увек-
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постојећег, и лекара душа и тела наших, зато тешке и гнојне ране душе
моје што пре исцели, а патње мога срца Дјево заустави.

На стиховњим стихире из Октоиха

Слава, глас 2.
Ово је пророк од пророка, и изданак из неплодне, највећи рођени

од жене, и грађаним пустиње; зато похвалимо Јована славног,
псалмима, певањем и духовним песмама и овако му рецимо: Крститељу
Спасов, и Претечо, ти имаш смелост, зато на дан твога светог рођења
умоли Христа, да подари мир целом свету, а душама нашим велику
милост.

И сада, богородичан или крстобогородичан
Подобан: Јегда от древа..
Древу крестному тја Исусе..

Гледајући Неискусобрачна тебе Исусе, на дрво крста прикованога,
плакала је и говорила: најслађе Чедо, зашто си мене која сам те родила
саму оставио? Светлости недоступна беспочетнога Оца, похитај и
прослави се, да би стекли божанску славу и сви који славе твоје
божанско страдање.

На литургији

Прокимен глас 4.: Диван је Бог у светима својима, Бог Израиљев.
(Пс.67,36)
Стих: У црквама благосиљајте Бога Господа са извора Израиљевих.
(Пс.67,27)

Апостол: Коринћанима, зачало 181.

Алилуја, глас 4: Трпећи потрпех Господа и обрати пажњу на мене и
услиша мољење моје. (Пс.39,2)
Стих: Изведе ме из рова мучења. (Пс.67,27)

Еванђеље по Луки, зачало 33.

Причастен: У вечни спомен биће праведник, жалосне се вести неће
бојати. (Пс.111,5-6)

DAN 25.
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Месец јуни 26. дан

Спомен преподобног оца нашег Давида из Солуна

На Господи воззвах.., стихире на глас 8.
Подобан: О, преславнаго чудесе..

Оче Давиде свеблажени, великим уздржањем си разум просветио,
и ка узрочнику свих добара си душом стремио, твојом душом заувек
обоженом, постао си стуб светлости, који све који ти долазе,
просветљује поукама и чудесима, зато те славимо и хвалимо.

Као птица која мило пева, ти си оче на грани у врту себи сеницу
начинио, где те је жега пекла а мраз хладио, али си зато примио крила
бестрастија и савршенства, и ка небеској висини си узлетео, зато се
увек моли за нас, који те хвалимо.

Светим бестрастијем си као жеравицом, телесне прохтеве спалио,
а сам си неспаљен остао; на руци си оче богонадахнути жеравицу пред
лицем цара држао, а он се твојој светости дивио, и велику молбу твоју
испунио, а тебе је оче блажени, благодаћу код Бога као молитвеника
стекао.

Слава, глас 6.
Преподобни оче, по свој земљи се пронело твоје учење, па си зато

на небесима стекао плату за твоје напоре. Војске демона си разорио и
до ангелских чинова си достигао, јер си њином животу непорочно
следио. Ти имаш смелост пред Христом Богом, зато измоли мир
душама нашим.

И сада, богородичан или крстобогородичан
Подобан: Тридневен

Зачеће је твоје бесемено, а рођење недокучиво и неизрециво, зато
сам веома запањена: зашто си пристао да као злочинац умреш Сине?
Тако је Пречиста кроз плач нарицала.

На стиховње из Октоиха

Слава, глас 8.
Мноштво монаха те поштује као свога наставника, оче наш Давиде,
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јер смо заиста научили да твојом стазом право идемо. Блажен си јер
си Христу служио, и демонску си силу разоткрио. Ти си сабеседник
ангела и заједничар преподобних и праведних, зато се са њима моли
Господу да помилује душе наше.

Крстобогородичан
Подобан: О преславнаго чудесе..

Нескверна Младица је своје Младо гледала, на дрво крста
својевољно распетога и тужно је јецала и нарицала: јао мени, најдраже
ми Чедо, чиме ти је узвратио неблагодарни јеврејски сабор? Хоће да ме
лиши тебе мога Чеда, највољенијега.

Тропар, глас 8.
У теби је оче свакако спасена Боголикост, јер си примио крст и

за Христом следовао; делима си учио презирати тело, а желети за душу
више ствари бесмртне, зато и са ангелима преподобни Давиде се дух
твој радује.

На јутрењи
Канон, дело Јосифа. Акростих је: Опеваћу светим речима твој живот,
оче блажени. Глас 5.

Песма 1.
Ирмос: Коња и всадника в морје чермноје..
Христос је, као победник у ратовима, високом мишицом коње и
коњанике у Црвено Море збацио, а избављени Израиљ му је
победничку песму певао.

Окупљени песмама прослављамо, Давиде преблажени, твој светли
и свети спомен, спознавши те Светим Духом као наследника светлости
и дана, оче преподобни.

Твоје телесне удове си умртвио на земљи, јер си имао Христа као
Живот, који се уселио у срце твоје, њиме си умртвио силу ђавола који
је човечанство умртвио.

Покоран заповестима Владике, ти си, оче преподобни, крст на
своје раме узео, и за његовим стопама следовао, а смирењем твојим си
гордост Лажљивога оборио.
Богородичан: Постала си украшена лепотом врлина и краснога Христа
си Дјево родила, а он је људе светим врлинама украсио, Увекдјево.

DAN 26.
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Песма 3.
Ирмос: Водрузивиј на ничесомже..
Својом вољом си земљу из ничега створио, и мада претешку,
поставио си је без ослонца у космосу, тако на непомичном камену
заповести твојих, утврди Цркву твоју, једини благи и Човекољупче.

Уздржањем си своју телесну лепоту свенуо, али си сјај Божанскога
Духа примио, и светлим зрацима бестрастија и даровима исцелења си
заблистао, Оче и имањаче са пророком.

Следујући житију светих, блажени, ти си се сав посветио делима
светим, зато освештаваш светињом све који са вером славе празник
твој, оче богоносни и свеблажени.

Молитвама и бдењима си успавао телесне прохтеве, оче
преподобни, и за овај свет си заиста као мртав био, зато тебе као
неуснулог чувара стекосмо сви, који те са љубављу славимо.
Богородичан: Славнија си од ангела постала јер си Дјево Створитеља
њиховога родила, зато тебе молим Пречиста: освештај ми душу а срце
просветли, и облак страсти одагнај ми.

Сједален, глас 8.
Подобан: Премудрости..

Узджањем си, оче свети, телесне прохтеве души покорио, и постао
си, оче блажени, као ангел телом; сеницу си као птица умилна у врту
на дрвету начинио, а душу си ка висини управио, зато си се силом
чудеса обогатио и ка Господу си прешао, јер си га из младости желео,
Давиде преславни, моли Христа Бога, да подари опроштај грехова
свима који те славе.

Слава и сасда, богородичан:
Упао сам у искушења замршена од видивих и невидивих

противника, и снашла ме је бура безброј мојих грехова, али ка теби као
мојем топлом заступању и заклону и пристаништу доброте притичем
Пречиста, а ти моли усрдно безсемено Оваплоћенога из тебе за све
слуге твоје, који непрестано о теби поје, Богородице Пречиста, и моли
га увек да подари опроштај сагрешења свима, који се са вером клањају
Породу твоме.

Крстобогородичан:
Када је као јагње угледала на крсту Јагњета, Пастира и
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Избавитеља, плакала је, јаукала, горко јецала и нарицала: свет се радује
јер због тебе добија избављење, а срце моје гори када гледам твоје
распеће које трпиш због милости и милосрђа дуготрпељиви Господе,
бездане милости и изворе непресушни; зато се смилуј и подари
опроштај сагрешења свима који са вером поје о твојим светим
страдањима.

Песма 4.
Ирмос: Божественије твоје разумјев истошчаније..
Прозорљиви Авакум је разумео Христе твоје Божанско порекло, па
је са трепетом узвикнуо: долазиш да спасеш народ твој и
помазанике твоје.

Речи живота си из душе послушао, и слано море мирског живота
си оставио, а капима суза си потоке уживања исушио.

Пун духа и благодати, ти си оче Давиде кроз тиховању
Доброчинитеља свих тражио, и његов сјај си стекао.

Твоје житије је садејством Духа кроз обуздавњем природе
заблистало, и од навале зала си оче преподобни, људе избављао.
Богородичан: Певамо ти Свепопевана Владичице, јер си Нај-
опеванијега Бога неизрециво родила, а својом неупоредивом лепотом си
и хорове ангела превазишла.

Песма 5.
Ирмос: Одјејајсја свјетом јао ризоју..
Ти се одеваш светлошћу као плаштом, и теби од јутра кличем:
просветли и моју помрачену душу Христе, једини милостиви.

Свој поглед и свој душу си оче правио ка Ономе који се на дрвету
крста разапео, и зато си на дрвету у врту и сам трпио, паљен на жеги
и смрзавајући се по зими.

Постао си Давиде, оче преподобни, као муња блистав, јер си могао
и огањ на длану држати, и тако си цара окадио чудесним кађењем.

Сада оче блажени гледаш лепоту Божанства не у загонетки нити
маштањима, него лицем ка лицу, јер ти је уклоњено огледало.

Постао си Давиде, оче преподобни, као диван грозд Божијег
винограда, јер изливаш вино покајања, којим лечиш од сулудог
пијанства страстима.
Богородичан: Управи мој живот Богородитељко и жудње душе ка
Божијој вољи, јер нам је Он кроз тебе неизрециво дошао.

DAN 26.
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Песма 6.
Ирмос: Неистовствујушчејесја буреју душетљеноју, Владико..
Укроти море мојих страсти, Владико Христе, јер ме захватила бура
душегубна, и изведи из пропасти душу моју, јер си милосрдан.

Постао си храм Божанскога Духа, преподобни Давиде, јер си
затворен у малој келији кроз тескобу рајску ширину зарадио.

Своју душу си оче управио ка закону Владике и постао си пун
светлости, јер си стекао дарове Духа.

Твој живот, оче богоносни, заиста се разгласио као диван у све
крајеве света, зато те са вером славимо.
Богородичан: Из твога чистог тела Богородице, надприродно је
изаткано тело Створитеља човековог, зато ти како доликује певамо.

Кондак, глас 1.
Подобан: Лик ангелскиј..

Као неувенљиво дрво плодове врлина приносиш. Показао си се као
благопевљива птица на усађеном дрвету: више него рај, Дрво Живота,
Господа, си примио у срце своје, као вредан, Богомудри: и нас храниш
благодаћу, моли се увек за све нас, Давиде свеблажени.

Икос:
Пећ мојих страсти пали ме вечним пламеном, а ти је твојим

молитвама и многим сузама угаси, преподобни Давиде, па запали оче
блажени, жар љубави ка Створитељу моме, као што си некада жар у
руци својој принео и цара задивио, да бих ти певао, светли и блажени
Давиде.

Песма 7.
Ирмос: Превозносимиј отцев Господ..
Најузвишенији Господ отаца наших, пламен је угасио а децу је
оросио, која су сложно певала: Боже благословен јеси.

Истрајно си стајао на грани дрвета, оче преподобни, и заливао себе
својим сталним сузама и певао неућутно: благословен си Боже.

Све твоје жеље су биле за Богом, а твоје срце си учинио
стаништем божанских дарова, оче богоносни, и певао си: благословен
си Боже.

Постао си блистав, оче, јер си и жеравицу у рукама држао, и тиме
си цара задивио, да се чак пред твојим ногама поклонио.
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Богородичан: Рођеним из тебе је уклоњена клетва са људи, једина
Свеблагословена, зато те, Богородице, у све векове славословимо као
благодатну.

Песма 8.
Ирмос: Тебје вседетељу в пешчи..
Теби су Творче свега дечаци у пећи певали, као хор целог света:
сва дела Господа појте и величајте га у све векове.

Својим животом си постао као духовна зора свима у тами,
блажени, јер светлосшћу богопознања све обасјаваш, који те са
љубављу славе, а Христа величају у све векове.

Био си праведан, смирен и кротак, по томе си на Давида имањака
свога сасвим наликовао, зато си са њиме оче, земљу кротких на све
векове наследио.

Постао си Богом обасјани стуб монаштва, Давиде блажени, и нови
пророк Божији, јер си будућност предсказао, јављањем Духа
Божанскога.
Богородичан: Тебе је као лепоту од Јакова Дјево, Бог заволео и
одабрао, зато ти си сви као јединој благословеној у све векове песмом
певамо.

Песма 9.
Ирмос: Исаије ликуј Дјева имје во чревје..
Исаијо ликуј јер Дјева носи у себи и рађа сина Емануила, Бога а
и Човека, Исток му је име; њега величамо а Дјеву блаженом
називамо.

Окупимо се данас сверни и прославимо свети празник, овог светог
оца, јер је у уздржању заблистао, а себе је савршеним животом Богу
потпуно посветио.

Засађен си као дрво крај воде, оче преподобни, па доносиш потоке
плодова врлина духовних, јер си у врту на дрвету свио гнездо као орао,
а своје срце си до небеса уздигао.

Свој одлазак из живота си пророчки спознао, и о њему си народу
говорио, када су те послали, светитељу, код цара који је према њима
велику зловољу имао.

Твој свети спомен и данас блиста, свима који га са вером славе,
преподобни Давиде, јер ти си свој живот свето провео, и после уснућа
се са светима заувек радујеш.

DAN 26.
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Богородичан: Тебе је Језекиљ као светле двери унапред видео, кроз
које прође истинска светлост Христос Бог наш, зато те молим,
Пречиста, да га усрдно молиш, да ми отвори двери покајања.

Светилен
Подобан: Жени услишите..

Световног весеља си се оче славни као од нечистог клонио, а
гладовањем си тело своје увенуо, али си оче преподобни снагу душе
своје обновио, и славом небеском се обогатио, зато не престај да
молиш Господа за све нас.
Богородичан: Исповедамо те као истинску Богородицу, јер смо тобом
спасени, јер ти си Господа неизрециво родила, а он је крстом смрт
разорио, и ка себи саборе преподобних привео; са њима те хвалимо
Дјево.

На стиховњим из Октоиха

Слава, глас 5.
Преподобни оче, ниси дао сна твојим очима, нити дремања твојим

капцима, докле ниси и душу и тело од страсти ослободио, а себе
стаништем Духа учинио, у које је Христос са Оцем дошао, и у теби
обитељ начинио; ти си угодник јединосушне Тројице постао, Давиде
велики проповедниче и оче наш, зато се моли да се и ми спасемо.

И сада, богородичан или крстобогородичан
Подобан: Радујсја..

Када си угледала грозд несађени, којег си као лоза одгајила на
дрвету разапетога, и копљем у божанска ребра прободенога, узвикнула
си: шта је ово Сине и Боже мој? Како ти, који све болести и патње
исцељујеш, трпиш страдања, а по божанској природи си нестрадалан?!
Зашто ти, Доброчинитељу, неблаго-дарни народ место захвалности
овако узвраћа? Тако си Пречиста јецала. Ипак га моли непрестано, да
ме његовим страдањем ослободи од страсти, да бих те увек славио.
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Месец јуни 27. дан

Спомен преподобног оца нашег Сампсона странопримца

На Господи воззвах.. стихире глас 1.
Подобан: Всехвални мученици..

Сампсоне, оче прехвални, ти си пожар телесних прохтева
уздржањем угасио, и попут Илије у давнини и ти се у пустињи
настанио; непрестаним стремљењем ка Богу си душу очистио, и сада се
моли, да стекнемо мир душама нашим и велику милост.

Сампсоне, оче богомудри, у испоснике си убројан јер си
бестрастијем украшен, и уселио се у обитељ преподобних где је
светлост незалазна, и где је дрво живота, зато се сада моли да стекнемо
мир душама нашим и велику милост.

Сампсоне оче богонадахнути, ти си постао светило које чудесима
све под сунцем обасјава, а одгони таму душегубних страсти, и мрак
демонски украња, зато се сада моли, да стекнемо мир душама нашим
и велику милост.

Слава и сада, богородичан, глас и подобан тај исти.
Тешко мени шта ће самном бити, јер сам и разум и душу и тело

окаљао гресима?! Шта да чиним, како да избегнем пламен неиздрживи,
и вечне и несаломиве окове? Али ипак Свенепорочна, пре мога краја
моли твога Сина, да ми дарује опроштај.

Крстобогородичан. Подбан тај исти.
Када је свенепорочна Владичица као јагње, видела на крсту свога

Јагњета без сјаја и без лепоте, плакала је и нарицала: Тешко мени, где
зађе доброта твоја? Где је твоја красота? Где благодат која блиста са
лица твога Сине мој најдражи?

Тропар, глас 8.
У трпљењу твоме стекао си награду твоју, преподобни оче,

непрестано пребивајући у молитвама, заволевши убоге и њима пома-
жући. Моли се Христу Богу Сампсоне милостиви и блажени, да спасе
душе наше.

DAN 28.
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На јутрењи
Канон. Његов акростих је: Светим речима опеваћу са вером тебе
Сампсоне. Дело Јосифово. Глас 2.

Песма 1.
Ирмос: Грјадите људије, појим пјесањ Христу Богу..
Ходите народи, појмо песму Христу Богу, који је море разделио, и
провео људе које је из ропства египатског извео, и тако се
прославио.

Пошаљи ми просветлење јер желим да песмама похвалим твој
светли празник, јер ти стојиш овенчан пред престолем Владике,
светитељу преблажени.

Имајући само жељу за вечним животом, ти си све лепоте овог
света оставио а небеску лепоту си стекао; зато Сампсоне ми те
окупљени славимо.

Закону Божијем покоран, светитељу дични, ти си ка највећој
врилини похитао, и милостив свима био, зато те сада прослављамо.
Богородичан: Тебе као надприродну Родитељку Бога и моћну
заступницу свих немоћних, Најнепорочнија, славимо, и непрестано
прослављамо.

Песма 3.
Ирмос: Утверди нас в тебје Господи..
Утврди нас у теби Господе, као што си крсним дрветом умртвио
грех, и страх твој усади у срца нас који ти појимо.

Светога Сампсона похвалимо, јер се на Божије милосрђе угледао,
и милостив је паћеницима био, а све наге је одевао.

Твој живот си свето и часно проводио, и у обитељи преподобних
си достигао и у свете си убројан, и неизрецивог просветлења си
удостојен.

Блажен си и добро ће ти бити, јер си божанске заповести Господа
и Бопга нашега сачувао, зат га моли да се спасе и стадо ово.
Богородичан: Одагнај Пречиста таму моје душе и мога срца, и подари
ми да као по дану поживим, и да спасоносне заповести вршим.

Сједален, глас 4.
Подобан: Скоро предвари..
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Душом си заблистао као блиставо светило, Сампсоне свеблажени,
и обасјаваш нас окупљене у дому твоме, теби је оче моћ лечења од Бога
подарена, и свима је у разним патњама раздајеш, зато твојим молит-
вама избави и нас од страдања.
Слава и сада, богородичан:

Светим рођењем из тебе Пречиста, обновила си пропалу у
страстима природу земнородних и обамрлу, и подигла си их из смрти
ка животу непролазном, зато те како доликује сви Дјево најславнија
славимо, као што си и прорекла.
Крстобогородичан:

Дјево најнепорочнија и Мати Христа Бога, оружије је прошло кроз
твоју пресвету душу, када си видела својевољно разапетога Сина твога
и Бога, њега преблагословена не престај да молиш, да подари нама
опроштај грехова.

Песма 4.
Ирмос: Услишах Господи слух твојего смотренија..
Чуо сам Господе за славни твој промисао, и прославио сам
Човекољубче, несхватљиву силу твоју.

Ти си као звезда пресветла што нам свима срца обасјава, који те
како доликује славимо.

Сан си са својих очију одгонио и бдео си непрестано, зато си и
телесне прохтеве успавао.

Христа ради си потребитима дароватељ неопходног постао, и зато
си оче преподобни са радошћу небеско наслеђе примио.
Богородичан: Теби, Свенепорочна Владичице, као сјајној палати Бога-
Речи певамо, и кроз песму те прослављамо.

Песма 5.
Ирмос: Свјета податељу и вјеков..
Даваоче светлости и творче векова Господе, ка светлу наредаба
твојих упути нас, јер сем тебе за другога бога не знамо.

Пречиста Светлост је на тебе сишла и целог те је оче обасјаним
учинила, па верне обасјаваш сјајем твојих врлина.

Својим милосрђем си богатство многе сиротиње постао, и као
лекар си болесне подизао, и лечењем си њине патње уклањао.

Храм Пресветог и Пречасног Духа си постао, јер си заиста сам
себе, оче богоносни, од блата страсти очистио, и зато те хвалимо.

DAN 27.
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Богородичан: Теби Пресвета и Пречиста, као лепоти из Јакова са вером
светим песмама певамо, јер си нам родила Бога у телу, од којег стрепи
цела творевина.

Песма 6.
Ирмос: В бездње грјеховњњеј..
У бездану греха ваљајући се, ја призивам неиспитиви бездан твоје
милости: изведи ме Боже из пропасти.

Обогаћен си ризницама небеским, јер си заволео милосрђе,
Сампсоне славни; ти си и савршеном душом срце своје отворио
сиротињи.

Ти си оче преблажени храм начинио, и у славу Бога нашег га
посветио, а верни који у њега притичу од разних болести се очишћавају.

Твој живот си у чистоти проводио и као преподобан се међу
преподобне настанио, зато се моли за нас, који тебе, бого-надахнути
Сампсоне, са вером славимо.
Богородичан: Постала си као небо високо, и Божијом благодаћу као
пречиста палата и дворац светли Цара свих и Бога, Свенепорочна.

Кондак, глас 8.
Подобан: Јако начатки..

Као изврсном лекару и усрдном молитвенику, ка гробу твоме
божанском прилазимо, Сампсоне преподобне и богомудри. Зато ми који
се са љубављу сабрасмо, са псалмима и песмама се радујући,
прослављамо Христа, што ти је подарио такву благодат исцељења.

Икос:
До старости је живот кротак и незлобив непорочно провео, и са

славом је необичну и неизрециву благодат чудотворства примио, зато
Сампсона преподобног похвалимо, као хранитеља гладних и свима у
невољама помоћника, и великог бранитеља, јер је паћеницима подигао
свети храм исцелења.

Песма 7.
Ирмос: Образу златому на поље Деирје служиму..
Златноме идолу на пољу Деиру Халдејци служаху, а твоја три
дечака немарише за ту безбожничку наредбу, и зато бачени у сред
огња орошени певаху: Благословен си Боже отаца наших.
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Имао си у невољама велику помоћ Христову, оче блажени, и тако
си кроз живот прошао без буре и потопа, оче преподобни, и у тихо
пристаниште си приспео певајући: благословен си Боже отаца наших.

Великом мудрошћу и љубављу духовном покретан, ти си оче саздао
Христу велики храм; у њега сви и увек хитају, и исцелења примају, па
говоре и кличу: благословен си Боже отаца наших.

Постао си Сампсоне сјајно светило врлина, обасјан светлошћу
обожења, и тако си обасјао све крајеве света, зато те окупљени са
вером славимо и певамо: благословен си Боже отаца наших.
Богородичан: У давнини је руно било пра-слика твога чистог тела, које
је примило небеску росу, да ороси све паћене греховном жеђу,
Свеопевана; а ти си благословена, јер си Бога телом родила.

Песма 8.
Ирмос: В пешч огњенују ко отроком Јеврејским..
Бог је у пећ огњену јеврејским младићима сишао, и пламен у росу
претворио, зато му појте сва дела као Господу, и величајте га у све
векове.

Својим језиком си Сампсоне радосно песму Богу певао, јер си
уздржањем страсти телесне души покорио, и постао си верни слуга
Христов, и наследник града небеског.

Твоја чиста душа сјајем обожења украшена, постала је пресветло
станиште божанскога сјаја, зато тебе Сампсоне оче блажени, славимо
у векове.

Живот је био чудом освештан, Сампсоне свеблажени, а ти си се
свуда прославио, и мада си ка Богу отишао, твој спомен и праведност
остају до века.
Богородичан: Заустави ужасну буру мојих страсти, Пречиста и
Благословена, и одбрани ме, Дјево, од свих бестелесних противника
који ме беспоштедно нападају, јер ти са вером певам.

Песма 9.
Ирмос: От Бога Бога слова..
Бог-Реч беше од Бога, по неизрецивој мудрости, и дође да обнови
Адама, који је због залогаја у тешку пропаст пао; а Бого-Човек се
од свете Дјеве ради нас неизрециво оваплотио, зато њега верни
једнодушно песмама величајмо.

DAN 27.
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Гле оче твој спомен је свима као сунце заблистао, и све који те
сада славе као слугу Христовога и наследника царства његовога,
светлошћу је обасјао, јер си ти у заједници са свима праведнима.

Као што је твој живот светао и велика твоја слава, тако је богат и
гроб твој светитељу, где је твоје свето тело положено, па увек излива
здравље свима који му долазе, и твоју помоћ траже.

Твојим чудним исцелењима оче, која си стекао, не престај да нас
увек посећујеш, молимо те, него по великом милосрђу своме непрестано
буди уз нас, и олакшај патње и тегобе душа наших.

Све који те славе оче, обасјаваш сунчаним зрацима, зато обасјај и
чула душа наших, и твојим молитвама учини нас да будемо у заједници
светлости Божанске, молимо те.
Богородичан: Тебе смо спознали као светли облак Сунца правде,
Пречиста, и зато ти са вером кличемо: славо апостола, венце мученика
славних и верних спасење, Дјево неискусобрачна.

Светилен
Подобан: Небо звездами..

Сво богатство си раздао сиротињи, оче богоугодни, и сав се
жртвовао за Господа, о, Сампсоне, зато га моли, да нас од свих страсти
избави.
Богородичан: Твојом моћном заштитом Пречиста, сачувај слуге твоје
неповређене од навале противника, јер смо само тебе стекли као
уточиште у невољама.

На литургији
Прокимен, глас 7: Часна је пред Господем смрт, преподобних његових.
(Пс.116,15)
Стих: Шта ћу узвратити Господу за све што ми је дао? (Пс.116,12)

Апостол Галатима, зачало 213.

Алилуја, глас 6: Блажен је човек који се боји Господа, и до његових
заповести држи веома. (Пс.111,1)
Стих: Моћно ће бити на земљи семе његово. (Пс.111,2)

Еванђеље по Луки, зачало 67.

Причастен: У вечни спомен биће праведник, жалосне се вести неће
бојати. (Пс.111,5-6)
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Месец јуни 28. дан

Спомен пренесења моштију светих бесребрених лекара Кира и
Јована

На Господи воззвах.. стихире на 6; Глас 4.
Подобан: Јако добља..

Прославимо сви у песмама двојицу мученика: Кира а са њиме и
великог Јована, јер су стекли Тројичну светлост, јер су темељ вере и
мирисни цветови истинитог Христовог бого-познања, и јер се они
непрестано моле Господу за све нас.

Светлим животом и постом си, славни Кире заблистао, а на крају
и страдањем своју душу украсио, а ти Јоване свети си земну војску
напусто, а небеску стекао, зато обојица светитеља молите Спаситеља,
за све који славе спомен ваш.

Постали сте, блажени светитељи, Кире славни и Јоване мудри,
лекари болесних и незалазна светила свете вере, а заједно гласници
исповедања, и са мученицима у заједници, зато сте заслужено венце од
Христа примили, а ви непрестано молите Спаситеља за све који вам са
вером певају.
Слава, глас 8.

Данас су нам заблистала двојица мученика, чудотворци Кир и
Јован, који нам лече душевне патње, један је као равноангелан
усамљени живот заволео, и тако до краја поживео, а због крви
мученичке га је Христос усвојио; други се пак као војник прославио,
и зато у небеску војску уписао, стога и на спомен свој исцелења дају
свима, који им са вером служе, и моле се за душе наше.
Крстобогородичан
Подобан: О преславнаго чудесе..

Не могу издржати Чедо да те гледам на дрвету (крста) уснулог, јер
си свима бодрост подарио, да би онима давно сном погибељним
уснулима због преступа и плода божанску и спасоносну бодрост
поклонио. Дјева је плакала и тако говорила, а ми је величамо.

На стиховње из Октоиха

Слава, глас 2.

DAN 29.
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Дођите данас сабори верних, да песмама овенчамо Кира и Јована,
као плугове благодатне, јер дарују неоскудно свима који од њих траже;
ови су многоструки и славни лекари свима, а моле се и за душе наше.

Крстобогородичан
Подобан: Јегда от древа..

Када је нескверна као јагње видела своје јагње где га његовом
вољом као човека воде на жртву, плакала је и говорила: Зашто Христе
сада хиташ да мене твоју родитељку оставиш бездетну? Зашто ово
чиниш, Избавитељу свију? Ипак појим и славим твоју изнад разума и
речи крајњу доброту Човекољубче.

Тропар, глас 5.
Као необориву стену даровао си нам чудеса Твојих светих муче-

ника, Христе Боже. Њиховим молитвама саборе безбожника разори,
скиптре царства оснажи, као Једини Благ и Човекољубив.

На јутрењи
Оба канона из Октоиха, и канон светих на 6; Глас 8.

Песма 1.
Ирмос: Истрјасшему в мори мучитељство..
Певајмо Христу који је збацио у мору мучитељство фараоново, а
Израиља копном провео, јер се прославио у векове

Опевајмо верни у целом свету познате чудотворце и лекаре,
славног Кира и Јована мученика, који све лече благодаћу и прославимо
спомен ових страдалника.

Одрекли су се овога живота, жудњом за будућим, и крвљу својом
су следовали за Истинитим и Жељеним, зато су страдање у ранама
храбро претрпели.

Науком о Христу су укрепљени у смелости, а своје душе су у вери
утврдили, и са мученицима су храбро пострадали, и венце себи су
заслужено исплели.
Богородичан: Спаси ме Мати Истине, јер ме сналазе ужасне буре
страсти, и стално ме потапају, а ти ме Пречиста упути ка тихом
пристаништу спасења.

Песма 2.
Ирмос: Њест свјат јако Господ..
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Нема светога као што је Господ, и нема праведнога као што је Бог
наш, о њему пева све створено: нема праведнијег од тебе Господе.

Као трима најјачим оружијем ти си Христе вером твоје свете као
мач обострано наоштрио, и надом си исковао а љубављу искалио, и
троструки венац за њих исплетен си исплео.

Непобедиви мученици су храбро пред неверне мучитеље изашли,
јер су хајку демонске обмане неповређени прошли, Христом
наоружани, и код њега се веселе.

Као куле Богом саздане, и као тврди темељи, ви сте на камену
вере подигнути и саздани, из тог камена сте воду вечнога живота пили,
што је из чаше Христове.
Богородичан: Постала си Пречиста станиште Духа, јер си примила
пуноћу Божанства у виду Сина, и родила си Спаса и Господа,
Избавитеља рода нашега.

Сједален, глас 4.
Подобан: Вознесијсја..

Победили сте страсти које у понор вуку, и ка висини мучеништва
сте се благодаћу храбро подигли, Кире и Јоване, светила васељене, зато
вас молимо: избавите нас из таме греха и патњи, молећи Бога који је
над свима. (два пута)

Слава и сада, богородичан:
Ја сам грехољубив, али молим тебе Пречиста, јер си безгрешнога

Бога родила, који узима грехе целог света, да се смилује мојој много
грешној души, и очисти мноштво греха мојих, јер си ти очишћење
покајаних грешника и спасење и заступница верника.

Крстобогородичан:
Када је видела тебе из беспочетнога Оца рођенога, која те је на

послетку телом родила, на крсту разапетог Христе, овако је нарицала:
Јао мени најдражи Исусе! Зашто си ти од ангела прослављени Бог
пристао, да од безаконих људи будеш сада разапет? Опевам те
Дуготрпељиви Сине.

Песма 4.
Ирмос: Из гори приосењеннија Слове, пророк..
Божијим промислом је угледао пророк, твоје вољно оваплоћење

DAN 28.



306

MINEJ JUN

Речи Божија, из једине Богородице, као из осењене горе, и са
страхом је прославио силу твоју.

И тело и душу, и разум и сва чула, сте светитељи са вером Христу
принели, јер сте суровост мучитеља победили и заслужено сте
овенчани.

Мачу и огњу сте своја тела предали, и угодне жртве за Бога
постали, и као угодни мирис сте себе на свети олтар принели.

Као незалазна зора заблистале су, Доброчинитељу, целом свету
мошти твојих мученика, и њима је одагнана тама неверја, и у место ње
је уведена вера богопознања.
Богородичан: Владичице Пречиста, ти си свете двери Бога-Речи, зато
пуноћу твоје цркве и све који те Пречисту у песмама хвале, закрили и
сачувај од свих зала.

Песма 5.
Ирмос: Утрењујушче вопијем ти Господи..
Од ране зоре поранивши кличемо теби Господе „спаси нас“ јер си
ти Бог наш, и осим тебе за другог не знамо.

За пратиоца сте страдалници Дјеву имали, и зато сте радосно
савршени венац победе стекли.

Обасјани зарцима божанске светлости, мученици прехвални, ви и
сами и увек цео свет обасјавате.

Попут страдања Господа, и ви сте, страдалници, патње претрпели,
као мудри и храбри и непобедиви.
Богородичан: Стишај сталну буру мојих страсти, јер си Бога родила,
као кормилара и Господа.

Песма 6.
Ирмос: Ризу мње подажд свјетлу..
Ти који се облачиш светлошћу као одећом, подари ми светлу одећу,
многомилостиви Христе Боже наш.

Оклопом вере добро опремљени, ви сте мученици демонског
противника и душмана силно ранили.

Спомен твојих светих Христе, у песмама славимо, а теби Богу
нашем, поклоњење са вером приносимо.

Угледајући се на твоја страдања, Христе, славни мученици су муке
претрпели; ради њиних молитава, спаси Боже и све нас.
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Богородичан: Тебе Богородице, ми верни проповедамо као цркву
Божију и ковчег, и као палату духовну и двери небеске.

Кондак, глас 3.
Подобан: Дјева днес..

Примивши дар чудеса од Божанске благодати, чините чудеса у
свету непрестано. Све наше страсти рукодејством исецате невидљиво,
Кире Богомудри, са Јованом славним: ви сте истинити Божански
лекари.

Икос:
Сами сте себе светитељи, Богу принели, јер сте све тешке патње

за њега претрпели, и усрдно сте пострадали, мученици храбри, а после
смрти свима изливате свете дарове, свима који су у разним болестима,
и исцељујете их од многих зала, међу којима сам највећи и први бедни
ја, јер болујем телом и душом у ранама тешким, али вам кличем са
вером: исцелите ме, јер сте ви од Бога лекари.

Песма 7.
Ирмос: Ангелом отроки из огња спасиј..
Својим ангелом си три младића из огња спасао, а ужарену пећ си
у росну претворио, јер ти си благословен Боже отаца наших.

Кир и Јован, твоји страдалници Господе, беху жељни славе небеске,
зато привремену и пролазну славу оставише.

Страдалници твоји Исусе предали су тело као разумну жртву, и на
службу теби Богу излили су крв своју, и тако жртвовани беху.

 Колико је чудан сабор мученика, јер и после смрти демоне
прогоне, а болеснима дарују здравље.
Богородичан: Без узрока си родила Узрочника свега, који је из преве-
лике доброте Човеком постао, зато те Пречиста, сложно прослављамо.

Песма 8.
Ирмос: От Оца прежде вјек рожденнаго..
Господа Рођенога из Оца пре свих векова, а из Матере у наше
време, свештеници благословите, а народи га величајте у све
векове.

Идолске жртве нису волели, и зато су себе као духовне жртве на
небески олтар принели, храбри мученици.

DAN 28.
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Свете службе служећи, своје одсечене удове су њему принели као
жртву угодну, своје тело и крв на трапези и у путиру.

Клонећи се преваранта праматере, стекли сте поток хране вечне,
и од светог дрвета сте окусили, девојке страдањем украшене.
Богородичан: Прорицања свих пророка, Пресвета, свето испуњење су
на теби примили, зато цео свет поучавају Пречиста на твоју дужну похвалу.

Песма 9.
Ирмос: Величам тја Матер Божију и славим..
Величамо те као Матер Божију, и славимо те Богородице Дјево, јер
си родила Спаситеља душа наших.

Као Христови војници и лекари болеснима, Кир и Јован су
благодат чудеса од Бога примили, зато исцељују све нас.

Када дођу Кир и Јован душевне страсти потпуно одгоне са вером
и силом Христовом, као непобедиви.

Боже и Творче, којега су некада Кир и Јован проповедали, смилуј
се на све, који славе спомен твојих мученика.
Богородичан: Прославимо свето сви Матер Бога нашега, јер смо се
њоме удостојили, сви који јој певамо, небеске славе.

Светилен
Подобан: Небо звездами..

Светила и чудотворци, Кире са Јованом, исцелите наше душевне и
телесне патње, јер сте од Господа примили благодат исцељивања.
Богородичан: Ти си Богородице била узрочница од Бога целом свету
дарованих добара, зато и сада моли за опште спасење милостивога
Бога.

На стиховње из Октоиха

Слава, глас 4.
Доличним похвалама опевајмо и величајмо верни Кира и Јована,

јер су по души браћа, а по телу браћа у храбрости, и са њима
похвалимо храбру Атанасију и њен изданак: Теодотију, Евдоксију и
Теоктисту, страдалнице и девствене, које моле Христа за душе наше.

Крстобогородичан
Подобан: Јако добља..
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Пречиста је гледала Христа Човекољубца разапетога и у ребра
пободенога па је плакала и нарицала: Зашто је ово Сине мој? Зашто су
ти неблагодатни људи овако узвратили за сва добра које си им учинио?
А ти хиташ да ме учиниш бездетном Најдражи! Ужасавам се
Милосрдни због твога својевољног распећа.

На литургији
Блажена из Октоиха и светих, песма 3.
Прокимен, глас 4: Светима који су на земљи његовој, чудесно је
учинио Господ сву вољу своју у њима. (Пс.15,3)
Стих: Свагда гледах Господа предамном, јер је са десне стране мени да
не посрнем. (Пс.15,8)

Апостол Коринћанима, зачало 153.
Алилуја, глас 4: Завапише праведници и Господ их услиша од свих
невоља њихових избавиће их. (Пс.33,18)
Стих: Многе су невоље праведних, и од свих њих избавиће их Господ.
(Пс.33,20)

Еванђеље по Матеју, зачало 34. од половине.

Причастен: Радујте се праведни у Господу, праведнима приличи
похвала. (Пс.32,1)

DAN 28.
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Месец јуни 29. дан

Спомен светих, славних и свехвалних врховних апостола Петра и
Павла

Служимо бденије

На Малој вечерњи
На Господи воззвах.., стихире на 4, глас 4.

Дао си за похвалу цркви својој Господе, Петра и Павла часне твоје
апостоле, да у њој сјаје као духовна светила, и као звезде разумне сав
свет обасјавају; а они су просветили мрак запада, Исусе свесилни,
Спасе душа наших.

Дао си за утврђење цркве твоје Господе, снагу Петрову и Павлово
знање и светлу мудрост; обојицу као праве Божије гласнике, да
јелинску обману прогнају; зато њима свето предвођени, певамо ти
Исусе свесилни, Спасе душа наших.

Дао си за пример обраћења грешницима, оба твоја апостола, једног
који те се одрекао у време твог страдања, али се и покајао, а другога
који се твојој проповеди противио, али и поверовао; обојица су као
први међу твојим друговима, Исусе свесилни, Спасе душа наших.

Слава, глас 8.
Дело Јована Монаха.

Нападач и гонитељ цркве постао си Павле блажени, јер си са
небеса позван, и њу си славно штитио, зато се сада моли да се
избавимо од невоља и да се спасу душе наше.
И сада, богородичан

Твоје окриље Богородице Дјево лек нам је духовни, и у њега
притичући од душевних болести се избављамо.

Прокимен дана
На стиховње стихире глас 2.
Подобан: Јегда от древа..

Петре, осново апостола, и камену цркве Христове, ти си почетак
хришћана, зато напасај у светињи стадо твога тора, твоја јагњад сачувај
од лаживих вукова, и избави стадо твоје од тешких невоља, јер смо те
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стекли као правог и будног молитвеника код Бога, и тобом се сви
хвалимо, јер се тобом спасавамо.
Стих: По свој земљи изиђе глас њихов, и до краја васељене речи
њихове. (Пс.18,5)

Павле ловче народа и затупниче хришћана, светило целог света, и
неућутна уста Христа, живога Бога, као сунце си преко целог света
прешао, и свету веру проповедао, зато ослободи од окова греха све који
те хвалимо, и који се твојим молитвама украшавамо.
Стих: Небеса казују славу Божију, дело руку Његових јавља свод
небески. (Пс.18,2)

Петре врховни учениче, и Павле пуноћо апостола, први проповед-
ници, сада се смело и усрдно Богу молите, и низпоша-љите нам брзу
помоћ да прођу невоље нама који се патимо, да би се са вером
хвалили, и да у сенци вашој, на делу покажемо вашу заштиту.
Слава, глас 4.
Дело Јована Монаха.

Христос је тебе Петре првог изабрао, за темељац вере, и овенчао
те је Владика свих, и предсказао: блажени си Симоне Вар Јона, јер ти
нису тело ни крв јавили, него Отац мој који је на небесима, да ћу те
својим светим проповедником учинити; њега моли апостоле бого-
блажени, да на подари велику милост.

И сада, богородичан: Избави нас от нужд..
Избави нас од наших невоља, Мати Христа Бога, јер си родила

Створитеља свега, па да ти сви кличемо: радуј се једина заштитинице
душа наших.
Тропар, глас 4.

Првопрестолници Апостола и учитељи Васељене, молите Господа
свих, да дарује мир Васељени, а душама нашим велику милост.

Слава и сада, богородичан: Јеже от вјека..
Оно што је од постања било сакривено и ангелима недоступна

тајна: тобом се Богородице свима на земљи појавио Бог, у несливеном
јединству оваплоћен, крст је због нас примио, и њиме је провосазда-
нога васкрсао и од смрти сапасао душе наше.

На великој вечерњи
После уобичајеног псалма певамо: Блажен муж.. 1. антифон.
На Господи воззвах.., стихире на 8; Глас 2. Самогласно.
Дело Андреја Пирскога.

DAN 29.
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Којим похвалним венцима да овенчамо Петра и Павла? Јер у су
сједињени духом у засебним телима, као начелнике богопро-поведника.
Једнога као првога од апостола, а другога јер се више од свих потрудио;
њих заиста достојне бесмртне славе, је венцима Христос Бог наш
овенчао, јер он има велику милост.
(три пута)

Којим побожним песмама да опевамо Петра и Павла? Они су крила
богопознања, јер су цео свет прелетели и до небеса се уздигли; они су
руке еванђелске благодати, и стопе проповедања истине, реке
премудрости, зраци крста, којима је Христос горди поглед демона
оборио, јер он има велику милост. (три пута)

Којим духовним песмама да похвалимо Петра и Павла? Јер су они
као страшни духовни мачеви, разјапљена уста безбожних посекли; они
су светли украси Рима, и целог света духовни хрнитељи, Новога Завета
Духом бого-написане таблице, које је на Сиону Христос објавио, јер он
има велику милост. (два пута)

Слава, глас 4.
Дело Јована Монаха.

Када је Христос три пута Петра упитао „да ли ме волиш“,
троструко одрицање је изгладио, зато је Симон Заналцу тајни
одговорио: Господе, ти све знаш, ти све познајеш, ти знаш да те волим!
А Спаситељ му на то одговори: напасај овце моје, напасај избранике
моје, напасај јагањце моје, које сам својом крвљу стекао за спасење.
Њега моли богоблажени апостоле да нам подари велику милост.

И сада, богородичан (догматик): Иже тебе ради..
О теби је Богородице богоотац и пророк Давид у песми

предсказао и о узвишености твога Створитеља је рекао: «стаде царица
десно од тебе», и тебе је као Матер и заступницу Живота објавио, јер
Бог је хтео да без оца из тебе као човек постане, да опет обнови онога
по лику његовом, пропалог стастима и да нађе овцу забуделу и у гори
залуталу, да је узме на раме и Оцу принесе и по својој вољи састави
са небеским силама и да спасе свет, Христос који има велику и богату
милост.

Вход, прокимен дана

1. Читање из Саборне Посланице Прве Петрове (Глава 1, 3-9)
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Љубљени, Благословен Бог и Отац Господа нашега Исуса Христа,
Који нас по великој милости Својој препороди за живу наду васкрсењем
Исуса Христа из мртвих, за наследство непропадљиво и неокаљано и
неувенљиво, које је сачувано на небесима за вас, силом Божијом
чуване кроз веру на спасење, спремљено да се открије у последње
време; у Њему се радујте, иако сте сада мало, ако треба, ожалошћени
различитим искушењима, да се вредност ваше вере, драгоценија од
злата пропадљивога, но огњем испитиванога, нађе на хвау и част и
славу, када се јави Исус Христос; којега не видевши љубите, и Њега сад
не гледајући но верујући, радујете се радошћу неисказаном и
прослављеном, примајући крај вере своје: спасење душа.

2. Читање из Саборне Посланице Прве Петрове
(Глава 1, 13-25 и 2,1-6)

Љубљени, опасавши бедра разума свога, будите трезвени, сасвим се
надајте благодати која ће вам се донети откривењем Исуса Христа. Као
чеда послушности не поводите се за пређашњим жељама из времена
вашега незнања, него по Светоме Који вас је позвао, будите и сами
свети у своме живљењу. Јер је написано: Будите свети, јер сам Ја свет.
И ако зовете Оцем Онога који, не гледајући ко је ко, суди свакоме по
делу, проводите у страху време вашега страснтвовања, знајући да се
пропадњивим сребром или златом не искуписте из свога сујетног
живљења, од отаца вам преданога, него часном крвљу Христа, као
Јагњета непорочног и безазленог, Предвиђеног још пре постања света,
а Јављеног у последња времена ради вас, који кроз Њега верујете у
Бога који Га подиже из мртвих, и даде Му славу, тако да ваша вера и
надање буду у Бога. Душе своје очистивши Духом у послушању истине
за братољубље нелицемерно, од чиста срца љубите једни друге
искрено, препорођени не од семена трулежног него нетрулежног, речју
живога Бога која остаје довека. Јер је свако тело као трава, и свака
слава човечија као цвет травни: осуши се трава, и цвет њезин отпаде.
Али реч Господња остаје увек. А то је та реч која је вама благовештена.
Одбацивши, дакле, сваку злобу и свако лукавство и лицемерје, и завист
и сва оговарања, жарко желите разумнога и праведнога млека, као
новорођена деца, да о њему узрастете за спасење, ако већ окусисте да
је благ Господ. Приступајући Њему, Камену живом, од људи одбаченом,
али од Бога изабраном, драгоценом, и ви сами као живо камење зидајте
се у дом духовни, свештенство свето, да бисте приносили жртве
духовне, благопријатне Богу, кроз Исуса Христа. Јер стоји у Писму: Ево
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полажем у Сиону Камен крајеугаони, изабрани, драгоцени; и ко у Њега
верује неће се постидети.

3. Читање из Саборне Посланице Прве Петрове (Гл. 2,11-24)
Љубљени, молим вас као путнике и странце, да се чувате од

телесних жеља, које војују на душу. Владајте се добро међу
незнабошцима, да би за оно што вас опадају као злочинце, видевши
ваша добра дела, славили Бога у дан похођења. Будите, дакле, покорни,
сваком роду људском, Господа ради: ако цару, као господару; ако ли
намесницима, као његовим посланицима за осуду злочинцима, а за
похвалу онима који добро чине. Јер је тако воља Божија да добро
чинећи ућуткујете незнање безумних људи; као слободни, а не као они
који користе слободу за прикривање злобе, него као слуге Божије.
Свакога поштујте, братство љубите, Бога се бојте, цара поштујте. Слуге,
будите покорни са сваким страхом господарима, не само добрима и
благима него и грубима. Јер то је благодат, ако неко подноси жалости
по савести ради Бога, страдајући неправедно. Јер каква је похвала ако
грешите па кажњавани подносите? Него ако добро чините па подносите
страдања, то је угодно пред Богом. Јер сте на то и позвани, јер и
Христос пострада за вас, остављајући вам пример да идете Његовим
стопама; Он греха не учини, нити се нађе превара у устима Његовим,
Он вређан, не узвраћаше увредом; страдајући не пређаше, него је
препустио Ономе који праведно суди. Он грехе наше Сам изнесе на
телу Својем на дрво, да за грехе умремо, и за правду живимо, јер се
Његовом раном исцелисте.

На литији стихире глас 2. Самогласне.
Дело Андреја Јерусалимског.

Дођите данас сабори верних, на свечано и славно сабрање, да
изабране служитеље благодати Петра и Павла достојним похвалама
овенчамо, јер су неисцрпну науку свима посејали, и благодаћу Духа
обогатили, као лозе винограда истине, нама су зрели грозд вере
одгалији, који весели срца наша; Са њима откривених лица и чистог
срца певајмо и рецимо: радујте се разоритељи неверја и служитељи
вере; радујте се дивни изабраници Творца и Саздатеља свих; Радујте се
заступници вечних добара и одгонитељи обмана! Зато их умолимо:
молите се увек Створитељу и Учитељу, да трајан мир подари свету, а
душама нашим велику милост.
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Дело Арсенијево.
Похвалимо врховне апостоле Петра и Павла као ученике Христове

и темељи цркве, куле и бедеме Истине, свете трубе Христовог
страдања и науке, као целог света заступнике, јер су целим светом
прошли, и као ралом веру засејали, и свима бого-познање усадили,
јављајући науку о Тројици; О, Петре, камену и темељу, и ти Павле,
сасуде изабрани. Заједно сте вољи Христовој и бого-познању све
народе привели, и градове и острва, и Јевреје и друге сте Христу
позивали, и молите се за спасење душа наших.
Дело Германово.

Петре, врховни од апостола славних, и камену вере, и Павле дивни,
песмо свете цркве и светилници, ви пред престолом Божанства стојите,
и за нас се Христу помолите.

Павле ти си уста Господња и темељ бого-познања, некада гонитељ
Исуса Спаса, а потом си блажени првопрестолник апостола постао, ти
си светитељу неизрециве ствари видео, јер си се до трећег неба уздигао
и кликтао: дођите самном, да се блаженстава не лишимо.
Глас 3.
Дело Јована Монаха.

Ово су грађани небеског Јерусалима, камен вере и песма цркве
Христове, отројичена двојица, ловци целог света, јер су све на земљи
оставили, и кроз страдање су Богу отишли, и моле га смело за спасење
душа наших.

Слава, глас 5.
Дело Византијево.

Као што је у Еванђељу предсказано, ви сте свехвални апостоли
родне лозе Премудрости Божије, и увекпостојеће Речи Очеве, ви сте као
зрели и дивни грозд, на небеском чокоту, њега верни једимо, и радошћу
се засладимо; Петре, камену вере, и Павле похвало васељене, утврдите
стадо које сте стекли вашом науком.

И сада, богородичан (од мањих): Блажим тја Богородице..

На стиховње стихире, глас 1. самогласно
Дело Андреја Критског.

Ко може испричати твоје патње, славни апостоле Павле, и окивања
по свим градовима? Твоје муке, бдења, гладовања и жеђења и разна
страдања, на зими наготовање, по кошници ударање, каменовање, и
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прогоне, у дубину потапање! Ти си био углед и ангелима и људима, и
све си претрпео јер ти је Христос помагао, да би цео свет вери привео,
за Исуса Христа твога Господа, зато те молимо сви који твој спомен са
вером славимо: моли непрестано да се спасу душе наше.
Стих: По свој земљи изиђе глас њихов, и до краја васељене речи
њихове. (Пс.18,5)

По свим градовима си окиван, и ко ће испричати твоје патње,
славни апостоле? Или ко може описати твоје муке и подвиге, којима
си се трудио за Еванђеље Христово, да све стекнеш и цркву Христу
приведеш?! Али моли да свако сачува твоје добро проповедање, чак до
задњег издисаја, Павле апостоле, учитељу цркве.
Стих: Небеса казују славу Божију, дело руку Његових јавља свод
небески. (Пс.18,2)

Похвалимо Петра и Павла, васељенске цркве светила, јер су на
своду вере јаче од сунца заблистали, и зрацима проповеди све народе
из неверја извели; један је са крста прикован на небеса узишао, где је
кључеве царства од Христа примио; други је мачем посечен био, и ка
Спасу у достојно блаженство отишао, обојица су јављени Израиљу, који
је неправедно руке Господа приковао; зато њиним молитвама Христе
Боже наш, обори све који устају притив нас, а православну веру утврди,
јер си Човекољубив.

Слава, глас 6.
Дело Јефрема Кариа.

Данас је целом свету заблистао радостан празник: свети спомен
премудрих апостола, врховних Петра и Павла! А са нама се и Рим
радује, и весели песмама и певањем; Празнујмо и ми браћо и сестре, и
овај свети дан славимо па рецимо: Радуј се Петре апостоле, искрени
друже твога Учитеља Христа Бога нашега; Радуј се Павле пуни љубави,
и проповедниче вере и учитељу васељене! Ви двојице светих и
изабраних имате смелост, зато Христа Бога нашег молите, да спасе
душе наше.

И сада, богородичан: Творец и избавитељ мој..
Творац мој и Избавитељ Христос Господ, из твојег је крила

Пречиста дошао у мене се обукао, Адама је прве клетве ослободио, зато
ти Свечиста као Божијој Матери и Дјеви ваистину ангелски неућутно
кличемо: радуј се, радуј се Владичице, заступнице и покровитељко и
спасење душа наших.
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На благосиљању хлебова
Тропар, глас 4.

Првопрестолници Апостола и учитељи Васељене, молите Господа
свих, да дарује мир Васељени, а душама нашим велику милост. (два
пута)

Богородице Дјево.. (једанпут) и чтенија

На јутрењи
На Бог Господ..тропар апостолима (два пута)

Слава и сада, богородичан: Јеже от вјека утајеноје..
Оно што је од постања било сакривено и ангелима недоступна

тајна: тобом се Богородице свима на земљи појавио Бог, у несливеном
јединству оваплоћен, крст је због нас примио, и њиме је
провосазданога васкрсао и од смрти сапасао душе наше.

После 1. катизме, сједален глас 8.
Подобан: Премудрости..

Рибарење на дубини си оставио, јер си са небеса примио од Оца
божанско откривење оваплоћеног Бога-Речи, и смело си кликтао твоме
Створитељу: Верујем да си ти јединосушни Син Божији! Зато како си
доликује постао камен вере, и кључар благодати, апостоле Петре, а ти
моли Христа Бога, да подари опроштај грехова свима који са љубављу
славе спомен твој.
Слава, глас 1.
Подобан: Камени запечатану..

Достојно похвалимо верни, камен цркве, свехвалнога Петра и
сличнога Павла, као рибаре са мрежом која цео свет захвата, јер имају
кључеве небеске; Они су васељену Тројичном вером просветили. Зато
рецимо: слава Ономе који је вас прославио, слава њему јер вас је
укрепио, слава јер је ради вас живот вечни подарио.
И сада, богородичан:

Пружи твоје свете руке Дјево, којима си Створитеља носила, из
доброте оваплоћенога, и умоли га: да избави од искушења, страдања и
невоља, све који те са љубављу хвалимо и кличемо: слава њему јер се
у тебе селио, слава њему јер је из тебе дошао, слава Рођеноме из тебе
јер нас је избавио.
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После 2. катизме, сједален глас 8.
Подобан: Премудрости..

Са небеса си позив од Христа примио, и проповедник Светлости
постао, све си благодатном науком обасјао, а писање Старог Закона си
остругао, вернима си душе вером обасјао, зато си у висину до трећег
неба уздигнут достојно, и у рај си доспео Павле апостоле, зато моли
Христа Бога, да подари опроштај грехова свима, који са љубављу славе
твој свети спомен.
Слава, глас 4.
Подобан: Јавилсја јеси днес..

Својом проповеди, као сјајне звезде својим зрацима, просветисте
светитељи све крајеве света; небески служитељи, и Господњи апостоли.

И сада, богородичан:
Прославимо верни Богородицу, свима у невољама усрдну заштит-

ницу, и нашу помоћницу и код Бога заступницу, њоме се од пропасти
избависмо.

После Полијелеја
Сједален, глас 8.
Подобан: Премудрости..

Похвалимо Петра и премудрог Павла, највеће од ученика, велике
светионике и светила, јер су заблистали огњем Божанскога Духа, они
су сву маглу неверја спалили, зато су достојни војници небеског
царства постали, и сапрестолници по благодати, зато кличимо:
апостоли Христа Бога, измолите опроштај грехова свима, који са
љубављу славе свети спомен ваш. (два пута)
Слава и сада, богородичан:

Ти си свенепорочна Невеста Творца, и неискусомужна Мати
Избавитеља, ти си Најопеванија примила Утешитеља, а ја сам нечисто
станиште безакоња, и мој разум је играчка демона, зато похитај да ме
од њиних злоба избавиш, и светлим стаништем врлина учиниш, јер си
свелоносна и нетакнута, па одагнај облак страсти, и твојим молитвама
удостоји ме небеске заједнице и непролазне светлости.

Степена, 1. антифон 4. гласа
Прокимен, глас 4.

Све што дише..
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Стих: Хвалите Бога у светима његовим..

Еванђеље по Јовану, зачало 67.

После 50. псалма
Стихира, глас 6. самогласно.

Прославимо похвалним песмама, проповеднике праве вере и цркви
пресветле звезде, Петра, као камен вере, и Павла учитеља Истине, и
ученике Христове, јер су слово Истине засејали у срцима верних, и
свима плодове дарују, па моле Христа Бога за спасење душа наших.

Канона два. Дело Јована Дамаскина. Први канон апостола Петра,
глас 4. са ирмосем на 8; Ирмос по два пута.

Песма 1.

Ирмос: Њест тебје подобен препрослављениј..
Нема теби подобног, препрославлјени Господе, руком крепком си
избавио људе које си стекао, човекољубче.

Појмо данас достојно Богонадахнутим песмама врховног од
апостола и Христом првозванога.

Тебе свеблажене Петре, превечни Бог предзнајући пред- одредио
те за заступника и првопестолника своје Цркве.

Тебе апостоле није тело, ни крв, него сам Бог Отац, надахнуо да
проповедаш Сина, као истинитог Вишњег Бога.
Богородичан: Опевајмо Матер Божију, као истиниту Дјеву по рођењу,
као гору свету и превечну носиљку.

Ини канон светог апостола Павла; тропари на 6; глас 8.

Песма 1.
Ирмос: Посјечениј несјкомаго..
Посечено дрво је несечено море пресекло, и сунце је угледало дно
којега никад не виде, а страшног противника је вода потопила, и
Израиљ је прошао преко непроходног мора, певајући песму:
Господу појмо јер се славно прославио.

Христос својим Божанским разумом именује као постојеће и оно
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што још не постоји, Павле свеблажени; Он је тебе од матерње утробе
изабрао да међу незнабожце пронесеш Његово Име божанско, које је
над сваким именом, јер се славно прославио.

Јављајући теби, Павле, будући сјај праве вере и очишћење од
лажи, Христос ти се на гори осветљеној муњама јавио, очи ти пак
телесне помрачио, а духовне ти уразумио вером Тројичном, јер се
славно прослави.

Обрезање си осмодневно вршио, и ревнитељ отачких предања био,
од рода јеврејског а колена Венијаминовог, фарисеј по закону био си,
и све то смогао оставити да би Христа стекао, јер се славно прослави.
Богородичан: Чиста Мајко Бога сведржитеља, израсла си Владичице из
царског колена, телом и надприродно родила си јединога Бога који
царује над свима. Спаси ме од беда, да Сину твоме певам: јер се
славно прославио.

Песма 3.
Ирмос: Не мудростију и силоју..
Не хвалимо се ни мудрошћу ни силом ни богатством, него тобом
очевом ипостасном мудрошћу Христе. Нема светијег од Тебе,
човекољубче.

Тебе блаженог објавила су слатка уста Христа Бога, и као велику
ризницу царства, зато ти певамо апостоле Петре.

На камену твога богословља, саздао је Владика Исус непоколебиву
Цркву; у њој тебе, апостоле Петре славимо.

Мада у телу Петре, виши си од ангела, а при светлом доласку
Христа Бога, рече Он, бићеш му судија и савладар.
Богородичан: Неискусобрачна, ти си Бога телом родила, мене кога
колебају налети страсти утврди, јер осим тебе Чиста нема друге
помоћнице.

Ини.
Ирмос: Ти јеси утвержденије..
Ти си тврђава свима који ти притичу Господе, ти си нам светло у
тами, и теби пева душа моја.

Ти си положио скупоцени камен темељац у верним душама, и
угаони камен, Спаса и Господа.

Свеблажени Павле, моли се, да на твоме темељу назидамо
свехвалне и светле врлине.
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Умирање за Исуса си увек и у потпуности на своме телу Павле
носио, и достојно си у истински жвито прешао.
Богородичан: Ми хриштани стекли смо сви тебе, као заклон и стену
нашу, зато те Безневесна неућутно славословимо.

Ипакој, глас 8.
Која ли тамница није тебе имала као затвореника? Која ли црква

није имала тебе, као стих песме? Дамаск високо мисли о теби Павле,
јер те је познао обасјаног светлошћу. Рим је крв твоју примио и хвали
се тиме, и Тарс се много радује и воли те поштујући твоје повоје.
Петре, камену вере и Павле похвало васељене у Риму саставши се нас
утврдите.

Песма 4.
Ирмос: Сиј Бог наш от Дјеви..
Ово је Бог наш оваплоћени од Дјеве, који је природу нашу
обожио; њега песмом опевајмо: слава сили Твојој Господе.

Тебе је, као што је обећао, Христос ловцем људи учинио; кроз
тебе је божанска дела чинио, и теби првоме своје Цркве кормила
уручио.

Тобом умољен, животодавац Христос дао ти је власт да везујеш и
дрешиш грехе Петре, зато нека ми он буде милостив.

Да се Христово царство отвори, моли се Петре прилежно, и за
све, који без сумње и са вером твој свети спомен славимо.
Богородичан: Богородитељко и свеопевана Госпођо, твојим молитвама
очисти моје помисли, и учини ме доброг рода, Мајко Бога свију.

Ини.
Ирмос: Всјел јеси на кони..
Зајахао си на твоје апостоле Господе као на коње и примио си у
твоје руке њине узде, и спасење беше твој долазак за верне који
поје: слава сили твојој Господе.

Некад си Савле јахао као јаросни лав да погубиш цркву Христову,
али си био уловљен Божанским гласом Божијег Јагњета којег си гонио
и који ти је стадо своје као пастиру уручио.

Савле који требаше да просвети васељену ослепио је; Божијим
јављањем Ананија би ка њему послан дајући му и душевно и телесно
прогледање и да учини од Савла изабрани сасуд.
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Достојно се Дамаск Павловом науком напаја, јер из њега као
некада из раја, изиђе велики извор Божанских вода да напоји обилно
сву земљу бого-познањем.
Богородичан: Господ обара са престола силнике, као што Дјева и Мати
рече; гладнима даје обилна блага, зато са вером кличу: слава сили
твојој Господе.

Песма 5.
Ирмос: Стјажавиј ни избранија људи..
Стекао си нас, изабрани народ, твојом крвљу Господе; зато твој мир
дај нам и сачувај у јединомислији стадо твоје.

Ти си због љубави стекао смелост ка Богу, и постао си достојан
чуђења и ловац и плен, благодаћу чинећи предивна чуда.

Због тебе Христе твој свети апостол није стекао ни злато ни
сребро, него се врлином и силом чудеса обогатио.

Стопала и глежњи хромих се исправљаху твојом дело-творном
речи; а Божанским Духом чинио си преславне ствари.
Богородичан: Бог се из тебе Пречиста по ипостаси оваплотио, телом
се из тебе сјединио, но ипак је и по Божанској суштини неизмењено
бестелесан остао.

Ини.
Ирмос: Просвјети нас повељенији..
Просвети нас твојим заповестима Господе, и твојом узвишеном
мишицом даруј нам твој мир Човекољубче.

Ти си, Павле, изабрао као праву похвалу, крст Христа Цара, да га
увек носиш као победу.

Теби је и када живиш и када умиреш Христос изузетан добитак,
и љубављу си се разапео Разапетом нас ради, Павле Преславни.

Заиста се радујеш у Господу, Павле часни, јер си изишавши из тела
и отишао ка Христу, животодавцу и Богу.
Богородичан: Неискусобрачна Маријо Пречиста моли увек Сина твога,
и Бога нашега, да нама вернима низпошаље своју милост.

Песма 6.
Ирмос: В китје Христе тридневновав Јона..
Јона беше у киту, Христе, три дана као пра-слика Тебе бесмртни,
који си својом вољом, мртав у срцу земље тридневно боравио.
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Као што си давно, Христе спасао десницом твојом Петра када је
по води ходио, тако спаси и мене милосрдни, јер ме потапа бура љутих
напасти.

Оставио си о, Петре небитно и стекао оно што је битно, као
мудри трговац, и уловио си скупоцени бисер – Христа.

Умртвио си свеблажени Петре, оног безумника који хтеде да
искуша Духа Пресветог, којег си ти први јавно као Бога исповедио.
Богородичан: Родила си Бога-Реч изнад сваког бића, а за нас
оваплоћеног, зато те устима и срцем као Богородицу пропове-дамо.

Ини
Ирмос: Молитву пролију...
Излићу молитву моју пред Господем, и њему ћу рећи све туге моје,
јер ми се душа испунила зала, а мој живот се аду приближио, па
се молим као Јона: изведи ме из пропасти Боже мој.

Презрео си све лепоте света, коснут љубављу Владике Христа и
жељом за општим спасењем, а желео си да га посведочиш, о, Павле
блажени, зато се сада молиш за цео свет.

Као изузетно налик Владици Христу и у његову силу одевен,
заиста си био свима све, да свакога привучеш и спасеш људе, и заиста
си их спасао, и за Христа уловио са свих страна света.

Достојно ти је, апостоле Павле, Христос подарио живот на
небесима, јер овде ниси пожелео града, блажени, али си остао веран
слуга и служитељ тајни његових.
Богородичан: На тебе је Господ погледао, да би моју природу обновио,
и као силни је Богородитељко, велика дела учино, као што си ти рекла
Свенепорочна, и спасао ме тобом из трулежи, Бог мој, као милосрдан.

Кондак глас 2.
Тврде богогласнике и проповеднике, и врх твојих апостола

Господе, примио си у наслађивање твојих добара и покој; подвиге и
смрт њину примио си изнад сваког приноса, Једини који познајеш
тајне срца.

Икос:
Ујасни ми језик Спасе мој, и отвори ми уста, па их испуни и дај

покајање срцу моме, да оно што говорим то и следујем, и што учим то
и да творим прво, јер си рекао: ко чини и учи, тај је велики, а ако
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говорим а не творим, онда сам као клепетуша која звечи. Зато ми даруј
и да говорим како треба и да корисно чиним, Ти који једини знаш
тајне свих срца.

Песма 7.
Ирмос: В начаље безначалноје Слово..
У почетку безпочетна Реч са Оцем и Духом Син јединородниј
благословен си и преузнесен Боже отаца наших.

Милостиво си по Божанском промислу Христовом вођен, и
допуштено ти је да пре његовог страдања паднеш у одрицање.

Теби се Христос као првозваном и веома вољеном, и као славном
начелнику апостола првоме јавио, када је из гроба васкрсао.

Исцељујући твоје трикратно одрицање пре страдања, Владика
Христос те је трикратним питањем бого-исповедања утврдио у љубави.

Ти си Петре имао љубав за Христа и постао си сведок свевидећег
Бога-Речи, зато ти је Он и уручио своје вољено стадо.
Богородичан: Ти си у телу зачела Превечног, који је од Оца засијао,
зато тебе која телом заче Бога-Реч, називамо блаженом и Бога свих
Мајком.

Ини.
Ирмос: На поље Деирје...
Давно на пољу Деиру, поставио је мучитељ пећ за мучење
побожних, у њој су три младића певали јединоме Богу, и тројица
певаху говорећи: благословен си Боже отаца наших.

Павле постаде печат и венац твојих апостола, Христе, последњи
по времену позван, али је трудом својим све њих превазишао; са њим
народ црквени пева теби: благословен си Боже отаца наших.

Иако је Павле сужањ на почетку твоју цркву гонио, он је ревношћу
за тебе Христе стару дрскост превазишао и на крају народе сабрао који
кличу: Благословен си Боже, отаца наших.

Ти си Павле из Јерусалима проповедао свима Еванђеље, и прошао
унакрст сву земљу, учећи чак до краја Илирика, и кликтао си:
Благословен си Боже отаца наших.

Са страхом си био уздигнут и стигао до трећег неба, блажени, и
чуо си неизрециве речи, па кличеш: Слава Превишњем Оцу, и Сину
сјају сапрестолног Духа Божијег, који тачно испитује дубине душе.
Богородичан: Као роса на руну Гедеона, тако је на тебе Дјево, сишао
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Христос Бог, и оваплоћен изашао из тебе, сједињујући разједињене
природе Бога и човека; измирење неба и земље је подарио,
благословени Бог отаца наших.

Песма 8.
Ирмос: Всјаческаја носјај неприступноју..
Све носиш твојом неприступном силом Христе, ти си и твоје
преподобне младиће у пламену оросио када певаху: благословите
сва дела господња Господа.

Речима благодати и чудотворећи си тешко раслабљеног Енеју и
Тавиту умрлу васкрсао, и кликтао си: благословите сва дела господња
Господа.

Ти си Христе наредио Петру да очисти незнабожце, зато зраком
духовним нека очисти и моје помисли, да кличем: благословите сва
дела господња Господа.

„Рашириће твоје руке и на крсту опасати“ прорече ти је Владика,
Петре, и наредио да га следиш, кличући: благословите сва дела
господња Господа.
Богородичан: Ти си најсветија Дјево, Бога-Реч телом родила; зато мрак
душе моје твојим молитвама одагнај, и просвети ме јер кличем:
благословите сва дела господња Господа.

Ини
Ирмос: На горе свјатјеј...
На гори светој Господ се прославио, и у огњеној купини тајну
Увекдјеве Мојсеју јавио, зато Господа појте и величајте га у све
векове.

Твојом љубављу, Христе, Павле се откравио и на добро измењен
се огласио, је не живљаше више он за себе, славни, него је стекао тебе
Милосрдни у себи кроз векове.

Ти си Цркву као невесту обручио и привео женику Христу, и
постао си вођа невесте-Цркве, о Павле богоносни, зато те сви славимо
у све векове.

Добрим си се подвигом подвизавао, и трку по закону свршио, а
ризницу вере сачувао, зато си се Павле праведно венца победе
удостојио.
Богородичен: Радуј се Господњи престоле огњени, радуј се Дјево,
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невесто неневесна, радуј се облаче из којег је засијао Христос као
сунце правде, којег величамо у све векове.

Песма 9.
Ирмос: Тја преславнују невјесту..
Тебе као преславну невесту и Преесвету Богородицу која си Творца
видивог и невидивог света родила, песмама величамо.

Твоја изузетна благодат се достојно прославља, а сенка твоја
Петре, одгони страдања и болести, зато те величамо.

Богопротивног Симона, опсенара и чаробњака, уздигнутог у
висину на ваздуха, оборио је неизрецивом божанственом силом
блажени Петар.

Даруј твојим молитвама слободу од грехова, просвећење срца и
весеље духа, свима који певају у твој спомен, апостоле.

Пуна су славе, освећења и чудеса твоје речи, мошти и прах твој,
а њима и твојим светим веригама се и ми верно и са љубављу
клањамо.
Богородичан: Име Твоје и Плод тела твога, чини да онај који ликује
због тебе песму пева, јер си ти родила Радост, зато ти громко кличемо:
Радуј се!

Ини
Ирмос: Устави прешла јеси...
Превазишла си границе природе, јер си зачела Створитеља и
Господа и постала си целом свету двери спасења, зато те
Богородице непрестано величамо.

Клањамо се веригама твојим, које си за Христа као злочинац
носио, а твоје ране Павле целивамо, које си на своме славном и
победоносном телу носио.

Сада си се разрешио и одлазиш апостоле Ономе за којим си
непрестано жудео; са њиме као служитељ у двору, непрестаним
молитвама приведи и твоје слуге себи.

Сада гледаш Христа лицем ка лицу, а не у каквој загонетки нити
као у огледалу, јер ти се потпуно открило познање Божества.
Богородичан: Ти си Пресвета Мати била похвала Христових апостола,
слава мученика и темељ пророка, зато те сви верни достојно величамо.
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Светилен
Подобан: Жени сулишите..

Опевајмо сви божанског Петра и Павла, као врх свих апостола, као
светила васељене, и проповеднике вере, као богословне трубе, као
проповеднике Божије науке, као куле цркве, а сваке лажи разоритеље.
(два пута)
Слава и сада, богородичан:

Велика је и славна тајна рађања из тебе, богообрадована млада
Дјево и Богомати, о тоби су пророци су прорицали, апостоли
проповедали, мученици те исповедили, ангели опевали, а људи ти се
поклонили.

На хвалитним, стихире на 4, глас 4.
Подобан: Званиј свише..

Са небеса је примио благодат, када је Спас упитао дванаест
ученика и апостола, рекавши: за кога ме људи сматрају? Тада је Петар,
велики међу апостолима, богословећи одговорио и јасно узвикнуо: ти
си Христос живога Бога Син! Зато га достојно прослављамо, јер је са
небеске висине ово откривење примио, и добио да правено везује и
разрешава.

Из Оца јавељни Бог-Реч и Христос је питао: за кога ме сматрате?
А ти си у име свих уста побожно исказао: Ти си живога Бога Син! А
Спас ти је одмах узвикнуо: зато си блажен Симоне, вар Јона! И плату
си примио, јер те је Бога прославио као онога који је њега верно
прославио, и на примање изобилне благодати призвао, и тебе је, као
камен непостидан, цркви на назидање и за темељ положио.

Са небеске висине си позван а не од људи, када ти је земна тама
промрачила телесне очи, сујету неверја си изобличио, и тада ти је
небеска светлост засјала, тако си спознао Христа Бога нашега, који
изводи светлост из таме; Њега моли да спасе и просветли душе наше.

Као проповедник Христов, носио си похвалу крста; ти си заиста
многожељену љубав Божију више од свих спознао, која свезује уз
Жељеног, зато си сужњем Христовим себе назвао, а навалом искушења
си више од сваке слатке хране примао; светог краја живота и разрешења
си удостојен, да живиш код твога Владике; Њега моли да спасе и
просветли душе наше.

Слава, глас 6.
Дело Козме Монаха.

DAN 29.
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Приспео је цркви Христовој свети празник апостола, који доноси
спасење свима нама, зато свечано запљескајмо и овако им рецимо:
радујте се светила свима у тами, духовнога Сунца зраци блистави;
Радујте се Петре и Павле, Божије науке непоколебиви текемљи,
Христови другови и сасуди свети, па дођите међу нас невидиво, и
сачувајте духовне даре свима, који ваш празник песмама хвалимо.
И сада:

Богородице, ти си истинска лоза која је као свој плод живот
родила. Теби се обраћамо са молбом да заједно са апостолима и свима
светима посредујеш за помиловање наших душа.

Велико славословље, тропар и отпуст.

На литургији
Блажена од канона апостола Петра, песма 3. на 4; и од канона
апостола Павла песма 6. на 4;
Прокимен, глас 8: По свој земљи изиђе глас њихов, и до краја
васељене речи њихове. (Пс.18,5)
Стих: Небеса казују славу Божију, дело руку Његових јавља свод
небески. (Пс.18,2)

Апостол Коринћанима, зачало 183.

Алилуја, глас 1: Исповедаће небеса чудеса твоја, Господе. (Пс.88,6)
Стих: Бог је прослављен у савету светих. (Пс.88,8)

Еванђеље по Матеју, зачало 67.

Причастен: По свој земљи изиђе глас њихов, и до краја васељене речи
њихове. (Пс.18,5)

Дневни Апостол и Еванђеље читамо неки дан раније.

На трпези је велико утешење братији.
Ако се догоди овај празник светих апостола у среду или у петак,
једемо рибу и пијемо вино.

Треба знати:
Ако се догоди овај празник светих апостола у недељу, предходи у
свему служба васкрсна.
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Месец јуни 30. дан

Спомен сабора светих, славних и свехвалних апостола

На Господи возвах.., стихире на 6 и то: Петру 3 и Павлу 3; Глас 2.

Самоподобно: Киими похвалними..
Којим похвалним венцима да овенчамо Петра и Павла? Јер у су

сједињени духом у засебним телима, као начелнике богопро-поведника.
Једнога као првога од апостола, а другога јер се више од свих потрудио;
њих заиста достојне бесмртне славе, је венцима Христос Бог наш
овенчао, јер он има велику милост.

Којим побожним песмама да опевамо Петра и Павла? Они су крила
богопознања, јер су цео свет прелетели и до небеса се уздигли; они су
руке еванђелске благодати, и стопе проповедања истине, реке
премудрости, зраци крста, којима је Христос горди поглед демона
оборио, јер он има велику милост.

Којим духовним песмама да похвалимо Петра и Павла? Јер су они
као страшни духовни мачеви, разјапљена уста безбожних посекли; они
су светли украси Рима, и целог света духовни хрнитељи, Новога Завета
Духом бого-написане таблице, које је на Сиону Христос објавио, јер он
има велику милост.

Ине стихире дванаесторици апостола, глас 4.
Подобан: Јако добља..

Слављени сте ученици блажени, као очевидци и сведоци
оваплоћења Бога-Речи, као муње које бљеште појависте се у свету, и као
горе духовне ви сладост изливате, као непресушне рајске реке се
разделисте и незнабожне народе у цркву приводите и водама
побожности их напајате.

Као блиставе зоре и духовни зраци, у цео свет сте послани, и
чудесна дела непрекидно чините, јер сте слуге Христових тајни
постали, и као бого-написане таблице, Божијом благодаћу исписане, јер
сте, даровити апостоли, служитељи Божијег закона.

Ви сте као рибарске удице, јер галаму философа и реке говорника
прекинусте, када сте кроз Еванђеље јасно изложили науку богопознања,
учење догмата, и свете тајне, и дали сте заједницу хране непотрошиве,
и ангелско блаженство и непролазну славу.

DAN 31.
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Слава, глас 6.
Приспео је цркви Христовој свети празник апостола, који доноси

спасење свима нама, зато свечано запљескајмо и овако им рецимо:
радујте се светила свима у тами, духовнога Сунца зраци блистави;
Радујте се Петре и Павле, Божије науке непоколебиви текемљи,
Христови другови и сасуди свети, па дођите међу нас невидиво, и
сачувајте духовне даре свима, који ваш празник песмама хвалимо.

И сада: Кто тебе не ублажит..
Ко да те не слави Пресвета Дјево? Ко да не пева о пречистоме

твоме породу? Јер Надвремени од Оца заблистали Син јединородни, он
исти је из тебе Чисте дошао, неизрециво оваплоћен, по природи Бог и
по природи је човек постао ради нас, не у два лица раздељен него у
две природе несливен се појавио. Њега моли Чиста најблаженија, да се
смилује на душе наше.

На стиховње, стихире глас 4.
Подобан: Дал јеси знаменије..

Дао си за похвалу цркви својој Господе, Петра и Павла часне
твоје апостоле, да у њој сјаје као духовна светила, и као звезде разумне
сав свет обасјавају; а они су просветили мрак запада, Исусе свесилни,
Спасе душа наших.
Стих: По свој земљи изиђе глас њихов, и до краја васељене речи
њихове. (Пс.18,5)

Дао си за утврђење цркве твоје Господе, снагу Петрову и Павлово
знање и светлу мудрост; обојицу као праве Божије гласнике, да
јелинску обману прогнају; зато њима свето предвођени, певамо ти
Исусе свесилни, Спасе душа наших.
Стих: Небеса казују славу Божију, дело руку Његових јавља свод
небески. (Пс.18,2)

Дао си за пример обраћења грешницима, оба твоја апостола, једног
који те се одрекао у време твог страдања, али се и покајао, а другога
који се твојој проповеди противио, али и поверовао; обојица су као
први међу твојим друговима, Исусе свесилни, Спасе душа наших.
Слава, глас 6.

Данас је целом свету заблистао радостан празник: свети спомен
премудрих апостола, врховних Петра и Павла! А са нама се и Рим
радује, и весели песмама и певањем; Празнујмо и ми браћо и сестре, и
овај свети дан славимо па рецимо: Радуј се Петре апостоле, искрени
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друже твога Учитеља Христа Бога нашега; Радуј се Павле пуни љубави,
и проповедниче вере и учитељу васељене! Ви двојице светих и
изабраних имате смелост, зато Христа Бога нашег молите, да спасе
душе наше.
И сада: Богородице ти си лоза истинита..

Богородице, ти си истинска лоза која је као свој плод живот
родила. Теби се обраћамо са молбом да заједно са апостолима и свима
светима посредујеш за помиловање наших душа.

Тропар, глас 4.
Првопрестолници Апостола и учитељи Васељене, молите Господа

свих, да дарује мир Васељени, а душама нашим велику милост.

На јутрењи
После 1. катизме, сједален глас 1.
Подобан: Гроб твој спасе..

Духовна чета апостола, свето су од Бога вишњег у свет послани, за
болесне су постали лекари, јер су Триипостаног заједно призивали, и
божанско оваплоћење Господа Емануила су мудро описали. (два пута)
Слава и сада, богородичан:

Певамо ти Дјево као купини коју је Мојсеј видео несагориву, и као
гор Божијој, светом облаку и сенки неокаљаној, богоугодној трпези,
као палати високога Цара, светлим и непролазним дверима.

После 2. катизме, сједален глас 3.
Подобан: Божественнија вјери..

Ви сте свете трубе Утешитеља јер казујете дух науке спасења, и
целом свету је јављате, и оне заспале у мраку обмане на светлост
богопознања их подигосте и приведосте, ви сте апостоли Божанске
Светлости, па молите Христа Бога, да се спасу душе наше.
(два пута)
Слава и сада, богородичан:

Једини Господ, није се од Божанске природе одвојио када је у
твоме телу телесан постао, Бог је постао Човеком а остао Бог. Он је и
после рађања тебе Матер и Дјеву као и пре рађања непорочном сачувао.
Њега усрдно моли да нам подари велику милост.

Канон Петра и Павла, са ирмосем на 8. Акростих је: Славим Петра
и из душе певам о Павлу. Глас 4.

DAN 30.
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Песма 1.
Ирмос: Отверзу уста..
Отворићу уста моја и испунићу се Духа, и излићу песму Царици
Матери, и светло ћу славити и певати о њеним чудесима

Дај ми Господе капи дара твога Пресветога Духа и речитост, и
развесели ме, да са вером похвалим поуке твојих првих апостола.

Усрдно си оставио, прехвални Петре, све времено, да би за
Христовим стопама следовао, а ти Павле си неверје напустио и за
Оним који те је позвао си пошао.

Благодат Божанскога Духа сте наиласком на вас примили апостоли,
и по целом свету прошли, Петре и Павле и свуда проповедали.
Богородичан: Многучени песници и громки музички гласови не могу
те Пречиста прославити или опевати, јер се у теби збила јединствена,
мимо свих људи, божанска тајна.

Ини канон 12-торици апостола, на 6. Акростих је: Прославићу свете
апостоле Христове. Глас тај исти.

Песма 1.
Ирмос: Морја чермнују..
Крсним знаком Мојсејевим рукама, прешао је у давнини Израиљ
пучину Црвеног Мора, пешке и неовлажених ногу, и Амаликову
силу је на исти начин у пустињи победио.

Хоћу Христе да опевам чету апостола, а ти ме као Бог ради њиних
молитава просветли зраком Пресветог Духа, и ми подари светлост твоје
премудрости.

Помоћу твоје благодати и силе, Христе, свети твоји апостоли су
силу противних демона разорили, и боговидци постали, јер су увек у
твојој вољи били.

Твојим Именом су Владико, славни апостоли, исцелења чинили, и
многе народе су за познање тебе уловили, и твојим светлом их
просветили.

Небеску премудрост су научили, преславни апостоли Христови, и
уистину премудри, помоћу проповеди су много-речите безбожнике
исмејали.
Богородичан: Родила си Пречиста једнога од Божанске Тројице, а он
је тебе се попут нас телесан показао, благоволењем свога Родитеља и
дејством Духа Пресветога, Мати и Дјево.
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Катавасија: Отверзу уста..

Песма 3.
Ирмос: Твоја пјеснословци..
Ти си Богородице живи и обилни извор спасења, и зато хор твојих
певача око себе сакупи, и духовно утврди, у божанској слави
твојој, и венаца славе их удостоји.

Твој сродник Петре, Андреј, ти је показао Месију Христа, а ти си
му са вером приступио, и ти Павле дивни, Божијом вољом си
крштењем од Ананије прогледао.

Преваром је, како пише у Закону, род Израиљев отпао, а
просветљен благодаћу Петар га је привео, а Павле је стада неверних
народа избавио.

Наге и неуке си у народе послао твоје ученике, Христе, а уместо
оружија имали су твоје Свето Име, и битку са лажју су вером задобили.
Богородичан: Испунило вам се апостоли, да спознате Господара целог
света из Дјеве заблисталога, који је цео свет обновио, кроз вашу свету
проповед, Петре и Павле прехвални.

Ини.
Ирмос: Веселитсја о тебје..
Због тебе се Христе црква твоја радује и кличе: ти си моја снага
Господе, и уточиште и поуздање.

Небеску и свету науку сте на земљи благовестили, и огњеним
језицима свима јављали, и народе сте, проповедници, Христу предали.

Учинио си Владико твоје ученике као размна небеса, јер су твоју
славу објавили на све стране света.

Записани сте на небесима и постали сажитељи Христови, зато
сачувајте сада, премудри, све, који вас са љубављу славе.
Богородичан: Уселио се међу нас, Пречиста, Бог који живи на
висинама, и тело је из тебе без семена примио, и тако се јавио.

Сједален, глас 4.
Подобан: Вознесијсја..

Настањени сте у светлости недоступној, у станишту саме
Светлости, а своју цркву светитељи, увек обасјавате светом проповеди,
зато вам са вером кличемо: умолите апостоли Створитеља, да нас
избави из мрака греха и сваке невоље, и опасне навале туђинаца.

DAN 30.
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Слава, глас 8.
Подобан: Премудрости..

Похвалимо Петра и премудрог Павла, као велика и светла светила,
и врховне међу ученицима, јер су заблистали огњем Божанскога Духа,
и сву маглу обмане су спалили, зато су грађани небеског царства
достојно постали, и благодати сапрестолни, зато им кличимо: молите
Христа Бога да подари опроштај грехова свима, који са љубављу славе
свети спомен ваш.
И сада, богородичан: Јако Дјеву и једину в женах..

Сва поколења људи славимо тебе као Дјеву и једину међу женама
која си безсемено родила телом Бога, јер се огањ Божанства у тебе
уселио па дојиш као детенцета Створитеља и Господа; зато и ангелски
и човечији род достојно славе пресвети Пород твој и сложно ти
кличемо: моли Христа Бога, да подари опроштај сагрешења свима, који
се са вером клањају Пресветоме од тебе Рођеноме.

Песма 4.
Ирмос: Неизследниј Божији совјет..
Пророк Авакум је предсказао неиспитиву Божију намеру,
оваплоћења тебе вишњег Бога, и овако ускликнуо: слава сили
твојој Господе.

Свето су се Петар и Пвле борили, против моћних, мада су немоћни,
и са ученима мада неуки, и победу су однели, апостоли Христови.

Одпадника Симона, злога врача, као златољубивог је свети Петар
изобличио, а исто је Павле мудри Елиму ослепео, јер је стазе Христове
кварио.

Незнани рибар и кожар су речитост добили, па су је божанском
соли зачинили, и душе жељних вере су осолили, и Христу их у вери
привели.
Богородичан: Богонадахнутим речима је побожни Авакум у давнини
тебе прорекао, у виду горе осењене, и Онога који са југа долази, а кроз
тебе се Владичице оваплоћава, јасно га је објавио.

Ини.
Ирмос: Вознесена тја видјевши церков..
Када те је видела црква на крсту подигнутог, и да сунце стаде у
току своме, тада ти је достојно кликтала: слава сили твојој
Господе.



335

Јављајући свету науку, свети апостоли су као огањ прошли кроз цео
свет, и дела обмане спалила, и благодаћу просветили побожне саборе.

Цео свет потамнели мраком безбожија, просветили су ученици
Господњи као Божија светила, зрацима благодати и сјајем проповедања.

Обасјани светим зрацима духовнога Сунца, ви сте прехвални као
сунце свету заблистали, и светлошћу божанском, ви сте маглу неверја
одагнали.

Твоји очевидци Христе стекли су крст као жезал силе, и њиме су
слано море живота пресекли, и као што коњи чине, и ови су воде
многобожија узмутили.
Богородичан: Као небо духовно украшено бојама, Пречиста Дјева је
Христе и Царе над царевима, сада као Богородица слављена.

Песма 5.
Ирмос: Ужасошасја всјаческаја..
Све је у страху од божанске славе твоје, а ти си неискусобрачна
Дјево, имала у себи над свима Бога, и родила си надвременог
Сина, и свима који ти певају мир си подарила.

Због твоје чврстине Христос те је назвао каменом, Петре, и на
теби је утврдио цркву којој ни адова вратa не могу одолети, а тебе је
Павле назвао сасудом изабраним, да пронесеш Име његово кроз народе.

Петар се три пута одрекао Учитеља, али је трипут потврдио љубав
и усвојен био; Павле је прво хулитељ био и тешко вернике патио, а на
крају је проповедао Онога кога је гонио.

Непропадиво име и славу непролазну стекли су код Христа Петар
са Павлем, јер је један небеске кључеве примио, а други се до раја
уздигао, и чуо за човека речи неизрециве.
Богородичан: Испунило се пророчанство Исаије о рођењу без Оца од
Духа Божанскога, јер си Дјево родила Емануила, који је Бог са нама;
њега си Пречиста родила зато ти сви певамо.

Ини.
Ирмос: Ти Господи мој, свјет в мир..
Ти си, Господе мој, као светлост у свет дошао, ти си света Све-
тлости из мрачног незнања обратио све, који ти са вером певају.

Твоје свете и премудре служитеље си као светлост пројавио у свету,
јер су тебе, као незалазну светлост, објавили.

DAN 30.
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Ви сте, апостоли, сваку врлину јасно стекли, и сваку смишљену
демонску злобу сте разорили.

Апостоли су нам Тројичну светлост у једном Божанству објавили,
јер су огњеним језицима проповедали.
Богородичан: Тебе као оружије непобедиво против непријатеља имамо,
и тебе као тврђаву и наду нашег спасења, Богоневесто стекосмо.

Песма 6.
Ирмос: Божесветнноје сије..
Ходите побожни да ово божанско и најчасније празновање
Богоматере славимо, па рукама запљескајмо, и из ње рођенога Бога
прославимо.

Блистава су Петрова чудеса и света Павлова знамења, да су чак и
сама одела њина када се дотакну од патњи и болести целила.

Петар је заиста славан, а Павле стварно диван, обојица су обожени,
и света станишта животворне Тројице, зато нека их сви прославе.

Као свети и изузтени лекар, Петар је болеснима душе и тела
исцељивао, а Павле је светлошћу Господњом народе просветлио и
знаменовао.
Богородичан: Дужни смо да ти певамо али заиста како доликује не
умемо, зато ти и ћутањем певамо, славећи неизрециву тајну која се на
теби догодила.

Ини.
Ирмос: Пожру ти со гласом..
Црква ти Господе приноси као жртву песме похвале и пева ти, јер
је од демонске крви очишћена, крвљу изливеном из ребара твојих,
по твојој милости.

Утврдио си Спасе твоје ученике знањем и чудесима, и учинио их
јачим од твораца јелинских басана, јер су разорили казивања ових и
обмане.

Као реке божанске премудрости, испунили су апостоли водом
спасења све долине цркве, из рекама из извора спасења обогатили је.

Постали су као предивне звезде свима живима, јер су својим
сјајем сву мрачну обману разорили, а светлост богопознања свима
заблистали.
Богородичан: Тебе као савршену и најлепшу голубицу, и као светли
крин и цвет у долини, нашао о, Богомати, Женик духовни и у тебе се
уселио.
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Кондак, глас 2.
Подобан: Вишњих ишчја..

Стена Христос, светло прославља стене вере, изврсне ученике, и са
Павлом цео дванаесточлани сабор данас: савршавајући њихову успомену
верно, прослављамо Онога Који их је прославио.

Икос:
Свеславни и најблаженији спомен ваш сада служимо, и усрдним

песмама вам кличемо: пресветла и обожена светила целог света,
вољених дванаест ученика Христових, ви имате код њега смелост, зато
се молите за нас, јер је вама дарована благодат исцеливања и
опраштања грехова, а ви га усрдно молите, да се избавимо од искушења
и грехова, да прославимо јединога Човекољубца, који вас прославља.

Песма 7.
Ирмос: Не послужиша твари..
Богомудра деца не послужише твари више него Творцу, па
опасност од огња храбро савладаше, и певаху радујући се:
најопеванији Господе и Боже отаца благословен јеси.

Прослављен је Петар код Христа, јер је рекао да је Син Бога
живога, и Павле је слављен као сасуд изабрани, а обојица кличу:
благословен си Господе и Боже отаца наших.

Петар је старозаветне законике поучавао, као што му је заветовано,
а Павле тако исто друге народе, обојица су их благодаћу ка Христу
приводили и кликтали: благословен си Господе и Боже отаца наших.

Петар је као изузетни Христов пастир стадо примио, а Павле је
свети учитељ цркве постао, кличући: благословен си Господе и Боже
отаца наших.
Богородичан: Свенепорочна Маријо, ти си Дјево изузетне светости, јер
си Бога телом родила, неискусобрачна и Пречиста; Њега моли да нас
избави од искушења и греха.

Ини.
Ирмос: В пешчи аврамстии отроци..
У пећи персијској Аврамова деца, побожном љубављу више него
ли пламеном запаљени беху, и овако кликтаху: нека си благосло-
вен у храму славе твоје Господе.

DAN 30.
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Твоје ученике си усинио, јер си по природи вечни Бог, и љубављу
си их наследницима учинио наслеђа очевог, Христе благи, и да ходе са
тобом као са Богом и Господем си дозволио.

Као Бог-Реч излио си премудрост по ширини твога срца, и језик
гласан си даровао твојим светим ученицима, и послао их на проповед
Еванђеља о Царству, по свим крајевима.

Апостоли су постали као облаци светлости који свима дају кишу и
воду живота, кличући: благословен си у храму славе твоје Господе.
Богородичан: Божијом славом си украшена, Пречиста, јер си једина од
века Божију Реч зачела, Мати и Дјево, зато си благословена међу
женама, Владичице Свенепорочна.

Песма 8.
Ирмос: Отроки благочестивија в пешчи..
Побожну децу у пећи, спасао је Рођени од Дјеве, то бејаше тада
праслика, а сада стварност, и сву васељену позива да ти пева:
Господа појте дела и величајте га у све векове.

Петар помогнут силом Божијом, умрлу Тавиту је васкрсао, а Павле
је Евтиха који је са висине пао и умро, опет га живог подигао, и
обојица кличу: опевајте Господа његова дела, и величајте га у све
векове.

После дивног и чудесног виђења, Петар је Корнилија просветио, а
Павле је Гаја, Криспа и Панестија и Стефанина крстио, зато обојица
кличу: опевајте Господа његова дела, и величајте га у све векове.

Петра свезанога и чуванога Христос је ноћу преко ангела
ослободио, а Павла и Силу стегнутих ногу у кладама који се мољаху,
одмах је извео и тамницу потресао, зато певамо Христу у векове.
Богородичан: Избави од погубних страсти, и покидај сада окове греха,
од којих свако страда, јер смо сви сагрешили, и мада смо криви
очишћење молимо, а ти нам га подари Богородице твојим молитвама,
јер величамо Христа у векове.

Ини.
Ирмос: Руцје распростер Даниил..
Данило је руке своје раширио, и у јами чељусти лавова затворио,
силу огња је угасио, а врлином се опасао, и са побожном и
умилном децом певао: благословите сва дела господња Господа.
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Чета светих и премудрих апостола Христових, огњем Духа су
спалили као плеву разна демонска идолишта, а срца верних су обасјали
па кличу: благословите сва дела господња Господа.

Прославимо сложно, свете Христове ученике и апостоле, који нам
загрмеше Божијом науком, и као пристаништа верних, и доброчинитеље
целога света, и као служитеље Спасове.

Прославимо апостоле, као часне и погодне сасуде врлина, као прве
трубе проповедања људима, као потоке живота непролазног, као
богоносне муње и изворе исцелења, и као дивне стопе јављања
Еванђеља.
Богородичан: Потпуни се ради нас унизио, да и ми у заједници пуноће
његове будемо, и мада необухватан, он је у твоје пречисто тело ушао,
и од Очевих недара није се одвојио када се оваплотио, зато тебе сви,
Маријо Богоневесто, благосиљамо.

Песма 9.
Ирмос: Всјак земноридниј..
Свако на земљи рођени нека се радује Духом просвећен, и нека
празнује бестелесних бића свет, славећи свети празник Богоматере,
и нека кличу: радуј се најблаженија Богородице Пречиста и
Увекдјево.

Цео свет сте прошли, као на крилима, и проповедајући Христово
Еванђеље свима поколењима, народима и земљама, и све ка вери
приведосте, Петре преблажени, и дивни апостоле Павле.

Дошавши у дубоку старост и испунивши телесни дуг, ти си Петре
попут твога Учитеља крст претрпео, а теби је Павле мачем глава
посечена. О, дивног ли чуда, уместо крви излио си потоке вере, јер си
неверне обратио.

О света двојице, вама су дате душе целог света, а ви их из неверја
их у веру обратисте, и по смрти још душе верних спасавате, зато и нас
сада, врховни апостоли, помените, и до Христа доведите.
Богородичан: Благи Спасе, који си по природи Човекољубац, и
многомилосрдан, ради молитава твоје најопеваније Дјеве и Матере, и
ради молитава Петра и Павла твојих апостола, милост твоју и помоћ са
небеса низпошаљи нам.

Ини.
Ирмос: Камен нерукосјечниј..

DAN 30.



340

MINEJ JUN

Као угаони камен несечен руком, тако се Христос од тебе Дјево,
као од несечене горе одсекао, да сједини раздвојене природе, зато
се веселимо и тебе Богородице величамо.

Примили сте власт ослобађати од окова греха, боговидци, зато
милостиво очитите грехе нама који вам певамо, и удостојите нас
спасења.

Зрак Бића Духа вам се јавио, и сви сте га, славни апостоли, у
горници примили, научени узвишеној проповеди и науци, зато сте сада
достојно слављени.

Вама је сада Христос као починулим друговима својим, дао венце
неувеле, и испунио вас је виђења Божанства; зато га сада молите, и да
се сви спасемо у цркви.
Богородичан: Онај што је цео свет речју својом украсио, желео је
телесно доћи и у тебе се уселио, јер те је као једину најсветију нашао,
и учинио те је истинском Богородицом, Мати и Дјево.

Светилен
Подобан: Учеником..

Сакупимо се да радосно похвалимо, свету дванаесторицу ученика:
радуј те се јер сте све под сунцем прошли, и народе из неверја уловили,
и богопознању их научили.

Слава:
Похвалимо сви верни данас чету дванаесторице, јер су нас они у

вери утврдили, а Христу кличимо: ради молитава ових, подари Спасе
мир целом свету.
И сада, богородичан:

Ми се тобом Богородице хвалимо, јер си нам заступница пред
Богом, а ти пружи своју свету руку, и уништи противнике наше, и
пошаљи слугама твојим помоћ од Светога

На хвалитним, стихире на 4, глас 4.
Подобан: Званниј свише..

Врховни темељу апостола, ти си све оставио и за Учитељем
следовао, и њему си кликтао: са тобом умирем да бих са тобом у
блаженом животу живео; у Риму си Петре епископ постао, превеликог
града слава и похвала, а цркви тврђава, зато јој стварно ни адова врата
не могу одолети, као што је Христос предсказао, а ти га моли, да спасе
и просвети душе наше.
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Још од утробе матере си Павле назначен, зато си терет пролазне
славе свакако избегавао, жудећи само за божанском љубави, и висини
божанства; тамо си у сенку Божанске светлости ушао, као да си
бестелесан, и обогаћен си речима неизрецивог знања, и послан си
свима у тами, да проповедаш Христ Бога нашега као светлост; а ти га
моли да спасе и просвети душе наше.

Ти си Светлост од пре свих векова, а када си решио да мени човеку
дођеш, по своме неизрецивом човекољубљу, и из доброте да телесан
постанеш, тада си Спасе твоје апостоле и ученике учинио дргим
светилима твоје светлости, сјајне попут муња, и послао си их, да цео
свет твојим божанским светлом просвете, а они те моле да спасеш и
просветиш душе наше.

Петре и Павле посленици Бога-речи, и Андреје, Јакове и Јоване
премудри, Вартоломеје и Филипе, Томо и Матеје, Симоне и Јудо, и
побожни Јакове, целог света свети ученици и дванаесторицо, ви сте по
свету проповедали Пресвету Тројицу, и Божије биће увек постојеће,
заиста сте неразориви бедеми цркве, и непоколебиве куле, па Владику
свих молите за наше спасење.
Слава, глас 8.
Дело Козме Монаха.

Дошли сте да цео свет просветите, ученици Спасови, да увелу лаж
идолску вашом науком спалите, да народе уловите из дубине неверја у
богопознање и спасете, зато сада молите Христа, да нам милостив буде
у дан суда.
И сада, богородичан: Владичице прими..

Владичице прими молитве твојих служитеља и избави нас од
сваке невоље и туге.
Велико славословље, тропар и отпуст.

На литургији

Блажена од канона 12-торице апостола, песме 3. и 6.

Прокимен, глас 8: По свој земљи изиђе глас њихов, и до краја
васељене речи њихове. (Пс.18,5)
Стих: Небеса казују славу Божију, дело руку Његових јавља свод
небески. (Пс.18,2)

Апостол Коринћанима, зачало 131.

DAN 30.
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Алилуја, глас 1: Исповедаће небеса чудеса твоја, Господе. (Пс.88,6)
Стих: Бог је прослављен у савету светих. (Пс.88,8)

Еванђеље по Марку, зачало 12.

Причастен: По свој земљи изиђе глас њихов, и до краја васељене речи
њихове. (Пс.18,5)

После вазнесења у први дан тј. у петак, спомен сретења чудотворне
иконе Пресвете Владичице наше Богородице и Увек-Дјеве Марије,
назване Пећка

У четвртак увече на Вазнесење
На вечерњи
Блажен муж.. први антифон.
На Господи воззвах.., узимамо стихире на 8 и то: Вазнесења на 3 и
Богородици на 5;

Стихире Богородици, глас 8.
Подобан: О преславнаго чудесе..

О, преславног ли чуда, јер се Бог и Творац целог света, који је
недостижан и неописив, са тобом Дјево сјединио, и достижан и описив
се показао, а тебе је најславнијом на небесима учинио, и на земљи
Господарицом, и као заступницу непостидну, и свемогућу помоћницу
васељени је показао Матер своју Марију; у свему те је он прославио, а
твоју свету икону облагодатио, као непобедиву силу и свесилну помоћ,
и као извор исцелења нама је подарио, који празнујемо сретење твога
пречистог лика.

О, преславног ли чуда, јер ова којој се клањају и славе је духовне
вође, и од свих племена небеских величана и опевана као Матер Бога,
и владарка целог света, својом пречистом иконом долази нама, и своју
милост и благодат јавља, цео свет обасјава а здравље, спасење и
изобиље дарује свима, који славе спасоносни празник доласка њене
иконе.

О, предивног ли чуда! Ова је неизрециво родила Бога, Господа и
Створитеља целог света, пред њим непостидна заступница, и свесилна
и свемогућа помоћница, и сваке Божије благодати дароватељка, данас
невидиво прируствује са небеса светим својим ликом, и раздаје дарове
и добра, даваоца свога Сина, и умрлима живот даје, а болнима здравље,
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немоћнима снагу, а сиротињи изобиље, од искушења слободу, од
болести исцелење, опроштење грехова, и све што се на спасење тражи
испуњава, свима, који са вером моле пред њеном светом иконом.

Ине стихире, самогласне, глас 8.

Узвишени Царе Исусе, недокучиви створитељу целог света, ти са
Оцем и Божанским Духом седиш на престолу, а изволео си да се родиш
на земљи од неискусобрачне Дјеве, по твојој неизрецивој доброти
смиловао си се на своје дело, човекову природу; зато прими молитве
твоје Матере које их за нас приноси, и не помињи наша безакоња, него
као Милосрдан се смилуј и спаси душе наше.

Више него скинија Мојсејева, по лику са небеса створена, тебе је
Бог посветио Богородице Светим Духом, и сав се у тебе уселио, да би
тиме човека оживио. Зато се и твоја икона, више од Ароновог ковчега
испунила благодати Божије, па излива свештање душа и тела; њој се
побожно поклонимо, а од тебе велику милост молимо: да спасеш душе
наше, Помоћнице благословена.

Слава, глас 6.
Данас окупља нас спасоносно сусретање пречистог лика Божије

Матере, на свесрпско славље, зато дођите Срби свих крајева, да свечано
прославимо, светли и нарочит празник наш, и поклонимо се лику
Матере Божије, и принесимо благодарне дарове и молитве, благодарење
због њеног светлог доласка, и због њених безбројних чудеса, а молитве
да се избавимо од видивих и невидивих противника, и за изобиље сваке
благодати, и за спасење душа наших.

И сада: Вазнесењу, глас тај исти: Недар отеческих... писан на
јучерањи дан на великој вечерњи; Вход. Светлости тиха.. Прокимен
велики, писан у Пентикостару на овој вечерњи; Чтенија три:

Читање из Књиге Постања (Глава 28, 10-17):
Изиће Јаков од врела заклетве, и пође у Харан. И стиже на једно

место, и леже да спава, јер сунце зађе, и узе од камења тог места и
стави себи под главу: И заспа на оном месту. И у сну виде, гле лествица
ослоњена на земљу, чији врх допираше до неба: И анђели Божији
узлажаху и силажаху по њој. А Господ их придржаваше. И рече: Ја сам
Господ Бог твога оца Авраама, и Бог Исааков, не бој се. Земљу на којој

DAN 30.
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спаваш теби ћу дати и потомству твоме. И биће потомство твоје као
песак земаљски, и прошириће се на море, и на југ, и на север, и на
исток; И благословиће се у теби сва племена земаљска и у потомству
твом. И ево, Ја сам с тобом, и чуваћу те куда год пођеш; и вратићу те у
ову земљу, јер те нећу оставити, док не учиним што сам ти рекао. И
кад се Јаков пробуди из сна свога рече: ”Господ је на овом месту, а ја
то нисам знао. И уплаши се и рече: ”Како је страшно ово место! Није
то ништа друго, него је ово дом Божији, и ово су врата небеска.”

Читање из Пророштва Језекијиних (Глава 43, 27 и 44, 1-4):
Тако говори Господ: Биће од осмога дана и недеље, да свештеници

приносе на жртвенику жртве свеспаљенице ваше, и што је за спасење
ваше, и примићу вас, говори Адонај Господ. И одведе ме према
спољним вратима светишта, која гледају на исток, и она беху затворена.
И Господ ми рече: Ова врата биће затворена, и неће се отварати и нико
неће проћи кроз њих, јер ће Господ Бог Израиљев ући кроз њих, и биће
затворена, јер овај старешина ће сести да једе хлеб пред Господом.
Путем еламских врата ући ће, и путем његовим изићи ће. И одведе ме
путем према северним вратима, наспрам храма; и видех храм Господњи
је испуњен славом.

Читање из Прича Соломонових (Глава 9, 1-11):
Премудрост сазида себи дом, и утврди седам стубова. Закла своје

жртве, и разблажи у чаши своје вино и припреми своју трпезу. Посла
своје слуге, узвишеном проповеђу на чашу, говорећи: Ко је неразуман
нека сврати код мене. И онима којима је потребан разум рече: дођите,
једите мој хлеб и пијте вино које сам вам разблажила. Оставите
безумље, и живећете, тражите разборитост па ће те живети, и
исправите разум у знању. Који прекорева рђаве примиће заузврат
непоштовање, а који изобличава безбожнога, на себе ће навући поругу,
јер су изобличења безбожнику ране. Не прекоревај зле да те не омрзну;
изобличи мудрога па ће те заволети. Дај мудроме поуку и биће још
мудрији; укажи праведноме и наставиће да прима савете. Почетак
мудрости је страхопоштовање пред Господом, и савет светих је
разумност. Познавати закон, особима је доброг ума. На овај начин дуго
ћеш живети, и још ће ти се придодати године живота.

На литији стихире глас 2. самогласно.
Дођи народе Божији, сви из српског рода, да опевамо у побожним
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песмама Пречисту Дјеву Марију и Матер Божију, светију од херувима,
и славнију од серафима, часнију од свих сила небеских, којој се клањају
и славе је пламени духови, слуге Сведржитеља, она нам је отворила
двери раја па смо узишли на небо и добили царство Божије; њоме нам
се даје свака благодат Божија, просветљење разума, разрешење од
болести и искушења, изобиље земних плодова, опроштење греха, и
спасење нашим душама.

Окупимо се хришћани са краја српских земаља, на овај светли и
чудотворни празник, да похвалимо Пречисту Дјеву, Матер Божију, и са
вером јој узвикнимо: о, Премилостива и свемогућа владарко целог
света, Мати Божија! Просвети нас и даруј нам све што нам треба у
времену и вечности, ослободи нас од сваке болести, и избави нас од
видивих и невидивих противника, јер славимо спасоносни сусрет твоје
пречисте иконе.

Дођите сабори Срба православних, дођите и сви верни, и сав
народе српски, сва пуноћа Срба окупимо се за сретање Дјеве
Богоматере, Царице неба и земље, Божије младе Дјеве, ево долази
својим светом иконом да нас обасја, и подари обиље благодати Божије,
свима који се са вером моле пред њеном светом иконом, и који кличу:
Пресвета Богородице, целог света Господарице, много милостива и
обилне и свемогуће благодатне силе Божије, просвети нас и даруј нам
добра видива и невидива, и избави нас од сваке невоље и несреће, и
испуни нам наше топле молитве, јер славимо спомен доласка пречисте
и чудотворне твоје иконе.

Као што је заиста Давид окупио саборе, да стари свети кивот
прославе, тако је сада твоја икона Богородице, пред којом стоје сабори
архијереја са војскама ангела, цареви и кнежеви и сви многи
хришћански народи, и достојно славе тебе Матер Бога и као слуге те
прослављају, чествују и клањају се, и моле од тебе Бога, да умири свет
у православљу, и утврди власт хришћанску, и спасе од свих зала слуге
твоје, јер си једина благословена.

Пред твојим пречистим ликом стоје, Владарко и Богородице, сабор
преосвештених, цареви и кнежеви и сви људи, и монаштво и мирјани,
познавши уистину тебе као помоћницу силну и непостидну, молитве
теби приносећи, јер приводе све душе и упућују на молитву Богу, да за
све којима твоја помоћ треба, пружиш твоје руке богоносне, и молиш
за мир; Чуј и услиши Владичице и подари утеху слугама твојим, јер
клецамо под нашим тешким и великим гресима, јер твоју помоћ
требамо увек и сви.

DAN 30.
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Глас 8.
Твоју прву икону је насликао еванђелски благовесник, и ка теби

Царици принео да је прихватиш и учиниш моћном, да избавља сакога
ко тебе слави, а ти си се обрадовала, као милостива и спасења нашег
учесница, јер из уста иконе и глас беше; Као и Бога када си у телу
зачела ти си песму испевала: ево од сада ће ме звати блаженом сви
нараштаји; а који на тебе буду гледали, говорила си са влашћу: са овим
ликом биће моја благодат и сила; И ми уистину верујемо као што си
рекла Госпођо, да си овим ликом ти са нама, зато побожно пред њоме
клањамо се теби слуге твоје, а ти нас посети твојим материнским
милосрђем.
Слава, глас 5.

Попут труба запевајмо песме побожне, и призовимо Марију Матер
Бога, на помоћ у свакој невољи, и да измолимо мноштво благодати,
зато јој у песмама и молитвама запевајмо: Пресвета Дјево, Пречиста
Мати Божија, свесилна Царице неба и земље, предобра владарко целог
света, премилостива господарице, и ангелима и људима непостидна
заступнице и свемоћна заштитнице, молимо те слуге твоје, погледај на
нашу песму и молитве, и измоли од Створитеља и твога Сина, мир и
утеху, просветлење и опроштај грехова, исцелење од страсти, и
разрешење од сваке невоље и напасти, свима који са љубављу певају, о
спасоносном сусрету твога пречистог лика

И сада, Вазнесења, глас 4.
(писано на литији у јучерашњи дан)

На стиховње стихире сретења иконе Богородице, глас 6.
Теби сви нараштаји људи приносе похвале као дарове Владичице,

и моле те као Царицу и Матер Божију, пророци те премудро
проповедаше, левити благословише, апостоли и мученици исповедаше,
цареви и краљеви се клањају, архијереји проповедају а монашто и
мирјани моле се побожно, и богати и сиромаси и удове и сваки узраст
и старих и младих под твоје моћно окриље са вером притичу, а ти их
закрили и сачувај Госпођо твојим молитвама, и спаси од невоља душе
наше.

Стих: Спомињаћу име твоје у сваком нараштају и нараштају. (Пс.44,18)
Глас 2.
Подобан: Јегда от древа..
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Ти блага свакога заступаш, ко са вером притиче под твоје моћно
окриље, а ми грешни немамо у невољама и тугама пред Богом стално
избављење, јер смо оптерећени многим гресима, Мати Бога вишњега;
Зато теби притичемо, да избавиш од сваке невоље нас слуге твоје.
Стих: Лику твоме помолиће се богаташи народни. (Пс.44,13)

Свима тужнима радости а обесправљених заступнице, гладних
хранитељко, пострадалима утехо, у бурама пристаниште, посећење
болних, покровитељко и заштитнице немоћних, палицо у старости, то
си све Пречиста Мати Бога вишњега, зато похитај, молимо те, да
спасеш слуге твоје.

Слава, глас 5.
Српске се земље данас веселе са вишњим силама, јер су обогаћене

са висине иконом Богоматере, па стаду Христовом кличу и позивају:
дођите верни, просветите се на славни поразник Богородице; дођите
прослављачи и веселите се на чудесни празник свих Владичице; дођите
и видите божанску ризницу, из које се изобилни дарови примају! И
како да узвратимо Господу за овакво човекољубље према нама? Јер је
пречисти лик свој и његове Родитељке као небески дар нама низпослао
и верне просветио; Зато благујући у великом његовом милосрђу,
радосно му узнесимо песме благодарне, певајући Родитељки његовој
весело: слава Владичице оваплоћеноме из тебе Христу Богу нашем, јер
нас је оволике благодати удостојио.

И сада, Вазнесења, глас 6. На горах свјатих..
(тражи у Пентикостару)

Ово вече на благосиљању хлебова

Тропар сретања иконе, глас 4.
Данас се празнично украшава српска Патријаршија, јер је као

сунчани сјај твоју чудотворну икону Владичице примила; и ми њој сада
притичемо а тебе молимо, и овако кличемо: испуни наше молитве, и
подари нам изобилно у свему благодати Божије. (Два пута)

И Вазнесењу (једанпут)

У петак по Вазнесењу

DAN 30.
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На јутрењи
На Бог Господ..тропар Вазнесења (два пута) Слава: Иконе; И сада:
Вазнесења

После 1. стихословија, сједален глас 3.
Побожни народе и сабори православних хришћана, дођите са вером

сви, и поклонимо се икони Божије Матере, јер је она лекар болнима и
она радост дарује, а неверне рањава као стрела из лука, а све нас у
сјају весели, и благодаћу обасјава својим молитвама.
Слава, глас 4.

О, свеблагословена Владичице Богородице, богоизабрана млада
Дјево, светло испуњење пророка, апостолска похвало, и исповедање и
венче мученика, тебе славе ангели, и поколења људи, мнгоопевана, и
целог света помоћнице жељена, избави слуге твоје будуће осуде, и
огњеног језера, једина благословена.
И сада, Вазнесења, глас 8.
Подобан: Повеленное тайно..
На гору везшед.. (писано у Пентикостару овога дана)

После 2. стихословија сједален глас 4.
Светим сјајем обасјај твоје појце, и утврди их Дјево Свенепорочна,

силна заступнице целог света, да те са љубављу прослављамо и
хвалимо, и долазак твоје иконе славимо, јер те молимо: не престај
Дјево твојим молитвама да спасаваш слуге твоје од сваке невоље,
једина благословена.
Слава, глас 2.
Подобан: Пречиcтому образу..

Твоме пречистоме лику се клањамо Богородице, и молимо
благостање времено и живот вечни, Мати и Господђо, услиши молитвне
слугу твојих, и испуни њине молитве јер си силна и моћна да помажеш
цео свет.
И сада, Вазнесења, глас 8.
Подобан: Премyдрости слова..
Всјед на облацје.. (тражи у Пентикостару на овај дан)

После Полијелеја
Величаније: Величамо те, Пресвета Дјево, Мати Божија, и славимо
спасоносни долазак твога пречистог лика.
Псалам изабрани: Боже суд твој цареви дажд..
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Затим
Сједален Благовестима глас 6.

Ти си заиста помоћ беспомоћнима, Богомати Пречиста, тобом се
унижени узвисују, и због тебе се на висини држимо, ти си уточисте
свима, и код Бога заступница свемилостива.
Слава: глас 1.
Подобан: Гроб твој Спасе..

Твоја пречиста икона Богородице Дјево, духовно је исцелење целог
света, као њој притичемо, а теби се клањамо и тебе славимо, њу
целивамо и од ње благодат исцелења захватамо, и од болести телесних
и душевних страсти се твојим молитвама ослобађамо.
И сада, Вазнесењу, глас 5.

Подобан: Собезначальное Слово..
Сошедый съ небесе.. (потражи на вечерњу пређашњег дана на

полијелеју)

Степена: 1. антифон 4. гласа.

Прокимен глас 4. Спомињаћу име твоје у сваком нараштају и
нараштају. Пс.44,18)
Стих: Лику твоме помолиће се богаташи народни. (Пс.44,13)

Све што дише нека хвали Господа.

Еванђеље по Луки, зачало 4.

После 50. псалма
Стихира, глас 2.

Спреми се најсветија Патријаршијо, са целим српским народом, у
сретање иконе Дјеве Богоматере, јер ево теби долази као велико и
светло сунце из врата затворених, јер таму туге твоје одгони, а светлом
весељем те испуњава, буру олујних ветрова зауставља, људи и
свештеници у очајању слатку утеху примају, и јединој се Царици
клањају, и у молитви говоре: Пречиста Дјево, твојим молитвама избави
слуге твоје, од сваке туге и невоље.

Канон Вазнесења, са Ирмосем на 6 и канон Сретања иконе на 8;

DAN 30.
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Канон Сретања иконе Богородице, глас 4.

Песма 1.
Ирмос: Отверзу уста моја..
Отворићу уста моја и испунићу се Духа, и излићу песму Царици
Матери, и светло ћу славити и певати о њеним чудесима.

Побожно те славе Богородице, вође ангела, и војске светих ти
часно служе, а праведници прослављају тебе као заступницу небеских
добара, и небо и земља те заједно свечано похваљују, а ми грешни
молимо милости: обасјај наша срца, Владичице, да испевамо песму
сусрета твоје свете иконе.

Окупимо се хришћански народе, у свету цркву Матере Христа Бога
нашега, и душе свето очистимо, јер из њене свете иконе као из
непресушног духовног извора, извиру исцелења душама и телима, свима
који кличу: благословен је Рођени из тебе Бог наш.

Под твоје окриље притичемо, Дјево и Госпођо, сва поколења људи,
а ти обасјај светлошћу Рођеног из тебе, нас, грешне слуге твоје, који те
усрдно молимо и клањамо се твојој пречистој икони, и тражимо од
тебе велику милост.

Твој свети лик је богоречити писац Христове Благовести, свети
Лука насликао, и Творца свих на твојој светој руци приказао; ка њој
притичемо и од искушења и невоља се избављамо, јер ти све покриваш
милошћу твојом.

Песма 3.
Ирмос: Твоја пјеснословци..
Ти си Богородице живи и обилни извор спасења, и зато хор твојих
певача око себе сакупи, и духовно утврди, у божанској слави
твојој, и венаца славе их удостоји.

Дођите и окупите се сабори Срба у свети храм свенепорочне
Владичице, и певајмо умилно и молимо је, и њеној светој икони се
поклонимо па рецимо: Богородице Неневесна, спаси све који те хвале.

Клањамо се Богородице твоме пречистом лику, и предивном Бого-
Детету, превечном и незалазном светлу Христу, којим си спасла од
великих зала и пропасти смртне сво човечанство.

Свети празник доласка твоје божанске иконе, Богородице Дјево,
блиста као јарко сунце, и шири зраке чудеса, јер се мноштво великих
невоља уклања твојим светим заступањем, Владичице.
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Нека се радују сабори Срба, и нека се цео свет весели, јер се
доласком твоје свете иконе, наше земље спасавају, а слуге твоје пале у
невоље се избављају, и теби Пречиста кличу: радуј се узрочнице
добара, и заступнице непостидна, и спасење душа наших.

Катавасија богородична

На сједалном се говори кондак и икос Вазнесења.

Затим
Сједален сретења иконе Богородице; Глас 8.
Подобан: Премyдрости Слова..

Свети апостоли Бога-Речи, благовести Христове громогласни по
целом свету весници, свету цркву су саздали, са престолом у твоје име
Богородице, и ка теби Госпођо дођоше, молећи те да дођеш на њено
посвећење, а ти си Богомати рекла: идите с миром и ја ћу бити тамо
са вама. А они отишавши нађоше тамо на зиду цркве икону твога лика,
Владичице, насликану чудом Божијим, и обојену како доликује; и
видевши је поклонише ти се и Бога прославише. Са њима се и ми
клањамо твојој светој икони, молећи од тебе велику милост, а ти
подари опроштај греха слугама твојим, једина благословена.

Слава, глас 4.
 Подобан: Удивисја Јосиф..

Дођи богољубиви народе у сретање, јер долази Дјева својом светом
иконом, узвишенија од свих пророка, носећи на руци Животодавца
целог света, да сачува нашу земљу која страда, да обори охоле варваре,
и покаже се као моћна заштита, и сила и бранич свима, који јој се
моле.

И сада, сједален Вазнесења.

Песма 4.
Ирмос: Сједјај во славје..
Седећи у слави и на престолу божанства, и облаку лаком, дође
Исус најсветији и непропадиви, да спасе све који му кличу: слава
Христе сили твојој.

DAN 30.
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Одбаците сваку бригу верни, и дођите у сретање прекрасне зоре,
која држи блистави Зрак, који све просветљује, а милошћу цео свет
обогаћује.

Свети и дивни пророк Давид из давнине је прозрео и говорио: лику
твоме ће се помолити великаши народа, а ми верни се клањамо и
целивамо свету икону па душе, уједно и тела, посвећујемо.

Лука, богоречити писац Благовести Христове, Божијом вољом
насликао је твој свенепорочни лик Богородице, и превечно Бого-Дете
на твојој руци описао. Тој икони притичемо и од невоља и искушења
се избављамо, јер нас закриљујеш и спасаваш милошћу твојом.

Давид се радовао пред ковчегом, а левити су певали, а сада још
више пред тобом Пречиста Богородитељко, Срби су те као Царицу своју
похвалама испевали, молебним песмама ти усрдно кличући: радуј се
заступнице града нашега.

Песма 5.
Ирмос: Ужасошасја всјаческаја..
Све је у страху од божанске славе твоје, а ти си неискусобрачна
Дјево, имала у себи над свима Бога, и родила си надвременог
Сина, и свима који ти певају мир си подарила.

Дођи сада радосно богоизабрано стадо, и сабори Срба, свечасној
Мајки Бога, и са љубављу примите њену свету икону, јер она
неисцрпно и непресушно излива воду божанске благодати, зато је верни
славимо, а њеној светој икони се поклонимо.

Ниједно биће не уме да те опева, Пречиста, јер си узвишенија и од
небеских сила, јер си недоступнога и узвишенога Свецара и Бога
родила, али као милостива и брза помоћница људима, чуј молитве слугу
твојих, и даруј нам твоју помоћ.

Тамо где само сенка твоје благодати осени, Богородице, са страхом
беже демони и разара се њихова злобна намера; беже духови мрака, а
радује се сво мноштво верних и теби песму похвале од срца кличу:
радуј се света покровитељко душа наших.

Слепима и без очију се даје најжељенији вид, глухима слух, и
немима добар говор, хроми да проходају, а губавима очишћење,
бесомучнима и суманутима добар разум, и свима у разним болестима
исцелење, осењенима твојом пречасном иконом Богородице.

Песма 6.
Ирмос: Божественноје сије..
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Ходите побожни да ово божанско и најчасније празновање
Богоматере славимо, па рукама запљескајмо, и из ње рођенога Бога
прославимо.

Велика је преславна најбогатија благодат божански Рођеног из тебе
Дјево и Господарице, коју си давно изриком предала твојој часној
икони, да неограничено делује, за спасење свима који се надају у тебе.
 Тамо где се слави свето име обрадоване Богородице, тамо се излива
извор свакога добра, зато дођите у чистоти људи, јер сусрет свете иконе
Дјеве јавља долазак царице, за спасење свих верних.

Иселење од болести, одгнање страсти и храну души за спасење,
опроштај грехова, и вечно избављење, примамо свенепорочна Богомати
и Владичице од твоје часне иконе, ако са вером долазимо.

Ка теби Госпођо притичу сва колена правоверних и траже од тебе
велику милост, и примају без осуде у болестима исцелење, а у
страстима избављење, у тугама утешење, зато излиј и мени Владичице
капи за спасење душе, да ти и ја са свима певам и да те величам.

Кондак глас 8.
Подобан: Возбранној..

Возбра1ннэй воево1дэ побэди1тельнаz, ћкw и3зба1вльшесz t ѕлы1хъ
прише1ствіемъ твоегw2 чтcна1гw њбраза, влчdце бцdе, свётлw
сотворz1емъ празднство2 срётеніz твоегw2, nбычнw зове1мъ ти2:
ра1дуйсz невёсто неневёстнаz.

Икос:
Анђео првак послан би са неба да каже Богородици „Радуј се“ и

гледајући те Господе како се оваплоћаваш на нетелесни глас, беше
запрепаштен и стајаше кличући јој овако: Радуј се, јер ће тобом радост
засјати; радуј се јер ће тобом проклетство ишчезнути! Радуј се, палог
Адама позивање; радуј се Еви од клетве избављење! Радуј се висино
недостижна људским помислима; радуј се, дубино недогледна и
ангелским очима! Радуј се, јер си Царев престо; радуј се, јер носиш
Носиоца свега! Радуј се, звездо која објављује Сунце; радуј се утробо
божанског оваплоћења! Радуј се, јер се тобом обнавља створење; радуј
се, јер се тобом поклањамо Створитељ! Радуј се, Невесто неневесна!

Песма 7.
Ирмос: Не послужиша твари..

DAN 30.
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Богомудра деца не послужише твари више него Творцу, па
опасност од огња храбро савладаше, и певаху радујући се:
најопеванији Господе и Боже отаца благословен јеси.

Христе Исусе, Царе превечни и многомилостиви, твојом светом
иконом и твоје Родитељке Увекдјеве, обасјај нас у њеном сретању и
подари нам опроштај грехова и од невоља избављење.

Дођите сви верни да се са љубављу поклонимо и целивамо
неизрециви дар Божији: свету икона Христа и Пречисте Дјеве; О,
доброчинитељу, ради молитава твоје Родитељке Увекдјеве, низпошаљи
благодат и милост нама твојим слугама.

Твојој доброти притичемо Дјево, и очи наших срдаца у тебе
Пречиста упиремо, са плачем колена преклањамо и молимо те: не
презри уздахе наше и буди нам покровитељка у дан суда.

Само си ти заступница свих хришћана, Богомати Пречиста, зато
услиши молитве наше и погледај на нас, Свеопевана; Спаси град овај
и нашу обитељ, и обасјај стадо твоје зрацима благодати и твога
заступања.

Песма 8.
Ирмос: Отроки благочестивија в пешчи..
Побожну децу у пећи, спасао је Рођени од Дјеве, то бејаше тада
праслика, а сада стварност, и сву васељену позива да ти пева:
Господа појте дела и величајте га у све векове.

Даруј ми Христе, даваоче светлости, да овај нарочити дан сретања
спасоносне иконе Родитељке твоје празнично и радосно прославим те
да са страхом увек певам о њеним чудима.

Стекавши српски народ, Богомати, твоју часну и чудотворну икону
као моћну заштиту и неразориви бедем, молимо те: даруј нама твојим
слугама утеху и спасење.

О, свесилна Маријо, Мати Цара свих и Господара целог света! О,
моћна Дјево, Мати Творца и стројитеља свемира! О, свемилостива
Господђо, Мати Бога и Господа свега! Молимо те: подари утеху,
изобиље и избављење од сваке невоље и искушења, у твоме храму и
свему народу, који слави спасоносно сретање твоје животворне иконе.
 Са свих страна и побожно долазе ка твојој светој икони и клањају се
усрдно о, Богомати, и са вером те увек призивају, а ти похитај и избави
их од сваке невоље и спаси од тешких болести, а зле духе одагнај и
подари спокојство и здравље свима Владичице.
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Песма 9.
Ирмос: Всјак земнородниј..
Свако на земљи рођени нека се радује Духом просвећен, и нека
празнује бестелесних бића свет, славећи свети празник Богоматере,
и нека кличу: радуј се најблаженија Богородице Пречиста и
Увекдјево.

Постала си Богомати, као кула која одбија навале противника, а
свима који те са жаром у срцу славе, постала си бедем и ограда и
спасоносно уточиште.

Војске ангела ти служе као добре слуге, царице свих, и побожно
славе твоју свету икону, и теби Пречистој Дјеви певају, а ми смирени
како да те достојно опевамо, Пресвета?

Твоју икону Владичице и ангели поштују, јер увек блиста неизре-
цивом благодаћу и силом, а данас богатим даровима све на земљи
обасјаваш, и ка небу упућујеш, по твојој неизрецивој доброти,
богоблагодатна.

Твоја светла и часна икона је сладост ангелима, људима спасо-
носна, а ужас злим духовима, а сви који је са вером славе и целују,
Богородице, душе просветљују.

Светилен
Подобан: Посјетил ни јест..

Маријо Мати Божија, обасјај и спаси слуге твоје, који песмом
славе, сјајно и спасоносно сретање, твоје пречисте иконе.

Слава, подобан тај исти.
Нека се слави најопеванија Мати Божија, и нека се свечано

празнује спасоносно сретање њене часне иконе, јер хоће да просвети и
спасе и исцели све, који славе долазак њене иконе.

И сада, Вазнесења.

На хвалитним стихире на 4; Глас 4. Самогласно.
Вођу залуталима и пристаниште спасења, на пучини у бури, и у

искушењима и невољама, Христос те је учинио Владичице, као Син
твој и Бог наш, свима који ти са вером долазе; А ти га моли да избави
од зала и невоља све, који те као Богородицу искрено славе.

Сада свечано славимо, долазак твоје Пречасне иконе, којом си нас

DAN 30.
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Богоневесто посетила, јер њоме добијамо, по твојој милости, благодат
твога Сина, и избављење од болести и невоља, Мати Бога Вишњега.

Прославимо верни обрадовану Богородицу, и на својим уснама увек
имајмо њено свето и благословено име, и непрестано притичимо ка
пречистој и целитељној њеној икони, јер њоме налазимо сви на земљи
благодат и све што је потебно, а од замки демона поднебесних се
избављамо, јер је Мати и Родитељка Творца свих, и спасава од невоља
душе наше.

Неизрецивом радошћу и весељем се радује сво мноштво верних, и
притичу покајно и клањају се побожно Божијој Матери, благодаре њој
као заступници код Бога за велике дарове, а њој желе и ангели да се
поклоне; Христос Бог наш подарио је Богородицу вернима, јер он има
мноштво милосрђа, и велику и најбогатију милост.

Слава: глас тај исти.
Да би народ српски просветио, Бог сведржитељ је благоволео,

послати у српску патријаршију, чудотворну и животворну икону свога
лика и своје Пречисте Матере, за просветлење и заштиту и спасење
свих Срба, за здравље и исцелење болести, за срећу и изобиље сваке
благодати у земљама српским, јер он је Добар и Човекољубив, и свима
милостви Господар целог света.

И сада: Вазнесења, глас 2.
Родилсја јеси јако сам.. (нађи у јучерашњој служби)

Велико славословље и отпyст.

На литургији
Блажена од канона Вазнесења, песма 1. на 4; и сретања иконе
Богородице, песма 6. на 6;
Прокимен глас 3. Велича душа моја Господа, и обрадова се дух мој
Богу Спасу мојем. (Лк.1,46-47)
Стих: Што погледа на смерност слушкиње своје, јер гле од сада ће ме
звати блаженом сви нараштаји. (Лк. 1,48)
Апостол Јеврејима, зачало 320.
Алилуја 8. Чуј кћери и види, и приклони ухо твоје. (Пс.44,11)
Стих: Лику твоме помолиће се великаши народни. (Пс.44,13)
Еванђеље по Луки, зачало 54.
Причастен. Чашу спасења ћу примити, и име Господње призвати.
(Пс.115,4)
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БОГОРОДИЧНИ ВАСКРСНИ НА ОСАМ
ГЛАСОВА

Глас 1. Богородичан:
Опевајмо Марију Дјеву као целог света славу од људи процвалу и

Владику родившу и као небеске двери, као песму бестелесних а украс
вернима, јер се показала као небо и храм Божанства. Она је преграду
непријатељства порушила, мир је увела и царство отворила. Њу имамо
верни као тврђаву, јер имамо за саборца из ње рођенога Господа, зато
се храбри, храбри народе Божији, јер је он победио пртивнике као
Најсилнији.
На стиховње Богородичан:

Гле, испунило се пророчанство Исаије, јер си Дјево родила и
после порођаја као и пре њега остала; Бог је тај који се родио и
природу је променио, али о, Богомати не презри молитве твојих слуга,
приношене у твоме храму, него пошто на својим рукама носиш
Милостивога, смилуј се на слуге твоје, и моли га да спасе душе наше.

Глас 2. Богородичан:
Када је дошла благодат, тада је прошла сенка старога Закона, као

што купина горећи није сагорела, тако си Дјево родила и Дјевом и даље
остала. Уместо стуба огњенога, засијало нам је Сунце правде, уместо
Мојсеја, Хрстос, спасење душа наших.
На стиховње Богородичан:

О, новога ли чуда над свима чудима! Ко је чуо да је мати без
мушкога родила и на својим рукама Сверджитеља целе творевине
носила? Рођенога по вољи Божијој, носиш као детенце Пречиста на
твојим рукама, и имаш код њега материнску слободу, зато немој
престати да се молиш за све који те славе, да се спасу душе наше.

Глас 3. Богородичан:
Како да се не дивимо рађању из тебе Бого-Човека Пречасна? Јер

искуства са мушким ниси имала Најнепорочнија, а родила си без оца
Сина у телу, од Оца рођенога пре свих векова без матере. Никакве
промене није претрпео, ни мешање нити разделивање, него је суштину
обе природе сачувао. Зато Мати Дјеви и Владичице, моли њега да спасе
душе свих, који тебе као Богородицу православно исповедају.

BOGORODI^NI OTPUSTITEQNI
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На стиховње Богородичан:
Вољом Очевом си без семена од Божанског Духа зачела Сина Божија,
од Оца постојећег без матере пре свих векова, ради нас је из тебе без
оца настао, телом си га родила, и као детенце си га млеком својим
хранила, зато не престај молити да се избаве од невоља душе наше.

Глас 4. Богородичан:
О теби је Богородице богоотац и пророк Давид у песми

предсказао и о узвишености твога Створитеља је рекао: «стаде царица
десно од тебе», и тебе је као Матер и заступницу Живота објавио, јер
Бог је хтео да без оца из тебе као човек постане, да опет обнови онога
по лику његовом, пропалог стастима и да нађе овцу забуделу и у гори
залуталу, да је узме на раме и Оцу принесе и по својој вољи састави
са небеским силама и да спасе свет, Христос који има велику и богату
милост.
На стиховње Богородичан:

Погледај на молења слугу твојих Свенепорочна, и ублажи страшне
нападе на нас, и сваку тугу удаљи од нас, јер само тебе као чврст и
известан бедем имамо, и твоје заступање смо стекли, зато да се не
постидимо Владичице који те призивамо, него похитај на молитву нас
који ти верно кличемо: радуј се Владичице, свима помоћнице, радости
и заклоне и спасење душа наших.

Глас 5. Богородичан:
У Црвеном Мору беше некада описана слика неискусобрачне

невесте: тамо Мојсеј разделитељ воде а овде Гаврило слуга чудеса,
онда дубину пређе неоквашено Израиљ, а сада Христа роди бесемено
Дјева; море по проласку Израиља остаде непроходно а Непорочна по
рађању Емануила остаде непромењена. Ти који јеси остао си исти и
људима се појавио као Човек Боже, смилуј се на нас.
На стиховње Богородичан:

Ти си свечасна Дјево храм и двери и палата и престо Царев, кроз
коју се избавитељ мој Христос Господ уснулима у тами јавио; он је
Сунце правде које хоће да просветли оног кога је по своме лику својом
руком саздао, зато свеопевана, пошто си материнску слободу код њега
стекла, моли непрестано да се спасу душе наше.

Глас 6. Богородичан:
Ко да те не слави Пресвета Дјево? Ко да не пева о пречистоме
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твоме породу? Јер Надвремени од Оца заблистали Син јединородни, он
исти је из тебе Чисте дошао, неизрециво оваплоћен, по природи Бог и
по природи је Човек постао ради нас, не у два лица раздељен него у
две природе несливен се појавио. Њега моли Чиста најблаженија, да се
смилује на душе наше.
На стиховње Богородичан:

Творац мој и Избавитељ Христос Господ, из твојег је крила
Пречиста дошао и у мене се обукао, Адама је прве клетве ослободио,
зато ти Свечиста као Божијој Матери и Дјеви ваистину ангелски
неућутно кличемо: радуј се, радуј се Владичице, заступнице и покрови-
тељко и спасење душа наших.

Глас 7. Богородичан:
Мимо природе показала си се као Мати Богородице, јер си остала

Дјева изнад речи и разума, и чудо порода твога језик изрећи не може,
јер је чудно то зачеће, о Чиста, и несхватљив је начин рађања, али Бог
где хоће измењује поредак природе. Зато те сви као Матер Божију
знамо и молимо ти се усрдно: моли да се спасу душе наше.
На стиховње Богородичан:

Под твоје окриље Владичице сви ми земнородни притичемо, и
теби кличемо: Богородице узданице наша, избави нас од безбројних
сагрешења, и спаси душе наше.

 Глас 8. Богородичан:
Цар небески се из човекољубља на земљи појавио и са људима

поживео. Од чисте Дјеве је тело примио и из ње са примљеним
произашао, једини Син, двострук природом али не и личношћу. Њега
савршеног Бога и савршеног Човека, ваистину проповедамо и веру у
Христа Бога исповедамо. Њега моли Мати безневесна, да се смилује
душама нашим.
На стиховње Богородичан:

Безневесна Дјево која си Бога телом неизрециво зачела, Мати Бога
вишњега, прими свенепорочна молитве слуга твојих и подари свима
очишћење сагрешења, прими сада наше молитве и моли да се сви
спасемо.

BOGORODI^NI VASKRSNI NA OSAM GLASOVA
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БОГОРОДИЧНИ ОСАМ ГЛАСОВА

КОЈИ СЕ ПЕВАЈУ КАДА ИМА „Слава“ СВЕТИ У МИНЕЈУ, „И
сада“ ПО ГЛАСУ УЗИМАМО ОВЕ

Глас 1.
У недељу увече Богородичан: Небесних чинов радованије..

Пречиста Дјево, ти си небесних чинова радовање а људима моћна
заступница, зато спаси све који ти притичемо, јер на тебе полажемо по
Богу наше надање.

У понедељак на јутрењу Богородичан: Свјатејшаја свјатих всјех..
Светија си од свих светих сила и чистија од свега на свету

Господарице света, и спаси нас твојим молитвама као блага Родитељко
Спаситеља, од небројених сагрешења и беда.

У понедељак увече Богородичан: Дјево всепјетаја, јуже..
Свеопевана Дјево у теби је Мојсеј пророчким очима видео тајну:

купину која гори а несагорева, као што огањ божанства твоју утробу
Пречиста није спалио, зато те молим као Матер Бога нашега: да свету
измолиш мир и велику милост.

У уторак на јутрењу Богородичан: Блудницу и блуднаго аз..
И блудницу и блудника па и разбојника ја сам превазишао, и

гресима сам већи од цариника и Ниневићана постао. Тешко мени шта
ће самном бити? Како ћу ја бедник муке избегнути? Зато Чиста теби
притичем: смилуј ми се по твом милосрђу, да и мене Син твој спасе
као и оне.

У среду увече Богородичан: Радујсја радосте прадједов..
Радуј се радости предака, и весеље апостола и мученика и нас

слуга твојих Дјево покровитељко.

У четвртак на јутрењу Богородичан: Радујсја Богородице Дјево..
Радуј се Богородице Дјево, радуј се похвало свега света, радуј се

пречиста Мати Божија, благословена.

У петак увече Богородичан:Воистину паче ума чуднаја..
Заиста је изнад разума и чудна узвишеност Порода твога Богоне-
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весто! О њему су сви пророци преславно проповедали: о несхватљивом
и неизрецивом зачећу и рађању Свеопевана Онога, који је свет као
милосрдан спасао.

У суботу на јутрењу Богородичан: Радујсја от нас свјатаја..
Радуј се због нас света Богородице Дјево, чисти сасуде целога

света, светило неугасиво и станиште Несместивога, храме необориви!
Радуј се, јер се из тебе родио као Јагње Божије које узима грехе целога
света.

Глас 2.
У недељу увече Богородичан: Радујсја Марије Богородице..

Радуј се Маријо Богородице, храме неразрушиви и изнад свију
светији, као што пророк поји: свети је храм твој и диван у правди.

У понедељак на јутрењу Богородичан: На тја упованије..
У тебе смо Богородице уздање своје положили, и немој да нам

надање пропадне: спаси нас од невоља, Помоћнице свима у невољама,
а намере противника разори, јер си ти наше спасење, Благословена.

У понедељак увече Богородичан: Непроходимаја врата тајно..
Ти си благословена Богородице Дјево као непроходна врата тајно

запечаћена, зато прими наше молитве и принеси их Сину и Богу, да
због тебе спасе душе наше.

У уторак на јутрењу Богородичан: Радујсја Марије Богородице..
Радуј се Маријо Богородице, храме неразрушиви и изнад свега

светији, као што пише пророк: храм је твој свети и диван у правди.

У среду увече Богородичан: Јако плодовита маслина Дјева..
Као родна маслина, Дјева је родила Тебе плод живота, да рађаш

плод свему свету и велику и богату милост.

У четвртак на јутрењу Богородичан: Все упованије моје на тја..
Сво уздање моје у тебе полажем Мати Божија, а ти ме сачувај под

твојим окриљем.

У петак увече Богородичан: Спаси от бјед раби твоја..
Богородице Дјево, спаси од невоља слуге твоје, јер сви побожни

теби притичемо као необоривом бедему и заштити.
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У суботу на јутрењу Богородичан: Приидите Матер свјета...
Ходите сви и неућутним песмама прославимо Мајку Светлости, јер

је она родила Спасење наше, и принесимо јој поздрав „Радуј се“ као
јединој родитељки Господара свију који је Бог пре свих векова. Радуј
се јер си опет Еву обновила, радуј се Пречиста Дјево и неискусобрачна.

Глас 3.
У недељу увече Богородичан: Богородице предстатељнице всјех..

Владичице и заступнице свих који те моле, тобом се храбримо и
тобом се хвалимо и у тебе је сво наше уздање, а ти моли Рођенога из
тебе за непотребне слуге твоје.

У понедељак на јутрењу Богородичан: Свјатопервочистаја...
Ти си света и прва по части похвала небеских чинова, ти си

апостолско појање и пророка испуњење, зато прими Владичице и наше
молитве.

У понедељак увече Богородичан: В женах свјатаја Богородице..
Богородице, света међу женама и мати безневесна, моли Онога

кога си родила: Цара и Бога, да нас спасе као Човекољубац.

У уторак на јутрењу Богородичан: Без сјемене зачала јеси..
Без семена си зачела од Духа Светога, и зато ти кроз славословље

појимо: радуј се Дјево Пресвета.

У среду увече Богородичан: Велми согрјешајушча мја..
Навелико сам грешио млада Дјево, а ти ме твојим великим

молитвама избави неумитног пламена, и твојом милошћу упути ме
Пречиста на стазе спасења, материнским твојим молитвама.

У четвртак на јутрењу Богородичан: Без сјемене зачала јеси..
Навелико сам грешио млада Дјево, а ти ме твојим великим

молитвама избави неумитног пламена, и твојом милошћу упути ме
Пречиста на стазе спасења, материнским твојим молитвама.

У петак увече Богородичан: В женах свјатаја Богородице мати..
Ти си света међу женама, Богородице и Мати безневесна, зато

моли Онога кога си родила: Цара и Бога нашега, да нас спасе као
Човекољубац.
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У суботу на јутрењу Богородичан: Без сјемене зачала јеси от..
Без семена си зачела од Духа Светога, и зато ти у славословљу

појимо: радуј се Пресвета Дјево.

Глас 4.
У недељу увече Богородичан: Радујсја свјета облаче..

Радуј се облаче светлости, радуј се свећниче светли, радуј се
сасуде са маном, радуј се жезле Аронов, радуј се купино несагорива,
радуј се палато, радуј се престоле, радуј се горо света, радуј се
уточиште, радуј се божанска трпезо, радуј се двери тајне, радуј се
свима радости.

У понедељак на јутрењу Богородичан: Богородице всјех Царице..
Богородице и свију Царице, православних похвало, разори нападе

јеретика и посрами им лица, јер се не клањају нити поштују Пречиста,
твоју часну икону.

У понедељак увече Богородичан: Избави нас от нужд наших..
Избави нас од наших невоља, Мати Христа Бога, јер си родила

Створитеља свега, па да ти сви кличемо: радуј се једина заштитинице
душа наших.

У уторак на јутрењу Богородичан: От всјех бјед раби..
Сачувај од свих невоља слуге твоје благословена Богородице, да те

славимо као наду душа наших.

У среду увече Богородичан: Имушче тја Богородице упованије..
Имајући тебе Богородице као уздање и заступницу, напада демона

се не бојимо, јер ћеш спасти душе наше.

У четвртак на јутрењу Богородичан: Тја стјену стјажахом..
Тебе смо стекли као бедем Богородице Пречиста, и као мирно

пристаниште и утврђење, зато те молим: управи и мене у бури живота.

У петак увече Богородичан: Свјешче неугасимаја престоле..
Ти си Пречиста Владичице као неугасива свећа и престол

праведни, зато моли да се спасу душе наше.

У суботу на јутрењу Богородичан: Једина чистаја и Пречистаја..
Једина Чиста и Пречиста Дјево, ти си Бога безсемено родила,

њега моли да спасе душе наше.
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Глас 5.
У недељу увече Богородичан: Страшно и преславно и велије..

Страшна је, преславна и велика тајна: Невидиви се у утробу
сместио и Мати је после рађања Дјевом остала, а родила је Бога из ње
оваплоћенога. Њему у песми кажимо и са ангелима запевајмо: свети си
Христе Боже наш, који си ради нас Човек постао, зато слава теби.

У понедељак на јутрењу Богородичан: Обрадованаја ходатајствуј
Обрадована, заступај нас твојим молитвама, па измоли душама

нашим много милосрђа и очишћење многих сагрешења, молимо те.

У понедељак увече Богородичан: Утоли бољезни...
Ублажи патње душе моје која много уздише, јер ти сваку сузу са

лица земље бришеш, јер ти страдања од људи одгониш а туге од
грешних уклањаш, тебе смо сви стекли као наду и утврђење, Пресвета
Мати и Дјево.

У уторак на јутрењу Богородичан: Обрадованаја ходатајствуј..
Обрадована, заступај нас твојим молитвама, па измоли душама

нашим много милосрђа и очишћење многих сагрешења, молимо те.

У среду увече Богородичан:
Блажим тја Богородице Дјево и славим..

Ми верни те блаженом називамо Богородице Дјево и славимо те
како доликује, граде непоколебиви, бедеме необориви, тврда заступнице
и уточиште душа наших.

У четвртак на јутрењу Богородичан:
Блажим тја Богородице Дјево јако..

Хвалимо те Богородице Дјево јер из тебе засија сунце правде
Христос, који има велику милост.

У петак увече Богородичан: Тебје молимсја јако..
Теби се молимо као Божијој Матери: моли благословена за

спасење душа наших.

У суботу на јутрењу Богородичан: Оле окајанаја душе!..
Јао бедна душо! Какав ћеш одговор рећи Судији онога часа, када

се поставе престоли на суду и дође Судија са небеса и сиђе са безброј
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ангела? Када седне на суд да пресуди парницу непотребним слугама
налик мени, какав ћеш одговор дати? Шта ћеш тада изнети? Заиста
ништа, јер ти је и разум и тело оскверњено. Зато притеци ка Дјеви и
зови непрестано, да ти богато подари опроштај грехова.

Глас 6.
У недељу увече Богородичан: Архангелски воспојим вјернији..

Запевајмо верни као архангели о небеској палати и дверима
уистину запечаћеним: радуј се јер нам је тобом изникао Христос Спа-
ситељ свима, животодавац и Бог. Твојом руком обори Владичице мучи-
теље и безбожне противнике наше, Пречиста и узданицо Хришћана.

У понедељак на јутрењу Богородичан: Архангелскоје слово..
Примила си архангелове речи и постала као херувимски престо, а

на рукама си носила Богородице Надање душа наших.

У понедељак увече Богородичан: Никтоже притекајај к тебје..
Нико ко би теби притекао није од тебе посрамљен отишао,

Пречиста Богородице Дјево, него когод моли благодат, прима дарове на
корисно испуњавање молбе.

У уторак на јутрењу Богородичан: Великих дарованиј чистаја..
Ти си се чиста Дјево и Мати удостојила великих дарова, јер си

родила телом једнога од Свете Тројице: Христа животодавца, за
спасење душа наших.

У среду увече Богородичан: Око сердца мојего..
Очи срца мога подижем ка теби Владичице, не презри мали мој

уздисај, у часу када твој Син буде судио свету, буди ми заштита и
помоћница.

У четвртак на јутрењу Богородичан: Преложеније скорбјашчих..
Богородице свеопевана, ти преобраћаш тужне и исцељујеш

болесне, спаси место ово и народ, јер си ти умирење онима који се
боре, а онима у бури тишина и једина заступница вернима.
У петак увече Богородичан: Молитвами рождшија тја..

Молитвама твоје Родитељке Христе, твојих мученика, апостола,
пророка и светитеља и праведника и свих светих, уснуле слуге твоје
упокој.
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У суботу на јутрењу Богородичан:Бога из тебе воплотившагосја..
Препознали смо Бога из тебе Богородице Дјево оваплоћенога, њега

моли за спасење душа наших.

Глас 7.
У недељу увече Богородичан:Јеже радујсја, тебје зовем..

Са ангелом и ми ти кличемо радуј се Богоневесто, и називамо
тебе палатом и дверима и огњеним престолом, и несеченом гором и
купином несагоривом.

У понедељак на јутрењу Богородичан:
Умири молитвами Богородици..

Ради молитава Богородице, умири живот наш јер ти кличемо:
милостиви Господе слава теби.

У понедељак увече Богородичан:
Радујсја, солнца облаче..

Радуј се Владичице, облаче духовнога и неизрецивога Сунца. Радуј
се најсветлија светиљко. Радуј се Пресвета, свећњаче свезлатни, јер се
тобом Ева избавила од клетве, но пошто имаш смелост код добротвора
и Сина твога и Бога, твојом материнском молитвом не росустај да се
молиш Пречиста.

У уторак на јутрењу Богородичан:Свјет Христе, прозјабл јеси..
Као светлост израстао си из Дјеве, и просветлио род човечији,

Господе слава теби.

У среду увече Богородичан: Једину по рождествје пречистују..
Певајмо јединој која је после рађања Пречиста Дјева остала, као

Мајки Бога Речи, говорећи: слава теби.

У четвртак на јутрењу Богородичан: Родилсја јеси от Дјеви..
Неизрециво си рођен од Дјеве Христе, и просветлио си све који

су у тами били, па су ти зато појали: Господе слава теби.
У петак увече Богородичан: Јаже једина невмјестимаго..

Само си ти Несместивога примила и Бога Реч оваплоћенога
родила, зато га моли да спасе душе наше.

У суботу на јутрењу Богородичан: Дјево, со апостоли..
Моли се Дјево са апостолима и мученицима, да престављени нађу

на суду велику милост.
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Глас 8.
У недељу увече Богородичан: Архангела Гаврила глас..

Ми који смо глас архангела Гаврила примили рецимо: радуј се
Мати Божија, јер си свету Животодавца Христа родила.

У понедељак на јутрењу Богородичан: Небеснаја појут тја,..
Небеска бића о теби поје, обрадована Мати безневесна, и ми

славословимо неиспитиви твој пород Богородице, а ти моли да се спасу
душе наше.

У понедељак увече Богородичан: Радујсја, вселеннија похвало!..
Радуј се целог света похвало, радуј се храме Господњи, радуј се

горо осењена, радуј се свима уточиште, радуј се свећниче златни, радуј
се часна славо православних, радуј се Маријо Мати Христа Бога, радуј
се рају, радуј се божанска трпезо, радуј се сени, радуј се сасуде
свезлатни, радуј се свима узданицо.

У уторак на јутрењу Богородичан: Кров твој, Богородице Дјево..
Окриље твоје Богородице Дјево је лек духовни, па када њему

притичемо од душевних невоља се избављамо.

У среду увече Богородичан: Аз, Дјево свајатаја Богородице..
Ја света Дјево и Богородице ка твојој заштити притичем, а знам

да ћу тобом наћи спасење, јер ти Чиста можеш помоћи мени.

У четвртак на јутрењу Богородичан: Исхити мја, Владичице..
Избави ме Владичице из руку змије човекоубице, који хоће лукаво

да ме коначно прогута, па сломи чељусти његове, молим те, и превару
разори, да се избавим из канџи његових, па да величам твоје заступање.

У петак увече Богородичан: Чистаја Дјево, Слова врата,..
Чиста Дјево ти си као врата за Бога-Реч, ти си Бога нашега Мати,

зато се моли да се спасемо.

У суботу на јутрењу Богородичан: Владичице, приими молитви..
Владичице прими молитве твојих служитеља и избави нас од

сваке невоље и туге.
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ОТПУСТИТЕЉНИ ВАСКРСНИ ОСАМ
ГЛАСОВА БОГОРОДИЧНИ

Глас 1. Богородичан: Гаврилу вјешчавшу..
Са гласом Гаврила који ти је јавио „Радуј се“ оваплотио се

Владика свију, у теби као светом ковчегу, као што рече праведни Давид.
Показала си се шира од небеса, јер си носила Створитеља свога. Слава
Њему који се у тебе уселио, слава Њему који је из тебе дошао, слава
Њему који нас је, рођењем из тебе, ослободио.

Глас 2. Богородичан: Всја паче смисла,..
Кроз све твоје надразумне и кроз све твоје преславне тајне

Богородице, кроз запечаћену чистоту и кроз сачувано девство, показала
си се као Мати без обмане, јер си родила истинитога Бога, њега моли
да спасе душе наше.

Глас 3. Богородичан: Тја ходатајствовавшују..
Теби заступници рода нашега појимо Бгородице Дјево, тело је од

тебе примио Син твој и Бог наш, на крсту је примио страдање и
избавио нас од пропасти, као Човекољубац.

Глас 4. Богородичан: Јеже от вјека..
Оно што је од постања било сакривено и ангелима недоступна

тајна: тобом се Богородице свима на земљи појавио Бог, у несливеном
јединству оваплоћен, крст је због нас примио, и њиме је првосазданога
васкрсао и од смрти спасао душе наше.

Глас 5. Богородичан: Радујсја, двере Господња..
Радуј се непролазна као двери Господње, радуј се бедеме и

заклоне свих који ти притичу, радуј се пристаниште без буре и
неискусобрачна, јер си телом родила Створитеља твога и Бога, и
неросустај у молитви, за све који ти поје, и клањају се твоме Породу.

Глас 6. Богородичан: Благословеннују нарекој..
Ти си благословеном назвао своју Матер и пошао си на страдање

својом вољом, заблистао си на крсту, хтео си да потражиш Адама
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говорећи ангелима: радујте се самном јер се нашла изгубљена драхма;
све си мудро устројио Боже наш слава теби.

Глас 7. Богородичан: Јако нашего воскресенија..
Ти си ризница нашег васкрсења, у тебе се надамо свеопевана, и

из понора и дубине сагрешења изведи ме, јер си ти покорене греху
спасла, родивши Спасење наше, ти си и пре рађања Дјева и после
порода опет остајеш Дјева.

Глас 8. Богородичан: Иже нас ради рождејсја..
Ти који си се ради нас родио из Дјеве и распеће претрпео, као

Благ си смрћу смрт уништио а васкрсење као Бог показао, не презри
све које си твојом руком саздао и покажи твоје човекољубље
Милостиви, прими родитељку твоју Богородицу која се моли за нас, и
спаси Спаситељу очајни народ наш.

OTPUSTITEQNI VASKRSNI OSAM GLASOVA BOGORODI^NI
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БОГОРОДИЧНИ ОТПУСТИТЕЉНИ

после тропара светих, који се певају сваког дана током године
на вечерњу и на Бог Господ на јутрењу и опет на крају јутрења

Глас 1.
У недељу увече и у понедељак на Бог Господ:

Чудо чудес...
Творевина се радује гледајући у теби Благодатна чудо над свим

чудима. Зачела си безсемено и родила неизрециво, Кога ангелски
чинови гледати не смеју, Њега моли за душе наше.

На крају јутрења: Пречистаја Богородице..
Пречиста Богородице, на небу си благословена а на земљи

прослављена, зато се радуј Невесто неневесна.

У понедељак увече и у уторак на Бог Господ:
Заченшаја неопаљно огањ...
Огањ божанста си зачела, а ниси спаљена, и безсемено си родила

Господа извора живота, благодатна Богородице, зато спасавај све који
те величају.

На крају јутрења: Безматерњаго на небеси..
Богородице моли за душе наше Рођенога надразумно и нечувено на

небесима без матере, а Кога си ти на земљи без оца родила.

У уторак увече и у среду на Бог Господ:
Твоје предстатељство имушче...
Твоје заступање Пречиста имамо, и твојим молитвама од зала се

избављамо, а крстом Сина твога се свуда чувамо, зато те како доликује
сви побожно величамо.

На крају јутрења: Пречистаја Богородице...
Пречиста Богородице, на небу си благословена а на земљи

прослављена, зато се радуј Невесто неневесна.

У среду увече и у четвртак на Бог Господ:
Заченшаја неопаљно огањ...
Огањ божанства си зачела, а ниси спаљена, и безсемено си родила
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Господа извора живота, благодатна Богородице, зато спасавај све који
те величају.

На крају јутрења: Безматерњаго на небеси....
Богородице моли за душе наше Рођенога надразумно и нечувено на

небесима без матере, а Кога си ти на земљи без оца родила.

У четвртак увече и у петак на Бог Господ:
Твоје предстатељство имушче..
Твоје заступање Пречиста имамо, и твојим молитвама од зала се

избављамо, а крстом Сина твога се свуда чувамо, зато те како доликује
сви побожно величамо.

На крају јутрења: Пречистаја Богородице..
Пречиста Богородице, на небу си благословена а на земљи

прослављена, зато се радуј Невесто неневесна.

У петак увече и у суботу на Бог Господ: Гаврилу вјешчавшу...
Са гласом Гаврила који ти је јавио „Радуј се“ оваплотио се

Владика свију, у теби као светом ковчегу, као што рече праведни Давид.
Показала си се шира од небеса, јер си носила Створитеља свога. Слава
Њему који се у тебе уселио, слава Њему који је из тебе дошао, слава
Њему који нас је рођењем из тебе ослободио.

На крају јутрења: Безматерњаго на небеси....
Богородице моли за душе наше Рођенога надразумно и нечувено на

небесима без матере, а Кога си ти на земљи без оца родила.

Глас 2.
У недељу увече и у понедељак на Бог Господ:

Благоутробија сушчи..
Ти си извор милосрђа, зато нас удостоји милости Богородице,

погледај на народ који сагреши и покажи нам увек силу твоју, јер се у
тебе уздамо и као некада Гаврило архистратиг бестелесних сила ти
кличемо: Радуј се.

На крају јутрења: Мати свјатаја..
Света Мајко неизрециве Светлости, тебе ангелским песмама

хвалимо и побожно величамо.

BOGORODI^NI OTPUSTITEQNI
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У понедељак увече и у уторак на Бог Господ:
Божественнаго бихом обшчиници..
Тобом Увекдјево и Богородице постали смо заједничари божанске

природе, јер си ти родила нама Бога оваплоћенога, зато те сви како
доликује побожно величамо.

На крају јутрења: Тја величајем Богородице вопијушче..
Тебе Богородице величамо и кличемо: радуј се незалазне

Светлости облаче, јер у недрима носиш Господа славе.

У уторак увече и у среду на Бог Господ:
Препрослављена јеси Богородице Дјево..
Најславнија си Богородице Дјево па ти певамо: крстом Сина твога

је ад побеђен а смрт умртвљена, умрли устајемо јер смо се живота
удостојили и стару насладу рајску смо поново примили, зато благодарни
славословимо као моћнога Христа Бога нашега, и јединога
многомилостивога.

На крају јутрења: Тја величајем Богородице вопијушче..
Величамо тебе Богородице и певамо: Радуј се жезле из којега је

Бог изникао и на дрвету крста смрт погубио.

У среду увече и у четвртак на Бог Господ:
Божественнаго бихом обшчиници..
Тобом Увекдјево и Богородице постали смо заједничари божанске

природе, јер си ти родила нама Бога оваплоћенога, зато те сви како
доликује побожно величамо.

На крају јутрења: Тја величајем Богородице вопијушче..
Тебе Богородице величамо и кличемо: радуј се незалазне

Светлости облаче, јер у недрима носиш Господа славе.

У четвртак увече и у петак на Бог Господ:
Препрослављена јеси Богородице Дјево..
Најславнија си Богородице Дјево па ти певамо: крстом Сина твога

је ад побеђен а смрт умртвљена, умрли устајемо јер смо се живота
удостојили и стару насладу рајску поново примили, зато благодарни
славословимо као моћнога Христа Бога нашега, и јединога
многомилостивога.
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На крају јутрења: Тја величајем Богородице вопијушче..
Величамо тебе Богородице и певамо: Радуј се жезле из којега је

Бог изникао и на дрвету крста смрт погубио.

У петак увече и у суботу на Бог Господ: Всја паче смисла..
Кроз све твоје надразумне и кроз све твоје преславне тајне

Богородице, кроз запечаћену чистоту и кроз сачувано девство, показала
си се као Мати без обмане, јер си родила истинитога Бога; њега моли
да спасе душе наше.

На крају јутрења: Мати свјатаја..
Света Мајко неизрециве Светлости, тебе ангелским песмама

хвалимо и побожно величамо.

ако се догоди „Алилуја“ на било ком гласу, говоримо ово:
Апостоли, мученици и пророци, светитељи, преподобни и

праведни, добар сте подвиг имали и веру сачували, зато имате смелост
код Спаситеља, па молимо вас да њега као Бога молите за нас, да се
спасу душе наше.

Помени Господе као благ душе слугу твојих, и опрости им све што
у животу сагрешише, јер нико није безгрешан, само ти који можеш и
преминулима дати покој.

Света Мајко неизрециве Светлости, тебе ангелским песмама
хвалимо и побожно величамо.

Глас 3.
У недељу увече и у понедељак на Бог Господ:

Красотје девства твојего..
Лепоти твога девства и пресветлој чистоти твојој Гаврило се

зачудио и кликтао ти Богородице: Какву достојну похвалу да ти
принесем? Како да те назовем? Збуњен сам и уплашен! Зато како ми је
наређено кличем ти: радуј се благодатна!

На крају јутрења: Кијждо идјеже спасајетсја..
Ко се где спасава тамо праведно и притиче и које друго постоји

такво уточиште као ти Богородице? Јер ти закриљујеш душе наше.

У понедељак увече и у уторак на Бог Господ:
Прибежишче и сила наша..

BOGORODI^NI OTPUSTITEQNI
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Ти си наше моћно уточиште и сила Богородице, снажна
помоћнице свету, твојим молитвама заклони слуге твоје од сваке
невоље, једина благословена.

На крају јутрења: Кијждо идјеже спасајетсја..
Ко се где спасава тамо праведно и притиче и које друго постоји

такво уточиште као ти Богородице? Јер ти закриљујеш душе наше.

У уторак увече и у среду на Бог Господ:
Жезал сили стјажавшии..
Стекли смо као жезал силе: крст Сина твога Богородице. Њиме

рушимо намере демона, а тебе са љубављу непрестано величамо.

На крају јутрења: Прибежишче и сила наша..
Ти си наше моћно уточиште и сила Богородице, снажна

помоћнице свету, твојим молитвама заклони слуге твоје од сваке
невоље, једина благословена.

У среду увече и у четвртак на Бог Господ:
Пророци проповједаша..
Пророци су проповедали, апостоли поучили, мученици испо-

ведили, а ми поверовали у тебе истиниту Богородицу, зато и величамо
твој Пород Пречиста.

На крају јутрења: Кијждо идјеже спасајетсја..
Ко се где спасава тамо праведно и притиче и које друго постоји

такво уточиште као ти Богородице? Јер ти закриљујеш душе наше.

У четвртак увече и у петак на Бог Господ:
Жезал сили стјажавшии..
Стекли смо као жезал силе: крст Сина твога Богородице. Њиме

рушимо намере демона, а тебе са љубављу непрестано величамо.

На крају јутрења: Прибежишче и сила наша..
Ти си наше моћно уточиште и сила Богородице, снажна

помоћнице свету, твојим молитвама заклони слуге твоје од сваке
невоље, једина благословена.

У петак увече и у суботу на Бог Господ: Тја ходатајствовавшују..
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Теби заступници рода нашега појимо Бгородице Дјево, тело је од
тебе примио Син твој и Бог наш, на крсту је примио страдање и
избавио нас од пропасти, као Човекољубац.

На крају јутрења: Пророци проповједаша..
Пророци су проповедали, апостоли поучили, мученици испове-

дили, а ми поверовали у тебе истиниту Богородицу, зато и величамо
твој Пород Пречиста.

Глас 4.
У недељу увече и у понедељак на Бог Господ:

Воспитавшејсја во храмје..
Васпитаној у храму, у светињи над светињама, и одевеној у веру,

премудрост и безмерно девство, донео је архистратиг Гаврило са неба
овај поздрав: Радуј се! Радуј се благословена, радуј се најславнија,
Господ је са тобом.

На крају јутрења: Јако всјех јеси творениј..
Неумемо да те достојно опевамо Богородице, јер си од свих

створених узвишенија, но подари нам твоју милост, молимо те.

У понедељак увече и у уторак на Бог Господ:
К Богородице приљежно ниње..
Ми грешни притецимо усрдно и понизно Богородици, и покло-

нимо се са кајањем кличући из дубине душе: Владичице смилуј се и
помози нам, похитај јер страдамо због мноштва сагрешења, немој
оставити слуге твоје као залудне, јер само у тебе имамо надање.

На крају јутрења:
Тја величајем Богородице вопијушче: ти јеси купина..

Величамо тебе Богородице и кличемо: ти си као несагорива
купина коју је Мојсеј видео, а у њој као пламен огањ Божанства.

У уторак увече и у среду на Бог Господ:
Дјево пренепорочнаја..
Дјево најнепорочнија и Мати Христа Бога, оружије је прошло кроз

твоју пресвету душу, када си видела својевољно разапетога Сина твога
и Бога, њега преблагословена не престај да молиш, да подари нама
опроштај грехова.

BOGORODI^NI OTPUSTITEQNI
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На крају јутрења:
Тја величајем Богородице вошијушче: ти јеси гора..

Величамо тебе Богородице и кличемо: ти си као гора од које је
неизрециво одсечен камен, а који је врата адова развалио.

У среду увече и у четвртак на Бог Господ:
Слово Отчеје, Христа Бога нашего..
Познали смо Реч Очеву: Христа Бога нашега, који се из тебе

оваплотио Богородице Дјево, једина чиста, једина благословена, зато те
у песмама непрестано величамо.

На крају јутрења: Јако всјех јеси творениј..
Неумемо да те достојно опевамо Богородице, јер си од свих

створених узвишенија, но подари нам твоју милост, молимо те.

У четвртак увече и у петак на Бог Господ:
Дјево пренепорочнаја..
Дјево најнепорочнија и Мати Христа Бога, оружије је прошло кроз

твоју пресвету душу, када си видела својевољно разапетога Сина твога
и Бога, њега преблагословена не престај да молиш, да подари нама
опроштај грехова.

На крају јутрења:
Тја величајем Богородице вошијушче: ти јеси гора..

Величамо тебе Богородице и кличемо: ти си као гора од које је
неизрециво одсечен камен, а који је врата адова развалио.

У петак увече и у суботу на Бог Господ:
Јеже от вјека утајеноје..
Оно што је од постања било сакривено и ангелима недоступна

тајна: тобом се Богородице свима на земљи појавио Бог, у несливеном
јединству оваплоћен, крст је због нас примио, и њиме је
провосазданога васкрсао и од смрти сапасао душе наше.

На крају јутрења:
Тја величајем Богородице вопијушче: ти јеси купина..

Величамо тебе Богородице и кличемо: ти си као несагорива
купина коју је Мојсеј видео, а у њој као пламен огањ Божанства.
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Глас 5.
У недељу увече и у понедељак на Бог Господ:

Со ангели небеснаја, с человјеки..
Небеса са ангелима, а земља са људима, радосним гласом кличе

ти Богородице: радуј се двери шира од небеса, радуј се једина земнима
спасење, радуј се Чиста и обрадована јер си родила Бога оваплоћенога.

На крају јутрења:От Дјеви возсијавиј миру..
Из Дјеве си заблистао свету Христе Боже, и њоме си нас

синовима светлости показао, зато се смилуј на нас.

У понедељак увече и у уторак на Бог Господ:
Скориј твој покров..
Твоју брзу заштиту, помоћ и милост покажи слугама твојим

Пречиста, и укроти валове мојих сујетних помиси, па подигну моју
палу душу Богородице, јер знам Дјево знам, да можеш све што хоћеш.

На крају јутрења:Мати Божија пресвјатаја..
Мати Божија Пресвета и стено хришћана, избави народ твој који

ти усрдно кличе: успротиви се срамним и гордим помислима, да ти
кличемо: радуј се Увекдјево.

У уторак увече и у среду на Бог Господ:
Крестом Сина твојего..
Крстом Сина твога Богоблагодатна сва је идолска обмана

порушена, а сила демона поражена, зато ти ми верни како доликује
појимо, благосиљамо и као истиниту Богородицу исповедамо и
величамо.

На крају јутрења: От Дјеви возсијавиј миру..
Из Дјеве си заблистао свету Христе Боже, и њоме си нас

синовима светлости показао, зато се смилуј на нас.

У среду увече и у четвртак на Бог Господ:
Странноје Дјеви таинство..
Чудна и спасоносна тајна Дјеве се целом свету показала, јер си се

из ње родио без семена и телом појавио без трулења, Господе, радости
свима слава теби.
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На крају јутрења: Мати Божија пресвјатаја..
Мати Божија Пресвета и стено хришћана, избави народ твој који

ти усрдно кличе: успротиви се срамним и гордим помислима, да ти
кличемо: радуј се Увекдјево.

У четвртак увече и у петак на Бог Господ:
Крестом Сина твојего..
Крстом Сина твога Богоблагодатна сва је идолска обмана пору-

шена, а сила демона поражена, зато ти ми верни како доликује појимо,
благосиљамо и као истиниту Богородицу исповедамо и величамо.

На крају јутрења: От Дјеви возсијавиј миру..
Из Дјеве си заблистао свету Христе Боже, и њоме си нас

синовима светлости показао, зато се смилуј на нас.

У петак увече и у суботу на Бог Господ:
Радујсја двере Господња..
Радуј се непролазна као двери Господње, радуј се бедеме и

заклоне свих који ти притичу, радуј се пристаниште без буре и
неискусобрачна, јер си телом родила Створитеља твога и Бога, и
неросустај у молитви, за све који ти поје, и клањају се твоме Породу.

На крају јутрења: От Дјеви возсијавиј миру..
Из Дјеве си заблистао свету Христе Боже, и њоме си нас

синовима светлости показао, зато се смилуј на нас.

Глас 6.
У недељу увече и у понедељак на Бог Господ:
Начало спасенија..

Почетак спасења била је Гаврилова вест Дјеви, када је чула „Радуј
се“ и није побегла од поздрава, нити росумњала као у сенци Сара, него
је овако ракла: ево слушкиње господње, нека ми буде по речи твојој.

На крају јутрења:Архангелскоје слово пријала..
Примила си архангелове речи и постала као херувимски престо, а

на рукама си носила Богородице Надање душа наших.

У понедељак увече и у уторак на Бог Господ:
Упованије мира, благаја Богородице..
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Узданицо целог света, блага Богородице Дјево, молимо твоје
једино и моћно заступање: смилуј се на народ беспомоћни, и моли
милостивога Бога, да избави душе наше од сваке невоље, једина
благословена.

На крају јутрења:Никтоже притекајај к тебје..
Нико ко је теби притекао није од тебе посрамљен отишао,

Пречиста Богородице Дјево, него ко год моли благодат, тај и прима дар,
ако моли за добро.

У уторак увече и у среду на Бог Господ:
Богородице Дјево, моли Сина твојего..
Богородице Дјево, моли Сина твога, Христа Бога нашега,

својевољно на крсту прикованога, да свет ослободи од обмане и
смилује се на душе наше.

На крају јутрења:Прежде вјек от Отца..
Пре свих векова од Оца без матере рођеног Сина и Реч Божију,

родила си у последња времена оваплоћенога од твоје чисте крви
Богородитељко али без мушкарца; њега моли да нам подари пре краја
опроштај грехова.

У среду увече и у четвртак на Бог Господ:
Свјатаја Владичице, чистаја Бога..
Света Владичице, чиста Мати Христа Бога нашега, ти си

неизрециво родила свима Створитеља, његову доброту моли са светим
апостолима, да нас избави о страсти и да нам опроштај грехова подари.

На крају јутрења:Великих дарованиј, чистаја..
Ти си се чиста Дјево Богомати удостојила великих дарова, јер си

телом родила једнога од Тројице: Христа Животодавца за спасење душа
наших.

У четвртак увече и у петак на Бог Господ:
Богородице Дјево, моли Сина твојего..
Богородице Дјево, моли Сина твога, Христа Бога нашега,

својевољно на крсту прикованога, да свет ослободи од обмане и
смилује се на душе наше.
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На крају јутрења:Прежде вјек от Отца..
Пре свих векова од Оца без матере рођеног Сина и Реч Божију,

родила си у последња времена оваплоћенога од твоје чисте крви
Богородитељко али без мушкарца; њега моли да нам подари пре краја
опроштај грехова.

У петак увече и у суботу на Бог Господ: Предповјествујет Гедеон..
Гедеон је унапред предсказао зачеће и Давид говори о твоме

Породу Богородице, јер је Бог-Реч сишао као роса на руно у твоју
утробу, и изникла си Благодатна безсемено земљо света свету спасење:
Христа Бога нашега.

На крају јутрења: Прежде вјек от Отца..
Пре свих векова од Оца без матере рођеног Сина и Реч Божију,

родила си у последња времена оваплоћенога од твоје чисте крви
Богородитељко али без мушкарца; њега моли да нам подари пре краја
опроштај грехова.

Глас 7.
У недељу увече и у понедељак на Бог Господ:

Богородице Дјево несквернаја..
Богородице Дјево неокаљана, моли твога Сина са горњим силама,

да нам пре краја подари опроштај сагрешења, свима који те верно
прослављају.

На крају јутрења: Превозшла јеси сили..
Благословена Богородице, ти си превазишла небеске силе јер си се

показала као божански храм, када си родила Христа Спаситеља душа
наших.

У понедељак увече и у уторак на Бог Господ:
Радујсја, тебје приводим..
Радуј се Богородице, тебе узимам за заштиту, а ти си се показала

виша од ангела, јер си Бога родила.

На крају јутрења:Умири молитвами Богородици..
Ради молитава Богородице, подари мир нама који ти кличемо:

милостиви Господе, слава теби.
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У уторак увече и у среду на Бог Господ:
Распеншагосја за ни..
Разапетога за нас Христа Бога који је оборио моћ смрти,

непрестано моли Богородице Дјево, да спасе душе наше.

На крају јутрења:Избави, Богородице, от..
Богородице избави нас од грехова који су нас поробили, јер ми

верни друге наде немамо осим тебе и Бога којега си ти родила.

У среду увече и у четвртак на Бог Господ:
Плод чрева твојего, Пречистаја..
Плод утробе твоје Пречиста, испуњење је пророка и Закона, зато

познавши тебе Богородице славимо те и побожно величамо.

На крају јутрења:Плод чрева твојего Богоневесто..
Плод утробе твоје Богоневесто, људима се показао као посредник

спасења, зато тебе Богородицу срцем и устима верни славимо и
величамо.

У четвртак увече и у петак на Бог Господ:
Распеншагосја за ни..
Разапетога за нас Христа Бога који је оборио моћ смрти,

непрестано моли Богородице Дјево, да спасе душе наше.

На крају јутрења:Избави, Богородице, от..
Богородице избави нас од грехова који су нас поробили, јер ми

верни друге наде немамо осим тебе и Бога којега си ти родила.

У петак увече и у суботу на Бог Господ:
Јако нашего воскресенија...
Ти си ризница нашег васкрсења, у тебе се надамо Свеопевана, и

из понора и дубине сагрешења изведи ме, јер си ти покорене греху
спасла, родивши Спасење наше, ти си и пре рађања Дјева и после
порода опет остајеш Дјева.

На крају јутрења:Радујсја, невмјестимаго в..
Радуј се јер си Несместивога на небесима примила у своју утробу,

радуј се Дјево проповеди пророка, јер је из тебе заблистао Емануил,
радуј се Мати Христа Бога.
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Глас 8.
У недељу увече и у понедељак на Бог Господ:

Радујсја, ангелом радост..
Радуј се јер си од ангела светску радост примила, радуј се јер си

Творца твога и Господа родила, радуј се јер си се удостојила постати
Мати Божија.

На крају јутрења:Радујсја, врата Царја..
Радуј се јер си као врата Цара славе, кроз која је само Вишњи

прошао, и једино та запечаћена сачувао, за спасење душа наших.

У понедељак увече и у уторак на Бог Господ:
Недвижимоје утвержденије вјери..
Она је непоколебиво утврђење вере, и часни дар душама нашим,

зато Богородицу у песмама величајмо верни: радуј се јер си камен
живота у своју утробу примила, радуј се целог света надање, и тужних
заступнице, радуј се Невесто неневесна.

На крају јутрења:Дјево пречистаја, спаси ни..
Дјево Пречиста спаси нас твојим молитвама и покрени за нас

срце материнско Сину твоме и Богу нашем.

У уторак увече и у среду на Бог Господ:
Агнца и Пастирја, и Спаса мира.
Гледајући Родитељка твоја тебе на крсту као Јагњета и Пастира и

Спаситеља света плачући говораше: свет се радује јер добија
избављење, а моја душа гори гледајући твоје распеће које због свију
трпиш Сине и Боже мој.

На крају јутрења:Плод чрева твојего, Пречистаја..
Плод утробе твоје Пречиста, је испуњење пророка и и закона, тако

тебе Богородицу познасмо и славимо и побожно величамо.

У среду увече и у четвртак на Бог Господ:
Мисленнаја врата жизни..
Ти си као духовна врата живота Пречиста Богородице, зато све

који ти са вером притичу избави од невоља, да славимо пресвети Пород
твој за спасење душа наших.
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На крају јутрења: Дјево пречистаја, спаси ни..
Дјево Пречиста спаси нас твојим молитвама и покрени за нас

срце материнско Сину твоме и Богу нашем.

У четвртак увече и у петак на Бог Господ:
Агнца и Пастирја, и Спаса мира.
Гледајући Родитељка твоја тебе на крсту као Јагњета и Пастира и

Спаситеља света плачући говораше: свет се радује јер добија
избављење, а моја душа гори гледајући твоје распеће које због свију
трпиш Сине и Боже мој.

На крају јутрења:Плод чрева твојего, Пречистаја..
Плод утробе твоје Пречиста, је испуњење пророка и и закона, тако

тебе Богородицу познасмо и славимо и побожно величамо.

У петак увече и у суботу на Бог Господ:
Иже нас ради...
Ти који си се ради нас родио из Дјеве и распеће претрпео, као

Благ си смрћу смрт уништио а васкрсење као Бог показао, не презри
све које си твојом руком саздао и покажи твоје човекољубље
Милостиви, прими родитељку твоју Богородицу која се моли за нас, и
спаси Спаситељу очајни народ наш.

На крају јутрења:
Дјево Пречиста спаси нас твојим молитвама и покрени за нас

срце материнско Сину твоме и Богу нашем.

КРАЈ БОГОРОДИЧИНИХ
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МЕСЕЦ JУНИ 12. ДАН .................................................................................. 112
Спомен преподобног оца нашег Онуфрија;
Спомен преподобног оца нашег Петра Атонког

МЕСЕЦ JУНИ 13. ДАН .................................................................................. 124
Спомен свете мученице Акилине;
Спомен светог Трифилија, епископа у Левкусији на Кипру

Месец јуни 14. дан ........................................................................................... 134
Спомен светог пророка Јелисеја;
Спомен међу светима оца нашег Методија, патријарха
Константиновог Града.

МЕСЕЦ JУНИ 15. ДАН .................................................................................. 145
Спомен светог великомученика кнеза Лазара,
господара српких земаља;
Спомен свима српским светим мученицима
пострадалим за веру од времена кнеза Лазара до данас;
Спомен међу светима оца нашег Јефрема патријарха српског;
Спомен светог пророка Амоса;
(његова служба писана на крају 15.јуна)

Овог месеца јуна 15. дан .............................................................................. 165
Служба свима српским светим мученицима
пострадалим за веру Христову од времена
Светог великомученика кнеза Лазара до данас

Овог месеца јуна 15. дан .............................................................................. 172
Служба светом оцу нашем Јефрему патријарху српском

Овог месеца јуна 15. дан .............................................................................. 184
Служба пророку Амосу
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МЕСЕЦ JУНИ 16. ДАН .................................................................................. 190
Спомен светог Тихона Аматунтског, чудотворца

МЕСЕЦ JУНИ 17. ДАН .................................................................................. 197
Спомен светих мученика Мануила, Савела и Исмаила

МЕСЕЦ JУНИ 18. ДАН .................................................................................. 203
Спомен светог мученика Леонтија

МЕСЕЦ JУНИ 19. ДАН .................................................................................. 210
Спомен светог апостола Јуде, брата Господњег

МЕСЕЦ JУНИ 20. ДАН .................................................................................. 221
Спомен светог свештеномученика Методија, епископа Патаре,
који је Оригенова крива учења попалио

МЕСЕЦ JУНИ 21. ДАН .................................................................................. 228
Спомен светог мученика Јулијана из Тарса;
Спомен преподобне Анастасије, матере оца нешег светог Саве,
првог архиепископа српског
(служба Анастасији иза службе свештеномученика)

Овог месеца јуна 21. дан .............................................................................. 234
Служба и преподобне Анастасије, матере оца нешег светог Саве,
првог архиепископа српског

МЕСЕЦ JУНИ 22. ДАН ..................................................................................... 246
Спомен светог свештеномученика Евсевија, епископа у Самосату

МЕСЕЦ JУНИ 23. ДАН .................................................................................. 252
Спомен свете мученице Агрипине

МЕСЕЦ JУНИ 24. ДАН .................................................................................. 258
Рођење часног и славног Пророка, Претече и Крститеља Јована

МЕСЕЦ JУНИ 25. ДАН .................................................................................. 278
Спомен свете преподобномученице Февроније

МЕСЕЦ JУНИ 26. ДАН .................................................................................. 290
Спомен преподобног оца нашег Давида из Солуна
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МЕСЕЦ JУНИ 27. ДАН .................................................................................. 297
Спомен преподобног оца нашег Сампсона странопримца

МЕСЕЦ JУНИ 28. ДАН .................................................................................. 303
Спомен пренесења моштију светих бесребрених лекара
Кира и Јована

МЕСЕЦ JУНИ 29. ДАН .................................................................................. 310
Спомен светих, славних и свехвалних врховних апостола Петра и
Павла

МЕСЕЦ JУНИ 30. ДАН .................................................................................. 329
Спомен сабора светих, славних и свехвалних апостола

БОГОРОДИЧНИ ВАСКРСНИ НА ОСАМ ГЛАСОВА ........................... 357

БОГОРОДИЧНИ ОСАМ ГЛАСОВА ............................................................ 360
КОЈИ СЕ ПЕВАЈУ КАДА ИМА „Слава“ СВЕТИ У МИНЕЈУ, „И сада“
ПО ГЛАСУ УЗИМАМО ОВЕ

ОТПУСТИТЕЉНИ ВАСКРСНИ ОСАМ ГЛАСОВА
БОГОРОДИЧНИ ................................................................................................ 368

БОГОРОДИЧНИ ОТПУСТИТЕЉНИ ......................................................... 370
после тропара светих, који се певају сваког дана током године
на вечерњу и на Бог Господ на јутрењу и опет на крају јутрења


